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RESUMO 

As pequenas e médias empresas (PMEs) são importantes para a economia de um 
país. Conforme dados do SEBRAE, elas geram no Brasil mais de 70% dos empregos 
formais no setor de comércio e produzem mais de 20% do PIB nacional. Para 
estimular estas empresas e consequentemente o desenvolvimento do país, a Bolsa 
de Valores, Mercadorias e Futuros (BM&FBovespa) idealizou o Bovespa Mais, um 
programa voltado para as PMEs que desejam acessar o mercado de capitais com 
custos reduzidos de uma forma planejada. Este programa proporciona oportunidades 
para as PMEs pois permite uma nova modalidade de obtenção de capital. Além disto, obriga estas organizações a aplicarem práticas de governança corporativa 
possibilitando que, mesmo num cenário complexo, elas estejam preparadas para 
fusões e aquisições e também eventuais transições de gerações no poder, auxiliando 
na longevidade, lucratividade e competitividade. Diante deste cenário este trabalho 
avançou na compreensão dos temas governança corporativa em PMEs e programa 
Bovespa Mais. Tem como objetivo principal compreender se, segundo a percepção 
de seus gestores, há a possibilidade de implantar a governança corporativa para 
adesão ao programa Bovespa Mais numa PME. Tem em sua base teórica autores 
clássicos e artigos nacionais e internacionais que abordam os temas abertura de 
capital, PMEs, governança corporativa e programa Bovespa Mais. A partir disto, foi 
realizada uma pesquisa qualitativa em duas fases com gestores de PMEs e depois 
realizada a análise conforme os dados coletados. Como principal resultado verificou-
se que os gestores que fizeram parte desta pesquisa não encaram as práticas de 
governança ou a aplicação das regras do programa Bovespa Mais como grandes 
limitantes para suas empresas, embora demonstraram não conhecer a fundo o 
programa como fonte alternativa de captação de recursos financeiros. 
 
Palavras-chave: Governança corporativa. Bovespa Mais. PME. 



  

ABSTRACT 

Small and medium enterprises (SMEs) are important for the economy of a country. 
According SEBRAE data they generate in Brazil more than 70% of formal jobs in the 
trade sector and produce more than 20% of national GDP. To encourage these 
companies and consequently the development of the country, the Brazilian Stock 
Exchange (BM&FBovespa) started the Bovespa Mais, a program for SMEs that wish 
to access the capital markets at low cost in a planned way. This program provides 
opportunities for SMEs because it allows a new way to obtain capital. In addition, it 
requires to these organizations to implement corporate governance practices enabling then even a complex scenario, they are prepared for mergers, acquisitions and also 
transitions of generations in power, increasing longevity, profitability and competitiveness. 
In this scenario, this document has advanced the understanding of topics like 
corporate governance in SMEs and Bovespa Mais program. It has as main objective 
to understand according the feeling of their managers, there is the possibility of 
implementing corporate governance for adhesion to Bovespa Mais program in a 
SME. It has in its theoretical basis classical authors and national and international 
articles that address topics like IPO, SMEs, corporate governance and Bovespa Mais 
program. From this, a qualitative research was conducted in two phases with SME 
managers and then carried out the analysis according to the data collected. As main 
result, it was found that managers who took part in this survey do not face the 
governance practices or the application of the rules of Bovespa Mais program as 
major limiting for their companies, although demonstrated not know the program as 
an alternative source of financial resources. 
 
Key-words: Corporate governance. Bovespa Mais. SME. 
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1 INTRODUÇÃO 

As pequenas e médias empresas (PMEs) tem assumido cada vez mais um 
papel de destaque na economia nacional e mundial. Conforme pesquisa realizada 
pelo SEBRAE em 2011, no Brasil elas foram responsáveis por 27% do PIB. De acordo 
com a mesma pesquisa estas PMEs são responsáveis por 44% dos empregos formais 
em serviços e aproximadamente 70% dos empregos gerados no comércio (SEBRAE, 
2014). Sendo responsável por números tão expressivos da economia nacional as 
PMEs assumem assim papel relevante no desenvolvimento do país. 

Para proporcionar seu crescimento e desenvolvimento as PMEs podem 
buscar recursos financeiros para seus projetos de investimento em diferentes fontes, 
como capital próprio, bancos de fomento e crédito, emissão de títulos, fundos de 
investimento e oferta inicial de ações (também chamado de IPO) (ERNEST & YOUNG 
TERCO, 2013). Considerando esta última opção alguns países criaram nas últimas 
décadas os chamados mercados alternativos para atender e estimular a abertura de 
capital das PMEs. Conforme descrito no estudo Utilização do Mercado de Capitais 
para o Financiamento de Pequenas e Médias Empresas por meio de Ações o 
"mercado alternativo é aquele dominado pelas PMEs e onde estas estão listadas" 
(RABELLO et al., 2012, p.5).  

Em função disto a Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (BM&FBovespa) 
lançou no Brasil em 2005 o Programa Bovespa Mais, abrindo uma oportunidade 
para empresas de pequeno e médio porte na busca por fonte de financiamento com 
possibilidades de custos menores, com a realização do IPO. Este programa foi 
moldado tendo como base estes mercados alternativos e pode ser um item favorável 
para o desenvolvimento do mercado de capitais. Como trata-se de um programa, 
possui regras e requisitos a serem cumpridos. 

Dentre estes requisitos a BM&FBovespa exige que as PMEs se adequem às 
boas práticas de governança corporativa, como a divulgação pública de seus resultados 
e criação de conselhos de administração. Estas práticas são consideradas por gestores 
e pesquisadores como um desafio significativo para empresas de grande porte Brasil 
(IBGC, 2009a). Portanto, acredita-se que o pedido para a implantação das práticas 
de governança corporativa demandadas pelo programa Bovespa Mais seja desafiador 
para as PMEs que desejam lançarem-se no mercado de ações. Sendo assim, 
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pergunta-se qual a percepção dos gestores das PMEs sobre a possibilidade de 
implantar a governança corporativa para adesão ao programa Bovespa Mais? 

Esta é a pergunta de pesquisa que passa a direcionar os objetivos deste estudo 
que serão apresentados adiante. Para compreender melhor este tema e responder à 
questão anterior, propôs-se uma pesquisa qualitativa envolvendo gestores de PMEs. 
A partir de pesquisa qualitativa em duas fases, tentar-se-á oferecer uma análise de 
como os gestores percebem a possibilidade das suas organizações se adaptarem às 
regras de Governança Corporativa para adesão ao programa Bovespa Mais, assim 
como, verificar a disposição dos mesmos em realizar esta adaptação.  

1.1 IMPORTÂNCIA DO ESTUDO 

O programa Bovespa Mais é uma alternativa para o desenvolvimento das PMEs 
brasileiras. Se considerarmos a participação das PMEs nos segmentos de serviços, 
comércio e indústria, notamos sua evolução na sua contribuição ao PIB conforme 
descrito abaixo: 

 
TABELA 1 - EVOLUÇÃO DO VALOR ADICIONADO PELAS PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS NO PIB 

NACIONAL ENTRE 1985 E 2011 
 % DO VALOR ADICIONADO 

1985 2001 2011 
Serviços 5,87 8,30 10,00 
Comércio 5,90 6,80 9,10 
Indústria 9,30 8,10 7,80 Micro e pequenas empresas 21,00 23,20 27,00 
FONTE: SEBRAE (2014)  

Contudo, desde quando o Bovespa Mais foi lançado, apenas 11 empresas 
encontram-se listadas no programa em novembro de 2015 (BM&FBOVESPA, 2015). 
Este trabalho pode auxiliar a entender porque há poucas empresas listadas. Conforme 
escrito anteriormente pretende-se compreender a percepção dos gestores das PMEs 
sobre a possibilidade de implantar a governança corporativa para adesão ao programa 
Bovespa Mais, consequentemente, identificar influências sobre o desenvolvimento 
deste segmento de listagem da BM&FBovespa. Conforme o estudo "Utilização do 
Mercado de Capitais para o Financiamento de Pequenas e Médias Empresas por 
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meio de Ações" (RABELLO et al., 2012) as bolsas de valores dos países que foram 
objeto desta pesquisa (Inglaterra, Canadá, Espanha, Polônia, Coreia do Sul, China e 
Austrália) possuem estes mercados alternativos em atividade. Algumas delas com uma 
grande quantidade de empresas listadas conforme quadro abaixo:  

 
QUADRO 1 - QUANTIDADES DE EMPRESAS LISTADAS NO MERCADO ALTERNATIVO E PRINCIPAL NOS PAÍSES OBJETOS DA PESQUISA 

PAÍS MERCADO ALTERNATIVO MERCADO PRINCIPAL 

Inglaterra 
Alternative Investment Market (AIM) 
Criado em 1995 
1.114 empresas listadas (jun./12) 

London Stock Exchange 
Criado em 1698 1.372 empresas listadas (mar/12) 

Canadá 
Toronto Stock Exchange Venture (TSXV) 
Criado em 1997 
2.277 empresas listadas (maio/12) 

Toronto Stock Exchange (TSX) 
Criado em 1861 
1.577 empresas listadas (maio/12) 

Espanha 
Mercado Alterantivo Bursátil (MAB) 
Criado em 2008 
21 empresas listadas (maio/12) 

Bolsas Y Mercados Españoles (BME) 
Criado em 1831 
130 empresas listadas (dez/11) 

Polônia 
New Connect (NC) 
Criado em 2007 
397 empresas listadas (jun./12) 

Warsaw Sock Exchange (WSE) 
Criado em 1991 
434 empresas listadas (jun./12) 

Coreia do Sul 
KOSDAQ 
Criadoem 1996 785 empresas listadas (jun./12) 

KOSPI 
Criadoem 1996 1.031 empresas listadas (jun./12) 

China 
Chinext 
Criadoem 2009 332 empresas listadas (jun./12) 

SME Board 
Criadoem 2004 683 empresas listadas (jun./12) 

Austrália 
Australian Securities Exchange (ASX) 
Criado em 2006 como resultado da fusão da Australian Stock Exchange e a Sydney Futures 
Exchange 2.211 empresas listadas (jun./12) 

FONTE: Fonte: Rabello et al. (2012)  
Revisando as bases de pesquisas e artigos brasileiros do Portal Periódicos 

Capes, não foram encontrados estudos analisando as PMEs e a percepção dos seus 
proprietários gestores sobre a possibilidade de implantar a governança corporativa para 
adesão ao programa Bovespa Mais. Apoiando-se nisto e na pergunta de pesquisa 
citada no item anterior, este estudo busca responder esta questão e também, como 
contribuição prática, pretende difundir o programa Bovespa Mais para empresários e 
gestores da região.  
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1.2 OBJETIVOS 

Conforme a pergunta problema citada no item introdução, este trabalho tem 
como principal objetivo analisar a percepção dos gestores das PMEs sobre a possibilidade 
de implantar a governança corporativa para adesão ao programa Bovespa Mais. 

Como objetivos específicos este trabalho tem: 
a) Relacionar as regras do programa Bovespa Mais com as práticas 

de governança corporativa necessárias para adesão ao programa 
Bovespa Mais. 

b) Analisar a percepção dos gestores sobre as regras e práticas de governança 
necessárias para adesão ao programa Bovespa Mais. 

c) Analisar a disposição dos gestores em implantar a governança corporativa 
para adesão ao programa Bovespa Mais. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

A revisão de literatura deste trabalho envolve material técnico produzido por 
entidades como o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) e a Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros (BM&FBovespa). Autores e materiais clássicos foram 
usados (como Jensen, Meckling e o Relatório Cadbury). Também foram pesquisados 
artigos acadêmicos nacionais e internacionais e artigos de opinião de jornais e 
revistas. Primeiramente apresentamos uma revisão sobre governança corporativa: 
conceitos, histórico, evolução no Brasil, seus princípios, modelos e as práticas de 
governança em empresas. Em seguida apresenta-se o programa Bovespa Mais: 
conceitos, regras do programa, requisitos para adesão e avaliação. Estes temas 
permitiram a base teórica para elaboração do estudo bem como a condução da 
pesquisa e sua conclusão. 

2.1 GOVERNANÇA CORPORATIVA 

Desde o início do século XX os proprietários de grandes corporações decidiram 
por separar a gestão da sociedade com o objetivo de alavancar recursos financeiros 
para viabilizar a operação das organizações em unidades fragmentadas, distantes e 
especializadas (SILVA; SEIBERT, 2015). Estas transformações levaram a conflitos 
de interesses entre shareholders (proprietários ou detentores das ações da organização), 
que desejam manter-se informados sobre a gestão da organização e os stakeholders 
(gestores, colaboradores, sociedade e o poder público) que influenciam na gestão 
direta ou indiretamente. 

Dentre os elementos geradores de conflitos estão: o porte das empresas, 
estruturas de poder, fonte de financiamento, conflito de interesses, tipos das empresas, 
local onde operam, cultura em que estão inseridas, instituições e marcos regulatórios 
(SILVA; SEIBERT, 2015). Para tentar minimizar o impacto negativo destes conflitos e 
conduzir a organização pensando na sua longevidade e no retorno oferecido aos 
acionistas, surgiu a governança corporativa. 
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Conforme o IBGC (2009b, p.19), "Governança Corporativa é o sistema pelo qual 
as organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos 
entre proprietários, Conselho de Administração, Diretoria e órgãos de controle". 

Segundo a OCDE (2004, p.11): 

Governança corporativa envolve um conjunto de relacionamentos entre os 
gestores da companhia, o conselho de administração, seus acionistas e todos 
os stakeholders. A governança corporativa também fornece uma estrutura 
na qual os objetivos da companhia são definidos, assim como os meios para 
monitoramento e atingimento destes objetivos são definidos. 

O Cadbury Report (1992, p.5) define a governança corporativa como o 
"sistema pelo qual as companhias são dirigidas e controladas". 

Por se tratar de uma entidade profundamente envolvida com o tema 
governança corporativa e estar adaptada ao mercado brasileiro, este trabalho se 
apoiará predominantemente na definição de governança corporativa do IBGC. 

Os conceitos e práticas de governança corporativa vem evoluindo com o passar 
dos anos. Acontecimentos envolvendo corporações e países, sejam eles positivos ou 
negativos, contribuem para a mudança das proposições atuais e criação de novos 
conceitos e práticas que tornem a governança corporativa mais adaptada ao contexto. 
Como exemplo desta evolução pode-se citar a criação da Lei Sarbanes-Oxley em 
2002 nos Estados Unidos, depois dos escândalos ocorridos em empresas como 
Enron, Wordcom e Tyco e que serão revisadas no item a seguir. 

2.1.1 Histórico da governança corporativa 

No início do século XX, por pressão dos bancos e desejo de crescimento dos 
acionistas das grandes indústrias inglesas e estadunidenses, surge o mercado de 
ações para compra e venda de cotas societárias destas empresas (SILVA; SEIBERT, 
2015). Este sistema foi legitimado pela sociedade ocidental de países desenvolvidos e 
proporcionou o desenvolvimento do mercado de capitais até o formato que conhecemos 
hoje. A partir do momento que o sistema de sociedade anônima permitiu que a captação 
de recursos fosse realizada não somente pelos proprietários-gestores das companhias, 
mas também por outros acionistas intermediados por instituições financeiras, abriu-se 
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um mercado que permitia a participação de outros grupos que não estavam diretamente 
ligados a companhia. Este cenário possibilitou o rápido crescimento de empresas 
fazendo com que assumissem um papel mais influente nas regiões e, em alguns casos, 
nos países onde atuavam. O gigantismo de algumas empresas pode ser observado 
pelos seus números. "Somente 28 países em todo mundo, em 2010, apresentavam um 
Produto Nacional Bruto (PNB) superior à média da receita operacional das 5 maiores 
empresas globais" (ROSSETTI; ANDRADE, 2012, p.63).  

Este cenário estimulou o crescimento das companhias, e acentuou algumas 
características que demonstravam os conflitos de poder e interesse desta situação, 
levando a uma situação de desequilíbrio que é o processo de dispersão do capital 
(no qual a companhia tinha a sua propriedade pulverizada numa grande quantidade de 
acionistas) e também a separação da propriedade e da gestão (ou seja, o proprietário 
da empresa não é o gestor de sua companhia). A partir deste cenário surgem conflitos 
de interesse que são denominados conflitos de agência. Jensen e Meckling explicaram 
e definiram os conflitos de agência da seguinte forma: 

Nós definimos uma relação de agência como um contrato no qual uma ou 
mais pessoas (os principais) engajam outra pessoa (o agente) a executar 
algum serviço em seu nome para realizar algum trabalho em seu nome que 
envolve a delegação de autoridade para fazer algum o agente de decisão. 
Se ambas as partes na relação são maximizadoras de utilidade há boas 
razões para acreditar que o agente não irá sempre agir no melhor interesse 
do principal (JENSEN; MECKLING, 1976, p.308).  

Neste cenário, onde há conflito de interesses e objetivos diferentes, a 
governança corporativa vem se desenvolvendo como uma alternativa para o equilíbrio 
destas tensões. 

Sendo então um movimento importante do sistema capitalista, a governança 
assume um papel primordial na administração moderna. E como toda área da 
administração passa por uma série de evoluções que são construídas e retratadas 
pelos vários marcos que são criados ao longo dos anos. Os quatro mais conhecidos 
são o trabalho de Robert Monks, o relatório Cadbury, os princípios da OCDE e a lei 
Sarbanes-Oxley. 

Robert Monks – Monks é um advogado americano que atuou e atua 
profissionalmente em diversas frentes. Iniciou sua carreira num escritório de advocacia 
mas teve oportunidade de atuar também como empresário, acionista minoritário e 
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majoritário de algumas empresas. Também atuou na esfera privada e pública. Toda 
esta diversidade de cenários fez com que ele compreendesse os pontos de vista dos 
stakeholders envolvidos em uma companhia ou entidade e assim se tornasse um 
dos principais ativistas em governança corporativa. 

O ativismo pioneiro de Monks, assim como os de que praticam em seus 
mercados locais, tem por finalidade apontar caminhos para que as companhias 
possam prosperar em benefício de todos, levar ao conhecimento dos legisladores 
as falhas que precisam ser corrigidas por nova regulação e mostrar aos 
executivos ou controladores das companhias, quando couber, os direitos legais 
dos acionistas que precisam ser respeitados (ROSENBERG, 2000, p.11). 

