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“A raiz da inovação está na teoria e nos métodos, não na prática. Absorver as 
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organização que aprende não é uma máquina de clonagem das melhores práticas 
de outros. ” 
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Resumo 
 
 
 

Propor práticas a serem executadas previamente pelo empreendedor de 
empresas PME (pequenas e médias empresas do Brasil), de modo a preparar estas 
organizações para a utilização dos princípios de governança e de sustentabilidade. 
Princípios como transparência, tratamento equânime, prestação de contas e 
responsabilidade corporativa social/ambiental, devem ser utilizados para beneficiar a 
própria empresa, a sociedade e a natureza. Portanto, a organização que caminhar em 
direção à governança e à sustentabilidade, será percebida como longeva e terá a 
simpatia da sociedade. Além disso, apresenta sua aptidão por zelar pelo ambiente 
natural, concomitantemente ao zelar por sua própria existência. A questão que emerge 
é se as PME conseguirão adotar os princípios de governança corporativa, face às 
restrições orçamentárias, culturais, pelo uso restrito de técnicas gerenciais e pela 
baixa escolaridade da maioria dos empreendedores PME. Este estudo mostra que se 
houver uma preparação prévia do ambiente de controle da PME, será possível utilizar 
os conhecimentos históricos e técnicos do empreendedor na composição da 
estratégia organizacional. Obviamente, mudanças serão propostas e modelos 
mentais deverão ser ajustados de modo a prever a perenidade da organização face à 
concorrência mundial e à escassez de recursos. Assim, a preparação prévia da 
empresa para futura adoção de práticas de governança corporativa deve ser 
entendida como um divisor técnico-comportamental e de eras na organização. 

 

Palavras-chave: Práticas, Governança, Sustentabilidade, PME, Preparação, 

Ambiente, Controle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Abstract 
 
 
 

The objective of this paper is to present practices to be previously performed by the 
entrepreneur of SME companies (small and medium enterprises in Brazil), in order to 
prepare these organizations for the use of the principles of governance and 
sustainability. Principles such as transparency, equal treatment, accountability and 
social / environmental corporate responsibility should be used to benefit the company 
itself, society and nature. Therefore, the organization that moved toward governance 
and sustainability, will be perceived as long-lived and have the sympathy of society 
when presenting their suitability for ensuring the natural environment concurrently in 
providing for its own existence. The question that emerges is whether the SMEs will 
be able to adopt the principles of governance, given the budget, cultural restrictions, 
for restricted use management techniques and the low educational level of most 
SME entrepreneurs. This study shows that if there is a prior preparation of the SME 
control environment, the historical and technical knowledge of the entrepreneur can 
be used, to compose the organizational strategy. Obviously, changes will be 
proposed and mental models must be adjusted to provide for the continuity of the 
organization in the face of global competition and the lack of resources. Thus, the 
prior preparation of the company's business to future adoption of corporate 
governance practices should be seen as a technical and behavioral divider and eras 
in the organization. 
 
Key-words: Practices, Governance, Sustainability, SMEs, Preparation, Environment 
Control. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A busca pela eficiência está direcionando o mundo para a comoditização. Isto 

é, os consumidores são incentivados a comprar cada vez mais, o que acarreta maior 

concorrência pela redução de preços, cujo imediatismo exigido pela ansiedade em 

atender a uma demanda aquecida, resulta em inovações de pouca expressão. Este 

cenário, ao invés de tornar a empresa competitiva, acaba por trazê-la para um terreno 

comum e de pouca diferenciação, dizem Kramer e Porter (2011). Assim, o destaque 

passa a ser o preço do produto e não a marca ou o valor a ser compartilhado entre 

empresa e sociedade.  

Mauborgne (2005), diz que é necessário empreender e criar novos mercados. 

Esta necessidade também diz respeito às PME que precisam se profissionalizar para 

sobreviver e evitar a comoditização de seus serviços. Além disso, outras exigências 

partem das grandes empresas que, ao adotarem a governança corporativa, exigem 

de sua cadeia produtiva, controles nunca antes vistos ou entendidos como 

necessários pelas PME.  

Benefícios para a empresa e para a sociedade também acompanham as 

referidas exigências de controle. Um deles é citado por Clarke et al (2009) que, manter 

a confiança do investidor promove valor para toda uma indústria e não apenas para 

empresa envolvida.  Ainda pensando como Clarke (2009), ao extrapolar os 

benefícios de uma organização que aplica práticas de governança corporativa, para 

toda a comunidade envolvida, é possível citar a existência natural de uma relação 

entre empresas que acreditam e aplicam governança corporativa com sua respectiva 

sustentabilidade. Com isso, é explicada a necessidade de perceber que o pensamento 

de longo prazo facilita o alinhamento de expectativas das PME, dos reguladores de 

mercado, dos investidores e clientes. Outro benefício destaque é que a organização 

passa a ter mais efetividade em suas ações e mais flexibilidade para se adaptar aos 

movimentos cada vez mais frequentes da indústria. 

No entanto, introduzir conceitos de governança corporativa em PME, esbarra 

na afirmação de Clarke et al (2009) que diz que alguns participantes de seu estudo 

revelaram não precisar de um código de 20 páginas para tomar suas próprias 

decisões. Eles acreditam que a intuição vai levá-los ao caminho correto, além disso, 

não conseguem identificar os benefícios da aplicação dos princípios de governança 

javascript:PesquisaAutor();
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em seu dia-a-dia. Desta forma, a aplicação de boas práticas de governança foi 

desacreditada pelos participantes do estudo “Governance Issues for SMEs”, 

conduzido por Clarke (2009), devido à suposta ausência da relação entre problemas 

reais e suas respectivas soluções por meio de boas práticas de governança. Então, 

Clarke (2009) defende que a natureza de atuação da governança corporativa é 

indireta, ou seja, de difícil percepção, pois, os gestores/donos de PME não tem 

habilidade para relacionar os benefícios trazidos pela governança corporativa, apesar 

de existirem.  

Utilizando outra perspectiva, mas ainda, na linha de identificação de uma forma 

de atrair os empreendedores PME para a governança, Ndagu (2010), diz que as PME 

não se identificam com o termo “corporativo”, por entenderem que diz respeito 

somente às grandes empresas ou corporações. Além disso, também é possível 

adicionar o documento Key Corporate Governance Issues in Emerging Markets: 

Theory and Practical Execution, de KIeindiek(2012), o qual apresenta um estudo sobre 

os principais problemas de governança corporativa nos mercados emergentes e, cita 

a África do Sul. Ao se referenciar à África do Sul, o referido relatório aponta que os 

empresários precisam ser treinados em matérias que indiquem que a governança 

corporativa é boa para os negócios. Afinal, os empresários estariam dispostos a 

trabalhar para melhorar o próprio negócio, mas, não aplicariam o mesmo afinco para 

atender a fatores regulatórios. A utilização de governança corporativa esbarra na 

quantidade de processos, sistemas, controles e pessoas necessários para que o nível 

de governança necessário seja alcançado. Então, surgem as resistências para criação 

de um plano de mudança. Esta situação é compreensível uma vez que as PME não 

têm margem de erro e qualquer deslize pode inviabilizar o negócio em si. 

Organizações como BOVESPA e The Institute Chartered Accountants of Scotland1, 

trabalham para incentivar o uso de boas práticas de governança nas PME, por meio 

da criação de mercados alternativos de investimento e da simplificação de códigos de 

práticas. Por exemplo, a criação deste tipo de mercado alternativo, conduzido pelo 

programa BOVESPA MAIS2, tende a resolver um problema apresentado por Ribeiro 

(2009), quando se refere à ausência de dispositivos externos fortes que incentivem 

diretamente a governança corporativa, uma vez que as empresas listadas no 

                                                             
1 Corporate Governance in Alternative Investment Market (AIM) Companies(University of Birminghan,2008) 
2 Idealizado para empresas que desejam acessar o mercado de forma gradual, esse segmento tem como 
objetivo fomentar o crescimento de pequenas e médias companhias via mercado de capitais.(BM&FBOVESPA) 
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BOVESPA MAIS assumem compromissos de elevados padrões de governança 

corporativa e transparência no mercado. Nesta mesma linha, Mallin et al (2008), diz 

que uma das principais características do The Institute Chartered Accountants of 

Scotland é o seu ambiente regulatório simplificado de acordo com as necessidades 

de empresas menores. Em linha, Rosseti (2012, p.530) menciona que “os códigos 

editados em diferentes países tendem a enfatizar os mesmos pontos cruciais das boas 

práticas de governança. ”, dizendo assim que as empresas que se adaptarem às 

práticas de governança locais tendem a se aproximar de práticas globalizadas. Esta 

tendência pode aumentar as chances da PME em uma competição internacional. 

Quando se fala em competição internacional, deve se ter em mente que a rede 

mundial de computadores aproxima a produção, a demanda, os investidores e as 

empresas. O lado preocupante é que a quantidade de opções de tudo que é procurado 

na internet é imensa e, com certeza, muito maior do que o mundo em que a PME 

tradicional e intuitiva está acostumada a trabalhar. No mundo globalizado, milhões de 

alternativas estão a um apertar de botões.  

Contudo, as PME mais organizadas, as mais profissionais e com melhores 

relacionamentos em suas carteiras, têm mais destaque e consequente maior 

elegibilidade para os melhores negócios (investimentos). Essa elegibilidade por sua 

vez, é obtida pela indústria por meio da Governança Corporativa. Portanto, em função 

dos pontos apresentados, a resposta para aumentar a competitividade e a 

longevidade das PME, está em buscar práticas profissionalizantes de gestão, que 

sejam executadas previamente à aplicação de governança corporativa. Esta ação 

prévia de preparação de um ambiente de controle visa facilitar a aceitação dos 

princípios de governança corporativa, uma vez que os empreendedores envolvidos 

serão capazes de perceber o valor de boas práticas, bem como, associar seus 

resultados com as referidas ações de governança. O objetivo é maturar os 

empreendedores para a governança corporativa através da aplicação de rotinas 

sequenciais, contínuas e específicas para cada área da empresa. Por exemplo, 

identificar os stakeholders3 da sua organização para alinhamento de expectativas, 

indica o princípio da transparência. Uma gestão aderente às leis do regulador 

envolvido, que define papéis e descrição de cargos para colaborar com o princípio da 

prestação de contas; ou ainda que tornar relatórios amigáveis, com informações 

                                                             
3 Qualquer pessoa, entidade ou sistema que afeta ou é afetada(o) pelas atividades de uma organização. Partes interessadas.  
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relevantes para investidores (mesmo que a empresa não possua investidor externo) 

e deixar estas informações disponíveis na internet, indica transparência. Assim, 

através de práticas simples de gestão, a governança corporativa vai penetrando no 

dia a dia da PME naturalmente, sem que exista de fato um código a seguir. Este é o 

caminho para permitir que as PME ajustem seus modelos mentais e passem a ver 

Governança Corporativa com bons olhos. Morgan (2006) em “Imagens da 

Organização”, no capítulo aprendizagem e auto-organização: as organizações vistas 

como cérebro, compartilha a revisão de modelos mentais de empresas ao dizer “se 

pensarmos nas organizações como cérebros, focalizamos sua capacidade de 

aprender e o processo que tanto pode atrofiar quanto aumentar a inteligência 

organizacional. ” Confirma Ribeiro (2009) que, para mudar a organização é necessário 

profissionalizar a gestão. Também acrescentam Bosh e Farraj (2013), através do 

estudo “Guidelines on Corporate Governance for SMEs in Hong Kong”, que 

governança e gestão estão muito próximas quando se fala em PME. Com isso, é 

possível dizer que uma PME pode ser preparada para a realidade de governança 

corporativa através da criação de planos estratégicos, análises de 

riscos/oportunidades, seleção de fornecedores, identificação de 

forças/fraquezas/ameaças/oportunidades, entre outras técnicas de gestão. 

Este estudo busca identificar, através de entrevistas às PME, técnicas que possam 

favorecer à introdução dos conceitos de governança corporativa na categoria de 

empresas chamada PME.  

 

1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

 

Identificar práticas que podem preparar as PME para a inclusão dos princípios 

de governança corporativa. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

Desenvolver sobre as diferenças entre tratar Governança Corporativa como 

item figurativo e como item gerador de longevidade, capaz de trazer benefícios 
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financeiros e sociais ao longo do tempo. 

 

Identificar facilitadores e bloqueadores para utilização de Governança 

Corporativa nas PME. 

Propor ações práticas para preparação de um ambiente de controle, a serem 

executadas previamente à aplicação dos direcionamentos de governança 

propriamente ditos. 

 

1.2 Justificativa 

 

Empreender é, por essência, a característica mais importante das PME, uma 

vez que Schumpeter(1978), associa as ações de empreender e inovar e tem o 

empreendedor como o responsável pela “destruição criativa”. 4  Entretanto, 

empreender adotando práticas capazes de distinguir e destacar o respeito pelo 

investidor, pela sociedade e pela natureza é o diferencial que as PME devem buscar 

para serem selecionadas em uma rede de valor. Ribeiro (2009) menciona que o perfil 

empreendedor é o perfil ideal apontado para as mudanças que vão acontecer e “que 

se permita a abrir mão de poder, e que entenda a necessidade de ceder o controle. 

Além do mais, é muito importante estabelecer realmente um sentimento de parceria 

para com o investidor; uma sintonia fina em que ambos estejam voltados à geração 

de valor da empresa”. Complementa Rosseti (2012, p.530) que a adesão às boas 

práticas de governança é uma questão de tempo onde as resistências serão 

gradualmente vencidas. Também cita que o ponto de inflexão da resistência é atingido 

mais rapidamente quando a empresa percebe benefícios como: melhora no processo 

decisório, redução no custo do capital e organização, outros. Assim, é possível dizer 

que o futuro das PME será sustentado pela profissionalização de sua gestão devido 

ao aprendizado de técnicas simplificadas e aplicáveis de acordo com a necessidade 

de cada organização. Desta maneira o ponto de inflexão falado por Rosseti (2012) 

pode ser atingido anteriormente ao início da governança corporativa. Isto é, ao utilizar 

técnicas para avaliar cenários políticos, econômicos e sociais, fará com que o 

empreendedor busque a governança corporativa ao invés de aceitá-la como 

recomendação de algum especialista.  

                                                             
4 Processos de inovação ou criação de novos processos, produtos ou mercados novos  
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As vantagens existem e estão à disposição de todo o tipo de organização. No 

entanto, não basta estar aberto à governança corporativa, é necessário entender o 

valor das práticas e ser capaz de estabelecer nexo causal entre ações tomadas e 

resultados atingidos pela Governança Corporativa, mitigando assim a natureza 

indireta da Governança citada por Clarke (2009). Além disso, práticas de 

sustentabilidade, treinamentos e suporte prévios à aplicação das práticas de 

Governança Corporativa devem contribuir para tornar o ambiente da empresa mais 

colaborativo e menos competitivo, descentralizando o controle e o desejo de crescer 

do patrocinador para os colaboradores da empresa.  

O objetivo deste trabalho científico é responder ao seguinte questionamento: 

Quais práticas preparam as PME para a utilização dos princípios de governança 

corporativa?  

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
Para atender aos objetivos deste estudo científico, foi necessário compor 

referencial teórico com autores do tema Governança Corporativa. Foram adicionados 

para efeito de comparação, trabalhos internacionais que explicassem a realidade de 

PME em países como China, África do Sul, Canada, Estados Unidos da América e 

Austrália. Em adição, segue também a teoria da Firma, onde Penrose descreve que 

o crescimento de uma organização está associado à capacidade gerencial de 

direcionar a empresa no caminho e na utilização adequada de recursos, conflitos de 

agência, teoria dos contratos, teoria dos stakeholders e axiomas relacionados. 

2.1 Governança Corporativa  

2.1.1 Conceitos  

O conjunto de práticas de governança tem o objetivo de destacar princípios 

como transparência, equidade, responsabilidade social/ambiental entre outros. Ao 

expressar o destaque de tais princípios, a língua portuguesa permite construir o 

conceito de governança corporativa variando seu conteúdo através da combinação de 

palavras que mais se aproxima da visão do autor. É a diversidade. Seguem algumas 

definições sobre Governança Corporativa. Para Shleifer e Vishny (1997), “governança 

corporativa lida com as maneiras pelas quais os fornecedores de recursos garantem 

que obterão para si o retorno sobre seu investimento”. Para La Porta et al (2000), 

"governança corporativa é o conjunto de mecanismos que protegem os investidores 
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externos da expropriação pelos internos (gestores e acionistas controladores) ”. 

Jensen (2001) cita que “governança é a estrutura de controle de alto nível, consistindo 

dos direitos de decisão do Conselho de Administração e do diretor executivo, dos 

procedimentos para alterá-los, do tamanho e composição do Conselho de 

Administração e da compensação e posse de ações dos gestores e conselheiros". 