O relatório de Cadbury foi criado a partir de um comitê instalado na Inglaterra e 
capitaneado por Adrian Cadbury. Sua versão final foi publicada em dezembro de 
1992 e a série de recomendações que este documento trouxe influenciou não só o 
mercado no Reino Unido, mas também outros países como Canadá, Estados 
Unidos, França e Austrália. O autor cita no próprio documento a importância deste 
instrumento: "Nós acreditamos que se tivéssemos um código como o nosso no 
passado, poderíamos ter dado atenção mais cedo para o caso de algumas falências 
ou fraudes envolvendo um grande número de empresas" (CADBURY REPORT, 
1992, p.12). 

Após a criação deste documento, vários padrões de governança foram 
revisados baseando-se em suas propostas. 

Os Princípios de Governança Corporativa da OCDE é um conjunto de 
considerações para orientar as práticas de governança corporativa criados pela 
Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico (OCDE), cujo objetivo é 
promover políticas que melhorem o bem-estar econômico e social das pessoas ao 
redor do mundo. Por se tratar de uma organização internacional da qual mais de 30 
países são signatários, estes princípios de governança são respeitados e adotados 
por organizações públicas e privadas. Conforme o próprio documento cita: 

A estrutura de governança corporativa deveria promover mercados 
transparentes e eficientes, ser consistente com as regras da lei e articular 
claramente a divisão de responsabilidades entre diferentes autoridades de 
supervisão, regulamentação e cumprimento (OCDE, 2004, p.17). 
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Após uma série de escândalos corporativos ocorridos nos Estados Unidos 
envolvendo grandes empresas, como por exemplo a Enron e a Arthur Andersen, foi 
criada a Lei Sarbanes-Oxley. Trata-se do marco mais recente e foi uma lei que criou 
mecanismos e regras para dar aos stakeholders mais segurança e transparência, 
fazendo inclusive que os dirigentes de uma organização sejam responsabilizados 
legalmente por qualquer dano a sociedade. Conforme escrito por Silveira (2015, 
p.39), "a busca pela recuperação da confiança dos investidores – elemento central 
de uma economia dependente do mercado acionário – levou a uma rápida e ampla 
resposta legislativa, com a aprovação, em julho de 2002, da Lei Sarbanes-Oxley". 
Ainda conforme Silveira (2015, p.39), "o seu objetivo foi definido como proteger os 
investidores por meio de aprimoramento da precisão e da confiabilidade das 
informações divulgadas pelas companhias". 

Estes marcos nasceram por diversas motivações (algumas citadas acima) e 
assim propiciaram a evolução da governança corporativa tal qual a conhecemos hoje 
no mundo, influenciando também a governança nos países como o Brasil, como será 
exposto no item seguinte. 

2.1.2 Evolução da governança no Brasil 

Há vários modelos de governança praticados no mundo. Eles foram formados 
pelas diversas características culturais e econômicas dos diversos povos envolvidos 
e também devido a fatos históricos que os países passaram, mas basicamente 
podem ser divididos em modelos mais orientados aos stakeholders e outros aos 
shareholders. As características destes modelos estão apoiadas em pontos como a 
concentração da propriedade, presença de investidores institucionais, presença mais 
forte do estado, fontes de financiamento, forças atuantes de controle entre outros. 

Conforme escrito por Silveira (2015, p.192), 

O Brasil, com sua elevada concentração acionária, naturalmente se aproxima 
do sistema vigente na Europa continental. Por outro lado, a maior orientação de 
nossas companhias para o atendimento dos interesses dos acionistas e a 
presença de institucionais como sócios ativos sinaliza a presença de elementos 
do modelo anglo-saxão em nosso mercado. O Brasil se encontra, portanto, em 
uma posição híbrida entre os grandes sistemas de governança do mundo. 
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Mudanças globais e reorganizações internas de ordem econômica, ideológica, 
geopolítica entre outras foram fatos históricos e culturais que também moldaram o 
modelo brasileiro de governança. Devido estes fatores históricos, principalmente 
ocorridos recentemente na década de 90, mudanças interessantes ocorreram e 
fomentaram o mercado nacional. O trinômio abertura, privatização e liberalização 
levou uma série de modificações e estimularam evoluções que passam por entrada de 
capital estrangeiro, aparecimento de investidores institucionais, maior profissionalização 
da companhia entre outros. Mesmo assim estas mudanças não foram suficientes para 
evitar que as organizações nacionais mantivessem o controle familiar (principalmente 
nos grandes grupos privados), a baixa presença de organizações brasileiras entre as 
maiores do mundo e até mesmo o pequeno porte das empresas brasileiras face aos 
players internacionais. 

Aos poucos o ambiente externo influencia o mercado nacional a favorecer as 
boas práticas de governança nas empresas. Dentre as evoluções no Brasil podemos 
citar a Lei das Sociedades Anônimas de 1976. Esta lei passou a exigir a existência 
de conselhos de administração para as organizações. Até então esta prática era 
aplicada apenas por empresas multinacionais. Após isto as organizações brasileiras 
foram obrigadas a se adequar e também a criarem seus conselhos. No início, os 
conselhos eram vistos apenas como algo burocrático e que não agregavam valor, mas 
recentemente, assiste-se uma nova fase na qual estes conselhos estão assumindo 
um papel estratégico cada vez maior e assim agregando valor as organizações. 

A cartilha sobre governança da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) propôs 
algumas práticas que auxiliam na manutenção dos direitos de acionistas minoritários 
e esclarecimento de funções, também com intuito de favorecer a boa governança. 
Publicando esta cartilha em junho de 2002, 

[...] a CVM busca estimular o desenvolvimento do mercado de capitais 
brasileiros por meio da divulgação de práticas de boa governança corporativa. 
Seu objetivo é orientar nas questões que podem influenciar significativamente a 
relação entre administradores, conselheiros, auditores independentes, acionistas 
controladores e acionistas minoritários (CVM, 2002, p.1). 

Os critérios para listagens diferenciadas das companhias da BM&FBovespa 
- foram índices específicos que foram criados pela BM&FBovespa que classificam as 
organizações conforme o nível de governança que elas praticam. Partindo do 
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mercado Tradicional (baixo nível de governança) passando para o Nível 1, Nível 2 e 
o Novo Mercado, agregam cada vez mais exigências, em alguns casos até maiores 
que as leis, para que as organizações estejam alinhadas com as práticas de 
governança. Este último, por exemplo, exige que a empresa emita apenas ações 
com direito a voto, igualando o direito entre todos os acionistas (mais detalhes no 
Quadro 4 a seguir). 

A criação do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) em 1995 –  

[...] sociedade civil de âmbito nacional, sem fins lucrativos – tem o propósito de 
ser referência em Governança Corporativa, contribuindo para o desempenho 
sustentável das organizações e influenciando os agentes da nossa sociedade 
no sentido de maior transparência, justiça e responsabilidade. (IBGC, 
2009bb, p.4). 

Foi uma iniciativa pioneira no mercado brasileiro e por intermédio de seus quatro 
princípios básicos (transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade 
corporativa) é uma força externa que auxilia na eliminação de conflitos, pois influencia 
stakeholders que pressionam gestores, conselheiros e shareholders. 

Ainda tratando da evolução histórica da governança no Brasil, pode-se destacar 
as principais características da governança no Brasil resumidas por Rossetti e 
Andrade (2012): 

a) A alta concentração da propriedade acionária. 
b) A sobreposição da propriedade e gestão que de certa forma se estende 

ao conselho de administração. 
c) A fraca proteção aos acionistas minoritários. 
d) A expressão ainda diminuta do mercado de capitais e a pequena parcela 

das companhias listadas em bolsa nos níveis de governança corporativa. 
Estas características, por estarem enraizadas na cultura empresarial brasileira, 

influenciam o cenário para que o ritmo das mudanças seja lento (ROSSETTI; 
ANDRADE, 2012). Abaixo serão explorados princípios de governança e também um 
modelo segundo o IBGC que toma em conta estas características culturais brasileiras. 
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2.1.3 Modelo de governança segundo o IBGC 

O IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa) tem sido a grande 
referência em governança corporativa no Brasil. Busca incessantemente adaptar e 
aplicar o tema às condições locais e também promove frequentemente interpretações 
de conceitos. Exemplos disto são os princípios básicos da governança (IBGC, 2009b): 

a) Transparência (Fairness) – Extrapolando a expectativa que se trata 
apenas de fatores tangíveis, o IBGC estimula a transparência como o 
grande fator que gera a confiança entre todos os stakeholders. 

b) Equidade (Disclosure) - Eliminar atitudes políticas e discriminatórias 
promovendo assim tratamento justo e igualitário a todos (acionistas 
majoritários e minoritários, executivos, conselhos, colaboradores e sociedade). 

c) Prestação de contas (Accountability) – responsabilização dos atos dos 
agentes da governança. 

d) Responsabilidade corporativa (Compliance) – uma visão de longo prazo 
que permita colocar em prática princípios de sustentabilidade em seus 
três eixos (social, ambiental e econômico – financeiro). 

Segundo o IBGC (2009b), 

[...] as boas práticas de Governança Corporativa convertem princípios em 
recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar e 
otimizar o valor da organização, facilitando seu acesso a recursos e contribuindo 
para sua longevidade. 

Tomando-se o código de melhores práticas de governança corporativa publicado 
pela entidade, podemos sintetizar o modelo de governança ideal segundo o IBGC 
apoiado nas melhores práticas conforme quadro a seguir: 
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 QUADRO 2 - SÍNTESE DO MODELO DE GOVERNANÇA SEGUNDO O IBGC SEGUNDO SUAS MELHORES PRÁTICAS 
CAPÍTULO MODELO DO IBGC 

Propriedade 

 Uso "uma ação, um voto" 
 Acionistas informados e com acesso do "acordo entre sócios" 
 Existência da assembleia geral 
 Transferências de controle a preços transparentes e estendidos a todos os acionistas (tag along) 
 Existência de mecanismos para proteção a tomada de controle (poison pills) 
 Arbitragem para solução de conflitos 
 Existência de Conselho de Família  Manutenção de alta dispersão (free float) das ações em circulação 
 Clara política de dividendos 

Conselho de 
Administração 

 Existência recomendada 
 Missão e atribuições documentadas por regime interno com clara definição de funções  Existência de dois presidentes (Chairman e CEO que não acumulam funções) 
 Criação de comitês especializados (RH, auditoria, ouvidoria entre outros) 
 Número de membros entre 5 e 9 (independentes, experientes e multidisciplinares)  
 Clara definição das qualificações dos conselheiros: base para avaliações individuais, 

com periodicidade anual 
 Processos e responsabilidades formalmente estabelecidos 
 Uso frequente da prática de conselheiros convidados / esporádicos 
 Educação contínua 
 Respeito aos prazos de mandato  Função de secretaria do conselho (existente e proativa) 

Gestão 

 Atribuições e responsabilidades claramente definidas (CEO é o responsável pela 
execução das diretrizes fixadas pelo Conselho de Administração) 

 Conselho de Administração participa de escolha e avaliação formal dos gestores. 
 Para demais diretores executivos: CEO indica, Conselho de administração aprova  Transparência, clareza e objetividade com todos os stakeholders, no fornecimento de 

informações e na prestação de contas 
 Responsabilidade pela geração do relatório anual 
 Propõe e participa da elaboração e manutenção de controles internos 
 Responsabilidade pelo desenvolvimento do código de conduta corporativo 
 Tem remunerações vinculadas com o curto, médio e longo prazo da empresa. 
 Facilita acesso a instalações, informações e arquivos 

Auditoria 
Independente 

 Existência e independência são obrigatórias 
 Função essencial: verificar se demonstrações financeiras refletem adequadamente a 

situação da companhia 
 Conselho de administração deve fixar seu plano de trabalho e também recomendar 

contratação, remuneração, retenção e substituição. 
 Como regra, auditoria não realiza serviços de consultoria para companhia. 

Conselho Fiscal 

 Recomenda-se a existência com a eleição feita pelos acionistas 
 Deve ser composto por especialistas 
 Atuação sob regime interno 
 Ter agenda definida em fase com os acionistas 
 Ter relacionamento produtivo com sócios, conselho de administração, executivos e 

auditores 
 Remuneração adequada com qualificação e experiência e não variável 

Conduta e conflito 
de interesses 

 Existência de código de conduta envolvendo todos stakeholders 
 Contemplar responsabilidades sociais e ambientais 
 Clareza sobre conflitos de interesses e regras claras para afastamentos 
 Regras sobre uso de informações privilegiadas 
 Políticas estabelecidas sobre negociação de ações, divulgação de informações, 

contribuições e doações e atos ilícitos 
FONTE: Adaptado de Rossetti e Andrade (2012)  
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No item seguinte analisaremos as particularidades das PMEs considerando 
o modelo de governança proposto pelo IBGC que foi discutido neste item. 

2.1.4 Governança corporativa em pequenas e médias empresas 

Conforme já exposto anteriormente existem vantagens que uma organização 
pode desenvolver ao aplicar as práticas de governança. Silveira, Perobelli e Barros 
(2008, p.765) citam  

[...] a qualidade da governança corporativa pode influenciar as decisões de 
financiamento na medida em que as empresas com melhor governança 
desfrutem de condições mais vantajosas para captar recursos externos, 
independentemente do ambiente institucional em que estão insertas. 

Empresas de pequeno e médio porte são responsáveis por considerável parcela 
de contribuição para a economia mundial, conforme demonstrado anteriormente. Mas 
constata-se que nestas PMEs estão ainda mais enraizadas características históricas 
como alta concentração da propriedade acionária, sobreposição da propriedade e 
gestão, fraca proteção aos acionistas minoritários e expressão ainda diminuta do 
mercado de capitais. Estas características podem dificultar a governança da PME. 

Em seu artigo intitulado "Evolução e revolução no desenvolvimento das 
organizações", o Professor Larry Greiner (2006, p.1) defende que por intermédio de 
iniciativas internas a organização pode determinar seu futuro: 

Meu ponto de vista é o de que o futuro de uma organização comercial é 
determinado não tanto por influências externas, mas muito mais pelo seu 
próprio passado. Ao ressaltar a influência histórica sobre o futuro de uma 
empresa eu me baseei nos postulados de psicólogos europeus (sendo a 
tese defendida por eles a de que o comportamento de cada um de nós é 
determinado primordialmente por acontecimentos e experiências anteriores e 
não por aquilo que está por vir). Projetando essa analogia do desenvolvimento 
individual aos problemas de expansão de empresas comerciais, pretendo 
analisar aqui uma série de fases de desenvolvimento que as empresas em 
expansão costumam atravessar. Primeiramente, porém, quero definir dois 
pontos: 
- O termo evolução é empregado para descrever períodos prolongados de 

crescimento em que não ocorre nenhuma alteração de importância nas 
normas de trabalho da empresa. 
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- O termo revolução é usado para indicar os períodos em que há grande 
agitação na vida da empresa. 

À medida que uma empresa atravessa as fases de desenvolvimento, cada 
período evolutivo cria sua própria revolução. 

Neste artigo, o autor defende que uma empresa passa por fases de 
desenvolvimento que só são rompidas com ações revolucionárias. As empresas são 
mantidas e melhoradas com ações evolucionárias, mas apenas ações revolucionárias 
podem levá-la a romper patamares e em alguns casos possibilitar sua sobrevivência. 
E neste cenário a implantação das práticas e regras de governança corporativa pode 
representar esta revolução dentro de uma organização considerada PME, assegurando 
assim seu crescimento ou sobrevivência. A proposta de governança de uma PME 
não pode ser igual a uma organização de grande porte, pois isto oneraria os custos 
da sua estrutura e dos instrumentos que controlam os problemas de agência. Mas 
há boas práticas que podem ser aplicadas e permitirão um nível adequado de 
governança, permitindo assim uma ação revolucionária que proporcione crescimento 
e longevidade à PME. 

É necessário analisar e compreender a organização de médio porte e a partir 
disto adaptar o modelo e práticas de governança existentes considerando o seu porte, 
seu momento e suas especificidades da empresa em questão. 

Não é objetivo deste trabalho definir um modelo de governança para PMEs, 
mas para permitir o estudo tem-se abaixo uma proposta inicial de um modelo genérico 
apresentado no Quadro 3, baseando-se na síntese do modelo de governança ideal 
segundo o IBGC (2009b) e nas considerações anteriores. Além disto, esta proposta 
servirá de base para questões de pesquisa que serão expostas no final. 
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 QUADRO 3 - PROPOSTA DE ADAPTAÇÃO DO MODELO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA DO IBCG SEGUNDO SUAS MELHORES PRÁTICAS PARA UMA PME 
continua 

CAPÍTULO MODELO DO IBGC MODELO DO IBGC ADAPTADO A UMA PME 

Propriedade 

 Uso "uma ação, um voto" 
 Acionistas informados e com acesso do 

"acordo entre sócios" 
 Existência da assembleia geral 
 Transferências de controle a preços 

transparentes e estendidos a todos os 
acionistas (tag along) 

 Existência de mecanismos para proteção 
a tomada de controle (poison pills) 

 Arbitragem para solução de conflitos 
 Existência de Conselho de Família 
 Manutenção de alta dispersão (free float) 

das ações em circulação  Clara política de dividendos 

Este capítulo não tem relação com o porte 
da empresa. Deve ser adotado em sua 
totalidade para manter a equidade do poder 
político com o financeiro. É um capítulo 
norteador de dois princípios básicos da 
governança: equidade e transparência. 
Sendo assim, permitirá o equilíbrio de tensões 
e forças dentro da organização favorecendo 
seu desenvolvimento sustentável beneficiando todos seus stakeholders. 

Conselho de 
Administração 

 Existência recomendada 
 Missão e atribuições documentadas por 

regime interno com clara definição de 
funções  Existência de dois presidentes (Chairman 
e CEO que não acumulam funções) 

 Criação de comitês especializados (RH, 
auditoria, ouvidoria entre outros) 

 Número de membros entre 5 e 9 
(independentes, experientes e 
multidisciplinares)  

 Clara definição das qualificações dos 
conselheiros: base para avaliações 
individuais, com periodicidade anual 

 Processos e responsabilidades 
formalmente estabelecidos 

 Uso frequente da prática de conselheiros 
convidados/esporádicos 

 Educação contínua 
 Respeito aos prazos de mandato 
 Função de secretaria do conselho (existente e proativa) 

O Conselho de Administração é certamente 
um mediador importante de um sistema de 
governança, sendo assim sua existência é 
imperativa. Tratando-se de uma empresa de 
pequeno ou médio porte, faz-se necessário 
a adaptação deste capítulo permitindo assim 
um bom desempenho. Estas adaptações são: 
 Criação de regime interno, definições de 

função, qualificação de conselheiros e 
estabelecimento de processos 
simplificados, evitando assim onerar as 
PMEs com atividades meio 

 Manter a existência de dois presidentes, 
sendo que a sugestão é a função de Chairman ser acumulada por um membro 
já existente no conselho 

 Substituir a criação de comitês 
especializados (RH por exemplo) usando 
multidisciplinaridade na composição do 
conselho. 

Sendo assim a composição ideal seria um 
conselho com mínimo de 3 membros (conforme 
recomendação do programa Bovespa Mais) 
independentes, com experiência e perfis complementares (multidisciplinares) 

Gestão 

 Atribuições e responsabilidades claramente 
definidas (CEO é o responsável pela 
execução das diretrizes fixadas pelo 
Conselho de Administração) 

 Conselho de Administração participa de 
escolha e avaliação formal dos gestores. 

 Para demais diretores executivos: CEO 
indica, Conselho de administração aprova 

 Transparência, clareza e objetividade 
com todos os stakeholders, no 
fornecimento de informações e na 
prestação de contas 

 Responsabilidade pela geração do 
relatório anual 

 Propõe e participa das elaboração e 
manutenção de controles internos 

 Responsabilidade pelo desenvolvimento 
do código de conduta corporativo 

 Tem remunerações vinculadas com o 
curto, médio e longo prazo da empresa 

 Facilita acesso a instalações, informações 
e arquivos 

Este capítulo deve ser tratado em sua 
totalidade em uma PME, mas para otimizar 
os processos, pode ser aplicado como itens 
normativos descritos nos documentos de 
regime interno ou de definições de funções. 
Já o item "Transparência, clareza e objetividade com todos os stakeholders" 
devem ser formas de conduta adotadas por todos os stakeholders. É este enfoque que 
dará a visão construtiva e participativa que 
possibilitará a dinâmica ideal para o bom 
sistema de governança. 
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 QUADRO 3 - PROPOSTA DE ADAPTAÇÃO DO MODELO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA DO IBCG 
SEGUNDO SUAS MELHORES PRÁTICAS PARA UMA PME 

conclusão 
CAPÍTULO MODELO DO IBGC MODELO DO IBGC ADAPTADO A UMA PME 

Auditoria 
Independente 

 Existência e independência são obrigatórias 
 Função essencial: verificar se 

demonstrações financeiras refletem 
adequadamente a situação da companhia 

 Conselho de administração deve fixar seu 
plano de trabalho e também recomendar 
contratação, remuneração, retenção e 
substituição. 

 Como regra, auditoria não realiza serviços 
de consultoria para companhia. 

Este modelo propõe que para não onerar as 
PMEs, deve-se manter esta função 
essencial descrita à esquerda sendo 
realizada por uma empresa terceira 
independente. Isto assegurará também 
imparcialidade dos relatórios. 

Conselho Fiscal 

 Recomenda-se a existência com a 
eleição feita pelos acionistas 

 Deve ser composto por especialistas 
 Atuação sob regime interno 
 Ter agenda definida em fase com os 

acionistas 
 Ter relacionamento produtivo com sócios, 

conselho de administração, executivos e 
auditores 

 Remuneração adequada com qualificação 
e experiência e não variável 

Como sugestão este modelo propõe que o 
conselho fiscal deve ser executado por um 
ou mais membros da organização que 
tenham esta competência. Isto possibilitará 
custos reduzidos sem que se perca a 
capacidade técnica de analisar e discutir as 
demonstrações financeiras realizadas pela 
empresa terceira de auditoria independente 
ou outros temas referentes a este capítulo. 

Conduta e conflito 
de interesses 

 Existência de código de conduta 
envolvendo todos stakeholders 

 Contemplar responsabilidades sociais e 
ambientais 

 Clareza sobre conflitos de interesses e 
regras claras para afastamentos 

 Regras sobre uso de informações 
privilegiadas 

 Políticas estabelecidas sobre negociação 
de ações, divulgação de informações, contribuições e doações e atos ilícitos 

Este modelo propõe que a organização tenha 
regras e políticas claras e estabelecidas 
para evitar conflito de interesses, sendo que 
estas devem ser compostas de documentos 
simples e objetivos em função do menor 
porte de uma PME. 

FONTE: Proposta do autor baseado em IBGC (2009) 
 A partir deste quadro tem-se as seguintes explicações para a adaptação dos 
devidos capítulos para o cenário de uma PME: 

a) Propriedade: este capítulo não tem relação com o porte da empresa e 
deve ser adotado em sua totalidade. Isto possibilitará a manutenção da 
equidade do poder político com o poder financeiro. Assim assegurará 
equidade e transparência, que são dois princípios básicos da governança. 
Desta maneira permitirá o equilíbrio de tensões e forças dentro da 
organização favorecendo seu desenvolvimento sustentável beneficiando 
todos seus stakeholders. 

b) Conselho de administração: o Conselho de Administração é certamente 
um mediador importante de um sistema de governança, sendo assim sua 
existência é imperativa. "O Conselho de Administração é o guardião do 
objeto social e do sistema de governança. É ele que decide os rumos do 
negócio, conforme o melhor interesse da organização" (IBGC, 2009b, p.29). 
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Tratando-se de uma PME, faz-se necessário sua adaptação permitindo 
o bom desempenho do conselho de administração e a manutenção de 
sua funcionalidade. Dentre estas adaptações é necessário criar regime 
interno, definir funções, qualificar conselheiros e estabelecer processos 
simplificados, evitando assim onerar as PMEs empresas com atividades 
meio. Além disto é necessário manter a existência de dois presidentes, 
sendo que a sugestão é a função de Chairman ser acumulada por um 
membro já existente no conselho. "Para que não haja concentração de 
poder, em prejuízo de supervisão adequada da gestão, deve ser evitado 
o acúmulo das funções de presidente do Conselho e diretor-presidente 
pela mesma pessoa" (IBGC, 2009b, p.35). Outro item desta proposta é 
substituir a criação de comitês especializados (RH por exemplo) usando 
multidisciplinaridade na composição do conselho. Nesta proposta, um 
dos componentes do conselho é um especialista em determinado tema 
(neste exemplo é um especialista de recursos humanos) e assim pode 
fazer com que o conselho tenha este viés e aborde frequentemente este 
assunto. A partir desta proposta, a composição ideal seria um conselho com 
mínimo de 3 membros (conforme recomendação do programa Bovespa Mais) 
independentes, com experiência e perfis complementares (multidisciplinares). 
"Em qualquer caso, deve-se buscar diversidade de experiências, qualificações 
e estilos de comportamento para que o órgão reúna as competências 
necessárias ao exercício de suas atribuições" (IBGC, 2009b, p.32). 

c) Gestão: o capítulo "gestão" também deve ser tratado em sua totalidade 
em uma PME visto que trata das atribuições dos gestores da companhia: 
"O diretor-presidente é responsável pela gestão da organização e 
coordenação da Diretoria. Ele atua como elo entre a Diretoria e o Conselho de 
Administração. É o responsável ainda pela execução das diretrizes fixadas 
pelo Conselho de Administração e deve prestar contas a este órgão" (IBGC, 
2009b, p.54). Sendo portanto este elo, o capítulo "gestão" torna-se imperativo 
pois será primordial para equilibrar as forças da organização permitindo 
a boa relação entre os diversos stakeholders assegurando o sistema de 
governança. Nesta proposta, para otimização de processos, as funções e 
responsabilidades da gestão podem ser aplicadas como itens normativos 
descritos nos documentos de regime interno ou de definições de funções.  
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d) Auditoria independente: para não onerar as PMEs, estas devem manter 
a existência de auditoria independente com contratação de uma empresa 
terceira independente. A auditoria externa e independente assegurará a 
imparcialidade dos relatórios e auxiliará a manutenção dos princípios de 
governança, principalmente a transparência e prestação de contas. 

e) Conselho fiscal: conforme descrito no Código das Melhores Práticas de 
Governança Corporativa (IBGC, 2009b, p.62), " o Conselho Fiscal é parte 
integrante do sistema de governança das organizações brasileiras. 
Conforme o estatuto, pode ser permanente ou não. Sua instalação, no 
segundo caso, dar-se-á por meio do pedido de algum sócio ou grupo de 
sócios". Para otimização de processos numa PME, propõe-se que o 
conselho fiscal seja executado por um ou mais membros da organização 
que tenham esta competência. Isto possibilitará custos reduzidos sem que 
se perca a capacidade técnica de analisar e discutir as demonstrações 
financeiras realizadas pela empresa terceira de auditoria independente 
ou outros temas referentes a este capítulo. 

f) Conduta e conflito de interesses: é preciso que a PME tenha regras e 
políticas claras, estabelecidas, documentadas e difundidas para evitar 
conflito de interesses. Estas devem ser claramente descritas em regimentos 
internos e acordo de acionistas simples e objetivos em função do menor 
porte de uma PME. 

Conclui-se com o exposto acima que este modelo, se aplicado e mantido 
com rigor, auxiliará a manutenção dos quatro princípios de governança sem que a 
PME seja onerada. Além disto, possibilitará que esta já esteja enquadrada em alguns 
itens das regras do programa Bovespa Mais como descrito adiante. 

2.2 O PROGRAMA BOVESPA MAIS 

Em setembro de 2015 a BM&FBovespa tinha 304 empresas listadas 
(BM&FBOVESPA, 2015). Comparando-se com o Quadro 1 do item 1.1 (RABELLO et al., 
2012, p.4) ilustrada anteriormente, concluímos que comparativamente a outros países 
temos uma quantidade pequena de empresas listadas em bolsa. E recentemente a 
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quantidade de IPOs diminuiu consideravelmente, pois durante o ano de 2014 apenas 
um IPO foi realizado na BM&FBovespa, sendo que no mesmo período houve um 
incremento de 35% nos IPOs das bolsas do mundo todo (DIÁRIO DO COMÉRCIO, 2015). 

Considerando que a abertura de capital de uma empresa em bolsa de valores é 
uma fonte de recursos a um custo de capital baixo, assim como, considerando que 
as PMEs podem buscar recursos financeiros para seus projetos de investimento em 
diferentes fontes, como emissão de títulos, fundos de investimento e oferta inicial de 
ações (ERNEST & YOUNG TERCO, 2013), a BM&FBovespa estudou modelos de 
programas para PMEs em outros países e decidiu lançar o programa Bovespa Mais 
para fomentar a adesão das pequenas e médias brasileiras ao mercado de capitais. 

Criado em 2005 o Bovespa Mais foi concebido para que as empresas 
interessadas pudessem fazer sua abertura de capital (IPO) na BM&FBovespa num 
prazo máximo de 7 anos (BM&FBOVESPA, 2014b). Conduzindo assim de maneira 
planejada e cadenciada, possibilita em alguns casos custos menores a estas companhias 
e também outras vantagens, como exposição da companhia no mercado. É um 
programa que tem como objetivo estimular o crescimento de companhias de médio e 
pequeno porte impulsionadas pelo mercado de ações conforme descrito no Prospecto 
do Programa Bovespa Mais (BM&FBOVESPA, 2014b, p.2):  

O Bovespa Mais, um dos segmentos especiais de listagem administrados 
pela BM&FBovespa, foi idealizado para tornar o mercado acionário 
brasileiro acessível a um número maior de empresas, em especial, àquelas 
atrativas para quem busca investimentos de médio e longo prazos e cuja 
preocupação com o retorno potencial sobrepõe-se à necessidade.  

As evoluções, regras, condições e vantagens deste programa serão detalhadas 
nos itens subsequentes.  

2.2.1 Evoluções do programa 

Desde 2005 até seus primeiros anos de existência, o programa não obteve a 
divulgação nem a adesão esperada por parte das empresas. Por isso em 2012 foi 
criado um grupo de trabalho para realizar um estudo referente ao desempenho do 
programa Bovespa Mais. 
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O grupo de trabalho foi formado por representantes da Agência Brasileira de 
Desenvolvimento Industrial (ABDI), do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES), da Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros S.A. 
(BM&FBovespa), da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e da Agência 
Brasileira da Inovação (FINEP). Visitou sete países – Austrália, Canadá, China, 
Coreia do Sul, Espanha, Polônia e Reino Unido – para conhecer regras e práticas 
dos seus mercados acionários alternativos, apontados como estórias de sucesso 
ou experiências relevantes, nos quais pequenas e médias empresas emitem 
ações com o objetivo de captar recursos financeiros para o desenvolvimento de 
suas atividades. Além disso, onde foi possível e na extensão permitida pelo 
cronograma, procurou-se explorar também as práticas para o mercado principal, 
uma vez que em vários deles estavam listadas um número substancial de 
Pequenas e Médias Empresas (PMEs) (RABELLO et al., 2012, p.4). 

Após a conclusão do trabalho de pesquisa de Rabelo et al. (2012), foram 
identificadas melhorias e, em 2014, o programa passou por modificações para estimular 
ainda mais o seu desenvolvimento. Dentre estas modificações podem-se citar alterações 
de alguns quesitos (que acabaram gerando o Bovespa Mais Nível 2, que permite 
negociações de ações sem direito a voto) até benefícios fiscais para os investidores 
(pessoas físicas ou fundos de investimentos exclusivos deste mercado) (DURÃO, 2014):  

A proposta é isentar o investidor do Imposto de Renda sobre o ganho de 
capital de investimentos em companhias de menor porte. O pedido foi levado 
ao governo em outubro de 2013 pelo Comitê Técnico de ofertas Menores. 
O grupo foi formado em 2012 por BM&FBovespa, CVM, BNDES, ABDI e 
Finep justamente para viabilizar um mercado relevante de financiamento às 
PMEs via ações. 

Dentre outras evoluções, o programa passou a permitir isenções de impostos 
para organizações consideradas de médio porte (Lei n.o 13.043, publicada em 
13/11/2014), que são as de valor de mercado inferior a R$ 700 milhões (calculado 
com base no preço do IPO) e receita líquida do exercício social anterior ao IPO 
inferior a R$ 500 milhões (BM&FBOVESPA, 2014a). 

2.2.2 Vantagens do programa 

O programa proporciona vantagens para o investidor, o empresário e a 
sociedade envolvida neste processo. O investidor terá a vantagem de saber que está 
adquirindo ações de empresas geridas por padrões internacionais de governança 
corporativa, o que aumenta a credibilidade e reduz o risco do investimento. A empresa 
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integrante do Bovespa Mais é obrigada a seguir rigorosas regras para difusão de 
relatórios para a CVM e BM&FBovespa. Isto assegura o correto gerenciamento da 
companhia conforme as normas e leis existentes. Desta forma o investidor tem mais 
garantias, o que faz com que este adquira um papel de uma organização com visão 
de médio e longo prazo. 

Para o empresário a abertura de capital permitirá ter acesso a outra fonte de 
capital (em geral a custos menores) para financiar seus projetos, expor a empresa 
aos investidores e ao mercado, atrair investidores com perspectivas de médio e 
longo prazo alinhados com o potencial de crescimento da empresa, promover a 
sustentabilidade empresarial por adotar práticas de governança, aumentando as 
chances de perpetuação de seu negócio, receber apoio para confecção de relatórios 
periódicos de análise que são de entrega obrigatória para a CVM e BM&FBovespa, 
ter isenções e descontos nas taxas da BM&FBovespa e participar do programa 
Primeiro ano de listagem (BM&FBOVESPA, 2014b). 

Para o país, o programa Bovespa Mais, assim como outros programas de 
abertura de capital, promove o acesso de companhias com perfil diferente dos existentes 
atuais ao mercado de capitais, possibilitando aumento da diversidade de empresas 
listadas na bolsa de valores. Promove também a criação de um novo nicho de 
investimento disponível para os cidadãos, o nivelamento do mercado de capitais do 
Brasil em comparação aos países citados na introdução que já possuem programas 
semelhantes. Conforme citado no Relatório Cadbury (1992, p.11) "a economia do país 
depende da unidade e eficiência de suas empresas". Portanto com o crescimento e 
desenvolvimento das empresas envolvidas no Bovespa Mais, permitir maior geração de 
empregos e renda que refletirão positivamente no desenvolvimento econômico do país. 

Vale citar também que o programa Bovespa Mais segue os mesmos princípios 
do Novo Mercado, um segmento da BM&FBovespa que propõe práticas de governança 
que levem segurança para os investidores como a oferta de ações com direito a voto 
apenas e a obrigatoriedade de criação de conselho de administração para adesão 
ao programa. Portanto é natural que as empresas listadas no Bovespa Mais migrem 
futuramente para o Novo Mercado (BM&FBOVESPA, 2014b).  

O foco deste trabalho é o segmento Bovespa Mais, e abaixo segue um 
quadro comparativo entre os diversos segmentos de listagem da BM&FBovespa 
(BM&FBOVESPA, 2015): 



 35

 QUADRO 4 - COMPARATIVO ENTRE OS DIVERSOS SEGMENTOS DE LISTAGEM DA BM&FBOVESPA 
 BOVESPA 

MAIS 
BOVESPA MAIS 

NÍVEL 2 
NOVO 

MERCADO NÍVEL 2 NÍVEL 1 TRADICIONAL 

Características 
das Ações 
Emitidas 

Permite a 
existência 
somente de ações ON 

Permite a 
existência de 
ações ON e PN 

Permite a 
existência 
somente de ações ON 

Permite a 
existência de 
ações ON e 
PN (com 
direitos adicionais) 

Permite a existência de ações 
ON e PN (conforme 
legislação) 

Percentual 
Mínimo de Ações 
em Circulação  (free float) 

25% de free float até o 7.o ano 
de listagem No mínimo 25% de free float Não há regra 

Distribuições públicas de ações Não há regra Esforços de dispersão acionária Não há regra 
Vedação a 
disposições estatutárias 

Quórum qualificado e "cláusulas 
pétreas" 

Limitação de voto inferior a 
5% do capital, quórum 
qualificado e "cláusulas pétreas" 

Não há regra 

Composição do 
Conselho de 
Administração 

Mínimo de 3 membros 
(conforme legislação), com 
mandato unificado de até 2 anos 

Mínimo de 5 membros, dos 
quais pelo menos 20% 
devem ser independentes 
com mandato unificado de até 2 anos 

Mínimo de 3 
membros 
(conforme 
legislação), 
com mandato 
unificado de até 2 anos 

Mínimo de 
3 membros 
(conforme legislação) 

Vedação à 
acumulação de 
cargos 

Não há regra 
Presidente do conselho e diretor 
presidente ou principal executivo pela 
mesma pessoa (carência de 3 anos a partir 
da adesão) 

Não há regra 

Obrigação do 
Conselho de Administração 

Não há regra 
Manifestação sobre qualquer 
oferta pública de aquisição de ações da companhia 

Não há regra 
Demonstrações 
Financeiras Conforme legislação Traduzidas para o inglês Conforme legislação 
Reunião pública 
anual Facultativa Obrigatória Facultativa 
Calendário de 
eventos corporativos 

Obrigatório Facultativo 
Divulgação 
adicional de informações 

Política de negociação de 
valores mobiliários 

Política de negociação de valores 
mobiliários e código de conduta Não há regra 

Concessão de Tag Along 100% para 
ações ON 

100% para 
ações ON e PN 

100% para 
ações ON 

100% para 
ações ON e PN 

80% para ações ON (conforme 
legislação) 

Oferta pública 
de aquisição de 
ações no 
mínimo pelo 
valor econômico 

Obrigatoriedad
e em caso de 
cancelamento 
de registro ou 
saída do 
segmento, 
exceto se 
houver 
migração para Novo Mercado 

Obrigatoriedade 
em caso de 
cancelamento 
de registro ou 
saída do 
segmento, exceto 
se houver 
migração para 
Novo Mercado ou Nível 2 

Obrigatoriedade em caso de 
cancelamento de registro ou saída do segmento 

Conforme legislação 

Adesão à 
Câmara de 
Arbitragem do 
Mercado 

Obrigatório Facultativo 

FONTE: BM&FBOVESPA (2015) 
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2.2.3 Regras e condições do programa 

As regras para adequação da empresa ao Bovespa Mais estão descritas no 
material editado pela própria BM&FBovespa intitulado Regulamento de Listagem. 
Neste mesmo material também constam o Regulamento de Aplicação de Sanções 
Pecuniárias e Cláusulas Mínimas Estatutárias. São documentos que devem serem 
conhecidos e seguidos por quaisquer empresas que tenha interesse em ingressar e 
se manter no Bovespa Mais (BM&FBOVESPA, 2014a).  