Também o IBGC (2009) confirma seu pioneirismo no Brasil e define governança 

corporativa como “ o sistema pelo qual as organizações são dirigidas, monitoradas e 

incentivadas, envolvendo as práticas e os relacionamentos entre proprietários, 

conselho de administração, diretoria e órgãos de controle. 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 ao capital e contribuindo para a sua longevidade e o bem 

comum. ”  

 

2.1.2 História  

 

A necessidade de modelos de Governança Corporativa nasceu há mais de 25 

anos atrás. O crescimento de empresas oriundas da aplicação dos conceitos 

capitalistas de crescimento, como emprego, produção, demanda e capital, exigiu que 

práticas de controle fossem instituídas para evitar o que se chamou de conflito de 

agência, ou seja, conflito de interesses. Sendo assim, houve a separação dos papéis 

de propriedade e de gestão corporativa. Nesta linha, a criação de códigos de ética 

para gestão dos negócios, de marcos regulatórios e a proteção dos investimentos 

foram tomando cada vez espaço nas corporações. De acordo com Oliveira (2011) a 

Governança Corporativa teve início “formado pelo fundo LENS5 , pelo relatório de 

Cadbury 6  e pelos princípios da OCDE (Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico) ”. Confirma Rosseti(2012) quando evidencia que devido 

ao crescimento das organizações e à dispersão do capital, mecanismos de controle, 

de monitoração e de separação dos agentes proprietário e gestor são primordiais para 

evitar a concentração de poder e exposição do ambiente corporativo.  

                                                             
5 fundado por Robert Monks(1991),  exigiu ética e transparência na apresentação de resultados pela empresa.Oliveira(2006); 
6 O relatório Cadbury (1992) é referência na constituição e estruturação do Conselho de Administração, bem como, da 

separação deste da Diretoria Executiva e, nas diretrizes básicas para alocação da administração geral da empresa no 

Conselho de Administração.(UNIESP,2008)ISSN1980-5950 
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O IBGC (2009) e Silva (2012) colocam a evolução da Governança Corporativa 

em uma linha do tempo. De 1950 até 1969 apontam acionistas majoritários, 

geralmente familiares, cujos conselheiros não atuavam talvez em função de 

desconhecerem o negócio do acionista gestor. A partir de 1970 surgem grandes 

conselhos brasileiros como Alpargatas e Docas e surge nos Estados Unidos a NACD 

(National Association of Corporate Directors), onde os conselhos passam a gozar de 

independência. Nasce a CVM (Comissão de Valores Mobiliários) para supervisionar o 

desenvolvimento do mercado de valores mobiliários brasileiro (Lei nº 6.385). A 

valorização do acionista e a criação do fundo LENS por Robert Monks ocorrem a partir 

de 1980. Cita Silva (2012) que Monks passou a criticar a falta de transparência das 

corporações. Assim, nos anos 90 o conselho passa a dispor de mais força e a 

necessidade de auditoria externa passa a vigorar, principalmente devido a escândalos 

nacionais e internacionais. Silva (2012) corrobora Oliveira (2011) e informa que em 

1992 o primeiro Código de Melhores Práticas da Cadbury Commission, chamado 

relatório Cadbury foi apresentado na Inglaterra. Como se fosse um divisor de águas, 

o relatório Cadbury incitou a criação do Corporate Governance Guidelines da General 

Motors (1994),a criação do IBGC em 1995, o lançamento do Código das melhores 

Práticas da NACD report, e o próprio relatório de Cadbury sofreu a primeira revisão 

em 1997. No mesmo ano, a lei no. 9.457/97 mantém a independência do conselho e 

reforça o poder de fiscalização da CVM. Em 1999, a OCDE lança os Principles of 

Corporate Governance e o Fundo Monetário Internacional coloca diretrizes para 

melhorar a transparência do sistema financeiro. Seguindo em direção aos dias atuais, 

em 2000 a Bovespa cria níveis diferenciados de governança N1, N2 e do Novo 

Mercado e em 2001 o Índice de Governança Corporativa foi criado. Como forte 

diferencial incentivador de práticas éticas de negócio, foi aprovada nos Estados 

Unidos a lei Sarbanes – Oxley em 2002. De acordo com o artigo de Hahn(2007), “a 

lei objetiva promover melhor a Governança Corporativa através da eficácia dos 

Controles Internos que influenciam nos resultados financeiros das organizações.”  

Nos anos seguintes 2003 até 2009, o Brasil e o mundo perceberam que o caminho de 

utilização das práticas de governança corporativa não era apenas um novo modelo 

ético de conduta, mas, sim uma questão estratégica de sobrevivência e longevidade.  

Nos dias atuais é claramente percebida a evolução da governança corporativa através 

do desligamento da propriedade da administração, da repulsa pelo lucro a qualquer 

preço e da aplicação dos princípios de transparência, de responsabilidade e prestação 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6385.htm
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de contas. Concorda Rosseti(2012) quando cita que do ponto de vista dos 

stakeholders,  “o lucro não é a única categoria de retorno maximizável.”  

  

2.1.3 Código do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa 

 

De acordo com o IBGC (2009), o código das melhores práticas de governança 

corporativa está dividido em 6 capítulos: Propriedade (sócios), Conselho de 

administração, Gestão, Auditoria Independente, Conselho Fiscal e o último, chamado 

de conduta e conflito de interesses. Os capítulos serão abordados individualmente por 

meio de uma síntese de seus respectivos conceitos. 

Propriedade e sócios é o capítulo que indica que cada sócio é um proprietário 

da organização na proporção do capital social individual investido. O poder de decisão 

tem por base o voto, onde cada voto equivale a uma ação (cota) da empresa. “A 

vinculação proporcional entre direito de voto e participação no capital favorece o 

alinhamento de interesses entre todos os sócios. ” IBGC (2009, p.21). Existe a 

possibilidade de acordo entre sócios. “Não são recomendadas cláusulas de difícil 

remoção ou que representem formas de perpetuar os administradores [...]. ”IBGC 

(2009). Os termos devem estar disponíveis para todos os demais sócios não 

envolvidos na transação. O fórum soberano para discussões incluindo temas sobre 

aumentar ou reduzir o capital social, reformar estatutos, aprovar remuneração de 

administradores, entre outros, é a Assembleia Geral ou reunião de sócios.  A 

convocação desta reunião deve ser de tal forma que o maior número de sócios possa 

comparecer, inclusive oferecendo tempo adequado para preparação sobre os 

assuntos a serem discutidos. Esta é a razão do IBGC (2009) também citar como boa 

prática a definição de mecanismos internos que produzam, pautas detalhadas, 

envio/recebimento de propostas de sócios prévias à reunião, regras de votação e 

registro de sócios. Também durante estas reuniões são discutidas regras sobre 

mecanismos de proteção à tomada de controle (poison pills), condições de saída de 

sócios, transferência de poder, mediação e arbitragem de requerimentos.    

Conselho de administração é o capítulo que cita este conselho como “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 (2009, p.29). Trabalha 
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para atender às expectativas dos shareholders7 e dos stakeholders8 com relação ao 

capital investido na organização. IBGC (2009) destaca como principais 

responsabilidades do Conselho de Administração a definição sobre perfil de risco, 

fusões e aquisições, escolha e avaliação da auditoria independente, política de gestão 

de pessoas e definição de códigos de conduta. A publicação do IBGC mantém ainda 

outras atribuições e seus respectivos detalhamentos. Objetiva buscar a longevidade, 

ou mais recentemente, a sustentabilidade da empresa orientando sobre a definição 

de ferramentas e indicadores de gestão. Para tanto, o IBGC orienta que o conselho 

de administração deve possuir livre expressão para que o interesse da organização 

prevaleça ante os interesses individuais dos investidores. Neste sentido, a 

segregação de papéis dita que a posição de diretor-presidente deve ser ocupada por 

pessoa diferente daquela que ocupa a função de presidente do conselho de 

administração. Outra possibilidade bastante interessante é a posição de conselheiro 

independente, o qual de acordo com o IBGC caracteriza-se, entre outros, por não ter 

vínculo com a organização, não estar vinculado por acordo de acionistas e não ter 

sido empregado da organização há pelo menos 3 anos. 

 Ao citar a segregação de papéis, é aberto espaço para a síntese do terceiro 

capítulo do manual de boas práticas do IBGC (2009) 4ª edição, a Gestão. A Gestão 

da organização atua como elo entre o conselho de administração e a diretoria. “O 

diretor-presidente, em conjunto com os outros diretores e demais áreas da companhia, 

é responsável pela elaboração e implementação de todos os processos operacionais 

e financeiros, após aprovação do Conselho de Administração. ” IBGC (2009, p.54). A 

operação do princípio da Transparência cabe ao diretor-presidente, isto é, deve 

disponibilizar aos stakeholders as informações legais e outras, caso sejam 

requisitadas por interesse de um deles. 

De acordo com as boas práticas, auditores independentes escolhidos pelo 

conselho de administração e/ou comitê de auditoria, devem revisar todas as 

demonstrações financeiras da empresa, iniciando assim, mais um capítulo do código 

de boas práticas do IBGC (2009). As atividades não financeiras também podem ser 

objeto de revisão caso tenham relevância para os resultados da organização. Os 

pareceres dos auditores devem ser claros e conter escopo da análise e a 

recomendação da auditoria. O tempo de contratação da empresa auditora deve ser 

                                                             
7 Aquele que possui ações ou cotas de organizações (IBGC,2009). 
8 Qualquer pessoa que afete ou, seja afetada pela organização. Também chamados de partes interessadas. 
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pré-estabelecido e caso seja necessário renovar os serviços da empresa após o 

período de 5 anos, a renovação será objeto de discussão no conselho de 

administração.  

A sustentabilidade da organização e a aderência aos princípios éticos são de 

extrema relevância. Foi instituído pelo código IBGC (2009) como boa prática o 

conselho fiscal. Este conselho pode ser permanente na organização, correndo o risco 

de se confundir com a auditoria, mas, também pode ser necessário somente em 

situações especiais. Serve para fiscalizar os membros da organização, seus relatórios, 

fazer denúncias, analisar e opinar sobre os demonstrativos financeiros. Os candidatos 

a este conselho podem ser definidos por força da lei, cabendo à empresa facilitar 

acesso aos potenciais colaboradores e garantir que todas as classes de partes 

interessadas estejam representadas. O conselho fiscal e todos da organização devem 

responder ao código de conduta e resolução de conflitos de interesses, abordado no 

próximo capítulo do código de boas práticas do IBGC. 

Conduta e conflito de interesses devem ser tratados na forma da lei, de acordo 

com definições do conselho de administração, relacionando pessoas e 

responsabilidades. Deve representar a cultura, os valores da empresa e indicar canais 

para resolução de dilemas éticos. Quanto à abrangência, o código de conduta deve 

tratar, entre outros descritos pelo IBGC, o conflito de interesses, o uso de informações 

privilegiadas, fraudes, nepotismo, meio ambiente e favorecimentos. Caso seja 

identificado o conflito de interesses, o IBGC prega que a pessoa envolvida deve ser 

afastada da organização. Além disso, qualquer deliberação do conselho deve ser 

registrada em ata. 

Todos os temas sobre governança corporativa abordados neste trabalho 

seguem os princípios de transparência, equidade, prestação de contas e 

responsabilidade corporativa do IBGC (2009). Ser transparente significa mais do que 

a obrigação de informar é o desejo de  disponibilizar para as partes interessadas as 

informações que sejam de seu interesse e não apenas aquelas impostas por 

disposições de leis ou regulamentos. O resultado deste princípio é a confiança, tanto 

internamente quanto nas relações da empresa com terceiros. Além do desempenho 

econômico-financeiro deve contemplar ativos intangíveis que norteiam a ação 

gerencial e que conduzem à criação de valor. Ser cristalino remete ao tratamento justo 

de todos os sócios e demais partes interessadas. Atitudes ou políticas discriminatórias, 

sob qualquer pretexto, são totalmente inaceitáveis. Qualquer ação contra os 2 
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princípios anteriores ou contra à lei deve ser apresentada aos agentes de governança 

responsáveis.  O princípio da prestação de contas (accountability) recomenda 

assumir integralmente as consequências de atos e omissões que possam prejudicar 

a organização ou stakeholderes.  A necessidade destes princípios repousa sobre o 

princípio da responsabilidade corporativa que exige o zelo pela sustentabilidade das 

organizações, visando à sua longevidade ao incorporar considerações de ordem 

social e ambiental na definição dos negócios e operações.  

 

2.1.4 Governança Corporativa nas PME 

 

Desde os tempos pré-históricos a maior preocupação das espécies sempre foi 

sobreviver. Obviamente, o homem pré-histórico também estava preocupado com sua 

existência. Nestes tempos, a recompensa pela dedicação humana (caçar, pescar, 

colher), era a própria subsistência. A evolução temporal trouxe consigo revoluções 

tecnológicas, melhor qualidade de vida, as quais seriam a garantia de um futuro 

tranquilo para o homem. Analogamente, o crescimento econômico tinha (e tem) a 

proposta de trazer benefícios para o país e para o cidadão comum. Ocorre que o 

crescimento econômico está destruindo a humanidade, pois o objetivo principal deixou 

de ser a sobrevivência humana e passou a ser a geração de demanda para ser 

consumida. Com isso é possível dizer que a forma como o crescimento econômico 

está sendo medido precisa ser revista. Goldratt (1990, p.26) disse “Tell me how you 

will measure me, and I will tell you how I will behave.”. Boas práticas de governança 

são capazes de alinhar qualquer processo ou temática a uma meta definida. Tratar a 

demanda, produção, consumo e inovação, separadas da perenidade humana, 

natureza e a busca pelo imaterial, é estabelecer um cenário onde o homem se 

considera fora do meio ambiente. O papel da governança corporativa em PME, por 

meio de ações de gestão como por exemplo, a captura e transformação de 

indicadores em relatórios gerenciais, é direcionar o uso de métricas que sejam 

capazes de identificar o valor das ideias e da inovação com o objetivo de equilibrar a 

simbiose homem-natureza. Desta forma é possível dizer que a PME terá longevidade 

com responsabilidade. A resposta está em querer fazer. Sachs (2014), ressalta 

dizendo “ [ ...] é fundamentalmente, um problema de ética global." 

As novas empresas devem nascer com visões econômico-financeiras e 
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socioambientais integradas. O empreendedorismo é buscado por todas as 

organizações. No entanto, apenas uma boa ideia não é mais suficiente. É necessário 

mostrar como a empresa, a ser incubada por um investidor, é conduzida por boas 

práticas. De acordo com Rosseti (2012), “Entre 70 e 80% dos investidores, em 

diferentes partes do mundo, dizem-se dispostos a pagar um prêmio de mercado (grifo 

do autor) pelas ações das corporações bem governadas”. Os investidores primam, 

obviamente pelo lucro, porém a forma como ele é atingido tem igual importância. O 

comprometimento com as leis e regulamentos está diretamente vinculado à qualidade 

e a transparência da gestão. Em se tratando de empresas nascentes a preocupação 

com a estruturação societária começa cedo. A explosão de ideias e a escassez de 

recursos para investimento, aumentaram a seletividade dos investidores, os quais 

anseiam por ter suas expectativas atendidas o mais rápido possível e, nesta trajetória, 

não há espaço para gestão de conflitos entre sócios/familiares. Rosseti (2012) 

menciona que índices sobre o uso de práticas de governança têm sido considerados 

tão importantes quanto econômico-financeiros. Sabendo dessa expectativa, as PME 

têm, nas boas práticas de governança, instrumentos que mitigam possibilidades de 

conflito de agência e de interesses particulares em prol da empresa. Claro que a 

evolução e o crescimento do uso de práticas de governança dependem também do 

incentivo financeiro do investidor que deve ter certa flexibilidade ao perceber que a 

startup 9  tem disposição para adoção de boas práticas. O documento Corporate 

Governance in Alternative Investiment Market (AIM) Companies (2008), diz que 

“Investidores institucionais parecem atuar com certo grau de flexibilidade ao 

reconhecerem que a aplicação de todas as práticas de governança corporativa não é 

apropriada para empresas listadas em um mercado alternativo”. Está muito claro que 

as pessoas e as empresas precisam mudar suas maneiras de pensar e seus valores. 

A mudança deve ser priorizada assim como fez a Fundação Dom Cabral quando 

começou a trabalhar com sustentabilidade em 2000. Para a Fundação, “a 

sustentabilidade é um direcionador metodológico. E não uma disciplina específica. ” 

(VOLTOLINI, 2014, p.69). Com isso os professores, alunos e gestores passaram a 

contemplar a sustentabilidade em suas competências. Uma vez que a inovação 

precisa avançar pelos estágios de ciência, conhecimento e tecnologia, o ser humano 

tem papel fundamental neste processo, pois, é dele o poder da criatividade. Com estes 

                                                             
9 Empresa nascente a ser incubada por investidor. 
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dois aspectos, a sustentabilidade como direcionador de ações e a preparação de um 

ambiente propenso às inovações, é formada a base para a evolução das pessoas nas 

organizações e a resistência comum em processos de mudança, passa a ser 

superada. Ao tornar a sustentabilidade parte do dia-a-dia da Fundação, o tema passou 

a ser absorvido por todos os participantes. Esta mesma forma de evangelizar pode 

ser aplicada pelas PME utilizando o tema governança corporativa.   