Dentre as principais regras e condições do programa citamos (BM&FBOVESPA, 
2014a): 

a) O programa permite a adesão de empresas que tenham valor de mercado 
inferior a R$ 700 milhões (calculado com base no preço do IPO) e receita 
líquida do exercício social anterior ao IPO inferior a R$ 500 milhões; 

b) Ter no mínimo 25% das ações em circulação no mercado (conhecido 
como free float) num prazo máximo de 7 anos; 

c) Obrigatoriedade de apresentação e divulgação de informações periódicas 
oficiais para entidade como CVM e BM&FBovespa (como por exemplo 
demonstrações financeiras, formulário de demonstrações financeiras 
padronizadas (DFP), formulário de informações trimestrais (ITR), formulário 
de referência). 

d) Contratualização de participação do programa Bovespa Mais onde a 
empresa, seus acionistas controladores e administradores (estes últimos 
via Termos de Anuência) comprometem-se a observar o regulamento de 
listagem do Bovespa Mais e a adotar a arbitragem para solução de 
eventuais conflitos societários; 

e) Adotar práticas diferenciadas de governança corporativa que serão 
explicitadas abaixo. 
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2.2.4 Melhores práticas de governança exigidas pelo Bovespa Mais 

Conforme citado anteriormente as organizações devem adotar práticas de 
governança corporativa que permitam a sua adesão ao mercado de capitais. Nem todas 
estas práticas são declaradas no Regulamento de Listagem da BM&FBovespa, em 
função disso, apresenta-se aqui uma coletânea das práticas exigidas que estão no 
Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa do IBGC e no regulamento 
do Bovespa Mais. No Quadro 5 apresentado a seguir, relacionou-se as regras e 
práticas propostas nos dois manuais adotados pela BM&FBovespa. 

 
QUADRO 5 - RELAÇÃO ENTRE O CÓDIGO DE MELHORES PRÁTICAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA 

DO IBGC E O REGULAMENTO DO BOVESPA MAIS 
CÓDIGO DAS MELHORES 

PRÁTICAS DE GOVERNANÇA 
CORPORATIVA DO IBGC 

REGULAMENTO DE LISTAGEM DO BOVESPA MAIS 

Propriedade 

Seção III - Admissão à negociação de valores mobiliários no Bovespa Mais 
Seção VII - Distribuições públicas 
Seção VIII - Alienação de controle 
Seção IX - Negociação de valores mobiliários e seus derivativos por 
acionistas controladores 
Seção X - Cancelamento de registro de companhia aberta Seção XI - Saída do Bovespa Mais 

Conselho de Administração Seção IV - Conselho de administração da companhia 
Gestão Seção VI - Informações periódicas e eventuais que devem ser prestadas 

Seção VII - Distribuições públicas 
Auditoria Independente Seção VI - Informações periódicas e eventuais que devem ser prestadas 
Conselho Fiscal Seção V - Conselho fiscal da companhia 
Conduta e Conflito de Interesses Seção XII - Sanções 

Seção XIII - Arbitragem 
FONTE: Elaborado pelo autor com base IBGC (2009) e BM&FBOVESPA (2014)  

Estes dois documentos estão relacionados devido à similaridade com que os 
capítulos das melhores práticas (IBGC) se conectam com o regulamento do Bovespa 
Mais (BM&FBOVESPA). Por exemplo:  

a) O capítulo propriedade trata de temas relacionados ao equilíbrio do 
poder econômico com o poder político na companhia. Estes temas são 
tratados nas seções III, VII, VIII, IX, X e XI do regulamento, quando aborda 
temas como divulgação imparcial e homogênea das informações, estatuto, 
vedação a negociação, percentual mínimo de ações em circulação, 
aquisição de controle por meio de diversas operações entre outros assuntos; 
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b) O capítulo conselho de administração relaciona-se com a seção IV do 
regulamento por trata de competência, deveres, responsabilidades e tempo 
de mandato dos conselheiros. 

c) As seções VI e VII tratam de temas como por exemplo informações 
periódicas e calendário anual, relacionando-se desta maneira com a 
gestão da companhia. 

d) O capítulo auditoria independente também está ligado ao regulamento 
por intermédio da seção VI, pois relaciona-se com informações a 
serem prestadas para órgãos como CVM, a própria BM&FBovespa e 
os stakeholders. 

e) A seção V é um tema ligado diretamente ao capítulo conselho fiscal, 
sendo que também trata da competência, deveres, responsabilidades e 
termos de anuência dos membros do conselho fiscal. 

f) E por último o capítulo conduta e conflito de interesses que tem ligação com 
as seções XII e XIII por abordar temas como multas, arbitragem e normas. 

Presume-se, portanto, que ao se adequar as regras do programa Bovespa 
Mais a PME se adequará e aplicará as melhores práticas de Governança Corporativa. 

A análise acima vem atender ao objetivo específico: Relacionar as regras do 
programa Bovespa Mais com as práticas de governança corporativa necessárias 
para adesão ao programa Bovespa Mais. Por isso, é preciso verificar junto aos 
gestores, qual a percepção deles para adequar suas empresas a estas regras e práticas 
de governança, e assim tentar entender sua disposição em usufruir do mercado de 
capitais como fonte de recursos para investimento em seus negócios. Para isso 
apresenta-se a seguir os procedimentos metodológicos adotados com o intuito de 
atender aos objetivos desta pesquisa. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Este estudo visa analisar a percepção dos gestores das PMEs sobre a 
possibilidade de implantar a governança corporativa para adesão ao programa Bovespa 
Mais. Para tal, foi realizada uma pesquisa qualitativa em duas fases apoiada por um 
roteiro semiestruturado de entrevistas com questões fechadas e abertas para coletar e 
analisar a percepção dos gestores, atendendo ao objetivo acima (CRESWELL, 2010). 

3.1 ESTRATÉGIA DA PESQUISA 

Tomando em conta o objetivo do trabalho é necessário considerar que se 
trata de uma pesquisa qualitativa em duas fases contemplando gestores de algumas 
organizações. A análise será realizada em empresas (nível de análise deste 
trabalho) sendo que os gestores, sócios e empresários entrevistados serão a unidade 
de análise (CRESWELL, 2010). A estratégia da pesquisa foi definida considerando os 
seguintes passos: primeiro foi definido o campo de pesquisa; o segundo passo foi a 
definição do processo de coleta dos dados; em seguida foram definidas as questões a 
serem aplicadas; a partir disto coletou-se os dados para desenvolver a análise dos 
resultados encontrados e; por fim, apresentar as conclusões sugeridas. 

3.1.1 Apresentação do campo de pesquisa e seleção dos empresários 

A definição do campo de pesquisa e a seleção dos empresários para este 
estudo iniciou-se tomando em conta que o perfil de empresas a serem pesquisadas 
deveriam se enquadrar dentro das condições de empresas elegíveis para adesão ao 
Bovespa Mais. As principais condições para tal foram citadas no item 2.2.3 deste 
trabalho. 

Além das condições descritas acima delimitou-se o campo de pesquisa com 
foco em pequenas e médias empresas. Para categorizar as empresas em PME, 
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utilizaram-se as propostas do SEBRAE e do BNDES. O SEBRAE usa como critério o 
"número de pessoas ocupadas na empresa" (SEBRAE, 2014, p.22). Com isto tem-se 
o quadro abaixo: 

 
QUADRO 6 - CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO DO PORTE DAS EMPRESAS POR PESSOAS OCUPADAS 

Porte Atividades econômicas 
Serviços e comércio Indústria 

Microempresa Até 9 pessoas ocupadas Até 19 pessoas ocupadas 
Pequena empresa De 10 a 49 pessoas ocupadas De 20 a 99 pessoas ocupadas 
Média empresa De 50 a 99 pessoas ocupadas De 100 a 499 pessoas ocupadas 
Grande empresa Acima de 100 pessoas Acima de 500 pessoas 
FONTE: SEBRAE (2014)  

Já o BNDES define a classificação do porte da empresa conforme o seu 
faturamento, conforme quadro a seguir. 

 
QUADRO 7 - CLASSIFICAÇÃO DE PORTE DE EMPRESA ADOTADA PELO BNDES E APLICÁVEL A TODOS OS SETORES 

CLASSIFICAÇÃO RECEITA OPERACIONAL BRUTA ANUAL 
Microempresa Menor ou igual a R$ 2,4 milhões 
Pequena empresa Maior que R$ 2,4 milhões e menor ou igual a R$ 16 milhões 
Média empresa Maior que R$ 16 milhões e menor ou igual a R$ 90 milhões 
Média-grande empresa Maior que R$ 90 milhões e menor ou igual a R$ 300 milhões 
Grande empresa Maior que R$ 300 milhões 
FONTE: BNDES (2015)  

Como o Bovespa Mais usa a receita bruta anual para categorizar as empresas 
aptas ao programa, foi adotada a proposta de classificação de pequena e média 
empresa do BNDES (maior que R$ 2,4 milhões e menor que R$ 90 milhões) para 
identificar e selecionar as empresas que pertenceriam ao campo de pesquisa. 

Posteriormente delimitou-se a localização geográfica, na qual optou-se por 
empresas de Curitiba e Região Metropolitana. 

Para acessar os gestores das empresas escolhidas na amostra citada acima 
solicitou-se apoio de algumas entidades. Neste caso, as entidades que aceitaram 
realizar este contato e apresentação foram o Instituto Superior de Administração e 
Economia (ISAE), a FIEP (Federação das Indústrias do Estado do Paraná) por 
intermédio do C2I (Centro Internacional de Inovação) e a ACP (Associação Comercial 
do Paraná). 

Paralelamente a definição das empresas e gestores a serem contatados foi 
definido o procedimento e instrumentos de coleta apresentados a seguir. 
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3.2 PROCEDIMENTOS DE COLETAS DE DADOS 

Iniciou-se então a etapa de coleta e registro dos dados. Optou-se por fazer a 
coleta de dados em duas etapas. 

A primeira etapa tinha caráter exploratório e objetivo de identificar o quanto 
os gestores e empresários estão familiarizados com o mercado de capitais, o 
programa Bovespa Mais e as regras de governança corporativa (YIN, 2010). Foi 
organizada uma palestra sobre o programa onde foram realizas duas coletas de dados 
com os gestores participantes, onde estes responderam um questionário com 
questões fechadas que estão disponíveis no Apêndice deste trabalho. Os gestores 
foram selecionados aleatoriamente e por adesão, e o ISAE foi responsável por 
prospectar e selecionar os empresários dentro de seu banco de dados para 
participar deste evento. 

Para a palestra, foram elaborados e testados dois formulários com questões 
fechadas, a partir das definições teóricas e das práticas identificadas no Quadro 5, 
para aplicação em dois diferente momentos do evento. No dia do evento, a primeira 
atividade realizada pelos gestores presentes foi a resposta a um primeiro questionário 
de perguntas fechadas, antes destes receberem as informações sobre o programa 
Bovespa Mais. Na sequência, o especialista da BM&FBovespa proferiu uma palestra 
para explicar o programa Bovespa Mais. Esta ação permitiu o contato direto dos 
gestores presentes com um interlocutor oficial da BM&FBovespa sobre o tema. 

Após isto, um segundo questionário de perguntas fechadas foi aplicado. 
Nesta segunda rodada de questões fechadas, todas as questões aplicadas na 
primeira rodada foram aplicadas novamente acrescidas de outras questões que 
exploraram conteúdos abordados pelo palestrante. Por último houve uma seção de 
esclarecimento de dúvidas entre os gestores e o palestrante da BM&FBOVESPA. 

Os questionários respondidos nesta etapa permitiram, primeiramente, obter 
uma primeira impressão de como os gestores participantes percebem o Bovespa 
Mais e as práticas de governança necessárias para sua adoção. Os resultados desta 
primeira coleta estão descritos no capítulo seguinte. Além disso, essa fase orientou a 
elaboração do roteiro de entrevistas com as questões abertas para a próxima fase 
descrita a seguir. 
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A segunda etapa da pesquisa foi realizada a partir de entrevistas semiestruturadas 
e tinha como objetivo analisar com mais profundidade a percepção dos gestores 
sobre opções de captação de recursos como o Bovespa Mais e a disponibilidade 
deles em implantar os elementos de governança corporativa necessárias para adesão 
ao programa, confrontando assim, as respostas obtidas na primeira etapa. Para garantir 
menor interferência nos dados coletados, optou-se por entrevistas presenciais e 
individuais para obter mais detalhes sobre os temas abordados e assim responder 
ao objetivo principal deste trabalho. Realizaram-se assim as seguintes atividades: 

a) Iniciou-se a prospecção de gestores e empresários que tinham suas 
empresas dentro dos critérios de PME do BNDES (já citado anteriormente) 
e que estivessem dispostos a colaborar com este trabalho. Além disto, 
tomou-se a decisão de abordar empresários que não participaram da primeira 
etapa (palestra), pois assim estes não seriam influenciados pelo conteúdo 
da palestra ou das questões fechadas realizadas anteriormente. Para esta 
atividade foi solicitado apoio de entidades como a FIEP (Federação das 
Indústrias do Estado do Paraná) por intermédio do C2I (Centro Internacional 
de Inovação) e a ACP (Associação Comercial do Paraná). 

b) Em paralelo, tomando em conta o referencial teórico desenvolvido e as 
respostas obtidas na primeira fase com a realização da palestra, elaborou-se 
e revisou-se as questões abertas a serem aplicadas nesta etapa. 

c) Também foi preparado um termo de confidencialidade que foi aplicado 
durante as entrevistas. 

d) Após estas atividades de preparação foram agendadas as entrevistas. 
e) E por último realizaram-se as entrevistas nas sedes das empresas objeto 

desta pesquisa. 
As questões abertas utilizadas nesta segunda etapa também estão apresentadas 

no Apêndice deste trabalho. O produto principal das entrevistas foram as respostas que 
permitiram coletar a percepção e disposição dos gestores para o tema em questão. 
Os resultados desta segunda etapa também estão expostos no capítulo Descrição e 
Análise de Resultados. Sintetizando estas duas etapas realizadas temos o seguinte 
quadro: 
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 QUADRO 8 - SÍNTESE DAS DUAS ETAPAS DE PESQUISA QUALITATIVA 
ETAPA QUESTÕES 

USADAS MEIO PÚBLICO OBJETIVO 

1 Fechadas Palestra 

Gestores de 
PMEs 

- Identificar o quanto os gestores e 
empresários estão familiarizados com o 
mercado de capitais, o programa Bovespa 
Mais e as regras de governança corporativa 

2 Abertas 
Entrevistas 
presenciais e 
individuais 

- Explorar com maior profundidade as 
respostas obtidas na primeira etapa 

- Captar a percepção dos gestores sobre a 
possibilidade de implantar a governança 
corporativa para adesão ao programa Bovespa Mais 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 A coleta de informações ocorridas nas duas etapas foi primordial para escrever 
os itens conclusivos deste trabalho.  