Apesar do assunto deste trabalho estar relacionado com Governança 

Corporativa, é inexorável não mencionar sustentabilidade. De acordo com os autores 

pesquisados, todos os dispositivos da governança corporativa e seus princípios, 

tendem a tornar a empresa cada vez mais longeva. Portanto, uma empresa que se 

imagina estar no futuro, precisa e deve preparar adequadamente o espaço que virá a 

ocupar, explicando assim a necessidade de trabalhar o assunto sustentabilidade neste 

estudo. Superadas as resistências, as PME devem direcionar seus esforços para 

atingir, à sua maneira, os princípios da governança corporativa. Quando foi escrito “à 

sua maneira”, tem se a pretensão de dizer que as PME podem adotar princípios de 

governança corporativa ao utilizar diferentes técnicas de gestão, de acordo com a 

realidade individual de cada uma. Seguem exemplos. Uma forma de atender ao 

princípio da transparência é a disponibilização pela PME de sítio institucional. No 

entanto, de acordo com pesquisa encomendada em 2012 pelo Comitê Gestor da 

Internet no Brasil, contemplando 6.400 empresas com ao menos 10 funcionários, 

revelou que apenas 55% deste número possui sítio na internet. No entanto, a 

ocorrência de sítios institucionais passa a ser de 87% em grandes empresas, 74% 

nas médias e 48% nas pequenas. Considerando a mesma pesquisa, 78% publicam 

informações sobre sua missão, 74% interagem com seu público ao responderem 

sobre produtos ou realizam esclarecimento geral. Quanto à periodicidade, 26% das 

empresas pesquisadas publicam informações diariamente e 38% semanalmente. 

Todavia, 97% dos pesquisados tem acesso à rede mundial de computadores, o que 

pode contribuir de forma bastante relevante para o crescimento no quesito 

transparência no âmbito de PME. Esse cenário revela um potencial disponível para 

implementação de transparência, no entanto, pouco utilizado. 

Da mesma forma os demais princípios responsabilidade social/ambiental, 

equidade e prestação de contas devem ter ações práticas de gestão relacionadas a 

cada um deles. As recomendações para PME advêm de exigências legais impostas 

às grandes empresas que por sua vez contratam as PME para trabalhar. Ao ser 
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contratada a PME que não possuir ações práticas capazes de atender aos referidos 

princípios de governança, terá grande dificuldade em encontrar bons parceiros de 

negócios. Vale ressaltar que o código civil em seu art. 264, o código de defesa do 

consumidor por meio dos artigos 14 e 25 § 1º, deliberam sobre a solidariedade de 

responsabilização para toda a cadeia produtiva de um bem ou serviço. Estabelece 

também que se houver mais de um fornecedor, todos poderão ser responsabilizados, 

sozinhos ou conjuntamente, havendo solidariedade entre os mesmos. Se for realizada 

uma nova avaliação à luz do que foi comentado até o momento, é possível dizer que 

as grandes empresas criarão suas redes com integrantes PME que tenham os 

mesmos preceitos de governança corporativa e sustentabilidade que a contratante. 

Desta forma, o que é menciona como recomendação para as grandes, passa a vigorar 

como exigência também para as PME, imputando mais valor à proposta de ações 

práticas de preparação de um ambiente de controle prévio à aplicação dos 

direcionamentos de governança corporativa. 

 

2.1.5 Governança Corporativa – importância para a sustentabilidade 

 

O grande aumento da população humana, associado com a evolução 

tecnológica, especialmente a partir da revolução industrial, estabeleceu à humanidade 

uma enorme capacidade de alteração da biosfera que, de acordo com inúmeros 

estudos, já superou a capacidade de suporte sustentável do planeta. A velocidade de 

produção e consumo continua acelerada, exigindo políticas ambientais capazes de 

promover mudanças no comportamento de pessoas, empresas e da sociedade como 

um todo. Promover tais mudanças representa um desafio que precisa ser 

urgentemente enfrentado pela sociedade.  

A locomotiva do desenvolvimento econômico sai do seu estado de inércia para 

um movimento esperado de aceleração constante. É o início de uma controvérsia 

mundial onde a busca pela aceleração do crescimento se mostra nociva ao meio 

ambiente e à humanidade. Neste momento o homem já experimentava a dinâmica do 

crescimento, mas, não vislumbra os impactos ambientais decorrentes.  

À margem dos movimentos ambientais, a indústria se globalizou e mercados 

ora saturados, encontraram novos horizontes. Produção e consumo crescem em 

uníssono ao som de máquinas modernas, crescimento do emprego, aglomeração de 

pessoas e transportes marítimos e aéreos de longo alcance.  
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A interligação mundial ou globalização cria uma teia de relacionamentos que 

precisa estar sempre em equilíbrio. Inerente à sua formação, uma rede apresenta 

diversos nós que podem ser considerados, em uma análise ampla de riscos, como 

pontos de falha. Isto torna a manutenção do equilíbrio uma tarefa hercúlea. O ponto 

de falha é a falta de integração entre os princípios de sustentabilidade (inclusão social, 

diversidade, natureza, proteção ao meio ambiente) com os princípios de governança 

corporativa (transparência, equidade, prestação de contas, responsabilidade social e 

ambiental). Fica evidente o descompasso entre ações de planos econômicos e ações 

que visam limitar a utilização de recursos naturais. Com isso, o que se apresenta é 

um impulso insuficiente para criar um próximo estágio de evolução que seria 

harmonizar o dueto produção/consumo com a inclusão da variável natureza na 

equação. Afinal, o que pode ser mais equilibrado que a natureza? A equação ainda 

não foi equilibrada, pois, assim como em uma receita de bolo, não bastam apenas os 

ingredientes, é fundamental ter o modo de fazer. Neste momento a governança 

corporativa apresenta diversos dispositivos de controle que primam pela longevidade 

da empresa e por consequência a longevidade do ambiente usado como fonte de 

matéria prima. Segundo o Earthwatch (Programa Observação da Terra, 2014) e o 

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA, 2012), são necessárias 

ações urgentes para manter a coexistência homem-natureza. Dentre as ações mais 

urgentes, é possível citar: redução no consumo de bens materiais, o desgaste natural 

e a quantidade de recursos e energia dispensados no momento da precificação dos 

referidos bens. Quando a fonte de energia se esgota, a espécie busca alternativas ou 

migra para outras regiões. Se não existem novos recursos para consumo, a espécie, 

outrora em desenvolvimento, passa a consumir os entes mais fracos da sociedade 

como se fossem “Canibais com garfos” (ELKINGTON, 1997). Esse autor considera 

que o progresso real virá com o “capitalismo sustentável” e entende que aderir aos 

preceitos de prosperidade econômica, qualidade ambiental e justiça social (três 

pontas de um garfo) permitirá a sobrevivência ante os concorrentes menos adaptados.  

O novo insumo é imaterial e deve formar a base sustentável para a coexistência 

do homem com a natureza. O objetivo deste capítulo é conscientizar as PME, através 

das passagens de erros e acertos da sociedade, que o crescimento econômico deve 

sofrer uma mutação para desenvolvimento sustentável. Afinal, muitos dizem 

erroneamente que a natureza vai acabar, quando na verdade, o que vai desaparecer, 

se nada for feito, é a raça humana. 
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A expressão desenvolvimento sustentável foi apresentada ao mundo através 

de um documento chamado Nosso Futuro Comum, que também ficou conhecido como 

o Relatório de Brundtland. Este documento apresentou a seguinte definição para 

desenvolvimento sustentável “O desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento 

que atende as necessidades atuais sem comprometer a habilidade das futuras 

gerações de atender suas próprias necessidades. ” (BRUNDTLAND, 1987). Outros 

autores também propuseram conceitos para sustentabilidade ou desenvolvimento 

sustentável. “A sociedade sustentável é aquela que vive dentro dos limites de auto-

perpetuação de seu ambiente. Esta sociedade não é contra o crescimento. Apenas 

reconhece os limites do crescimento e procura formas alternativas para alcança-lo” 

(COOMER, 1979). Também, Allen (1980) diz que, “desenvolvimento sustentável é 

aquele capaz de conseguir a satisfação duradoura das necessidades humanas e a 

melhoria da qualidade de vida humana.”. Colaborando com a diversidade de conceitos, 

a Organização para Cooperação Econômica e Desenvolvimento (OECD), defende 

que ”o conceito de desenvolvimento sustentável constitui um aprofundamento dos 

laços estreitos entre a atividade econômica e a conservação dos recursos ambientais. 

Isso implica em uma parceria entre o ambiente e a economia, no qual um elemento-

chave é o legado dos recursos ambientais[...]”  (OEDC, 1990). Outro importante 

integrante do mundo econômico, o Banco Mundial, cita “Sustainable development 

means basing developmental and environmental policies on a comparison of costs 

and benefits and on careful economic analysis that will strengthen environmental 

protection and lead to rising and sustainable levels of welfare.” (WORLD BANK, 1992). 

Seguindo com as definições, Costanza e Wainger(1991) sugerem que “Sustainable 

development is the amount of consumption that can be sustained indefinitely without 

degrading capital stocks,  including natural capital stocks.” Durante as pesquisas foi 

possível identificar muitos outros autores interessados em definir o que é 

sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. Similarmente, a grande maioria 

contempla em suas obras que, o crescimento deve acontecer, mas, sem prejudicar o 

meio ambiente. Que a qualidade de vida seja respeitada, mas, não em detrimento da 

natureza. No entanto, os conceitos não revelam como deve ser atingido o objetivo 

principal que é a perenidade humana. O homem deve interpretar a profundidade dos 

conceitos de governança corporativa e sustentabilidade e, não apenas acreditar no 

que lê ou escuta sobre desenvolvimento sustentável, mas, atuar com determinação, 

disciplina e liderança, tendo como objetivo mobilizar aqueles que ainda padecem de 
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informação.  

 

2.1.6. Principais facilitadores e bloqueadores para aplicação de Governança 

Corporativa em PME 

 

Uma organização que pretende passar a usufruir dos benefícios da Governança 

Corporativa, precisa passar por um movimento de mudança e preparação graduais 

em processos, em modelos mentais, na cultura organizacional e ainda precisa manter 

a atenção na condução dos negócios. Esta situação por si, já acarreta ou constitui 

uma dificuldade para tirar a PME da inércia. A leitura de John P. Kotter (2012) aborda 

a transformação das organizações na obra “Leading Change” e aponta os principais 

problemas na execução de mudanças.  

De acordo com Kotter (2012),” [...]the downside of change is inevitable. […] 

Whenever human communities are forced to adjust to shifting conditions, pain is ever 

present.”. Isto é, a velocidade das mudanças continua aumentando e as instituições 

devem sofrer em maior ou menor grau quando são forçadas a obter: maior 

competividade, maior capacidade de sobrevivência por meio da qualificação superior 

de seus produtos e serviços, redução de custos e aumento de novas oportunidades 

ou nichos de investimento. Apesar do senso de urgência ser maior hoje do que a 

décadas atrás, devem ser evitados o que Kotter (2012) chama de: 8 erros ao realizar 

uma mudança.  

O primeiro erro diz respeito ao excesso de complacência, uma vez que os 

gestores diretos não possuem ou estabelecem senso de urgência para realizar suas 

mudanças. As principais frases que apontam essa falha são: “os problemas da 

empresa existem, mas não são terríveis... ”. Desta forma, o nível necessário de 

comprometimento não é obtido pelos gestores os quais, por consequência, não 

conseguem envolver suas respectivas equipes. 

 O segundo, diz respeito à falha na criação de uma equipe com autonomia 

suficiente para guiar a mudança. Kotter (2012) diz que a equipe ideal é formada por 

pessoas do alto escalão, que possuem informação e habilidades para utilizá-las em 

favor da organização e grande capacidade de liderança. Cita que, “por mais habilidoso 

e carismático que um indivíduo possa ser jamais será suficiente para suplantar a 

tradição e a inércia em que uma organização possa estar”. Há uma chance caso a 

organização seja muito pequena.  
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 O terceiro erro diz respeito a considerar apenas o senso de urgência e uma 

equipe com autonomia, menosprezando o poder de uma visão estratégica bem 

elaborada. O direcionamento estratégico incentiva, provê direção e alinhamento onde, 

sua ausência, causa a deterioração do valor e esforço proveniente da mudança, em 

função de priorizações inadequadas e descompasso entre a entrega de projetos e sua 

necessidade de utilização. 

 O quarto fator que impede que mudanças ocorram é, não comunicar ou, 

comunicar de forma inadequada a visão estratégica. Quando esta situação ocorre, 

“[...]employees’ hearts and minds are not captured” (KOTTER, 2012). Então, os 

funcionários da empresa não se disporão a realizar pequenos sacrifícios para que a 

mudança seja realizada, pois, não entenderam a essência do movimento. 

 Uma vez que mudanças importantes exigem a participação de um grande 

número de pessoas, o quinto erro mencionado por Kotter (2012) é permitir que 

obstáculos bloqueiem os colaboradores de se identificarem com a nova visão 

oferecida pela mudança. Obstáculos como: impedir que ideias sejam propostas ou 

longo tempo para aprovar a execução de itens claramente entendidos pelo 

colaborador como necessários para continuar a mudança.  

Continuando com os erros ao realizar mudanças e, considerando que mudanças 

importantes tomam tempo e as pessoas mostram pouca vontade em iniciar longas 

jornadas, cujos resultados demoram a aparecer, o sexto erro considera que não 

estabelecer objetivos de curto prazo pode desmotivar as pessoas, causar desperdício 

de recursos, inclusive, inviabilizar o movimento de mudança. 

 Entendendo que o gestor da organização não cometeu os erros anteriores, é 

apontado por Kotter (2012) um fator preponderante para atrapalhar a mudança 

desejada, que é “declaring victory too soon” (KOTTLER, 2012). Isto é, após trabalhar 

por longos períodos na respectiva mudança, considera o primeiro resultado 

satisfatório como definitivo e passam a cogitar que o pior trabalho já foi realizado, o 

que por certo, pode ser um grande erro. Em seguida, para evitar retrocessos, a 

mudança (nova visão estratégica) deveria passar a fazer parte da cultura 

organizacional. Não associar a mudança à cultura organizacional significa que a nova 

geração de gestores pode estar exposta a todos os erros anteriores. 

Em contrapartida, para facilitar um processo de transformação, é necessário 

entender o mercado e avaliar a empresa comparativamente aos competidores. O 

resultado desta ação deve ser o senso de urgência para realização da mudança. No 



 

33 
 

entanto, é comum, inapropriado e indesejado, criar uma lacuna entre a estratégia 

definida e a execução propriamente dita da estratégia. De acordo com Bossidy e 

Charan (2010), em seu livro “Execução, a disciplina para atingir resultados”, é 

necessário que se tenha sintonia entre 3 fatores: pessoas, estratégia e operações, os 

quais evoluem de acordo com o cenário mercadológico, econômico e político. 

Pessoas que tenham coragem e persistência para executar uma estratégia com 

precisão e disciplina, sem esquecer-se da flexibilidade e da agilidade para refazer 

planos quando a estratégia se mostrar inócua face à mudança de cenário. Assim, com 

essa sensibilidade é possível que o gestor ou dono de PME mitigue os impactos nas 

operações de negócio. 

Estar ou ser sensível a determinada realidade remete a um comportamento 

organizacional. Portanto, como facilitador para transformar uma organização e facilitar 

a inclusão de governança corporativa em PME, é necessário que o gestor ou 

empreendedor tenham 7 comportamentos fundamentais, afirmam Bossidy e Charan 

(2010). O primeiro comportamento é conhecer seu pessoal e sua empresa, isto é, 

definir e acompanhar as metas, ser transparente e dar retornos aos funcionários de 

como está o seu desempenho. Ser realista é o segundo e diz respeito à capacidade 

de conhecer a realidade da conjuntura ou momento vivido pela PME. Além disso, deve 

comunicar o resultado desta observação ao pessoal envolvido na transformação. 

Estabelecer metas que sejam específicas, mensuráveis, que tenham relevância, que 

sejam atingíveis e que tenham um tempo pré-definido para concluí-la é terceiro 

comportamento. O próximo, o quarto, é primar pela entrega do que foi planejado, 

observando os pontos de checagem comparativamente às metas estabelecidas. 