3.2.1 Questões da pesquisa 

Para definir as categorias de análises e elaborar as questões de pesquisa 
tomou-se como base o Quadro 5. Relacionando estes capítulos do código do IBGC, 
o regulamento do Bovespa Mais e os itens pesquisados temos o quadro abaixo: 
 QUADRO 9 - RELAÇÃO ENTRE CAPÍTULOS DO CÓDIGO DO IBGC, O REGULAMENTO DO BOVESPA MAIS E OS ITENS PESQUISADOS 

continua 
CÓDIGO DAS MELHORES PRÁTICAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA DO IBGC 

REGULAMENTO DE LISTAGEM DO BOVESPA MAIS ITENS PESQUISADOS 

Propriedade 

Seção III - Admissão à negociação de valores mobiliários no Bovespa Mais Seção VII - Distribuições públicas Seção VIII - Alienação de controle Seção IX - Negociação de valores mobiliários e seus derivativos por acionistas controladores Seção X - Cancelamento de registro de companhia aberta Seção XI - Saída do Bovespa Mais 

 Resistências em dividir o poder político na organização  Resistências em dividir o poder econômico na organização  Limitações para entrar no Bovespa Mais  Conhecimento do programa Bovespa Mais  Conhecimento de governança corporativa  Preparação da empresa para implantar a governança  Bovespa Mais como uma alternativa real de captação de recursos  Regras mais rígidas para modificação de política de dividendos  Maior dificuldade e tempo no alinhamento para tomada de decisões  Transparência das informações  Estratégia para crescimento e recursos para financiá-la  Alternativas para captação de recursos  Captação via empréstimo bancário, fundos de Private Equity e Bovespa Mais  Fatores que influenciam a decisão sobre fontes alternativas de captação de recursos 
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QUADRO 9 - RELAÇÃO ENTRE CAPÍTULOS DO CÓDIGO DO IBGC, O REGULAMENTO DO BOVESPA MAIS E OS ITENS PESQUISADOS 
conclusão 

CÓDIGO DAS MELHORES PRÁTICAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA DO IBGC 
REGULAMENTO DE LISTAGEM DO BOVESPA MAIS ITENS PESQUISADOS 

Conselho de Administração Seção IV - Conselho de administração da companhia 

 Estrutura de governança é aplicável a uma PME  As melhores práticas de governança trazem ganho para a organização  Maior possibilidade de ocorrência de conflitos de interesses  Regras mais rígidas para modificação de política de dividendos  Maior dificuldade e tempo no alinhamento para tomada de decisões  Vantagens e desvantagens de usar fontes alternativas de captação  Fatores que influenciam a decisão sobre fontes alternativas de captação de recursos 

Gestão 
Seção VI - Informações periódicas e eventuais que devem ser prestadas Seção VII - Distribuições públicas 

 Conhecimento do programa Bovespa Mais  Implantar a governança onera a empresa financeiramente  As melhores práticas de governança trazem ganho para a organização  Bovespa Mais como uma alternativa real de captação de recursos  Limitações para entrar no Bovespa Mais  Estratégia para crescimento e recursos para financiá-la  Alternativas para captação de recursos  Captação via empréstimo bancário, fundos de Private Equity e Bovespa Mais 

Auditoria Independente Seção VI - Informações periódicas e eventuais que devem ser prestadas 

 Estrutura de governança é aplicável a uma PME  As regras e condições para entrar no programa são coerentes  Limitações para entrar no Bovespa Mais  Divulgação com transparência de informações periódicas obrigatórias  Realização de auditoria independente  Vantagens e desvantagens de usar fontes alternativas de captação  Fatores que influenciam a decisão sobre fontes alternativas de captação de recursos 

Conselho Fiscal Seção V - Conselho fiscal da companhia 

 Estrutura de governança é aplicável a uma PME  Limitações para entrar no Bovespa Mais  Regras mais rígidas para modificação de política de dividendos  Divulgação com transparência de informações periódicas obrigatórias  Implantar a governança onera a empresa financeiramente  Ocorrência de denúncias internas  Vantagens e desvantagens de usar fontes alternativas de captação  Fatores que influenciam a decisão sobre fontes alternativas de captação de recursos 

Conduta e Conflito de Interesses Seção XII - Sanções Seção XIII - Arbitragem 

 As regras e condições para entrar no programa são coerentes  Limitações para entrar no Bovespa Mais  Maior possibilidade de ocorrência de conflitos de interesses  Regras mais rígidas para modificação de política de dividendos  Divulgação com transparência de informações periódicas obrigatórias  Vantagens e desvantagens de usar fontes alternativas de captação  Fatores que influenciam a decisão sobre fontes alternativas de captação de recursos 
FONTE: Elaborado pelo autor 
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Os itens pesquisados foram definidos a partir do comparativo entre o Código 
das Melhores Práticas de Governança Corporativa do IBGC e o Regulamento de 
Listagem do Bovespa Mais (conforme descrito no quadro anterior). Além disto, os 
estudos realizados com os materiais que compuseram o referencial teórico deste 
trabalho, a atenção com os quatro princípios básicos de governança corporativa e 
também considerando os objetivos deste trabalho, também colaboraram para estabelecer 
estes itens pesquisados. 

Tomando-se, portanto, em conta os itens pesquisados, foram elaboradas as 
questões fechadas para a palestra e também as questões abertas da entrevista, que 
estão descritas e detalhadas no Apêndice deste trabalho. Como exemplo de algumas 
questões e também para melhor compreensão da relação entre o Código das Melhores 
Práticas de Governança Corporativa do IBGC, o Regulamento de Listagem do Bovespa 
Mais, os itens pesquisados e as questões utilizadas na pesquisa, tem-se abaixo dois 
quadros que ilustram a correlação de alguns dos itens pesquisados com algumas 
das questões aplicadas. 
 QUADRO 10 - RELAÇÃO ENTRE ITENS PESQUISADOS E EXEMPLOS DE QUESTÕES FECHADAS 

ITENS PESQUISADOS EXEMPLOS DE QUESTÕES FECHADAS ELABORADAS  
E UTILIZADAS NA PALESTRA 

Resistências em dividir o 
poder político na organização 

Aplicar regra de uma ação igual a um voto. O poder político, representado pelo 
direito de voto, deve estar em equilíbrio com o direito econômico. 

Limitações para entrar no 
Bovespa Mais 

Obrigatoriedade de compor um Conselho de Administração com no mínimo 3 
integrantes e mandato unificado de até 2 anos. 

Conhecimento do 
programa Bovespa Mais Eu já conhecia o programa Bovespa Mais 
O Bovespa Mais como 
uma alternativa real de captação de recursos 

Eu encaro o Bovespa Mais como uma possibilidade real de captação de recursos a 
um custo mais baixo para minha empresa 

Maior dificuldade e tempo 
no alinhamento para 
tomada de decisões 

Quando a empresa abre capital, os antigos sócios-proprietários tem menor autonomia 
na gestão dela devido ao fato de dividir o poder e ter que submeter decisões a 
aprovações a novas estruturas (conselho de administração por exemplo). Mesmo 
neste cenário, a empresa terá benefícios (financeiros e não financeiros) que superarão esta redução de autonomia no poder. 

Estrutura de governança é 
aplicável a uma PME Uma estrutura de governança é aplicável em uma empresa de médio porte 
Maior possibilidade de 
ocorrência de conflitos de interesses 

Reduzir ou evitar conflito de interesses entre Acionistas Proprietários, Acionistas 
Minoritários e Administradores – criar regras e instrumentos que melhorem a comunicação entre as partes. 

Divulgação com 
transparência de 
informações periódicas 
obrigatórias 

A empresa deverá divulgar para a CVM e BM&FBOVESPA as seguintes informações 
periódicas: 
(i) Demonstrações financeiras; 
(ii) Formulário de demonstrações financeiras padronizadas – DFP; 
(iii) Formulário de informações trimestrais – ITR; (iv) Formulário de referência. 

Realização de auditoria 
independente 

Realizar auditoria independente - Toda organização deve ter suas demonstrações 
financeiras auditadas por auditor externo independente. 

FONTE: Elaborado pelo autor  



 46

QUADRO 11 - RELAÇÃO ENTRE ITENS PESQUISADOS E EXEMPLOS DE QUESTÕES ABERTAS 
ITENS PESQUISADOS EXEMPLOS DE QUESTÕES ABERTAS ELABORADAS E UTILIZADAS 

NA ENTREVISTA 
Estratégia para crescimento e 
recursos para financiá-la 

Qual a estratégia traçada para sua empresa considerando um horizonte 
de 01 a 05 anos? 

Alternativas para captação de recursos Qual a sua opinião sobre as alternativas de capitalização por meio da 
venda de ações de parte de sua empresa? 

Captação via empréstimo bancário, 
fundos de Private Equity e Bovespa 
Mais 

Quais as alternativas de fontes externas você conhece e analisará para 
obter capital necessário para essa estratégia? 

Fatores que influenciam a decisão 
sobre fontes alternativas de captação de recursos 

Você sabe que para poder capitalizar vendendo ações de parte da empresa 
terá que implementar uma estrutura de governança corporativa? 

Vantagens e desvantagens de usar fontes alternativas de captação Você conhece as regras e práticas de governança necessárias para a vendas de ações da sua empresa? 
FONTE: Elaborado pelo autor 

3.3 PROCEDIMENTO PARA ANÁLISE DOS RESULTADOS E CONCLUSÃO 

Após a coleta dos dados conforme descrito anteriormente passou-se para a 
etapa de análise dos resultados. Para facilitar o entendimento do leitor e também para 
responder de forma clara aos objetivos do trabalho, tomou-se a decisão de realizar 
uma categorização por objetivos principal e específicos utilizando triangulação de 
dados. Conforme Sampieri, Collado e Lucio (2013, p.446), a triangulação de dados 
permite a utilização de diferentes fontes e métodos de coleta, por isto foi utilizada. 
Como os objetivos do trabalho tratam de itens como percepção, disposição, implantar, 
regras e práticas, tomou-se especial atenção durante a pesquisa e entrevistas com 
palavras-chave que relacionariam estes itens com os objetivos. Dentre estas palavras-
chave foram consideradas: acredito, creio, fizemos, iniciamos, participamos, resultados, 
planejamos e preferimos. 

Estas palavras chave foram importantes pois a partir delas podíamos analisar 
estes itens e correlacionar com os objetivos, favorecendo assim a interpretação das 
respostas para a construção da análise e a elaboração de uma conclusão clara da 
pesquisa. Conforme Yin (2010, p.187), a análise de toda a coleção de palavras 
possibilita conclusões de casos cruzados sobre os centros de intervenção e seus 
resultados. 
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4 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Neste item tem-se a descrição detalhada dos resultados e sua análise mediante 
as respostas coletadas. 

4.1 DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS DA PRIMEIRA ETAPA 

Na primeira etapa, conforme descrito anteriormente, realizaram-se levantamentos 
em duas fases com questões fechadas aplicadas na palestra para um público de 
doze gestores. Esta ocorreu antes da palestra com a participação do especialista da 
BM&FBovespa. Nela identificaram-se os resultados apresentados na tabela a seguir. 
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TABELA 2 - DADOS COLETADOS NA PRIMEIRA FASE DA PRIMEIRA ETAPA DE PESQUISA – BLOCO 1 
1. Com base nas afirmações abaixo assinale o quanto você concorda com elas: 

ITEM AFIRMAÇÕES 
CONCORDA 

TOTALMENTE 
CONCORDA 

PARCIALMENTE 
NÃO 

CONCORDA 
NEM DISCORDA 

DISCORDA 
PARCIALMENTE 

DISCORDA 
TOTALMENTE TOTAL 

N. % N. % N. % N. % N. % N. % 

1.1 
As práticas de Governança Corporativa convertem 
princípios em recomendações objetivas, alinhando 
interesses com a finalidade de preservar e otimizar o 
valor da organização, facilitando seu acesso a recursos e contribuindo para sua longevidade. 

8 67 4 33 0 0 0 0 0 0 12 100 

1.2 
Implantar a governança onera financeiramente a 
empresa devido alguns custos, mas os ganhos que ela 
proporciona (captação de recursos a um custo menor) 
superam estes custos mesmo numa empresa de médio porte. 

5 42 6 50 1 8 0 0 0 0 12 100 

1.3 Uma estrutura de governança é aplicável em uma 
empresa de médio porte 6 50 5 42 1 8 0 0 0 0 12 100 

1.4 Minha empresa está preparada para implantar uma 
estrutura de governança 2 17 3 25 6 50 1 8 0 0 12 100 

1.5 Eu já conhecia o programa Bovespa Mais 1 8 2 17 0 0 0 0 9 75 12 100 
1.6 

Eu encaro o Bovespa Mais como uma possibilidade 
real de captação de recursos a um custo mais baixo 
para minha empresa 

2 17 2 17 7 58 1 8 0 0 12 100 

1.7 As regras e condições para entrada no programa 
Bovespa Mais são coerentes. 0 0 1 8 11 92 0 0 0 0 12 100 

1.8 

Quando a empresa abre capital, os antigos sócios-
proprietários tem menor autonomia na gestão dela 
devido ao fato de dividir o poder e ter que submeter 
decisões a aprovações a novas estruturas (conselho de 
administração por exemplo). Mesmo neste cenário, a 
empresa terá benefícios (financeiros e não financeiros) que superarão esta redução de autonomia no poder. 

3 25 6 50 1 8 1 8 1 8 12 100 

1.9 Eu tenho interesse que minha empresa ingresse no 
programa Bovespa Mais 2 17 2 17 7 58 1 8 0 0 12 100 

Total  29  31  34  4  10    
FONTE: Dados de pesquisa  
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Nesta tabela nota-se que os gestores presentes concordaram em sua maioria 
sobre algumas vantagens da governança em uma PME (questões 1.1, 1.2, 1.3 e 
1.8). Já quando questões de cunho prático sobre aplicabilidade da governança ou do 
Bovespa Mais (questões 1.4, 1.6, 1.7 e 1.9) foram exploradas, nota-se que o público 
presente respondeu em sua maioria não concorda nem discorda, demonstrando 
certa indecisão ou desconhecimento dos assuntos. Chamou a atenção o resultado 
da questão 1.5, no qual a maioria dos gestores presentes (75%) respondeu que 
discorda quando questionados se conhecem o programa Bovespa Mais. Este indício 
se confirma no restante desta dissertação e pode ser uma das causas principais do 
resultado obtido. 

A segunda fase foi aplicada após a palestra sobre o programa Bovespa Mais 
realizada pelo especialista da BM&FBOVESPA. Portanto, tratando-se do mesmo público 
presume-se que o nível de informação dos gestores sobre o assunto sobre os temas 
abordados aumentou. As respostas às questões fechadas estão detalhadas abaixo: 
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 TABELA 3 - DADOS COLETADOS NA SEGUNDA FASE DA PRIMEIRA ETAPA DE PESQUISA - BLOCO 2 
2. Assinale abaixo, a alternativa que melhor representa a sua percepção sobre a possibilidade da aplicação das normas e regras do Programa Bovespa Mais na sua empresa: 

ITEM REGRAS DO BOVESPA MAIS MUITO FÁCIL FÁCIL NÃO É FÁCIL 
NEM DIFÍCIL DIFÍCIL MUITO DIFÍCIL TOTAL 

N. % N. % N. % N. % N. % N. % 

2.1 
Nos 6 (seis) meses subsequentes à primeira oferta pública 
de distribuição de ações, o Acionista Controlador[1] e os 
Administradores[2] não poderão vender e/ou ofertar à 
venda quaisquer das ações de que eram titulares. 

1 8 8 67 2 17 0 0 1 8 12 100 

2.2 
No prazo máximo de 7 (sete) anos a empresa deverá 
disponibilizar à BM&FBOVESPA o Percentual Mínimo 
de Ações em Circulação (25%) para comercialização no mercado de ações. 

2 17 4 33 5 42 1 8 0 0 12 100 

2.3 É obrigatório compor um Conselho de Administração[3] 
com no mínimo 3 integrantes externos à organização e 
com mandato unificado de até 2 anos. 

0 0 4 33 2 17 6 50 0 0 12 100 

2.4 É obrigatório implantar um Conselho Fiscal[4] formado por analistas independentes (e.g. contador externo). 0 0 3 25 4 33 5 42 0 0 12 100 

2.5 

A empresa deverá divulgar para a CVM e BM&FBOVESPA 
as seguintes informações periódicas: 
(i) Demonstrações financeiras; 
(ii) Formulário de demonstrações financeiras 
padronizadas – DFP; 
(iii) Formulário de informações trimestrais – ITR; (iv) Formulário de referência. 

2 17 4 33 4 33 2 17 0 0 12 100 

2.6 

A empresa deverá enviar à BM&FBOVESPA e divulgar, 
até 10 de dezembro de cada ano, um Calendário Anual 
para o ano civil seguinte, contendo, no mínimo, menção 
e respectiva data dos atos e eventos societários e da 
divulgação das informações financeiras programadas para o ano civil seguinte. 

2 17 3 25 4 33 3 25 0 0 12 100 

2.7 

A Alienação de Controle da empresa, deverá ser 
contratada sob a condição de que o Adquirente de 
ações se obrigue a efetivar oferta pública para 
aquisição de ações dos demais acionistas, de forma a 
lhes assegurar tratamento igualitário àquele dado ao Acionista Controlador Alienante. (tag along)[5] 

1 8 4 33 5 42 2 17 0 0 12 100 

Total  8  30  26  19  1    
FONTE: Dados de pesquisa 
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Estas questões exploraram a percepção dos gestores sobre a possibilidade 
da aplicação das normas e regras do Programa Bovespa Mais nas suas empresas. 
Interpreta-se com estas respostas que os gestores entendem que seja fácil implantar 
algumas regras como respeitar o prazo de seis meses sem negociar ações, emitir as 
informações e relatórios periódicos à CVM e BM&FBOVESPA e emitir o calendário 
anual (questões 2.1, 2.5 e 2.6). Por outro lado, eles enxergam dificuldades em cumprir a 
obrigatoriedade de existência do conselho com no mínimo 3 integrantes e também 
ter um conselho fiscal. 
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 TABELA 4 - DADOS COLETADOS NA SEGUNDA FASE DA PRIMEIRA ETAPA DE PESQUISA – BLOCO 3 
3. Com relação as práticas de governança corporativa listadas abaixo, assinale qual sua percepção para aplicação em sua empresa para adesão ao programa Bovespa Mais: 

ITEM PRÁTICAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA MUITO FÁCIL FÁCIL NÃO É FÁCIL 
NEM DIFÍCIL DIFÍCIL MUITO DIFÍCIL TOTAL 

N. % N. % N. % N. % N. % N. % 
3.1 

Aplicar regra de uma ação igual a um voto. O poder 
político, representado pelo direito de voto, deve estar em equilíbrio com o direito econômico. 

1 8 5 42 4 33 2 17 0 0 12 100 

3.2 
Realizar Assembleia Geral, esta reunião entre sócios é 
o órgão soberano da organização e deve ser realizada com frequência definida. 0 0 5 42 7 58 0 0 0 0 12 100 

3.3 
Reduzir ou evitar conflito de interesses entre Acionistas 
Proprietários, Acionistas Minoritários e Administradores 
– criar regras e instrumentos que melhorem a 
comunicação entre as partes. 

0 0 6 50 3 25 3 25 0 0 12 100 

3.4 
Divulgar política de dividendos - A empresa deve 
divulgar sua Política de Distribuição de Dividendos e a 
frequência com que esse documento é revisado. Tal 
política é definida pelo Conselho de Administração e aprovada pela Assembleia. 

0 0 6 50 4 33 2 17 0 0 12 100 

3.5 
Obrigatoriedade de compor um Conselho de 
Administração com no mínimo 3 integrantes e mandato unificado de até 2 anos. 0 0 5 42 4 33 3 25 0 0 12 100 

3.6 
Difundir relatórios periódicos - A organização deve 
divulgar, ao menos em seu website, de forma completa, 
objetiva, tempestiva e igualitária, relatórios periódicos 
informando sobre todos os aspectos de sua atividade empresarial. 

2 17 4 33 5 42 1 8 0 0 12 100 

3.7 
Realizar auditoria independente - Toda organização 
deve ter suas demonstrações financeiras auditadas por auditor externo independente. 