Praticar a meritocracia é um fator crítico para recompensar aqueles que cumprem 

suas metas, constituindo o quinto comportamento. O de número seis indica que as 

habilidades dos envolvidos devem ser aprimoradas para que seja possível delegar 

com tranquilidade ou aumentar o potencial de inovação e busca pela simplicidade. O 

sétimo e último diz ao gestor ou ao empreendedor que conheça a si mesmo e não use 

sua posição para inibir ou impedir que outras pessoas colaborem com ideias ou 

melhorias em processos. Trabalhar comportamentos implica em realizar mudanças 

culturais, as quais devem ter conexão direta com resultados de negócio pois, caso 

contrário, virão a falhar. 
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2.2 Teoria da Firma 

 

O entendimento sobre a teoria da firma precisa iniciar pelo termo “firma”. 

Montella(2006) cita analogia dizendo que um navio é a firma, o oceano é a economia 

e o motor do navio é a engenharia de produção. Silva (2012) descreve o termo firma 

como sendo “[...]organizações que produzem e vendem bens e serviços, que 

contratam e utilizam fatores de produção[...]”. O precursor da teoria da Firma, Ronald 

Coase redigiu trabalho em 1937, chamado “The nature of the firm” onde relata que as 

firmas são como conexões onde são efetuadas trocas e que essas trocas devem 

seguir as determinações de um contrato. Afirma também que “a firma não é um 

indivíduo” e que seu comportamento está altamente relacionado com o movimento 

mercadológico, isto é, com as conexões estabelecidas, seus contratos e as 

consequências advindas deste relacionamento. Essas conexões visam um único 

objetivo, o crescimento da firma.  

 Penrose(1959), acrescenta que o segredo para o crescimento da firma está 

localizado em como os gestores alocam seus recursos. Este processo dinâmico de 

relacionamento entre gestão e recursos requer que o gestor tenha habilidades para 

encontrar a melhor combinação entre eles. A relação mais adequada trará os melhores 

resultados. Também alimenta a linha de que o ser humano tem poder de escolha e 

deve construir um ambiente cooperativo onde um grupo de trabalho pode e deve se 

desenvolver. Assim, Penrose (1959) diferencia o “crescimento da firma” do 

“desenvolvimento da firma”, sendo possível dizer que o desenvolvimento da equipe 

de trabalho, desenvolve a firma que por consequência a faz firma crescer. “Compared 

to managers who are relatively new to a firm, managers with tacit knowledge of the 

firm‘s capabilities and organizational routines may envision a superior subjective 

productive opportunity set for the firm” (Penrose 1959, p. 42). Outro ponto relacionado 

com as habilidades gerenciais é o de identificar/criar oportunidades ao suscitar a troca 

de experiências entre os colaboradores, a pesquisa/desenvolvimento de 

produtos/serviços únicos e por fim, desenvolver a firma através do empreendedorismo 

que é gerado através da atmosfera colaborativa. No entanto, Penrose (1959) também 

menciona que o crescimento da firma deve ocorrer à medida que novos gestores são 

formados. Caso isto não ocorra, a eficiência da firma será prejudicada. Este fenômeno 
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ficou conhecido como “o efeito Penrose”, tal qual é mencionado por Tan, 

Mahoney(2005) em trabalho denominado “The dynamics of Japanese firm Growth ins 

U.S, Industries: The Penrose Effect”.Com isso, é possível dizer que as habilidades 

gerenciais são fundamentais para o crescimento da firma, assim como sua falta pode 

barrar uma expansão. Não basta ter apenas bons gestores. O principal é criar uma 

cultura capaz de valorizar o empreendedorismo e internalizar o desejo de 

desenvolvimento e inovação em todos os colaboradores da firma. Quando o desejo 

de empreender não acompanha todos os colaboradores ou agentes, conflitos passam 

a ocorrer. 

 

2.3 Conflito de Agência 

 

O desejo pelo crescimento da firma direcionou o mundo para o gigantismo 

corporativo. De acordo com Rosseti (2012), após diversos cenários, em 1934 as 

empresas passaram a crescer vertiginosamente devido a avanços tecnológicos, 

expansão demográfica, expansão de demanda e oferta, investimentos públicos, 

globalização, entre outros. No entanto, o capital controlador destas empresas passou 

a ser pulverizado em decorrência dos seguintes fatores apontados por Rosseti (2012): 

abertura do capital de empresas fechadas (cotas), nascimento de grandes 

organizações S.A. (sociedade anônima), processos sucessórios em decorrência da 

falta do fundador e fusões que, ao final, acabaram aumentando o número de 

acionistas de uma empresa. Assim, o sistema de cotas contribuiu para a dispersão 

acionária, ou seja, para a fragmentação e despersonalização da propriedade. Como 

resultado deste fenômeno, Rosseti (2012) salienta que os fundadores proprietários 

passaram a exercer três papéis na organização: o de acionista controlador, o de gestor 

e o de possuir poder sobre os direcionamentos da empresa. Devido ao acúmulo de 

responsabilidades por uma pessoa, vários conflitos de interesse passaram a ocorrer 

dentro das organizações. Com isso, os fundadores proprietários foram substituídos 

por gestores experientes. Ao iniciar este cenário, foi percebido que os gestores 

contratados não tinham o mesmo desejo de crescimento do fundador ora afastado da 

direção. O gestor não estava disposto a encarar riscos e, quando exigido para tal, 

aumentava seus rendimentos mesmo em consequência dos shareholders. Novos 

conflitos de interesse, agora entre proprietários e gestores, passaram a ocorrer. No 
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entanto, com a governança corporativa, tais conflitos passaram a ser chamados de 

conflitos de agência, os acionistas passaram ser outorgantes de poder e os gestores 

contratados passaram a ser os outorgados a tal poder. Portanto, era esperado que o 

conflito de agência fosse eliminado, porém, isto não é possível devido aos axiomas 

de Klein (1983) e de Jensen-Meckling (1995).  Uma vez que o axioma de Klein (1983) 

diz que não existe contrato sem falhas e o axioma de Jensen-Meckling (1995) revela 

a inexistência do agente perfeito, o conflito de agência poderá ser apenas mitigado. 

 

2.4 Teoria dos Contratos 

 

Um contrato é um documento que pressupõe relações legais de deveres e 

obrigações entre todos os envolvidos (SILVA, 2012). De acordo com a teoria dos 

contratos, as empresas são entendidas como partes que se relacionam por meio de 

relações contratuais muito complexas. De acordo com Silva (2012) “o funcionamento 

adequado da empresa depende do equilíbrio contratual estabelecido”. Pode-se dizer 

também que todos em uma organização fazem parte do contrato, pois, contribuem 

cada qual à sua maneira para cumprir o que foi estabelecido contratualmente por 

assim dizer. Assim, a proposta de Silva (2012) é criar contratos “ganha-ganha” onde 

os envolvidos sejam atendidos em suas aspirações. No entanto, deve ser considerado 

o axioma de Klein (1983). Assim, ao gerenciar este tipo de relação, ocorre também o 

conflito de agência, que ao escolher qual parte do contrato será preterida e qual parte 

causará menos impacto à operação, constitui um jogo de interesses sem o qual, a 

empresa pode parar. Estudar formas de tornar as regras claras para todos é uma 

maneira de reduzir a assimetria de informações, o que reduz o custo de transação e 

por consequência reduz a complexidade dos contratos.  

2.5 Teoria dos Stakeholders 

 

O conceito de stakeholder, relacionado com o gerenciamento estratégico, 

nasceu da necessidade de alinhamento e sintonia entre o corpo gestor de uma 

organização e todos os demais envolvidos em uma transação, afirmam Freeman e 

Mcvea (2001). Claramente, utilizaram como alavanca o conceito de stakeholder 

explicado como sendo “qualquer grupo ou indivíduo que pode afetar ou é afetado pela 

realização dos objetivos da empresa” (FREEMAN, 1984). A preocupação com as 
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atividades de “identificar, avaliar e negociar ” (McVEA,2001) com os envolvidos, foi 

sintetizada por Freeman, como sendo o “relacionamento com stakeholder”. Desta 

maneira, estes autores concluíram que esta seria a melhor maneira de se referenciar 

ao conjunto de processos e ideias estratégicos que, por ventura, viessem a se 

relacionar com o conceito de stakeholder.  

O relacionamento com o stakeholder passará invariavelmente pelos conceitos 

básicos de Freeman (1984). O primeiro diz que não importa a proposta, pois, o gestor 

deve ser avaliar os efeitos desta ação em outrem e na própria organização. O 

segundo, dos seis existentes, diz que para atingir sucesso no primeiro item, é 

necessário compreender as crenças dos envolvidos, bem como o contexto onde tais 

crenças podem ser invocadas. O objetivo é obter uma resposta clara às perguntas – 

“qual o significado desta ação? ”, ”quais suas consequências? ”. Na sequência, é 

solicitado que haja um responsável por responder às perguntas, com o peso da 

seriedade. Como quarto ponto, entender como o relacionamento com o stakeholder 

trabalha, considerando três dimensões: racional – conhecer a organização, processos 

– conhecer procedimentos padrões e transacional – como a organização realiza suas 

trocas ou faz suas negociações. O quinto (penúltimo), cita que sempre que forem 

considerados os quatro últimos itens, é possível fazer propostas de novas estruturas, 

projetos e ideias. Por fim, o sexto contempla que as necessidades dos stakeholders 

devem ser reavaliadas com o passar do tempo, remetendo à lógica ao primeiro item. 

Se for colocada como premissa a necessidade de um stakeholder obter retorno 

(financeiro ou não financeiro) sobre um investimento feito, é possível dizer que 

Clarkson (1995) concorda com Freeman (1984) ao dizer que a “habilidade de seus 

gestores em criar riqueza, valor e satisfação suficientes para aqueles que pertencem 

a cada grupo de stakeholders, de modo que cada grupo continue como parte do 

sistema de stakeholders da corporação”, buscando assim atender às expectativas dos 

grupos envolvidos.  Esta citação leva a crer que Clarkson busca alcançar seus 

objetivos por meio dos seis conceitos básicos de Freeman (1984).  

Este estudo vai expor que, capacitar os gestores da organização, significa 

contribuir para a longevidade da mesma, uma vez que as técnicas de gestão 

direcionam a organização para boas práticas de governança corporativa, bem como 

direcionam os esforços da organização para atender às expectativas de todos os 

envolvidos. Em pequenas e médias empresas, gestão e governança estão muito 

próximas (BOSH; FARRAJ, 2013) 
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3 METODOLOGIA 

 

Segundo Marconi e Lakatos(2010), método “é o conjunto de atividades 

sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o 

objetivo – conhecimentos válidos e verdadeiros – traçando o caminho a ser seguido , 

detectando erros e auxiliando as decisões do cientista”. Também afirma que métodos 

científicos podem ser usados por outras áreas além da ciência. No entanto, “[...] não 

existe ciência sem o emprego de métodos científicos. ” (MARCONI; LAKATOS, 2010). 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

Caracterizada como qualitativa esta pesquisa utilizou o ambiente de trabalho dos 

entrevistados com o objetivo de coletar dados sobre a rotina diária envolvendo 

diversos aspectos de gestão e governança. Descreve Godoy (1995),”a pesquisa 

qualitativa não procura enumerar e/ou medir os eventos estudados.”. O entrevistador 

não intervém nos processos ou ações descritas pelos entrevistados, apenas busca 

entender o fenômeno representado pelo cenário onde estão inseridos os 

entrevistados. O entrevistador utiliza o ambiente de trabalho ou como diz Godoy 

(1995), o “ambiente natural” para “colocar-se no lugar do outro” de modo que o 

entrevistador seja o “instrumento mais confiável de observação”. Também como 

característica correlata à pesquisa qualitativa é a classificação descritiva, cujo objetivo 

é apresentar as caraterísticas de determinado nicho, estabelecendo correlações entre 

os diversos aspectos revelados pelo entrevistado. 

3.2 Delimitações da pesquisa 

 

Quanto à estratificação de empresas brasileiras segundo o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Social e o critério de receita operacional bruta anual, temos: 

a) Microempresa – menor ou igual a R$2,4 milhões 

b) Pequena empresa – maior que R$2,4 milhões e menor ou igual a R$16 milhões 

c) Média empresa – maior que R$16 milhões e menor ou igual a R$90 milhões 

d) Média-grande empresa – maior que R$90 milhões e menor ou igual a R$300 milhões 

e) Grande empresa – maior que R$ 300 milhões  

Quanto ao número de empresas a serem entrevistadas. De acordo com o Instituto 

Brasileiro de Planejamento e Tributação, no Paraná existem até 03/09/2015, 
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1.219.878 empresas, o que equivale a 6,72% do total de empresas no Brasil. Apenas 

na capital do estado, constam 289.544 empresas. Tornando mais específico um dado 

do mesmo Instituto onde apenas 2,07% do total de empresas brasileiras equivale a 

grandes empresas, existem então em Curitiba, aproximadamente 283.550 empresas 

de micro, pequeno e médio porte. Vale lembrar que este estudo deve atingir pequenas 

e médias empresas de qualquer segmento mercadológico do Brasil. Mesmo com essa 

delimitação, o volume de empresas potenciais a uma entrevista é muito alto e 

requereria uma infraestrutura não disponível de negociação com as empresas e 

composição de amostra ou recorte. 

Quanto ao tempo disponível para início e finalização do estudo. Mesmo que fosse 

definido um percentual de 0,0001% das empresas de Curitiba como amostra, o 

número absoluto seria de aproximadamente 30 empresas. Com isso, não existe tempo 

disponível para negociar disponibilidade de entrevistas, realizar as referidas 

entrevistas, tabular dados e tirar conclusões dentro do tempo previsto para finalização 

do mestrado. 

Quanto aos recursos financeiros. Não há financiamento para contratação de 

pessoal, deslocamento do pesquisador para outro município ou qualquer tipo de 

financiamento para apoio a esta pesquisa, além dos recursos próprios do pesquisador. 

Tendo em vista as limitações citadas, 4 empresas de Curitiba/Pr se dispuseram a 

participar da pesquisa. As três primeiras empresas pertencem ao setor de serviços, 

com as seguintes peculiaridades: a primeira trabalha com representações de marcas, 

a segunda com suporte e desenvolvimento de programas de computador e a terceira 

com suporte a usuários de computador. A quarta empresa pertence ao ramo de 

produção de papel e celulose. Os nomes das empresas entrevistadas não serão 

mencionados neste estudo, apenas o setor em que atuam e a posição hierárquica dos 

entrevistados. 

3.3 Tipos de Pesquisa 

 

De acordo com Godoy (1995), o pesquisador tem a preocupação com o processo 

e não propriamente com o resultado de uma operação. Vergara (2000) complementa 

que a pesquisa de campo é realizada no local onde ocorre ou ocorreu um evento. 

Para atender ao citado, será necessário observar e entender o fenômeno através da 

aplicação de questionário ou entrevista.  
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Também deve ser utilizada investigação com base em documentos públicos/ 

privados e consultas a periódicos, revistas, jornais e dados digitalizados (primários e 

secundários). 

 

3.4 Técnica para Coleta de Dados 

 

Para esclarecer se a aplicação de questionário seria efetiva, foi utilizada como 

piloto a primeira empresa escolhida, a qual pertence ao setor de serviços e 

representação de marcas de compressores, tubos e conexões. A aplicação de 

questionário revelou-se falha, pois, a grande maioria das questões foi respondida 

basicamente com sim, não, não sei. Apesar de existir campo específico para 

comentários e instruções para preenchimento. Desta forma, a ideia de fazer pesquisa 

via questionário foi abandonada, além da demora em ter o retorno do questionário. No 

entanto, o questionário foi revisto e passou a ser um roteiro para realização de 

entrevista, permitindo que o pesquisador também realizasse observação do ambiente 

natural da respectiva entrevista. Goode e Hatt(1969) apontam que uma entrevista 

“consiste no desenvolvimento de precisão, focalização, fidedignidade e validade de 

certo ato social como conversação”. Andrade (1997), diz que entrevista consiste em 

diálogo com o objetivo de colher, de determinada pessoa, dados relevantes para a 

pesquisa em andamento. Portanto, não somente os quesitos da pesquisa devem ser 

bem pensados, mas também o informante deve ser criteriosamente selecionado. 

Dessa forma, serão entrevistados donos ou executivos que tenham poder de decisão 

e que sejam, ou tenham sido patrocinadores de iniciativas envolvendo Governança 

Corporativa e/ou Sustentabilidade. A entrevista foi realizada com as 3 empresas que 

ainda não haviam participado da entrevista.  

Quanto ao nível hierárquico dos participantes e da técnica utilizada, temos: 

- Empresa 1 – questionário, dono da empresa, setor de serviços, representação de 

compressores, tubos e conexões; 

- Empresa 2 – entrevista, dono da empresa, setor de serviços, suporte ao usuário de 

tecnologia da informação; 

- Empresa 3 – entrevista, Gerente, setor de serviços, desenvolvimento de sistemas de 

informação; 

- Empresa 4 – entrevista, Gerente, setor de produção, papel e celulose; 
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3.5 Instrumentos para coleta de dados 

 

Esta pesquisa utilizou entrevistas com apoio de um roteiro de perguntas 

disponíveis nos anexos A e B. Entrevistas com perguntas abertas e roteiros, são 

chamadas entrevistas semiestruturadas. A duração média de cada entrevista foi de 60 

minutos. As entrevistas foram realizadas na sede das empresas e em local reservado 

(sala de reunião) e com apoio de gravador de áudio portátil. Cada uma das entrevistas 

foi transcrita do modo áudio para texto e estão disponíveis nos anexos C, D, E. 

3.6 Técnicas de análise de dados 

 

Para Vergara (2000), na abordagem qualitativa os dados podem ser tratados de 

forma estruturada, ao codificar, apresentar e analisar os dados obtidos pelas 

entrevistas. A entrevista foi transcrita e dividida em duas partes. A primeira conterá 

questões gerais sobre Governança Corporativa, associando cada uma das perguntas 

com cada um dos princípios da Governança Corporativa. Assim, dependendo das 

respostas dadas, será possível estabelecer qual princípio é mais utilizado e qual é 

preterido pelo entrevistado. A segunda parte conterá questões sobre gestão da PME 

e pretende identificar falhas gerenciais, ausência de pensamento estratégico, de 

planejamento e não formação de empreendedores e sucessores. Cada uma das 

entrevistas transcritas deve ser lida para avaliação e obtenção de evidências (citação 

do entrevistado) sobre o resultado encontrado. 

3.7 Avaliação dos dados 

 

Todos os dados coletados para efeito desta pesquisa foram interpretados e explicados 

de forma a atender aos objetivos previamente estabelecidos neste estudo.  

Coelho (1996) aponta que  

O objetivo da análise de dados é descrever, interpretar e explicar os dados coletados de maneira que 
venham responder às questões formuladas no estudo, sendo que a decisão sobre os métodos e 
técnicas de análise a serem utilizados dependem da natureza dos dados obtidos e do tipo de 
informações e relações desejadas (COELHO, 1996, p. 176). 

Assim que forem respondidas as duas partes da entrevista, os dados serão 

utilizados para identificar quais princípios de governança são atendidos por quais 

técnicas de gestão. Por exemplo: a primeira parte da entrevista revela que o princípio 

da transparência não é um ponto forte da organização. Então, utilizando a segunda 

parte da pesquisa para conhecer o empreendedor, será possível aplicar técnicas de 
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gestão que tenham como consequência maior aderência ao princípio usado como 

exemplo. A vantagem esperada é que o empreendedor, naturalmente, perceba o valor 

da adoção das boas práticas de governança. A expectativa é que através da coleta e 

análise dos dados, seja possível atender aos objetivos deste estudo, ou melhor, 

identificar as práticas que favorecem a adoção de Governança Corporativa nas PME. 

3.8 Resultados da Pesquisa - Entrevistas 

 

Após avaliação do conteúdo transcrito das entrevistas, foi criada a tabela 1 abaixo, 

onde são apresentadas as principais categorias sobre o conhecimento das PME sobre 

governança corporativa e sobre gestão. 

 

 Tabela 1 – Painel de Entrevistas – Consolidado  

 Legenda: GC – Governança Corporativa; G – Gestão; S – Sim; N – Não 

A tabela 1 observa proporcionalidade entre o número de colaboradores e à 

aderência aos temas governança corporativa e gestão. Todas as empresas 

entrevistadas conhecem ou já ouviram falar sobre Governança corporativa. No 

entanto, apenas a empresa “C” apresenta evidência de aplicação de conceitos de 

governança ao responder afirmativamente que possui conselheiros internos, 

conselheiros independentes, área de auditoria interna e contrata auditoria 

independente ou externa para revisão de processos. Seguindo com a aplicação dos 

princípios de governança corporativa, especificamente o de transparência, a empresa 

A B C

Número de colaboradores 50 11 670

GC Conhece Governança Corporativa S S S

GC Possui estrutura de Gov. Corporativa N N S

GC Disponibiliza relatórios ao público N N S

GC Controles são auditados N N S

GC Possui código de conduta N S S

GC Possui plano de sucessão N N S

GC Trata rejeitos de sua produção N S S

GC Conduz algum programa social N S S

G Empresa possui plano de negócios S N S

G Ambientes ext. e int. afetam decisões S S S

G Sabe amplitude da concorrência S S S

G Faz a gestão do conhecimento S S S

G Faz a gestão de riscos S N S

G Possui indicadores de desempenho S N S

G Colaboradores empreendedores S S S

Empresas 

Entrevistadas
CategoriasEntrevista
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“C” prepara relatório público, disponibilizado em sítio institucional na internet. Com 

relação ao código de conduta, a empresa “A” não possui um documento formal, mas 

entende que estabelecer tal código é muito importante e colabora com o princípio da 

equidade. Evidenciando esta importância, a empresa “A” verbaliza a necessidade de 

um código de conduta da seguinte maneira: “existe a ideia, porém não formalizada, 

num documento. É uma das coisas que a gente tá querendo trabalhar já, com isso. O 

nosso parceiro exige um código de conduta que ele nos passa, que ele espera do 

parceiro. Então a gente acaba usando esse manual como uma referência, mas a gente 

entende que toda empresa tem que ter o seu ”. Com relação ao plano de sucessão, a 

empresa “C” cita que “[...], a gente conhece os donos, assim, os nomes dos donos 

que são as famílias. Mas a gestão não é familiar. A gestão, desde mil novecentos e 

noventa e pouco tá migrando pra uma gestão profissional. Então, na diretoria, não tem 

ninguém da família na diretoria, não tem parente dos donos trabalhando na empresa, 

e ainda tem o conselho consultivo que é profissional, e o conselho administrativo.”. Ao 

serem questionadas sobre tratamento de rejeitos da própria geração de produto ou 

serviço, a empresa “A”, trata a questão ainda muito timidamente dizendo ”[...] a gente 

tem os lixinhos específicos, a gente separa as coisas, mas isso não é uma coisa que 

é definida como padrão, [...] ”. Em contrapartida, a empresa ”C” incentiva o 

empreendedorismo e lança banco de ideias que premia o colaborador caso a ideia 

seja selecionada, por exemplo “[...]uma das sugestões que é o meu funcionário que 

vai defender o projeto dele lá com o comitê, ele conseguiu que todos os cabos 

utilizados na empresa, que são sobras de projeto que foram descartados e não sei o 

que, vai voltar tudo pro fornecedor e esse fornecedor vai dar crédito pra gente 

receber cabos novos.”. Quanto à condução de projeto social, a empresa “C” apoia 

uma comunidade, pois “[...]eles construíram a escola, que agora é uma escola rural, 

então atende não só a vila formada por colaboradores da empresa, mas toda a 

comunidade próxima da localização. Essa é uma escola estadual. E aí tinha o 

problema da creche, eles construíram uma creche.”. No entanto, ao lado desta ação 

extremamente relevante para a comunidade envolvida, está a ação da empresa “B” 

que explica que “nesse projeto eu pego material dos meus clientes que iam ser 

descartados, em sua grande maioria computadores, convido pessoas do meu círculo 

de amizades pra me ajudar a consertar esses computadores e equipamentos, e doo 

os equipamentos consertados para uma instituição de caridade, e o lixo eletrônico eu 

descarto de uma forma correta.”. O destaque desta ação está em conduzir projeto 
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social com uma estrutura de 11 pessoas contanto com o dono da empresa. Em 

compensação a empresa “B” não possui plano de negócios com os objetivos a serem 

atingidos e os respectivos passos. Esta situação configura uma oportunidade para 

aplicação de técnicas de gestão para constituir o referido plano de negócios. As 

empresas são unânimes em dizer que consideram os cenários internos e externos da 

indústria em que atuam para compor decisões importantes. Também concordam que 

a concorrência está mais acirrada diz a empresa “A” “[...]hoje os nossos concorrentes 

não são apenas locais, são totalmente nacionais[...] ”. A empresa “C” diz “[...]a gente 

tem uma concorrência de papel importado[...]”. Entendem também as 3 empresas 

que a gestão do conhecimento é importante e mantêm suas bases de conhecimento 

protegidas e prontas para uso. No entanto, a empresa “C” reporta “Eu acho que ter, 

tem, eu só acho que isso poderia ser melhor, poderia ser mais utilizado e mais simples 

de fazer.”. Isto é, fazer a gestão do conhecimento é importante, mas toma um tempo 

precioso do empreendedor. Passando para a gestão de riscos, foi possível constatar 

também observando a tabela 1 que a empresa que não gere seus riscos, também não 

possui indicadores de desempenho, no caso a empresa “B”. Outro ponto de 

unanimidade neste estudo é o fato de que os empreendedores e gestores dão 

liberdade para que seus colaboradores façam propostas e realizem melhorias nas 

empresas. Com isso, incentivam o empreendedorismo em seus times, fazendo com 

que todos tenham o desejo de crescer com a empresa. 

4 GOVERNANÇA CORPORATIVA – ITEM FIGURATIVO OU GERADOR DE 

BENEFÍCIOS EM PME 

 

Trabalhar governança corporativa em uma PME significa trabalhar para que os 

princípios de transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade sócio 

ambiental sejam discutidos de forma perene e não como um objetivo final a ser 

alcançado. Ao criar uma atmosfera de discussão associada às metas de entrega e 

resultados de curto prazo, faz com que as PME sejam bem vistas por investidores ou 

parceiros de negócio. Afinal, Rosseti (2012) cita que os investidores estão dispostos 

a pagar valores maiores para empresas que se mostrarem dispostas a adotar 

preceitos de governança corporativa, o que constitui um benefício real para a PME. 

No entanto, tal benefício parece não ser suficiente para superar a resistência dos 
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gestores em mudar para governança corporativa. Um estudo da empresa Endeavor 

Brasil de apoio a empreendedores, chamado “Empreendedores Brasileiros 2013 – 

Perfis e Percepções”, ao realizar pesquisa qualitativa, fala sobre empreendedores 

pesquisados que citam que “[...] empreender é um dom inerente ao indivíduo, que já 

nasce sabendo gerir o próprio negócio. ” o que ilustra, portanto a razão da resistência. 

 Considerando as empresas pesquisadas, houve unanimidade em dizer que 

fazem a gestão de conhecimento, o que leva a crer que a empresa aprende e modifica 

seus processos ou suas decisões com base em novos conhecimentos adquiridos. 

Também concordaram que a concorrência está mais acirrada e que devido a esta 

situação, precisam comparar seu comportamento com o do mercado para melhor 

posicionamento e tomada de decisão. Com isso, é possível dizer que a apesar das 

empresas não utilizarem os termos governança corporativa, já fazem uso prático. 

Também afirmam, Bosh e Farraj(2013), que governança e gestão estão muito 

próximas quando se fala em PME. Portanto, adotar governança corporativa não 

constitui, em curto prazo, transformação profunda na PME, mas, trata-se de 

disposição do empreendedor em aplicar técnicas de gestão em seu dia-a-dia ao invés 

de apenas usar a intuição. No próximo capítulo será apresentada uma tabela com 

proposta de relação entre um princípio de governança corporativa e as técnicas de 

gestão capazes de implementar tal princípio. Com isso, é possível dizer que alcançar 

eficiência com governança corporativa através da aplicação de técnicas de gestão, 

caracteriza outra vantagem para PME   

Ao avaliar o anuário da empresa entrevistada “C”, juntamente com o 

testemunho obtido pela entrevista, é possível dizer que a empresa teve a necessidade 

de mudar e que apenas a intuição e lições do fundador não seriam mais suficientes 

para fazer a empresa crescer. Assim, em 1991 passou a profissionalizar a gestão, 

retirou parentes da direção, adotou certificações e em 2010 criou seu próprio núcleo 

de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Entender que o futuro da empresa passa 

por desenvolvimento e inovação, também constitui vantagem para a PME. 

Outro fator importante é o tempo ou a época em que a PME procura adotar a 

governança corporativa. No passado modelos como o de gestão de qualidade eram 

diferenciais de mercado, pois, apresentavam redução de custos e melhoria da 

eficiência. Nos dias atuais a presunção é de que todo bem ou serviço adquirido tenha 

qualidade, ou seja, que tenha a garantia de atender à expectativa de quem adquiriu 

tal bem ou serviço. Analogamente, a adoção de governança corporativa, ainda 
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constitui diferencial competitivo, o que deve atrair investidores, melhorar a relação 

com os clientes e proporcionar eficiência em seus processos.  

 

 

5 PRÁTICAS QUE PREPARAM AS PME PARA OS PRINCÍPIOS DE 

GOVERNANÇA CORPORATIVA 

 

Considerando os diversos pontos apresentados anteriormente e as entrevistas 

das empresas “A”, “B” e “C”, é possível dizer que as PME, assim como outras 

organizações, não podem desviar (ou compartilhar) a atenção de seus negócios para 

adotar e praticar os princípios de governança. Para que mudem de paradigma, é 

preciso evidenciar previamente os benefícios de tal iniciativa. Como proposta para 

uma transição gradativa à prática dos princípios de governança, foram listadas 

práticas de gestão que podem preparar as PME para inclusão dos princípios de 

governança corporativa em suas organizações (tabela 2). Identificação da cadeia de 

valor (PORTER, 1985), mapeamento de processos (BALDAN, 2008), gestão de riscos 

(IBGC, 2007), pensamento estratégico (MINTZBERG, 2010), variáveis políticas, 

sociais, ambientais e econômicas - Análise PEST (PORTER, 1986), identificação de 

forças e fraquezas (PORTER, 1985), processo de sucessão, inovação, entre outros, 

são algumas das técnicas listas na tabela abaixo. Cada uma das técnicas aplicadas 

está associada a um ou mais princípios de governança corporativa, sem que haja a 

necessidade, por parte da PME, de fazer ou saber de tal associação, tornando o 

processo preparatório transparente.  

Executar tais atividades de gestão contribui para a redução da resistência em 

atender à uma cartilha ou a um código de práticas de governança, pois, cada uma das 

técnicas apresentadas, pode ser executada de forma isolada, trazendo à tona 

resultados rápidos (como se fossem entregas parciais de um grande projeto). Ocorre 

que se a empresa não se dispuser a mudar, não adianta técnica de gestão ou código 

de governança. Preparar a PME é transformar comportamento e modelo mental de 

forma imperceptível, possibilitando que as técnicas de gestão expandam a mente do 

empreendedor, fazendo com que ele perceba o real valor de governança e 

sustentabilidade e busque evoluir, se dispondo assim, a mudar. Assim, de forma 

resumida, paulatinamente, o gestor ou dono da empresa passará a pensar e agir 
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naturalmente como as boas práticas, atingindo a mudança de paradigma necessária 

para a transformação. A tabela 2 deve ser utilizada pela PME de acordo com a 

especificidade de cada uma. Esta tabela não constitui uma prescrição, mas, uma 

proposta para associação entre técnicas de gestão, que podem ser aplicadas 

individualmente, e os princípios de governança. Portanto, outras técnicas de gestão não 

mencionadas neste trabalho, também podem ser associadas a um princípio de 

governança corporativa utilizando o conceito da técnica, uma entrevista com o dono ou 

gestor da empresa e o conceito dos princípios de governança.
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Tabela 2 – fonte: criada pelo autor deste trabalho 

 

 

 

A B C D E F

PRINCÍPIO 

GOVERNANÇA 

CORPORATIV

A

Referência Entrevista Interface Conecta

 - linguagem da PME

Técnica de Gestão - prepara 

PME

Requisito para aplicação 

técnica

Benefícios para PME

Prestação de 

Contas

"Não, a empresa não possui um plano de negócios." 

Empresa "B". Observação: a empresa "B" revelou 

em entrevista que pretende expandir seus negócios 

nos próximos anos.

*Mapa intuitivo de negócios;

*Livro O Segredo de Luisa;

Montagem de Plano de 

negócios(Canvas)

*PME deve conhecer a 

indústria onde atua;

*Atualização gradativa do 

Plano de negócios; 

*Pouco ou nenhum investimento financeiro para 

montar plano de negócios;

*Confirmação se o pensamento empreendedor é, de 

fato, uma oportunidade de negócio;

*Mitigação de riscos de perda financeira, face ao 

planejamento de gastos;

*Início doutrina sobre o princípio Prestação de 

Contas;

Transparência Execução direto ao ponto. 5W2H *Priorizar as ações a 

serem executadas de 

acordo com critérios de 

importância para a PME

*Permite que plano de ação seja executado com 

eficiência;

*Estabelece responsabilidade para cada ação;

Obter novos conhecimentos 

com cursos gratuitos na 

internet;

Cursos online e gratuitos PME deve ter disposição 

e disciplina para 

dedicação periódica;

*Permite ao empreendedor experimentar o valor de 

conhecer novas técnicas e informações; Doutrina do 

aprendizado contínuo;

Criar site institucional

Identificar reguladores da 

Transparência Definir participação societária

Equidade Definir Código de Conduta

Equidade Definição de políticas de 

Resp. 

social/ambienta

l

Definição de missão, visão e 

valores

MASP

LEAN

SCRUM

Prestação de 

Contas

SWOT

Prestação de 

Contas

TOWS

Prestação de 

Contas

Emitir relatórios periódicos sobre 

a empresa;

Resp. social/

ambiental

"ele conseguiu que todos os cabos utilizados na 

empresa, que são sobras de projeto que foram 

descartados e não sei o quê, vai voltar tudo pro 

fornecedor e esse fornecedor vai dar crédito pra 

gente receber cabos novos." Empresa "C".