0 0 4 33 3 25 4 33 1 8 12 100 

3.8 
Implantar Conselho Fiscal – implantar conselho fiscal 
com objetivos de fiscalizar, analisar, examinar, opinar e denunciar. 

0 0 2 17 7 58 3 25 0 0 12 100 
Total  3  37  37  18  1    
FONTE: Dados de pesquisa 
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Por sua vez, este bloco de questões abordou a disposição dos gestores em 
aplicar as práticas de governança corporativa em sua empresa para adesão ao 
programa Bovespa Mais. Eles responderam que enxergam bastante facilidade em 
implantar estas práticas. Exemplos disto são as respostas nas questões 3.1, 3.3, 3.4 
e 3.6. Estas questões tratadas anteriormente nos quadros que descreviam os itens a 
serem pesquisados e trataram respectivamente de: 

a) Conceito de uma ação igual a um voto 
b) Criar regras e instrumentos de para evitar conflitos de interesse entre 

acionistas minoritários e majoritários 
c) Divulgar política clara de dividendos 
d) Difundir relatórios periódicos 
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TABELA 5 - DADOS COLETADOS NA SEGUNDA FASE DA PRIMEIRA ETAPA DE PESQUISA – BLOCO 4 
continua 4. Com base nas afirmações abaixo assinale o quanto você concorda com elas: 

ITEM AFIRMAÇÕES 
CONCORDA 

TOTALMENTE 
CONCORDA 

PARCIALMENTE 
NÃO 

CONCORDA 
NEM DISCORDA 

DISCORDA 
PARCIALMENTE 

DISCORDA 
TOTALMENTE TOTAL 

N. % N. % N. % N. % N. % N. % 

4.1 
As práticas de Governança Corporativa convertem 
princípios em recomendações objetivas, alinhando 
interesses com a finalidade de preservar e otimizar o 
valor da organização, facilitando seu acesso a recursos e contribuindo para sua longevidade. 

8 67 4 33 0 0 0 0 0 0 12 100 

4.2 
Implantar a governança onera financeiramente a 
empresa devido alguns custos, mas os ganhos que ela 
proporciona (captação de recursos a um custo menor) 
superam estes custos mesmo numa empresa de médio porte. 

3 25 9 75 0 0 0 0 0 0 12 100 

4.3 Uma estrutura de governança é aplicável em uma 
empresa de médio porte 5 42 6 50 0 0 1 8 0 0 12 100 

4.4 Minha empresa está preparada para implantar uma 
estrutura de governança 1 8 5 42 4 33 1 8 1 8 12 100 

4.5 Eu já conhecia o programa Bovespa Mais 1 8 1 8 1 8 0 0 9 75 12 100 
4.6 

Eu encaro o Bovespa Mais como uma possibilidade 
real de captação de recursos a um custo mais baixo para minha empresa 

1 8 5 42 2 17 2 17 2 17 12 100 

4.7 As regras e condições para entrada no programa 
Bovespa Mais são coerentes. 2 17 7 58 2 17 1 8 0 0 12 100 

4.8 

Quando a empresa abre capital, os antigos sócios-
proprietários tem menor autonomia na gestão dela 
devido ao fato de dividir o poder e ter que submeter 
decisões a aprovações a novas estruturas (conselho de 
administração por exemplo). Mesmo neste cenário, a 
empresa terá benefícios (financeiros e não financeiros) que superarão esta redução de autonomia no poder. 

3 25 7 58 1 8 1 8 0 0 12 100 

4.9 Eu tenho interesse que minha empresa ingresse no 
programa Bovespa Mais 3 25 1 8 4 33 2 17 1 8 11 92 

Total  27  45  14  8  13    
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TABELA 5 - DADOS COLETADOS NA SEGUNDA FASE DA PRIMEIRA ETAPA DE PESQUISA – BLOCO 4 
conclusão 4. Com base nas afirmações abaixo assinale o quanto você concorda com elas: 

ITEM AFIRMAÇÕES 
CONCORDA 

TOTALMENTE 
CONCORDA 

PARCIALMENTE 
NÃO 

CONCORDA 
NEM DISCORDA 

DISCORDA 
PARCIALMENTE 

DISCORDA 
TOTALMENTE TOTAL 

N. % N. % N. % N. % N. % N. % 

4.10 

A maior limitação que minha empresa teria para 
implantar a governança corporativa seria: (mais de uma 
alternativa pode ser escolhida) 

 
O aumento dos custos devido a nova estrutura 7 
Não quero perder a autonomia nem a agilidade das 
decisões 3 
Não vejo vantagens nesta nova estrutura 0 
Conheço empresas que já adotaram e não obtiveram 
os resultados esperados 0 
Outro. Qual? Não teria limitacoes 

4.11 

A maior limitação que minha empresa teria para 
ingressar no Bovespa Mais seria: (mais de uma 
alternativa pode ser escolhida) 

 
Implantar a estrutura de governança 4 
Implantar um sistema de informação para gerar os 
relatórios exigidos pelo Bovespa Mais 1 
Mudar a mentalidade dos sócios para a nova fase de 
maior prestação de contas 6 
Tenho capital próprio ou prefiro recorrer a maneiras 
tradicionais (empréstimo bancário) 0 
Minha empresa tem perfil familiar e não queremos 
perder o controle 4 
Não tenho interesse em crescer 0 
Seguir as regras do Bovespa Mais 3 
Contratar e/ou qualificar colaboradores 4 
Mudar a mentalidade dos sócios para a nova fase de 
menor autonomia 3 
Outro. Qual? Preferimos iniciar pelo Private Equity 

FONTE: Dados de pesquisa 
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A análise dos resultados deste bloco iniciou-se pelas questões 4.1 até 4.9. 
Estas questões são iguais as aplicadas na primeira etapa e tem com isto o objetivo 
de avaliar a variação das respostas do empresariado presente após estes receberem 
a informação do palestrante. 

Nota-se que não ocorreram variações significativas nas questões envolvendo 
vantagens da governança em uma PME (questões 4.1, 4.2, 4.3 e 4.8). Nas questões 
de cunho mais prático sobre aplicabilidade da governança ou do Bovespa Mais também 
não ocorreram variações consideráveis (4.4 e 4.7), mas nota-se um aumento de 
discordância dos gestores nas questões 4.6 e 4.9 (respectivamente: "eu encaro o 
Bovespa mais como uma possibilidade real de captação de recursos a um custo 
mais baixo para minha empresa" e "eu tenho interesse que minha empresa ingresse 
no Bovespa Mais"). Nestas a discordância passou de 8% em cada uma para 34% e 
25% respectivamente. Conforme estes dados coletados na palestra, presume-se 
assim um aumento do desinteresse dos gestores presentes no evento com relação 
ao Bovespa Mais após conhecer melhor o programa. 

Importante salientar que no bloco quatro foram realizadas duas perguntas com 
respostas múltiplas. Na pergunta 4.10 a maior limitação que minha empresa teria 
para implantar a governança corporativa, a resposta mais escolhida foi O aumento 
dos custos devido a nova estrutura. No decorrer da palestra, comentou-se sobre 
os ganhos (inclusive financeiros) que a organização tem ao adotar práticas de 
governança corporativa, mas esta informação não afetou ou não foi considerada 
nesta resposta. 

Na questão 4.11 sobre qual a maior limitação que minha empresa teria para 
ingressar no Bovespa Mais, as respostas mais escolhidas foram: Mudar a mentalidade 
dos sócios para a nova fase de maior prestação de contas; Implantar a estrutura 
de governança; Minha empresa tem perfil familiar e não queremos perder o 
controle; e Contratar e/ou qualificar colaboradores. Estas respostas confirmam dados 
já descritos no referencial teórico exposto anteriormente. 



 57

4.1.1 Relação entre os resultados da primeira etapa e os objetivos do trabalho 

Resumindo, portanto, as respostas obtidas nesta primeira etapa e relacionando-as 
com os objetivos principal e específicos deste trabalho, entende-se que os empresários 
percebem as vantagens da governança corporativa e entendem que as suas práticas 
sejam fáceis de serem implementadas. Aportaram ter disposição a realizar isto em 
suas empresas, mas descrevem que entendem que tem limitações como o aumento 
dos custos devido a nova estrutura. Sobre o programa Bovespa Mais, os empresários 
demonstraram não conhecer o programa com profundidade e, após serem apresentados 
às suas regras, entendem que são em sua maioria de fácil implantação. Isto demonstra 
a percepção do grupo para adequarem suas empresas às regras do programa, 
embora relataram uma quantidade considerável de limitações presumindo-se assim 
a partir destes resultados que não tem disposição em aplicá-las. 

 A partir do resultado desta etapa, em função das considerações citadas acima, 
revisou-se o conteúdo das questões abertas e confirmou-se que seria adequado uma 
entrevista presencial e individual com os outros gestores para que fosse possível ter 
uma maior proximidade com a unidade da amostra (gestores) e assim obter mais 
detalhes e compreender a percepção dos gestores das PMEs sobre a possibilidade 
de implantar a governança corporativa para adesão ao programa Bovespa Mais, 
respondendo assim de maneira mais precisa a pergunta de pesquisa deste trabalho. 

4.2 DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS DA SEGUNDA ETAPA 

A segunda etapa ocorreu com entrevista presencial com gestores que não 
participaram da primeira etapa conforme explicado anteriormente. Os resultados 
obtidos estão descritos abaixo destacando-se as principais respostas de acordo com 
o pesquisador. Por razão de confidencialidade os nomes das empresas e gestores 
foram substituídos por códigos. 

Mais adiante tem-se os detalhes de cada empresa entrevistada, mas abaixo 
consta quadro que sintetiza o perfil resumido das empresas participantes para auxiliar 
na compreensão dos resultados da segunda etapa: 
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 QUADRO 12 - SÍNTESE DO PERFIL DE EMPRESAS PARTICIPANTES DA PESQUISA 
EMPRESA RAMO 

FATURAMENTO 
(milhões de reais 

por ano) 
IDADE 
(anos) 

AA Administradora de bens do setor imobiliário 3 25 
BB Participações em empresas de logística e energia 6 2 
CC Indústria de equipamentos eletrônicos 6,5 8 
FONTE: Elaborado pelo autor 

4.2.1 Empresa AA 

A empresa AA é uma administradora de bens que fatura R$ 3 milhões por 
ano. Atua no setor imobiliário, principalmente na construção e locação de imóveis 
comercias e também em participações de outras empresas. Foi fundada há 25 anos 
pelo gestor A, que é seu sócio majoritário (90%) sendo que o outro sócio é integrante 
de sua família. 

O empresário A explicou que sua empresa tem uma estratégia de expansão, 
hoje traçada, considerando lançamento de novos produtos para explorar nichos de 
mercado diferentes e também apoiada no crescimento das empresas que tem participação. 

Os recursos existentes para a realização desta estratégia são oriundos da 
própria operação das empresas (recursos próprios) e também uso de empréstimos 
bancários (por exemplo financiamento bancário de bancos estatais que estimulam 
programas de moradia para casa própria de população de baixa renda). Questionado 
se considera a possibilidade de vender parte da empresa para captar recursos o 
empresário responde: 

Considero minha empresa muito pequena ainda para fazer isto. O que eu 
faço em alguns projetos específicos, por exemplo agora vou lançar um 
condomínio, é buscar um sócio para o empreendimento (GESTOR A). 

Ao ser mais questionado sobre isto, o empresário A relatou que está trabalhando 
para viabilizar um projeto que é uma operação mais complexa, pois trata-se de uma 
parceria para criar um fundo de investimento imobiliário com cotas de participação 
na cidade de Curitiba.  
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Perguntando ao empresário se ele conhece o programa Bovespa Mais como 
alternativa de captação, este responde que sim embora não conheça todos os 
requisitos necessários que uma empresa tem que seguir para a adesão ao 
programa. Ainda sobre este tema o empresário responde: "A minha empresa hoje é 
muito pequena para isto, não teria volume" (GESTOR A). 

Explorando com maior profundidade o tema Bovespa Mais, questionou-se a 
hipótese do lançamento de ações em bolsa. Expôs-se ao empresário A que seria um 
provável cenário de captação de grande volume financeiro, mas que seria necessário 
dividir o controle da companhia com outros sócios. Além disto seria necessário 
implantar uma estrutura de governança corporativa (conselho de administração, auditores 
independentes, conselho fiscal, diretoria de relação com investidores, profissionalização 
da gestão). Este cenário, apesar do grande volume de recursos financeiros que 
pode ser captado, traria outros custos para a companhia além de tornar os 
processos decisórios mais lentos. Mesmo com a exposição deste cenário o 
empresário A ainda vê a abertura de capital como vantajosa sendo que o mesmo fez 
a seguinte afirmação: 

Se eu tivesse oportunidade de ir para a bolsa captar recursos para fazer o 
negócio crescer eu iria com o maior prazer, pois eu sou um canalizador de 
negócios (GESTOR A). 

Ainda sobre este cenário descrito acima, explicou que dividir o poder dentro 
de uma empresa não o incomoda. Explicou que está habituado a situações de 
compartilhamento de poder e decisões pois participa de diversas entidades (Associação 
Comercial do Paraná por exemplo) que isto já ocorre e vê isto com bons olhos. 
Demonstrou assim ter um foco no coletivo muito grande e prezar muito por relações 
ganha-ganha: "Pelo contrário, acho que isto é salutar. O importante é que cada sócio 
tem que ter seus objetivos e responsabilidades bem definidas" (GESTOR A). Ainda 
sobre este tema o entrevistado comenta: 

Sem problema nenhum, eu vivo hoje assim. Se você notar a Associação 
Comercial do Paraná é um exemplo disto. Aqui nós temos conselho de 
administração, conselho fiscal, a diretoria. E todos eles são compartilhados 
(GESTOR A). 
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Explorando-se com maior intensidade o tema acima, trata com naturalidade 
as regras de envio de informações periódicas exigidas pela CVM e BM&FBovespa e 
encara isto com bons olhos, pois entende que estas exigências existem e são 
necessárias para regulamentar o mercado e evitar maiores problemas, que seriam 
prejudiciais a todos: 

Pena que muitas empresas fazem este tipo de capitalização e desviam este 
recurso para outros fins. É por isso que justamente existem tantas exigências 
do próprio sistema. Porque justamente envolve outras pessoas e tem que 
ter muita seriedade (GESTOR A). 

O empresário terminou a pesquisa manifestando-se a favor de uso do 
programa Bovespa Mais: "Meu sonho um dia é ir para a bolsa, este é o meu sonho" 
(GESTOR A). 

4.2.2 Empresa BB 

A organização BB é uma empresa de participações com faturamento anual 
de R$ 6 milhões e atua em variados setores, mas realiza seus principais investimentos 
em empresas e projetos de infraestrutura logística. É uma empresa nova (tem apenas 
dois anos de existência) e nesta organização foram entrevistados três gestores, 
intitulados aqui neste trabalho como gestor B1, B2 e B3. 

O gestor B1 é o diretor geral da empresa. Não é sócio da empresa embora 
tem participações em alguns empreendimentos realizados pela organização. O 
gestor explicou que a empresa tem uma estratégia de crescimento traçada, apoiada 
principalmente nos investimentos que realizam na área de logística. Este crescimento 
está planejado em função do aumento de participações que a organização pretende 
fazer em empresas deste setor. 

Neste cenário o gestor B1 explicou que para este crescimento a organização 
usará capital próprio (advindo do lucro da operação e também dos sócios familiares), 
financiamento de bancos privados e também bancos de fomento (BNDES). O gestor 
enxerga estas alternativas de financiamento como uma possibilidade de alavancar o 



 61

negócio: "Mas visto a necessidade de desembolso de caixa ainda vale a pena um 
financiamento, é até saudável" (GESTOR B1). 

Questionado sobre outras alternativas de captação de recursos o gestor 
explica que em determinados projetos há a participação de fundos de investimento 
(Private Equity). Ainda neste assunto, questionado sobre a possibilidade de listar a 
empresa em bolsa o entrevistado não encara isto como uma possibilidade: "Eu não 
acho necessário para o tipo de negócio que nós temos" (GESTOR B1). 

A justificativa que ele apresentou é que as participações onde a empresa atua 
são temporárias, ou seja, com prazo definido para conclusão: 

Eu não acho necessário para o tipo de negócio que nós temos. Quando 
você monta um negócio desta natureza existe uma troca de comando ao 
longo do tempo. Os terminais portuários, que são nossa especialidade, 
mudam de mãos várias vezes. E quando você tem ações na bolsa eu acho 
que você tem uma outra relação da empresa com o mercado. Então eu por 
enquanto não enxerguei esta necessidade (GESTOR B1). 

Explorando ainda este assunto, questionado sobre a possibilidade de abrir 
capital não da empresa de participações, mas sim de uma empresa participada que 
não tenha uma data para terminar sua operação, o gestor B1 também responde que 
há outras maneiras de obter captação de recursos, como por exemplo a criação de 
debêntures. 

Sobre a criação da estrutura de governança o gestor B1 explica que iniciaram 
atividades neste sentido justamente pela natureza da empresa. Atualmente a organização 
já tem um conselho de administração e usa auditoria externa independente e anual, 
mas ainda não tem outros itens da governança clássica conforme o modelo citado 
acima neste trabalho. Isto ocorre, segundo o gestor, pelo fato da empresa ainda ser 
jovem e pequena. Ele deixou claro que a motivação para criar esta estrutura de 
governança é a preparação da organização para o crescimento: 

Eu acho que é se preparar para o crescimento. A empresa está se mexendo. 
Hoje temos um número dez vezes maior que há 2 anos atrás. Agora estamos 
abrindo uma nova frente no Nordeste. Este é o momento das coisas ficarem 
claras (GESTOR B1). 

O segundo entrevistado desta mesma organização foi a gestora B2. Ela é 
gerente de projetos que não é sócia da empresa, mas faz parte de uma das famílias 
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que é proprietária desta organização. Questionada sobre a estratégia da empresa e 
quais as fontes de investimento a gestora B2 confirmou o que foi relatado pelo 
gestor B1. Além disto, ela comentou que os projetos sempre têm o envolvimento de 
outros parceiros: "Poucos são os projetos que fazemos sozinhos" (GESTORA B2). 
Esta afirmação, analisadas em conjunto com as informações fornecidas pelo gestor B1, 
confirma o cenário no qual a empresa está habituada a ter outros stakeholders em 
seus empreendimentos. 