Identificar incentivos fiscais e 

financeiros

Resp. social/

ambiental

Obter certificações. 

Resp. social/

ambiental

"é um projeto chamado "Viva Ética"...,  eu pego 

material dos meus clientes que iam ser 

descartados, em sua grande maioria computadores, 

convido pessoas do meu círculo de amizades pra 

me ajudar a consertar esses computadores e 

equipamentos, e doo os equipamentos consertados 

para uma instituição de caridade[...]" Empresa "B".

Separar rejeitos

"[..]Ela vem aqui, tira foto dos lixos aqui, na entrada 

tem lixo de tudo quanto é cor. Semana passada, ela 

veio aqui, abriu todos os lixos, tirou foto e mandou 

pra todos os gerentes que tem que colocar plástico 

no plástico." Empresa "C";

Coleta seletiva

"[...]Nós trabalhávamos com um único produto 

desde 2011, e esse ano nós começamos a trabalhar 

com um novo produto[...]" Empresa "A".

Estratégia

Gestão de Riscos

"[...]fazendo algumas pesquisas via internet, da 

atuação dos nossos concorrentes, e com isso a 

gente consegue levantar algumas informações pra 

determinar onde nós estamos errando, onde nós 

estamos acertando." Empresa "A". 

Identificação de 

concorrentes

Bechmarking

"Outro ponto importante, a gente faz muita pesquisa 

junto do cliente, tá, pra gente saber como será a 

nossa atuação, a atuação dos nossos 

colaboradores, pra que não haja a possibilidade de 

abrir as portas pra que os nossos clientes venham a 

estar contratando concorrentes nossos. " Empresa 

"A".

Experiência do cliente Revisar padrão de qualidade.  

Inicialmente criar canal de 

comunicação cliente - empresa.

Reuniões periódicas com 

Prestação de 

contas/

Transparência

abertura do ambiente para 

escutar ideias.

Doutrina do feedback. 

Colaborador empresa e vice-versa

*Aumenta potencial de 

inovação na empresa;

PDCA

Resp. social/

ambiental

Conhecer os parceiros de 

negócio

Conhecer cadeia produtiva *Evitar envolvimento 

involuntário em questões 

ilegais por fazer parte de 

cadeia produtiva que não 

siga leis e regulamentos; 

Vide responsabilidade 

solidária, presente no 

código civil.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As empresas, independentemente do porte, não estão isoladas em suas 

instalações, em suas cidades ou em seus países. Ao contrário disto, estão expostas 

e competindo com pares nacionais e internacionais. Com isso, a disputa por 

investimentos esta proporcionalmente mais difícil. As inovações estão cada vez mais 

incrementais e menos disruptivas, o que facilita de certa forma, a repetição da ideia 

pela indústria. Também não basta apenas criar novos mercados para sair da 

comoditização de serviços ou produtos. A diferença estará em como a empresa trata 

seus stakeholders, como age e se adapta frente à diversidade e às leis. O mercado 

das PME locais foi invadido pelas PME mundiais, isto é, as grandes empresas que 

contratam as PME têm mais opções devido à facilidade oferecida pela rede mundial 

de computadores. Um dos mais importantes ativos da organização, sua imagem, pode 

levar anos para se consolidar na indústria, mas, em questão de minutos pode ter seu 

trabalho manchado por relacionamentos com empresas que não seguem os mesmos 

princípios e/ou valores da governança corporativa. Seguir as boas práticas de 

governança corporativa faz com que as PME tenham credenciais para se associar 

com segurança a uma cadeia de bens e serviços nacional ou internacional. Posto isso, 

uma das propostas é que, o interesse de que as PME utilizem boas práticas de 

governança corporativa, seja também das grandes corporações.  

Todos os autores pesquisados defendem os conceitos de governança 

corporativa e os princípios de transparência, ética, prestação de contas e 

responsabilidade social/ambiental. Relatórios e leis de expressão mundial foram 

criados para que novos escândalos e falhas de governança não voltem a ocorrer. No 

Brasil o IBGC desempenha papel de extrema importância ao definir códigos de boas 

práticas e cursos para empresas e conselheiros. Na mesma direção, a BOVESPA cria 

níveis de acesso à prática da governança corporativa com o objetivo de expandir as 

boas práticas e atrair novas empresas. Até mesmo o termo empresa foi substituído 

por organização de modo a acomodar todo tipo de entidade, uma organização do 

terceiro setor, cooperativas e fundos de pensão. O lucro continua sendo o objetivo, 

mas, outros fatores também ganharam expressão como responsabilidade social, 

defesa da natureza e sustentabilidade.  

Para permitir que os interesses da organização prevaleçam aos interesses 

pessoais, os códigos de boas práticas de governança recomendam a segregação de 
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papéis como o presidente do conselho administrativo e do diretor-presidente para o 

bem da organização. A principal ação foi separar a gestão da propriedade, fazendo 

com que o conflito de agentes fosse mitigado. No entanto, apesar das definições 

oriundas dos códigos de boas práticas, deve existir a monitoração dos controles 

internos através de auditorias internas e externas. Vale lembrar que o departamento 

de Compliance, por fazer parte dos controles internos, também deve ser auditado.   

Apesar da natureza indireta da governança corporativa, a qual dificulta a 

percepção dos benefícios em aplicá-la, mudanças importantes ocorrem nas PME que 

utilizam boas práticas. A principal é a profissionalização da gestão e a melhora no 

processo decisório. A utilização da governança também sustenta decisões tornando-

as impessoais, o que evita conflito de interesses. A governança precisa ser bem 

entendida pelas PME, pois, ainda existe dificuldade em associar o uso e a aplicação 

de práticas de governança com problemas resolvidos por elas (práticas de governança) 

na vida real. Apesar desta dificuldade, a sobrevivência das PME e o crescimento 

econômico estão plenamente associados. O lucro não deve ser mais o único objetivo. 

Seguir as leis, fazer o que é certo e cuidar da natureza são fatores com igual destaque. 

Isto indica que se a empresa não adotar práticas de governança enquanto desejo, 

corre o risco de ter de fazê-lo por força da lei ou para correr atrás do tempo perdido. 

Quando a adoção de mecanismos de controle ocorre forçadamente, toda a atenção é 

voltada para este fim. Com isso, a organização coloca em risco sua principal 

característica, o empreendedorismo. Considerando que a tendência das organizações 

é aderir aos princípios de governança, a questão a ser tratada pelo gestor ou dono da 

organização é, quando. Aderir de forma planejada e progressiva ou, conforme dito 

anteriormente, por pressão da concorrência ou da lei? A recomendação desta 

pesquisa é a maneira planejada e progressiva. A progressão de uma PME por assim 

dizer, tradicional, para uma que pretende adotar governança corporativa, deve passar 

por uma preparação. Na verdade, precisa trabalhar com atividades práticas de gestão 

que, possibilitem ao gestor/dono da organização, estabelecer conexões entre um 

problema do dia a dia e a respectiva técnica de gestão solucionadora. Este nexo 

causal entre problema e técnica de gestão solucionadora mitiga a resistência da PME 

e, ao relacionar técnicas de gestão com os princípios de governança, mitiga também 

a relação indireta entre ações de governança e seus benefícios, mencionada por 

Clarke (2009). Portanto, é ratificada a proposta de relacionar técnicas de gestão com 

os preceitos de transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade 
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social/ambiental. As técnicas de gestão selecionadas devem ter ciclos curtos, de 

aplicação e, aprendizado sobre como direcionar a operação do negócio. Desta 

maneira, o empreendedor percebe movimento em sua organização, isto é, a cada 

ação tomada, segue o respectivo resultado em curto espaço de tempo. Esta técnica 

de preparação para a Governança Corporativa foi denominada por este estudo como 

“começa & acaba”. 

 Consequentemente, após avaliar todo o referencial teórico a respeito de 

Governança Corporativa, entender na essência que uma organização cresce à 

medida que prepara seus gestores e pesquisar em campo o conhecimento das PME 

sobre os temas governança e gestão, é possível recomendar que: as PME utilizem 

práticas profissionalizantes de gestão e que estas práticas sejam executadas 

previamente à aplicação de governança corporativa. Esta ação prévia, constitui um 

ambiente de controle a ser utilizado logo nas primeiras ações práticas da empresa 

nascente, como por exemplo: participações societárias, atração de investidores, 

segregação de papéis e cultivo da imagem organizacional.  Em adição, de maneira 

perene, respeitando a especificidade da PME, utilizar ferramentas consagradas para 

identificar forças/ fraquezas internas, oportunidades/ameaças do mercado. Para 

acompanhar a indústria onde a PME está inserida, podem ser utilizadas as cinco 

forças de Michael Porter, que são: poder de barganha dos fornecedores, ameaça de 

produtos substitutos, poder de barganha dos clientes, ameaça de novos entrantes e 

rivalidade entre concorrentes. Também o mapeamento de processos que permite ao 

empreendedor/gestor estabelecer as relações de causa e efeito, fundamentais para a 

continuidade da transformação. Com isso, a relação entre práticas de gestão e 

princípios de governança, revela a chave para todo o processo de mudança, a 

confiança. 
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ANEXO A – ROTEIRO ENTREVISTA GOVERNANÇA CORPORATIVA 

 

Roteiro adaptado a partir do Annual Corporate Governance Code Questionnaire 
utilizado pela empresa Croata The Zagreb Stock Exchange. À frente de cada 
pergunta está associado um princípio de governança, o qual foi definido de acordo 
com o descritivo de cada pergunta e o conceito do respectivo princípio. 
 

1) Transparência - A empresa possui banda larga? A empresa possui sítio na internet? 
Sim, qual o link? Não, qual a razão? 
 

2) Transparência/Prestação de contas: 
a. A empresa disponibiliza relatórios periódicos (balanço, financeiros, crescimento, ou 

outras informações) para investidores ou patrocinadores (shareholders/stakeholders) 
de forma espontânea ou somente a exigência da lei? 
 

b. Este relatório é preparado pelo conselho administrativo ou pelos gestores da 
empresa? 
 

c. Estes relatórios são conferidos para certificar que seguem todas as leis/reguladores, 
inclusive consolidando resultados de outras filiais ou empresas? Qual o canal e local 
de entrega? Impresso na companhia, na internet, outro canal? 
 

3) Transparência - A empresa tem participação acionária em outra empresa de sua 
cadeia de trabalho ou possui em seu quadro, sócios proprietários de outras 
empresas participantes da mesma cadeia de trabalho? Como fica o conflito de 
interesses? Existe? Caso sim, quais artifícios são usados para evitar? Sim, quais 
empresas? Esta situação é pública? Que tipos de dados são trocados entre as 
empresas? Os relatórios das empresas envolvidas, mencionam resultados em 
conjunto?   
 

4) Transparência - A eficiência dos controles internos é frequentemente revisada com o 
intuito de mitigar a exposição aos riscos do negócio, principalmente riscos 
relacionados com não observância de leis e regulamentos? A empresa possui lista 
de riscos, ações de mitigação, responsáveis, etc? Como? Tem exemplos? Estes 
riscos são publicados? Qual canal? 
 

5) Prestação de contas - Como a empresa percebe ou trata o conhecimento? Existe 
gestão do conhecimento? A informação e o conhecimento são vistos como ativos? 
Existe política de segurança da informação, definição de perfis de acesso e os 
colaboradores percebem a importância dos processos de segurança, segregação de 
papéis para evitar fraudes e/ou abuso de poder?    
 

6) Transparência - A empresa mantém todas as informações profissionais (Curriculum 
vitae) dos candidatos a membros do conselho administrativo, disponíveis via internet 
para todos os stakeholders?      

 

7) Equidade - A empresa tem lançado novas captações de investimento no mercado 
onde haja evidência de que todos os shareholders tiveram oportunidade de 
participar livremente e adquirir um volume de ações equivalente ao capital 
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inicialmente levantado.  
 

8) Transparência - Houve disponibilização de relatório público, com no mínimo 10 dias 
de antecedência, informando sobre a intenção de aumentar capital via bolsa de 
valores?  
 

9) Prestação de contas - Agenda assembleias para todo o ano? Todas as 
documentações relevantes são disponibilizadas com tempo hábil para que todos os 
shareholders/stakeholders possam avaliar os documentos previamente à reunião? 
Os documentos são disponibilizados na internet? A votação pode ser pela internet?
     
 

10)  Equidade - A empresa possui um código de conduta que deve ser seguido por 
colaboradores, executivos e membros do conselho administrativo?     
 

11)  Transparência - Qual a composição do conselho da empresa? Quantas pessoas?   
Possui conselheiros? Possui conselheiros independentes? 
 

12)  Transparência - Possui conselheiros, os quais também são conselheiros em outras 
empresas, principalmente se as empresas forem concorrentes ou parceiras da sua 
empresa? 
 

13)  Transparência - Sua empresa possui plano de sucessão? é familiar? A quantas 
gerações?  
 

14)  Prestação de contas - Sua empresa mantém registros de tudo o que foi pago aos 
membros do conselho? Considere valores recebidos de outras organizações e/ou 
pessoas relacionadas com sua empresa. Esses valores foram disponibilizados para 
consulta de todos os stakeholders? Existe política que define a remuneração dos 
executivos e membros do conselho? Estes dados são apresentados em relatório 
anual? Esta política está na internet?      

 

15)  Prestação de contas - Houve situação onde algum membro do conselho alterou sua 
participação acionária (incluindo direito de voto) e não comunicou aos demais 
membros do conselho em 24 horas?     
 

16)  Prestação de contas - Os acordos entre membros do conselho são previamente 
aprovados em assembleia? Estes acordos fazem parte do relatório periódico 
disponibilizado aos stakeholders?     

 

17)  Prestação de contas - Como são avaliadas as recomendações, a qualidade do 
trabalho, o conhecimento, as habilidades e as atitudes de cada membro do 
conselho?      
 

18)  Prestação de contas - Sua empresa possui um comitê de auditoria interna e 
externa? Caso não possua, pretende estabelecer um? Em quanto tempo? Possui 
cronograma de auditorias internas/ externas? O resultado é disponibilizado para 
alguém (sociedade)? Qual o canal de publicação? Este planejamento é atualizado 
frequentemente?   
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19)  Prestação de contas - Em caso de apontamentos de auditoria, são definidas e 
planejadas ações para que o risco esteja em consonância com o apetite de 
exposição da empresa? Os pontos encontrados e as ações mitigatórias são 
apresentadas aos stakeholders (partes interessadas)? 

 

20)  Transparência - No caso de auditores externos, ocorrem trocas de empresas em 
espaços de tempo regulares? O contrato entre empresa e auditor externo prevê esta 
troca bem como os serviços a serem providos pelo auditor externo?     
 

21)  Prestação de contas - Os comitês de auditoria (interna e externa) mantêm 
comunicação irrestrita com o conselho administrativo? 
 

22)  Prestação de contas - As decisões tomadas pelo comitê de auditoria geram ata 
para repasse formal ao conselho administrativo?    
 

23)  Transparência - O conselho administrativo definiu políticas onde são definidos o 
escopo de atividades, resultados esperados e responsáveis pela atividade? Existe 
política para resolução de conflito de interesses?    
 

24)  Prestação de contas - Houve casos relevantes de fraude na empresa que poderiam 
ou afetaram a imagem da organização perante o mercado?    
 

25)  Prestação de contas - Existem casos onde o executivo da empresa não concordou 
com recomendações do conselho administrativo?  Citar    
 

26)  Transparência - Sua empresa possui o papel "relação com investidor"? Caso 
possua, quantas reuniões são realizadas por ele periodicamente (mensal, trimestral, 
etc). 
 

27)  Resp. Ambiental - Sua empresa utiliza tecnologia e outros recursos para tornar 
mais eficiente o uso dos recursos naturais utilizados na produção de bens e 
serviços? Trata os rejeitos da própria indústria, como papel, equipamentos 
obsoletos, cds, etc? 
 

28)  Resp. Ambiental - Você conhece sua cadeia produtiva a ponto de selecionar 
parceiros que tenham as mesmas preocupações com a natureza, com as leis, 
reguladores que sua empresa possui? Como é feita esta análise? Quais os critérios?
    
 

29)  Resp. Social - Como a comunidade onde sua empresa está localizada, percebe sua 
empresa? Existe algum programa social e/ou ambiental, conduzido ou apoiado pela 
empresa. Sua empresa possui programa de ensino, treinamento ou universidade 
corporativa?    
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ANEXO B – ROTEIRO ENTREVISTA SOBRE GESTÃO E ESTRATÉGIA 

 
1) Sua empresa possui plano de negócios? Este plano foi ou é acompanhado pela 

gestão? Os resultados propostos foram atingidos?   
 

2) Você pretende expandir seus negócios nos próximos anos (1, 2, 3, 4 ou 5)? Você 
considera aspectos políticos, econômicos, sócio culturais, tecnológicos e ambientais 
na definição de sua estratégia? Como? Qual o organograma da empresa?  
 

3) Como sua empresa pretende alcançar seus objetivos?      
 

4) Você tem visibilidade sobre as oportunidades e ameaças (ambiente externo) do 
mercado e sobre suas forças e fraquezas (ambiente interno) considerando a 
pergunta 3? 
 

5) Você tem visibilidade se o crescimento de sua empresa causará impactos 
ambientais? Esses possíveis impactos ambientais fariam com que voce mudasse 
seus planos de crescimento? Melhorar o meio ambiente faz parte de suas metas de 
crescimento? Porque?    
 

6) Sua empresa sofreria algum impacto caso contratasse ou fosse contratada por 
parceiro comercial que não segue exatamente todas as leis e regulamentos? Citar 
caso. Como você determina ou escolhe seus parceiros de negócios? Governança, 
sustentabilidade, amizade, outro (qual)?    
 

7) Quais são os reguladores de sua indústria ou segmento comercial? Você sabe dizer 
que leis sua empresa deve seguir para estar livre de problemas, multas ou 
descontentamento de clientes? Citar reguladores.      
 

8) Como você acha que é escolhido para participar de uma rede de suprimento de 
serviços, processos ou produtos? Qual o seu diferencial?      
 

9) Quem são seus concorrentes? Você acha que a internet pode afetar seus negócios 
apresentando, além dos concorrentes locais, outros pelo mundo devido ao 
movimento instalado de globalização? Alguma situação a relatar?    
 

10)  Você pode informar quando foi a última inovação (melhoria) realizada por sua 
empresa, em seus processos, produtos, serviços, etc? Com que periodicidade voce 
reavalia a necessidade de inovar ou melhorar? Somente em caso de problemas? 
Forçado pelo concorrente? Qual o Critério?     
 

11)  Você possui listas de pendências a fazer em sua empresa? O que impede de 
executá-las? Como voce prioriza suas atividades? Quais is critérios? 
 

12)  Você atua na causa raiz dos problemas ou procura a solução mais rápida mesmo 
que esteja exposto à nova ocorrência do problema?      
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13)  Que ferramentas você utiliza para identificar a causa raiz dos problemas de sua 
empresa? 
 

14)  Sua empresa tem visibilidade dos riscos inerentes a operação do negócio? Você 
tem listado os riscos? Quantos são? 
 

15)  Sua empresa tem listadas ações que mitigam os referidos riscos ou entende que 
não são necessárias? 
 

16)  Sua empresa utiliza métricas de desempenho para realizar melhoria contínua, 
fomentar inovação, atrair investimentos ou simplesmente para evidenciar 
crescimento? Quais?  
 

17)  Você compara o desempenho de sua empresa com seus concorrentes locais ou 
globais? Como?    
 

18)  Que indicadores você utiliza para saber se está seguindo a estratégia? Você 
estabelece metas em sua empresa? Por que? Como? Como funciona a execução da 
estratégia? 
 

19)  Como você mede a satisfação de seus clientes? Você tem grandes empresas como 
seus clientes? Elas fazem exigências de controle? Quais? 
 

20)  Sua empresa é familiar? Você possui plano de sucessão?     
 

21)  Quando e qual foi o último treinamento realizado por você? Qual foi?     
 

22)  Você sabe identificar quais são suas falhas de gerenciamento? Quais?    
 

23)  Quantos colaboradores existem em sua empresa? Você troca constantemente de 
colaboradores? Quando isso ocorre, quais os impactos na empresa? 
 

24)  Seus colaboradores fazem propostas de melhoria em seu negócio? Citar algum 
caso. 
 

25)  Seus colaboradores compartilham com você o desejo se crescer? Talvez crescer 
junto com a empresa?    
 

26)  Você capacita seus colaboradores na direção do empreendedorismo? 
 

27)  A empresa possui código de ética/conduta, políticas de segurança, descrição de 
papeis e responsabilidades, conhecidos por todos os envolvidos na firma ou fora 
dela?    
 

28)  Sua empresa utiliza a tecnologia da informação como forma de suportar e trazer 
longevidade para seus negócios?    
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ANEXO C – TRANSCRIÇÃO ENTREVISTA EMPRESA “A” 

 

02 de julho de 2015 

 
PARTICIPANTES 
Entrevistador - Diomario - Mestrando 
Entrevistado – Empresa 1 
TEMPO DE GRAVAÇÃO 

53 minutos e 24 segundos 
 (INÍCIO) 

[00:00:00]   

DIOMARIO: Hoje é 24/06, estamos começando a entrevista com a empresa 1 sobre 

governança corporativa para o mestrado de governança e sustentabilidade. A pessoa 

que está aqui é o Gerente, que vai nos atender. Obrigado.  

EMPRESA 1: Vamos lá. 

DIOMARIO: Ótimo. Essa empresa, ela possui um plano de negócios, e esse plano foi 

ou é acompanhado pela gestão? 

EMPRESA 1: Sim. A diretoria da empresa, todo ano, ela para pra ver o plano 

estratégico dela.  

Ela tem uma parceria forte com empresa multinacional na área de (softwares), e por 

existir essa parceria ela requer que a empresa pare pra pensar estrategicamente e 

esse planejamento ele é divulgado até o nível de gestão,   , que nesse caso é o meu 

papel. E posteriormente a gente para pra ver quais desses pontos estratégicos que 

são mapeados no planejamento de negócios, pra que a gente possa fazer distribuição 

de trabalhos e até mesmo de medições internas pra gente poder alcançar essas metas 

internas junto com a equipe de trabalho.  

DIOMARIO: Excelente. E os resultados que foram colocados no plano, eles foram 

atingidos? 

EMPRESA 1: Como esse tá sendo o primeiro ano que eu estou na empresa, nós não 

chegamos nesse nível de maturidade ainda. Então os resultados acabam ficando com 
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a alta direção, pra poder ter essa visão se as metas estratégicas estão sendo 

alcançadas. Nós não chegamos ainda no nível de divulgar os resultados pra toda a 

empresa. O que a gente faz normalmente é, aquilo que é pertinente das pessoas 

saberem, a gente faz eventos internos pra poder divulgar uma conquista de um 

contrato que foi importante, que tava associado àquela meta, ou uma competência 

que nós gostaríamos de alcançar, ou o desenvolvimento de um produto específico, 

mas não colocando claro pra equipe que isso é uma questão de um planejamento 

estratégico.  

DIOMARIO: Entendido. E a empresa pretende expandir os negócios nos próximos 

anos, 1, 2 ou 3 anos? 

EMPRESA 1: Sim, tanto que este ano nós já começamos com isso. Nós 

trabalhávamos com um único produto desde 2011, e esse ano nós começamos a 

trabalhar com um novo produto desse nosso parceiro. E temos já uma idéia de 

estarmos fazendo uma negociação com uma outra empresa, multinacional também, 

para trabalhar com um novo produto esse ano, então, assim, a nossa visão é bem 

audaciosa perante o mercado de sistemas, que hoje o nosso foco é atuar em sistemas 

de gestão corporativa, então o que são RPS, CRM, BI, ferramentas de tomada de 

decisão. Então a gente quer cada vez mais entrar nesse mercado, e isso são os 

produtos que nós estamos selecionando pra atuar como parceria no mercado.  

DIOMARIO: Perfeito. E na hora que vocês vão escolher, no crescimento, vocês 

consideram aspectos, por exemplo, a condição econômica, a tecnologia que vocês 

vão atuar ou, por exemplo, questão ambiental, vocês verificam na hora que vocês vão 

selecionar algum parceiro? 

EMPRESA 1: A diretoria, por padrão, eles que fazem esse estudo específico. Mas 

como a gente conversa bastante, eles acabam colocando que tudo o que eles vão 

decidir ou vão analisar, eles fazem um múltiplo de viabilidade pra ver até que ponto 

que aquela solução ou aquela oportunidade é viável pro negócio da empresa. Entre 

elas é o nível de sustentabilidade das empresas que a gente tá atuando,   , porque 

querendo ou não você vai acabar representando essa empresa no mercado nacional. 

Então a gente sempre preza por esse lado porque nós, como parceiros, vamos ser 

cobrados por isso também,   , então a gente considera sim. 
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DIOMARIO: Perfeito. E você tem visibilidade sobre as oportunidades e ameaças,   , 

do mercado, e como você vai se comportar, suas forças e fraquezas, considerando 

essa pergunta de crescimento que eu fiz? 

EMPRESA 1: Tá. O que a gente costuma fazer? Com esse parceiro que nós temos, a 

gente acaba sendo informado das situações do mercado, do produto que nós estamos 

atuando. E com base nisso a gente tem o conhecimento, via pesquisa interna ou até 

mesmo fazendo algumas pesquisas via internet, da atuação dos nossos concorrentes, 

e com isso a gente consegue levantar algumas informações pra determinar onde nós 

estamos errando, onde nós estamos acertando. Outro ponto importante, a gente faz 

muita pesquisa junto do cliente, tá, pra gente saber como será a nossa atuação, a 

atuação dos nossos colaboradores, pra que não haja a possibilidade de abrir as portas 

pra que os nossos clientes venham a estar contratando concorrentes nossos. E uma 

das coisas que tem acontecido nos últimos 2 anos é o contato de clientes que estão 

vindo até a gente pra conhecer o nosso trabalho devido à, não vou dizer a palavra 

ineficiência, mas o insucesso de alguns trabalhos de parceiros. E com isso a gente 

consegue medir algumas situações, tá? Outro ponto importante é (feedbacks) que nós 

coletamos também com os colaboradores. Uma das coisas que nós começamos esse 

ano é começar a ter reuniões a cada 3 meses com os colaboradores, e um dos temas 

que nós colocamos é como eles tão vendo a empresa, e com isso a gente consegue 

coletar também essa expectativa deles, porque no mercado que nós estamos os 

colaboradores conversam com colaboradores de outras empresas, e com isso a gente 

consegue identificar coisas novas e oportunidades de desenvolvimento para a própria 

empresa. 

DIOMARIO: Excelente. E uma outra questão, falando um pouco também de 

sustentabilidade, você tem visibilidade se esse crescimento que a tua empresa vai ter, 

ou essa parceria que você tá buscando, se isso causará algum impacto ambiental? 

Assim, esses possíveis impactos ambientais fariam com que você mudasse também 

o plano de crescimento, caso tivesse? 

EMPRESA 1: Falando por mim, hoje eu não tenho parado pra pensar nisso, porque 

quem faz essa análise no nível de detalhe é a própria diretoria. Então, eu não consigo 

te responder isso nesse momento,   , mas diante dos critérios que o próprio parceiro 

acaba nos impondo, eu entendo que isso vira até uma diretriz de parceria entre essas 
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duas empresas,   ? 

DIOMARIO: Com parceiro multinacional? 

EMPRESA 1: Em uma multinacional. Então, isso acaba sendo um padrão. É claro que 

a gente acaba considerando pontos como esse, principalmente quando você atua 

junto à sociedade,   , então a empresa, querendo ou não, ela quer que tenha uma 

imagem positiva, que é uma das coisas que a gente sempre tá buscando, 

principalmente na região de (Curitiba), que é onde nós somos muito fortes. 

DIOMARIO: Uhum. E tem alguma meta na organização, alguma meta que você 

vislumbre que vá contribuir com a melhoria do meio ambiente? 

EMPRESA 1: Atualmente, eu não tenho conhecimento de nenhuma. 

DIOMARIO: Assim, sua empresa sofreria algum impacto caso contratasse ou fosse 

contratada por parceiro comercial que não segue exatamente todas as leis ou os 

regulamentos? 

EMPRESA 1: Sim. Muito. Até porque, assim, a gente, nós somos uma empresa que 

cumpre com suas obrigações fiscais, então a gente não vai querer estar realizando 

trabalhos com um tipo de parceiro que não cumpre com isso, porque 

consequentemente isso acaba trazendo consequências pra nós. Outro ponto 

importante é que, como nós atuamos com produtos que se aplicam ao ambiente 

corporativo, isso faz com que a gente seja exemplo em alguns controles, pra que 

quando nós formos falar junto com um cliente ou até mesmo numa palestra a gente 

possa demonstrar alguns exemplos de coisas que a gente faz pras pessoas possam 

ver "puxa, o parceiro ali tá seguindo da maneira correta", acaba sendo um exemplo 

nisso também. 

DIOMARIO: Excelente. E como que você determina, assim, os seus parceiros de 

negócio? Como que você avalia esses pontos? A gente sabe, então, pela tua resposta, 

que vai prejudicar a empresa caso você tenha um relacionamento com uma empresa 

que não siga exatamente todas as leis e reguladores. Como que você identifica se ela 

está ou não seguindo? 

EMPRESA 1: Essa identificação hoje, e controle, é feita mais pelo corpo executivo da 

empresa,   , então eu hoje não tenho a função de estar fazendo toda a negociação 
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com parceiros de negócio, a empresa avalia. Então hoje quem cuida disso é a diretoria 

executiva junto com a diretoria comercial, que são as 2 diretorias que tem a 

responsabilidade de fechar negócios e novas oportunidades de negócio. Pela minha 

função eu acabo sabendo devido às reuniões que a gente tem e eu acabo tendo 

conhecimento das negociações que tão acontecendo, então é devido à isso que eu te 

respondo essas informações. 

DIOMARIO: Perfeito. E você sabe quem são os reguladores da indústria que você 

trabalha? Por exemplo, se fosse uma (Copel), ela tem a (ANEEL),   , a (ANVISA) é 

da saúde, (Banco Central) é dos bancos. Sabe o nome de algum regulador seu? 

EMPRESA 1: Infelizmente, pensando como área de TI, não existe um regulador,   , 

até porque hoje é um dos pontos até de sindicato, não existe muito essas coisas no 

mercado de TI. 

DIOMARIO: Segmento comercial, assim, é de serviços? 

EMPRESA 1: É, serviços. Serviços na área de TI. 

DIOMARIO: E existe algum que você saiba que regula? 

EMPRESA 1: Não. Então a gente acaba seguindo as diretrizes do parceiro que a gente 

representa,   ? 

DIOMARIO: Diretrizes do parceiro, uhum. 

EMPRESA 1: A gente acaba seguindo essas diretrizes, então tanto que todo ano a 

gente tem que fazer envio de documentações que comprovam que a gente tá 

seguindo as normas deles, tem toda uma política. 

DIOMARIO: SOX é, por se tratar de multinacional ela deve ter ações na bolsa de 

(Nova Iorque), algo assim, tá. 

EMPRESA 1: Então, até mesmo uma das coisas que a gente tem é o nível de 

capacitação que nós damos pros profissionais, nós temos que cumprir com isso, a 

definição de certificados que essas pessoas tem que ter. Então, se tem vários pontos 

de controle que o próprio parceiro acaba nos colocando pra que a gente venha a 

manter essa vivência bem positiva entre os 2 parceiros. 
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DIOMARIO: Ok. E você sabe que leis básicas, assim, vocês tem que seguir pra se 

livrar de multas ou descontentamento de clientes? Assim, eu falei o (SOX) agora, tem 

outra que você possa lembrar, assim, uma lei assim "oh, eu tenho que seguir essa lei, 

ou cumprir esse imposto"? 

EMPRESA 1: É, nós temos conhecimento porque como somos da área de serviços, 

basicamente a gente paga ISS. Então é um dos pontos que nós temos que estar 

cumprindo. Além de, a gente trabalha com licenciamento dos (softwares) que nós 

trabalhamos, então existe uma lei que cobre sobre a parte de licenciamento, que você 

não pode vender o produto, então o cliente não compra, você licencia. Então existe 

toda uma lei focada, hoje, no mercado nacional, sobre licenciamento. É claro que o 

(Brasil) ainda não, ao meu ver, eu, uma opinião pessoal minha, esse ponto regulatório 

do governo eu acho muito fraco ainda. E tem algumas brechas,   , só que, como te 

falei, o fato de a gente estar trabalhando com uma empresa multinacional, ela já vem 

resguardada desses pontos de controle pra garantir que nenhum tipo de problema 

aconteça. E ela faz e exige que o próprio parceiro que a representa no mercado 

nacional siga essas diretrizes pra que ela não venha a ter impactos na corporação 

dela. 