Questionada sobre a possibilidade de aderir ao programa Bovespa Mais para 
abrir capital da empresa a gestora B2 responde que não pensaram nesta hipótese. 
Ela esclarece que não participa de todas as reuniões de decisões estratégicas da 
organização, mas não vê atualmente esta alternativa como possível: "Não acho que 
seja uma alternativa possível no curto prazo. Somos uma empresa muito nova ainda 
e temos outras possibilidades de atrair capital" (GESTORA B2). 

Comentando sobre as opções de capitalização que a empresa BB utiliza, a 
gestora B2 responde que o grande parceiro atualmente é o BNDES. Ela ressalta que 
o BNDES oferece vantagens, inclusive sobre o custo de capital, comparando com as 
outras opções do mercado. 

Questionada sobre as regras que uma empresa deve seguir para fazer o IPO e 
também a estrutura de governança que ela deve implantar, a gestora B2 esclarece 
que alguns destes itens já foram criados: 

Alguma coisa de governança nós já temos aqui mesmo que sendo uma 
empresa pequena. Já implementamos um conselho de administração, auditoria 
independente já é regras. Então alguns passos nós já seguimos justamente 
por estar na mente dos sócios (GESTORA B2). 

Esta informação está alinhada com as respostas do gestor B1, que já tinha 
explicado que criaram o conselho de administração e aplicam auditorias independentes. 
Além disto, a entrevistada explica que apesar de serem investimentos eles interpretam 
isto como uma vantagem pois transmite transparência para os eventuais parceiros 
(fundos de investimentos, empresas parceiras entre outros) e que cria facilidades 
numa eventual participação em futuras licitações. A gestora B2 entende assim que 
há um ganho intangível e que os investimentos são recuperados devido a isto: "sem 
dúvida, e outro ganho é quando entramos em licitações. E acho que facilita muito e é 
um ganho intangível" (GESTORA B2). 
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No final da entrevista a gestora B2 manifestou seu interesse em conhecer 
mais sobre o programa Bovespa Mais. 

O terceiro entrevistado foi o gestor B3, que é o gerente financeiro e não é 
sócio da organização. Ele também está alinhado com os dois entrevistados anteriores 
sobre a estratégia da empresa e também sobre as fontes de captação de recursos 
usadas pela organização (financiamento bancário, empresas parceiras e uso de BNDES). 

Explorando o tema de abertura de capital usando o programa Bovespa Mais, 
o gestor B3 explica que já imaginou um cenário deste tipo, mas como ainda são uma 
empresa pequena acredita não ser viável. Ele comenta que entende que isto seja 
mais adequado caso exista um empreendimento novo que já nasça com esta 
característica de captação de recursos usando esta modalidade desde o início do 
projeto. Questionado sobre quais seriam as limitações que ele entende como existentes 
e impedem a entrada da organização no Bovespa Mais o entrevistado responde:  

Não acho que as limitações não sejam devido ao fato da família dividir o 
controle da organização, mas sim do nível de profissionalização que a empresa 
precisará ter, que deverá dar um salto muito grande para entrar em bolsa. 
Eu acredito que o tema da profissionalização é o maior limitante (GESTOR B3). 

Este trecho expõe uma opinião divergente do que relatou o gestor B1. 
Conforme o gestor B1 comentou anteriormente, ele não enxerga como necessário 
visto ao tipo de negócio que eles têm. 

O gestor B3 comenta que atualmente, dentro da organização, considera ter 
todas as ferramentas técnicas para uma eventual necessidade de emissão de 
informações periódicas para entidades como CVM e BM&FBovespa. Sobre a 
implantação da estrutura de governança, ele relata que são necessários 
investimentos, e que é um investimento que se recupera facilmente justamente 
devido ao benefício da capitalização com baixo custo. Questionado sobre práticas e 
estrutura de governança, o entrevistado demonstra ter um bom nível de conhecimento 
e descreve já estar habituado a este contexto. 
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4.2.3 Empresa CC 

A empresa CC é uma indústria de equipamentos eletrônicos para 
telecomunicações com faturamento anual de R$ 6,5 milhões e oito anos de 
existência. A entrevista foi cedida pelo gestor C, que é o sócio majoritário da 
companhia sendo que o outro sócio é integrante de sua família. 

O gestor C iniciou a entrevista explicando que sua organização tem um 
planejamento estratégico delineado e controlado por ele mesmo. Neste planejamento 
sua estimativa de crescimento do faturamento bruto é de 25% ao ano para o 
horizonte de 5 anos, e este é baseado no incremento de vendas dos produtos atuais 
e também desenvolvimento e lançamento de novos produtos. Este entrevistado 
participa ativamente de conselhos de administração de duas outras empresas. 
Conforme ele mesmo comentou, não tem o conhecimento teórico mas tem 
conhecimento prático sobre governança corporativa. 

Questionado sobre qual é a fonte de capital que ele usará para a realização 
do planejamento estratégico de sua empresa, o gestor C respondeu que será capital 
próprio embora esteja trabalhando num projeto o qual pleiteará recursos numa linha do 
BNDES para projetos inovadores. Ele explicou também que não utiliza empréstimos 
em bancos privados. Explorando este tema sobre maneiras de obtenção de capital, 
expondo a ele a hipótese de vender parte de ações de sua empresa, o gestor C 
esclarece que precisa compreender melhor estas alternativas. Na opinião dele imagina 
que a empresa, para usar uma alternativa de capitalização mais complexa, como por 
exemplo, um fundo de Private Equity ou abertura de capital em bolsa, deva ser mais 
conhecida, profissionalizada e estruturada, além de acreditar que deva ser necessário 
uma receita maior devido aos custos administrativos envolvidos neste cenário. 

Comparando as vantagens e desvantagens da venda de sua empresa para 
um fundo de Private Equity ou abrir capital usando um programa como o Bovespa 
Mais, o gestor C esclarece que vê vantagens na opção do fundo de Private Equity 
visto que, ao se aliar com uma opção destas, o próprio fundo irá apoiar na gestão e 
alavancagem de sua empresa. Esta vantagem ele não enxerga no caso do Bovespa 
Mais, visto que este trará o aporte de capital, mas não contribuirá diretamente com a 
estruturação e profissionalização da sua empresa. Sendo assim ele acredita que o 
Private Equity é mais interessante que o Bovespa Mais. 
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Sobre a estrutura de governança que deve ser montada tanto no caso de um 
fundo de Private Equity, como no Bovespa Mais, o gestor C entende como 
vantagens a possibilidade de tomar decisões compartilhadas e colegiadas. Neste 
cenário acredita que como o conselho e os gestores da empresa são multidisciplinares 
e com experiências e maturidade diferentes, as decisões sejam melhor avaliadas o que 
pode contribuir com o futuro de sua organização: "A vantagem de ter governança 
corporativa é que você tem mais cabeças pensando a estratégia e a estrutura da 
empresa" (GESTOR C). 

As desvantagens citadas são a perdas de autonomia e a lentidão que pode 
se instalar na organização: "De repente burocratiza um pouco. Uma das grandes 
vantagens da empresa pequena é a agilidade" (GESTOR C). 

Esclarecendo que no caso do programa Bovespa Mais a empresa precisa 
disponibilizar no mínimo 25% de suas ações para serem negociadas em bolsa, o 
gestor C interpreta que neste caso a perda de autonomia não será muito grande 
embora acredita que a agilidade será reduzida mesmo assim, visto que num cenário 
destes ainda serão necessários processos mais controlados para, por exemplo, 
aprovação de despesas operacionais. 

Outro ponto que o gestor C levantou é a necessidade de publicação de 
informações financeiras da organização, item obrigatório caso a empresa esteja 
listada em bolsa. Segundo ele isto não seria um problema, mas pode haver 
resistência por parte de outros empresários e gestores: "Nem sempre você quer ou é 
interessante expor a seus clientes o quanto você ganha" (GESTOR C). 

Questionado sobre os investimentos que devem ser feitos para montar uma 
estrutura de governança como por exemplo, uso de softwares de gestão, criação e 
manutenção do conselho, uso de auditoria externa, envio de informações periódicas 
para CVM e BM&FBovespa entre outros, o gestor C responde que não tem noção de 
quanto são estes investimentos. No momento que se lançou como hipótese que 
estes investimentos consomem 10% de todo o volume captado o gestor C responde: 

Se você gastar mesmo que 10% do que você capitou como uma taxa da 
captação eu acho que está bom, que é bem razoável. E outra coisa, este 
gasto que você tem com governança corporativa, no conselho, nos processos 
contábeis entre outros também não são em vão. Eles se revertem em prol da 
empresa porque vai ter uma coisa mais bem administrada, mais profissional. 
Então tem um custo administrativo maior, mas tem um ganho (GESTOR C). 
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Explorando-se o tema que não entende a venda de ações em bolsa como 
uma alternativa para sua empresa, o gestor C esclarece que acredita, que em função 
do valor total da empresa dele e supondo que 25% será listado em bolsa, imagina 
que certamente é um volume grande de capital, mas não acredita que este montante 
mudará o perfil da empresa. Na opinião dele, empresas com faturamento a partir de 
50 milhões de reais anuais possam aproveitar melhor esta alternativa: 

Na realidade é necessário fazer algumas contas. No nosso caso não estamos 
precisando de capital, pois o próprio negócio promove seu crescimento. 
Então me parece que o que a gente tem é suficiente, por isso que eu não 
me animo muito em abrir capital. Se eu abro capital eu capitalizo bastante, 
mas eu fico dividindo meus lucros ao longo do tempo (GESTOR C). 

O entrevistado também comentou sobre usar o Bovespa Mais para manter a 
empresa para a família no momento de sua aposentadoria: 

Encaro o Bovespa Mais também como uma oportunidade de realizar transição 
de gerações no poder, mantendo a família como acionista da organização 
depois que eu me afastar dela (GESTOR C). 

O gestor C esclarece também que tem bem claro, devido sua vivência 
prática, das funções do conselho e de outros itens de governança. Para ele é claro a 
importância do conselho de administração em manter o equilíbrio entre os stakeholders 
e prezar pela estratégia de longo prazo para a longevidade da empresa. 

4.2.4 Relação entre os resultados da segunda etapa e os objetivos do trabalho 

Na segunda etapa algumas das respostas da primeira etapa foram confirmadas 
e outras puderam ser exploradas em profundidade. Há diversidade nas empresas 
(idade, ramo de atuação e profissionalização) e também nos gestores (idade, formação 
e experiência) pesquisados, mas também há características comuns. Dentre estas 
características comuns nota-se que todas têm sua estratégia traçada e também tem 
estabelecidas as alternativas de obtenção de capital para a realização da mesma. 

Todos responderam que não conhecem o programa Bovespa Mais 
detalhadamente e não julgam suas empresas aptas a utilizá-lo como fonte de 
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captação de recursos. Em alguns casos alegaram ser pequenos para fazerem isto, 
que seu negócio não carece desta fonte de recurso ou ainda por entenderem que o 
tipo de negócio que têm não caberia esta opção como uma fonte de recursos. A 
maior parte deles manifestou interesse no programa, questionando detalhes das 
regras e condições para adesão, demonstrando também interesse a longo prazo. 
Excetuando os gestores B1 e C, os outros gestores acham possível a adesão de 
suas organizações a um programa deste tipo a longo prazo. Além disto, duas delas 
manifestaram mais interesse em fundos de Private Equity do que no programa 
Bovespa Mais como forma de captação de recursos. Este resultado confirma que 
não tem disposição imediata para aderirem ao Bovespa Mais. 

Quando questionados sobre as limitações para implantar práticas de governança 
corporativa e o programa Bovespa Mais os gestores relataram que não entendem a 
perda de autonomia e poder como uma limitação. Entendem que isto vai ocorrer e 
que a organização terá que se adaptar, mas não entendem que seja uma limitação. 
Além disto, eles entendem as práticas de governança e também as regras do 
programa Bovespa Mais como naturais e necessárias num cenário deste tipo, visto 
que elas promovem a regulamentação e o equilíbrio entre os diversos stakeholders 
possibilitando assim ganhos intangíveis para a empresa (afirmação feita claramente 
pelo gestor A). 

Percebeu-se também que algumas das organizações pesquisadas já 
aplicaram práticas de governança (por exemplo, uma tem conselho de administração 
implantado e duas tem auditorias independentes sendo realizadas) e manifestaram 
que não veem dificuldades nisto. Conclui-se com isto que os gestores percebem as 
práticas de governança como salutares e tem disposição para aplicá-las. 

Embora o nível de informação sobre os investimentos necessários para 
aplicação de práticas de governança e adesão ao programa Bovespa Mais seja 
desconhecido (questão colocada principalmente pelo gestor C), todos entendem que 
este investimento é viabilizado com a possiblidade de captação de recursos pelo 
Bovespa Mais. Conclui-se a partir disto que os gestores entendem as vantagens do 
programa. 

Abaixo segue quadro que sintetiza as respostas dos gestores entrevistados, 
todos detalhados no item anterior, que auxiliarão na compreensão: 
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 QUADRO 13 - SÍNTESE DO PERFIL DOS GESTORES PARTICIPANTES DA ENTREVISTA 

GESTOR 
PERFIL DOS GESTORES 

Estratégia 
definida 

Alternativas 
definidas para 
captação de 

recursos 

Conhecem 
detalhadamente 
o Bovespa Mais 

Dificuldade em 
implantar regras 

do Bovespa 
Mais 

Encara o 
Bovespa Mais 
como fonte de 

recursos 

Dificuldade em 
Implantar 

governança 
corporativa 

A 
Sim Sim Não Baixa 

A longo prazo 
Baixa 

B1 Não 
B2 A longo prazo 
B3 A longo prazo 
C Não 
FONTE: Elaborado pelo autor  

A partir do quadro acima e tomando-se em conta algumas respostas obtidas, 
percebe-se que os empresários definiram a estratégia de suas empresas e também 
as alternativas de capitalização. Aplicam algumas práticas de governança 
corporativa e entendem as vantagens destas práticas. Embora não conheçam o 
programa Bovespa Mais em detalhes, apontam que as práticas de governança se 
relacionam e têm coerência com as regras do Bovespa Mais conforme as explicações 
fornecidas sobre este no momento da entrevista. Assim como constatado na 
primeira etapa, não percebem dificuldades em implementar as regras e práticas de 
governança e do Bovespa Mais. E, também em coerência com a primeira etapa, 
estes empresários manifestaram disposição em aderir as práticas de governança 
corporativa, mas não manifestaram disposição em aderir ao Bovespa Mais.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste capitulo serão apresentadas as considerações e descobertas após 
realizada a análise dos dados descritos anteriormente. 

5.1 RESUMO DAS DESCOBERTAS 

O resumo das descobertas será apresentado adiante tendo como base os 
objetivos específicos deste trabalho para facilitar a compreensão do leitor. 

5.1.1 Relacionar as regras do programa Bovespa Mais com as práticas de governança 
corporativa necessárias para adesão ao programa Bovespa Mais 

A resposta a este objetivo foi obtida no momento em que, durante a 
confecção do referencial teórico, após a análise do Código das melhores Práticas de 
Governança Corporativa do IBGC e do regulamento de Listagem do Bovespa Mais, 
pôde-se estabelecer um paralelo entre estes dois documentos e assim compreender 
a relação entre seus itens. Este paralelo foi analisado e detalhado no item 2.2.4 
demonstrando assim a coesão entre os capítulos e as seções. A partir desta análise 
descrita neste referido item percebe-se que há similaridades entre estes dois elementos, 
facilitando sua implementação de uma só vez dentro de uma organização, gerando 
assim um fator facilitador para a empresa interessada em ingressar no Bovespa 
Mais além de assegurar que esta aplicará as melhores práticas de governança. 
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5.1.2 Analisar a percepção dos gestores com relação as regras e práticas de 
governança necessárias para adesão ao programa 

Os gestores percebem a aplicação de práticas de governança corporativa e 
regras do Bovespa Mais como vantagens para sua organização, visto os benefícios 
que estas podem trazer sobre a transparência, profissionalização e também melhoria 
em processos de gestão de suas empresas. Houveram alguns comentários sobre 
alguns itens que eles entendem que teriam maior dificuldade em aplicar. Esta 
situação pode ser fruto do desconhecimento dos entrevistados sobre estes itens 
questionados e as vantagens que estes trazem. Mas a percepção deles sobre os 
temas abordados e suas vantagens existe. 

5.1.3 Analisar a disposição dos gestores com relação as regras e práticas de 
governança necessárias para aderirem ao programa 

Nas respostas obtidas interpreta-se que os empresários que fizeram parte 
da pesquisa estão dispostos a implementar a governança corporativa. Alguns dados 
obtidos demonstram que já aplicaram alguns elementos de governança. Mas ao 
mesmo tempo não se mostraram dispostos a aderir ao programa Bovespa Mais. 
Algumas das respostas descritas no item descrição e análise dos resultados deixaram 
claro a opinião dos gestores, sendo que estes não entendem o programa como 
alternativa de captação de recursos. 

5.2 CONSTRIBUIÇÕES TEÓRICAS E PRÁTICAS 

Este trabalho contribui com o desenvolvimento teórico do assunto governança 
corporativa para uma PME. Ao abordar as melhores práticas de governança corporativa 
segundo o IBGC e adaptando-as ao cenário de uma PME (proposta descrita no 
Quadro 3), inova ao expor um tema pouco explorado na literatura clássica. Também 
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contribui ao relacionar as melhores práticas de governança propostas pelo IBGC e o 
regulamento do programa Bovespa mais. 

No campo prático, o trabalho pode apoiar aqueles interessados em compreender 
a influência da governança corporativa e de programas de captação de recursos 
como o Bovespa Mais sobre a autonomia dos proprietários e suas rotinas de gestão 
das PMEs que decidem expandir a partir da abertura de capital.  

Além disto, a realização do estudo estimula a difusão de conceitos de 
governança corporativa e também do programa Bovespa Mais a comunidade empresarial 
paranaense, posicionando-se assim como fonte alternativa de captação de recursos 
para PMEs. Conforme descrito anteriormente, os gestores não entendem o Bovespa 
Mais como uma fonte de capitalização para suas empresas. Percebeu-se assim, 
conforme dados levantados na palestra, que é importante aumentar o nível de 
informação dos gestores destas PMEs sobre o programa Bovespa Mais, difundindo 
melhor esta alternativa. O nível de conhecimento deles sobre este tema não é alto, o 
que pode ser uma das justificativas para que tenhamos uma quantidade baixa de 
empresas listadas no programa Bovespa Mais (como foi exposto no item 1.1 deste 
trabalho). Consequentemente isto é um limitante para o desenvolvimento das PMEs 
e do país. 

5.3 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

Há algumas limitações desta pesquisa que devem ser consideradas pelo 
leitor para sua correta interpretação de resultados. São elas: 

a) A quantidade limitada de gestores entrevistados pode não ser suficiente 
para permitir generalização dos resultados. Sendo assim, é necessário 
expandir ou adaptar este estudo à comunidade em análise; 

b) Além disto, o contexto político, econômico e geográfico durante a 
realização do estudo pode ter influência sobre os resultados obtidos. 
Foram estudadas empresas de Curitiba e sua região metropolitana durante 
o ano de 2015. Sendo assim, aconselha-se evoluir este estudo em 
outras regiões e em outros contextos políticos econômicos; 
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c) O conhecimento, experiência e entendimento dos gestores envolvidos 
neste estudo nos temas abordados neste trabalho (governança corporativa 
e programa Bovespa Mais), bem como seu nível de formação acadêmica e 
profissional, podem ser fatores que influenciaram suas respostas e não 
foram controlados durante pesquisa realizada. Sendo assim, esta é uma 
variável que pode ser estudada ou controlada nos próximos estudos. 

5.4 SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

O tema escolhido permite variações que possibilitam algumas pesquisas 
futuras. Dentre temas que podem fazer parte de pesquisas futuras citam-se: 

a) Estudar, as empresas que aderiram ao Bovespa mais, qual o impacto na 
adaptação da organização para seguir as práticas de governança e as 
regras do Bovespa Mais; 

b) Estabelecer um código de melhores práticas de governança corporativa 
que possa ser aplicado numa PME; 

c) Pesquisar se as empresas que procuram fundos de Private Equity 
analisaram a possibilidade de aderir ao programa Bovespa Mais como 
alternativa de capitalização; 

d) Melhores alternativas para difusão do programa Bovespa Mais para 
gestores de PMEs como fonte alternativa de captação de recursos 
financeiros.  

Estes temas podem ser desenvolvidos e assim contribuir para o desenvolvimento 
do programa Bovespa Mais, da governança corporativa e das PMEs. 

5.5 CONCLUSÕES 

Nesta pesquisa o objetivo central foi responder à seguinte pergunta de pesquisa: 
qual a percepção dos gestores das PMEs sobre a possibilidade de implantar a 
governança corporativa para adesão ao programa Bovespa Mais. Para isso, foi 
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preciso relacionar as regras do programa Bovespa Mais com as práticas de governança 
existentes (apresentadas no item 2.2.4), realizar a pesquisa com gestores de PMEs e 
após isto analisar a percepção destes sobre os temas abordados. Também foi necessário 
expor uma adaptação das melhores práticas de governança corporativa segundo o 
IBGC considerando as particularidades das PMEs. 

Neste trabalho percebeu-se que o programa Bovespa Mais, tem sua origem 
em casos de sucessos das bolsas de valores de outros países, mostrando que o 
programa aplica boas práticas de mercados bem-sucedidos. Mas há questões 
históricas (a estrutura de alta concentração de capitais) e também culturais (a falta 
de cultura de mercado de capitais) em nosso país que influenciam negativamente o 
resultado do programa. 

Além disto, verificou-se que a necessidade de implantar a governança 
corporativa nas empresas que estejam interessadas em ingressar no programa, pode 
ser considerada uma barreira a ser vencida, pois nota-se o desconhecimento dos 
conceitos e práticas de governança corporativa. Mesmo assim, este trabalho 
mostrou que algumas práticas de governança já foram implantados mesmo em 
empresas de capital fechado. Foi percebido que fatores culturais podem aumentar a 
resistência em implantar uma governança efetiva. Exemplo disto, foi o comentário 
sobre a difusão de relatórios e balanços patrimoniais, considerado desnecessário ou 
um impecílho à gestão estratégica das informações das empresas. 

Acredita-se que em resposta a pergunta-problema deste trabalho, baseando-
se nas respostas obtidas e análises realizadas, compreende-se que os gestores 
que fizeram parte desta pesquisa entendem que em sua maioria é possível 
implantar a governança corporativa, visto os benefícios para seu negócio 
aderir ao Bovespa Mais, embora não julgam que este programa seja uma 
possibilidade concreta de captação de recursos. 
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APÊNDICE A – QUESTÕES FECHADAS USADAS NA PALESTRA 

Questionário 1: 
1. Com base nas afirmações abaixo assinale o quanto você concorda com elas: 

Item Afirmações Marque a expressão que representa a sua realidade 

3.1 
As práticas de Governança Corporativa convertem princípios em recomendações 
objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar e otimizar o valor da 
organização, facilitando seu acesso a 
recursos e contribuindo para sua longevidade. 

Concorda totalmente Concorda parcialmente 
Não concorda 

nem discorda 
Discorda parcialmente Discorda totalmente 

3.2 
Implantar a governança onera financeiramente a empresa devido alguns custos, mas os 
ganhos que ela proporciona (captação de 
recursos a um custo menor) superam estes custos mesmo numa empresa de médio porte. 

Concorda totalmente Concorda parcialmente 
Não concorda 

nem discorda 
Discorda parcialmente Discorda totalmente 

3.3 Uma estrutura de governança é aplicável em uma PME Concorda totalmente Concorda parcialmente 
Não concorda 

nem discorda 
Discorda parcialmente Discorda totalmente 

3.4 Minha empresa está preparada para implantar uma estrutura de governança Concorda totalmente Concorda parcialmente 
Não 

concorda nem discorda 
Discorda parcialmente Discorda totalmente 

3.5 Eu já conhecia o programa Bovespa Mais Concorda totalmente Concorda parcialmente 
Não concorda 

nem discorda 
Discorda parcialmente Discorda totalmente 

3.6 Eu encaro o Bovespa Mais como uma 
possibilidade real de captação de recursos a um custo mais baixo para minha empresa 

Concorda totalmente Concorda parcialmente 
Não 

concorda nem discorda 
Discorda parcialmente Discorda totalmente 

3.7 As regras e condições para entrada no programa Bovespa Mais são coerentes. Concorda totalmente Concorda parcialmente 
Não concorda 

nem discorda 
Discorda parcialmente Discorda totalmente 

3.8 

Quando a empresa abre capital, os antigos 
sócios-proprietários tem menor autonomia na gestão dela devido ao fato de dividir o 
poder e ter que submeter decisões a 
aprovações a novas estruturas (conselho de administração por exemplo). Mesmo neste 
cenário, a empresa terá benefícios (financeiros e não financeiros) que superarão esta redução 
de autonomia no poder. 

Concorda totalmente Concorda parcialmente 
Não 

concorda nem discorda 
Discorda parcialmente Discorda totalmente 

3.9 Eu tenho interesse que minha empresa ingresse no programa Bovespa Mais Concorda totalmente Concorda parcialmente 
Não concorda 

nem discorda 
Discorda parcialmente Discorda totalmente 
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Questionário 2: 
1. Assinale abaixo, a alternativa que melhor representa a sua percepção sobre a possibilidade 

da aplicação das normas e regras do Programa Bovespa Mais na sua empresa: 
Item Regras do Bovespa Mais Marque a expressão que representa a realidade da sua empresa 

1.1 
Nos 6 (seis) meses subsequentes à primeira oferta pública de 
distribuição de ações, o Acionista Controlador(1) e os Administradores(2) não poderão vender e/ou ofertar à venda quaisquer das ações de 
que eram titulares. 

Muito fácil Fácil Não é fácil nem 
difícil 

Difícil Muito difícil 

1.2 No prazo máximo de 7 (sete) anos a empresa deverá disponibilizar à 
BM&FBOVESPA o Percentual Mínimo de Ações em Circulação (25%) para comercialização no mercado de ações. 

Muito fácil Fácil Não é 
fácil nem difícil 

Difícil Muito difícil 

1.3 É obrigatório compor um Conselho de Administração(3) com no mínimo 3 integrantes externos à organização e com mandato unificado de até 
2 anos. 

Muito fácil Fácil Não é fácil nem 
difícil 

Difícil Muito difícil 

1.4 É obrigatório implantar um Conselho Fiscal(4) formado por analistas independentes (e.g. contador externo). Muito fácil Fácil Não é 
fácil nem difícil 

Difícil Muito difícil 

1.5 
A empresa deverá divulgar para a CVM e BM&FBOVESPA as seguintes informações periódicas: 
(i) Demonstrações financeiras; (ii) Formulário de demonstrações financeiras padronizadas – DFP; 
(iii) Formulário de informações trimestrais – ITR; 
(iv) Formulário de referência. 

Muito fácil Fácil Não é fácil nem 
difícil 

Difícil Muito difícil 

1.6 
A empresa deverá enviar à BM&FBOVESPA e divulgar, até 10 de 
dezembro de cada ano, um Calendário Anual para o ano civil seguinte, contendo, no mínimo, menção e respectiva data dos atos e eventos 
societários e da divulgação das informações financeiras programadas 
para o ano civil seguinte. 

Muito 
fácil Fácil Não é fácil nem 

difícil 
Difícil Muito 

difícil 

1.7 
A Alienação de Controle da empresa, deverá ser contratada sob a condição de que o Adquirente de ações se obrigue a efetivar oferta 
pública para aquisição de ações dos demais acionistas, de forma a 
lhes assegurar tratamento igualitário àquele dado ao Acionista Controlador Alienante. (Tag along)(5) 

Muito fácil Fácil Não é fácil nem 
difícil 

Difícil Muito difícil 

(1) Acionista Controlador são os proprietários que detêm, por contrato, mais ações com direito de voto. (2) Administradores são os indivíduos (proprietários ou não) que assumem cargos de gestão, representam e respondem 
juridicamente pelas empresas. (3) Conselho de Administração é formado por pessoas vinculadas ou não à empresa e que possuem o papel de relacionar-se 
tanto com acionistas e administradores, orientando-os nas suas decisões estratégicas e na condução do negócio. 

(4) Conselho Fiscal é formado por pessoas responsáveis por revisar tecnicamente as informações presentes nos relatórios financeiros da empresa. 
(5) Alienação de Controle é a mudança de parte do controle societário da empresa após a abertura de capital. Acionista 

Controlador Alienante são os sócios majoritários que estão vendendo parte ou a totalidade das suas ações. Tag along é um termo usado para assegurar que todas as ações terão o mesmo valor de venda independente do proprietário.  
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 2. Com relação as práticas de governança corporativa listadas abaixo, assinale qual sua 
percepção para aplicação em sua empresa para adesão ao programa Bovespa Mais: 

Item Práticas de Governança Corporativa Marque a expressão que representa a realidade da sua empresa 
2.1 Aplicar regra de uma ação igual a um voto. O poder político, representado pelo direito de voto, deve estar em equilíbrio com o 

direito econômico. 
Muito 
fácil Fácil Não é fácil nem 

difícil 
Difícil Muito 

difícil 

2.2 Realizar Assembleia Geral, esta reunião entre sócios é o órgão soberano da organização e deve ser realizada com frequência definida. Muito fácil Fácil Não é fácil nem 
difícil 

Difícil Muito difícil 

2.3 Reduzir ou evitar conflito de interesses entre Acionistas Proprietários, Acionistas Minoritários e Administradores – criar regras e 
instrumentos que melhorem a comunicação entre as partes. 

Muito 
fácil Fácil Não é fácil nem 

difícil 
Difícil Muito 

difícil 

2.4 
Divulgar política de dividendos - A empresa deve divulgar sua Política de 
Distribuição de Dividendos e a frequência com que esse documento é revisado. Tal política é definida pelo Conselho de Administração e 
aprovada pela Assembleia. 

Muito fácil Fácil Não é fácil nem 
difícil 

Difícil Muito difícil 

2.5 Obrigatoriedade de compor um Conselho de Administração com no mínimo 3 integrantes e mandato unificado de até 2 anos. Muito fácil Fácil Não é fácil nem 
difícil 

Difícil Muito difícil 

2.6 
Difundir relatórios periódicos - A organização deve divulgar, ao menos em seu website, de forma completa, objetiva, tempestiva e igualitária, 
relatórios periódicos informando sobre todos os aspectos de sua 
atividade empresarial. 

Muito fácil Fácil Não é 
fácil nem difícil 

Difícil Muito difícil 

2.7 Realizar auditoria independente - Toda organização deve ter suas demonstrações financeiras auditadas por auditor externo independente. Muito fácil Fácil Não é 
fácil nem difícil 

Difícil Muito difícil 

2.8 Implantar Conselho Fiscal – implantar conselho fiscal com objetivos de fiscalizar, analisar, examinar, opinar e denunciar. Muito fácil Fácil Não é fácil nem 
difícil 

Difícil Muito difícil 
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 3 - Com base nas afirmações abaixo assinale o quanto você concorda com elas: 
Item Afirmações Marque a expressão que representa a sua realidade 

3.1 
As práticas de Governança Corporativa convertem princípios em recomendações objetivas, 
alinhando interesses com a finalidade de preservar e otimizar o valor da organização, 
facilitando seu acesso a recursos e contribuindo 
para sua longevidade. 

Concorda totalmente Concorda parcialmente 
Não 

concorda nem 
discorda 

Discorda parcialmente Discorda totalmente 

3.2 
Implantar a governança onera financeiramente a empresa devido alguns custos, mas os ganhos 
que ela proporciona (captação de recursos a 
um custo menor) superam estes custos mesmo numa empresa de médio porte. 

Concorda totalmente Concorda parcialmente 
Não 

concorda nem 
discorda 

Discorda parcialmente Discorda totalmente 

3.3 Uma estrutura de governança é aplicável em uma PME Concorda totalmente Concorda parcialmente 
Não concorda 
nem 

discorda 
Discorda parcialmente Discorda totalmente 

3.4 Minha empresa está preparada para implantar uma estrutura de governança Concorda totalmente Concorda parcialmente 
Não concorda 
nem 

discorda 
Discorda parcialmente Discorda totalmente 

3.5 Eu já conhecia o programa Bovespa Mais Concorda totalmente Concorda parcialmente 
Não concorda 
nem 

discorda 
Discorda parcialmente Discorda totalmente 

3.6 Eu encaro o Bovespa Mais como uma possibilidade real de captação de recursos a 
um custo mais baixo para minha empresa 

Concorda totalmente Concorda parcialmente 
Não 

concorda nem 
discorda 

Discorda parcialmente Discorda totalmente 

3.7 As regras e condições para entrada no programa Bovespa Mais são coerentes. Concorda totalmente Concorda parcialmente 
Não 

concorda nem 
discorda 

Discorda parcialmente Discorda totalmente 

3.8 

Quando a empresa abre capital, os antigos sócios-proprietários tem menor autonomia na 
gestão dela devido ao fato de dividir o poder e ter que submeter decisões a aprovações a 
novas estruturas (conselho de administração 
por exemplo). Mesmo neste cenário, a empresa terá benefícios (financeiros e não financeiros) 
que superarão esta redução de autonomia no 
poder. 

Concorda totalmente Concorda parcialmente 
Não 

concorda nem 
discorda 

Discorda parcialmente Discorda totalmente 

3.9 Eu tenho interesse que minha empresa ingresse no programa Bovespa Mais Concorda totalmente Concorda parcialmente 
Não concorda 
nem 

discorda 
Discorda parcialmente Discorda totalmente 

3.10 
A maior limitação que minha empresa teria para implantar a governança corporativa seria: 
(mais de uma alternativa pode ser escolhida) 

O aumento dos custos devido a 
nova estrutura 

Não quero 
perder a autonomia nem 
a agilidade das 
decisões 

Não vejo vantagens nesta 
nova estrutura 

Conheço empresas que já 
adotaram e não 
obtiveram os resultados 
esperados 

Outro. Qual? 

3.11 
A maior limitação que minha empresa teria 
para ingressar no Bovespa Mais seria: 
(mais de uma alternativa pode ser escolhida) 

Implantar a 
estrutura de governança 

Implantar um sistema de 
informação 
para gerar os relatórios 
exigidos pelo 
Bovespa Mais 

Mudar a mentalidade 
dos sócios 
para a nova fase de maior 
prestação de 
contas 

Tenho capital próprio ou 
prefiro recorrer a 
maneiras 
tradicionais (empréstimo 
bancário) 

Minha empresa tem 
perfil familiar 
e não queremos 
perder o 
controle 

Não tenho 
interesse em crescer 

Seguir as regras do Bovespa Mais 
Contratar e/ou 
qualificar colaboradores 

Mudar a mentalidade dos 
sócios para a nova fase de 
menor autonomia 

Outro. Qual? 
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APÊNDICE B – QUESTÕES ABERTAS USADAS NA ENTREVISTA 

ROTEIRO DE PERGUNTAS VARIAÇÃO NEGATIVA 
Qual a estratégia traçada para sua empresa considerando um horizonte de 01 a 05 anos?   
Qual o nível de expansão prevista? Porque não há perspectiva de expansão? 
Qual a probabilidade de você buscar fontes externas de capital para implementar esta estratégia? Porque não há probabilidade de buscar fontes externas de capital? 
Quais as alternativas de fontes externas você conhece e analisará para obter capital 
necessário para essa estratégia? 

Quais as alternativas de fontes 
externas você conhece? 

EMPRÉSTIMOS PRIVATE EQUITY BOVESPA MAIS  
Para você, quais as vantagens e desvantagens 
do Empréstimo Bancário como alternativa de fonte de 
capital? 

Qual a sua opinião sobre as alternativas de capitalização por meio da venda de ações de parte de sua empresa? 
Qual o seu interesse em conhecer as 
alternativas de capitalizar vendendo parte da empresa? 

 APRESENTAR REGRAS GERAIS  

 Para você, quais as vantagens do Private Equity como 
alternativa de fonte de capital? 

Para você quais as vantagens percebidas em 
escolher o Bovespa Mais como uma fonte de 
capitalização da sua 
empresa? 

Porque não considera a venda de parte da empresa como uma solução 
para a sua estratégia? 

  
Que fatores você acredita que pesam mais para que você não tenha 
interesse nestas alternativas de 
capitalização? 

 Você sabe que para poder capitalizar vendendo ações 
de parte da empresa terá que implementar uma estrutura de governança corporativa? 

 

 Você conhece as regras e práticas de governança necessárias para a vendas de ações da sua empresa? Qual o seu interesse em conhecer as regras e práticas de governança? 
 APRESENTAR CONCEITOS E MELHORES PRÁTICAS DE GOVERNANCA CORPORATIVA  

 Quais práticas, normas ou regras que a organização 
deverá adotar você acredita que dificultam a implementação da governança? 

 
  