DIOMARIO: Perfeitamente. E como que você acha que é escolhido, assim, como que 

sua empresa é escolhida pra participar de uma rede de serviços, processos ou 

produtos? Qual é o diferencial que você identifica na empresa pra alguém falar assim 

"ah, eu vou querer a empresa x ou eu não vou querer a empresa X? 

EMPRESA 1: É. O que acontece, basicamente uma das coisas que nós temos de 

ponto forte é a nossa entrega,   , então tudo o que a gente começa, o nosso 

planejamento a gente segue à risca, e sempre com a participação muito ativa do 

cliente que está nos contratando. Então, esse é um dos pontos que a gente acabou 

identificando junto aos nossos concorrentes, que o nível de atraso, o nível de 

insatisfação, muito baixo, que o nível das entregas, até mesmo enrolação por parte 

dos nossos concorrentes, a gente faz com que o cliente esteja mais próximo do nosso 

trabalho,   ? E um dos pontos muito importantes é a estrutura ou metodologia de 

trabalho que a gente acaba aplicando pros nossos trabalhos, que acaba sendo um 

diferencial diante dos nossos concorrentes. Então a gente tem um modelo de trabalho 

que acaba tendo um certo elogio, tanto que a gente tem participado de alguns eventos 
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e até mesmo de algumas palestras falando de algumas coisas, e muitos clientes tem 

já nos procurado devido à alguns sucessos que nós já tivemos com alguns projetos 

de serviços na área de TI. 

DIOMARIO: Então, é a história que você tem no mercado de retidão e serviços 

entregues que faz com que você seja contratado? 

EMPRESA 1: Uhum. 

DIOMARIO: Outra coisa, quem são os seus concorrentes? Você acha que a internet 

pode afetar os negócios apresentando, por exemplo, alternativa de clientes locais e 

clientes fora do (Brasil), que possam talvez estar representando a empresa localmente? 

EMPRESA 1: Desculpa, não entendi. 

DIOMARIO: Assim, quando a gente pergunta assim "quem é o concorrente das 

(Casas Bahia) ou do (Ponto Frio)", as vezes no site, as pessoas dizem assim "ah, o 

(Magazine Luiza), só pensam localmente", a questão é assim. E hoje, com a internet, 

se você quiser comprar esse (IPAD), por exemplo, que nós estávamos conversando, 

eu posso comprar em qualquer lugar do mundo. Então, eu digo assim que o 

concorrente das (Casas Bahia) não é só o (Ponto Frio), é o EBAY e outros. Então, a 

questão é assim, se você tem algum outro concorrente, se você sabe quem são eles, 

é a pergunta, a outra é assim, eles são apenas locais ou você acha que a internet 

pode te apresentar ainda uma gama maior de concorrentes que você não tinha visto? 

EMPRESA 1: Sim. Então o que acontece, hoje os nossos concorrentes não são 

apenas locais, são totalmente nacionais, nós não concorremos via internacional 

porque o parceiro com quem nós atuamos é mundial, então ele cria áreas de atuação. 

(LATAM), (Brasil), (Europa) e (América do Norte), e assim por diante. Então se, por 

exemplo, acontecer da nossa empresa precisar atuar na (América Latina), por 

exemplo, numa (Argentina), no (Chile), a gente tem que estar conversando junto com 

esse parceiro pra que a gente tenta fechar uma parceria com uma empresa daquela 

região pra não prejudicar os negócios lá. Então existe alguns controles desse tipo, 

tanto que nós somos contratados atualmente quando, por exemplo, tem uma empresa 

alimentícia que existiu lá na (Argentina) e a matriz dela é lá mas ela tem uma filial no 

(Brasil), a (Argentina) normalmente não vem implantar aqui, porque ela não conhece 

toda a estrutura fiscal, todas questões legais do (Brasil), então o que acontece o 
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parceiro acaba nos contratando e fala assim "olha, eu tenho um parceiro na 

(Argentina), que precisa de um apoio de uma empresa como vocês aí em (Curitiba), 

ou no (Brasil), pra implantar o recurso. Daí a gente vai lá e faz um trabalho desse tipo. 

Então existe esse tipo de visão e controle, não sei se eu acabei respondendo. 

DIOMARIO: Não, é isso mesmo. Legal, ótimo.  

EMPRESA 1: Ah, você falou da internet, me desculpe. 

DIOMARIO: Isso. 

EMPRESA 1: A internet ajuda sim, porém, porque querendo ou não, os clientes eles 

sempre vão buscar referência no site dos parceiros que atuam com os produtos que 

nós atuamos,   , pra saber quais são os (cases) e assim por diante. É um ponto 

positivo. Porém, por ser uma ferramenta de gestão, algumas das maiores referências 

é o próprio cliente. Então, os clientes que tem o desejo de adquirir os serviços e 

produtos que a (Fornes Ufs) [00:16:23] trabalha, ele normalmente vai contratar os 

clientes com quem nós trabalhamos. Isso é uma medição que nós já temos feito, e 

até mesmo a empresa com quem nós representamos seus produtos tem nos passado 

esse tipo de informação, que o famoso boca a boca é o que mais tem tido uma 

resolução positiva na pesquisa. A internet é sim um canal de comunicação muito forte, 

até mesmo de pesquisa, mas devido a alguns problemas que houveram aí com 

insucesso de alguns projetos do produto que nós representamos, que não foi o nosso 

caso esses insucessos, hoje os clientes tem se sentido mais seguro na informação 

direta do que numa informação publicada numa internet pra uma tomada de decisão. 

DIOMARIO: Entendi, legal. Um outro ponto aqui, você pode informar quando foi a 

última inovação ou melhoria realizada pela sua empresa em seus processos, produtos 

ou serviços,   , então quando foi a última melhoria e, assim, com que periodicidade 

vocês reavaliam a necessidade de inovar? De quando em quando? E a questão assim, 

se é somente em caso de problemas, ou se você é forçado pelo problema, por um 

concorrente, ou você tem algum critério, se acontecer esse é o gatilho pra eu inovar? 

EMPRESA 1: Sim, os 2 casos. Então existem casos que você tem que estar 

monitorando o mercado pra diante de uma situação você tentar montar uma estratégia 

pra sair daquele, minimizar um certo risco, que esse é o primeiro ponto que quase 

todas as empresas trabalham desse jeito. 
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DIOMARIO: Sim. 

EMPRESA 1: E tendo a visão de um planejamento estratégico, a gente também atua 

dessa forma. Como o meu envolvimento com essa visão estratégica acaba sendo 

indireto, porque eu acabo sendo informado das novas diretrizes, a gente acaba 

executando algumas coisas, porém a diretoria para todo ano pra rever isso. Então, 

existe uma organização por parte da alta direção que eles param pra rever o 

planejamento estratégico diante dos cenários que estão aparecendo. Então, por 

exemplo, que nem nós temos esse ano a situação econômica, então a empresa no 

final do ano já tava parando pra ver essa situação, e pra que ela parasse pra ver como 

que ela ia atuar no mercado este ano. E isso foi comunicado, como a gente vai fazer, 

então isso foi bem positivo. Outro ponto que você me perguntou que tá me fugindo, 

qual foi a última, então uma das coisas que nós fizemos foi a atuação de um novo 

produto. Isso tava na estratégia,   , nós estávamos observando o que tava 

acontecendo no mercado, tínhamos mapeado isso no final do ano passado, e 

realmente conseguimos concluir que agora neste último mês, tamos sendo de junho, 

agora nesse mês de junho mesmo, nós conseguimos concretizar junto com nosso 

parceiro a representação de um novo produto, que tá alinhado à nossa estratégia. 

DIOMARIO: Uhum. Ótimo, então a questão é tanto pela concorrência no mercado, 

algum problema ou outro que possa exigir uma solução, busca melhoria e inovação, 

ok. E uma questão, você possui lista de pendências a fazer nesta empresa? Por 

exemplo, tem uma lista de coisas pra fazer, você tem uma lista disso? 

EMPRESA 1: Eu tenho. 

DIOMARIO: Tá. Muitas vezes a gente não consegue executar essa lista,   ? 

EMPRESA 1: Não. 

DIOMARIO: E o que impede você de executar e como você prioriza essas atividades? 

Que critério você usa pra priorizar, e ok, priorizei, mas o que impede você de utilizar, 

executar? 

EMPRESA 1: O que acontece? Normalmente eu tenho um controle numa ferramenta 

interna onde eu listo todas as minhas pendências,   , e todos os pontos de projetos 

internos que eu quero organizar, seja pra beneficiar a equipe, seja pra melhorar o 
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controle, governança da área, e como eu faço pra priorizar isso, eu tenho reuniões 

semanais com a minha diretoria, onde eu apresento status dos trabalhos.  Então, 

com base nisso eu, junto com meu diretor, a gente define como as coisas vão 

acontecer. Tem horas que quando eu não consigo conversar com meu diretor, eu 

também converso com a diretoria executiva,   , que é a presidente da empresa e a 

gente para pra ver "oh, vamo por esse caminho que é melhor, deixa esse aqui agora, 

e tendo visão que se você deixar isso agora não vai impactar nisso", então assim, tudo 

que eu vou fazer, ainda mais quando são atividades que estão pendentes que traz 

uma certa mudança cultural na empresa ou até mesmo estrutural, eu não faço nada 

sem o aval e o conhecimento da alta direção. 

DIOMARIO: Uhum. Então, o critério vem da direção, que deve, eu não sei se esta, 

deve obviamente estar vinculado à própria estratégia da organização, a execução 

daquela lista. 

EMPRESA 1: Sim. 

DIOMARIO: Uma questão, você atua na causa raiz dos problemas ou procura solução 

mais rápida mesmo que esteja exposto a uma nova ocorrência?  

EMPRESA 1: Sim, são casos e casos,   , então assim, existe situações que você vai 

atuar na causa raiz pra você fazer um processo de análise mais profundo e tentar 

propor uma coisa que seja mais abrangente, e dependendo da situação há momentos 

que você tem que acabar atuando de uma forma mais rápida, que não é o meu caso. 

Eu tenho o perfil que eu gosto muito de analisar uma situação antes de propor uma 

solução, pra não dar o famoso tiro no pé. 

DIOMARIO: Uhum. 

EMPRESA 1: Mas você sabe bem que a gente, quando a gente é gestor, existe horas 

que você tem que ser mutável,   , se você puder optar por aquela definição de 

organização, pensando muito bem e justificando uma ação, legal. Mas nem sempre 

as coisas acontecem desse jeito. Então nesse momento a experiência conta muito pra 

você tomar umas decisões rápidas, e é o que acontece na maior parte das situações, 

porém, é claro que boa parte dessas definições eu nunca faço sem o aval da minha 

diretoria pra não correr o risco de trazer um impacto legal, ou pra própria 

organização,   , porque normalmente tudo o que eu faço tem a ver com situações, 
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com decisões junto a clientes, ou junto a colaborador, então normalmente existe 

sempre um impacto que não é bom pra empresa. 

DIOMARIO: Perfeito. Que tem a história, se tá pegando fogo, eu vou ficar estudando? 

Primeiro eu vou apagar o fogo. E depois eu posso enviar alguns peritos lá pra avaliar 

o que aconteceu. 

EMPRESA 1: Pra avaliar o porquê e tal. 

DIOMARIO: São justamente práticas de governança. Legal. E que ferramenta que 

você utiliza pra identificar a causa raiz da empresa, o PDCA, um (Ishikawa), você tem 

alguma ferramenta que você utiliza? 

EMPRESA 1: Não, infelizmente eu não tenho. 

DIOMARIO: 5 Qs, (brainstorming)? 

EMPRESA 1: (Brainstorming) eu utilizo muito, tá, pode ser que o (brainstorming) seja 

uma ferramenta, alguns falam metodologia, e por aí vai. Mas eu uso muito a técnica 

de (brainstorming), tá, se eu falar que vou pra um (Ishikawa) eu vou estar mentindo, 

pode ser que eu use alguma coisa do (Ishikawa), 5 Qs e tal da vida, mas normalmente 

quando eu tenho uma situação, eu tenho um grupo de pessoas da minha equipe que 

eu sempre me reúno com eles pra expor algumas dificuldades que a gente tá vivendo. 

E ali a gente discute, tenta sugerir as melhores soluções pra poder sanar um 

determinado problema. 

DIOMARIO: Tá joia. Sua empresa tem visibilidade dos riscos, você tem listados riscos 

relativos à empresa? 

EMPRESA 1: Não. 

DIOMARIO: Assim, os riscos de negócio? 

EMPRESA 1: Os riscos, essas definições e toda essa gestão fica por parte da alta 

direção. Das conversas que nós temos tido, eles tem posicionado que existe esse 

controle. Eu nunca vi porque não faz parte da minha alçada. O que tem são os riscos 

pertinentes à minha gestão,   , que são dos trabalhos que são contratados e garantir 

que eles sejam entregues, Aí nesse caso eu delego pra que a equipe de gestão de 

projetos faça o controle disso, ou de um gestor de suporte, e eu sempre faço as 
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reuniões pra garantir que aquilo que nós estamos mapeando está realmente 

acontecendo. Então eles tem planilhas que eles preenchem, documentos, uma das 

coisas que nós estamos querendo fazer é ter uma ferramenta realmente de gestão 

pra que a gente possa centralizar essas informações, pra que a gente possa começar 

a gerar indicadores em cima disso,   , mas são planos de organização que nós temos 

pro futuro. 

DIOMARIO: Perfeito. A sua empresa utiliza métricas de desempenho para realizar 

melhoria contínua? Assim, fomentar inovação, evidenciar que realmente tá crescendo 

ou não? 

EMPRESA 1: Sim. Se eu falar pra você que nós temos, a gente tem algumas coisas, 

mas a nossa visão ainda é insuficiente. 

DIOMARIO: Uhum. 

EMPRESA 1: Até ontem mesmo eu recebi um (e-mail) da diretoria, me solicitando 

isso,   , e eu falei pra ela que eu já tenho algumas informações porém eu quero deixar 

o negócio mais abrangente e tentar colocar num portal, pra que eles possam fazer 

esse acompanhamento, então já é uma organização que eu to tendo, tanto que eu 

acabei de responder pra ela "oh, me dá 10 dias pra eu poder apresentar esse plano 

de indicadores de desempenho da área, pra que vocês possam dar uma olhada e ver 

se o projeto estiver de acordo com a expectativa de vocês, eu vou pegar e vou aplicar, 

e vou colocar num portal pra vocês acompanharem". 

DIOMARIO: Uhum. Bacana. Excelente. Eu sei que nós falamos um pouquinho ali, 

você compara o desempenho de sua empresa com seus concorrentes locais ou 

globais? 

EMPRESA 1: Sim. 

DIOMARIO: Você comentou que tem algumas pesquisas que você faz,   ? 

EMPRESA 1: Sim. 

DIOMARIO: Tá certo. Queria te dizer, assim, que indicadores você utiliza para saber 

se está seguindo a estratégia? Você estabelece metas na empresa, ou segue essas 

metas? Então, na verdade é isso que você tá preparando agora. 
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EMPRESA 1: Isso. 

DIOMARIO: Você tem a estratégia, e pra cada estratégia você usa o que, um BSC? 

EMPRESA 1: BSC, usa o QPI, ou até mesmo uma situação de gráficos de barra pra 

poder mostrar comparação entre o que eu previ (versus) o que realizou, basicamente 

é isso que eu acabo fazendo. 

DIOMARIO: Perfeito. Aí eu perguntei aqui, acho que a gente falou disso também. 

Como você mede a satisfação dos seus clientes? Você tem grandes empresas como 

cliente? Você diz que tem. E eles fazem exigências de controle? Você disse que sim, 

que fazem e que elas refletem, inclusive, nas decisões internas e pra você entregar 

um produto. 

EMPRESA 1: Isso mesmo. É, um dos pontos também que acontece, o nosso parceiro 

com quem a gente representa o produto deles, ele solicita que a anualmente a gente 

submeta um formulário de pesquisa pros clientes, porque isso acaba sendo 

ranqueado e isso nos qualifica perante o parceiro. Então, esse é outro ponto que é 

um nível de controle do parceiro que faz com que a gente também se submeta, 

entendeu, então esse acaba sendo um outro diferencial também pra mostrar que a 

gente tem esse controle de manter a satisfação, e o nosso índice hoje é alto. 

DIOMARIO: Legal. E o importante é a gente perceber na pesquisa que existe 

realmente uma propagação das grandes empresas propagando e demandando esse 

controle pras pequenas empresas.  

EMPRESA 1: É. 

DIOMARIO: Isso existe,   ? 

EMPRESA 1: Isso existe. 

DIOMARIO: Essa empresa é familiar?  

EMPRESA 1: Sim. Não existe investidores externos. 

DIOMARIO: E possui plano de sucessão? 

EMPRESA 1: Até onde eu tenho conhecimento, não. 
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DIOMARIO: Tá. Quando foi o último treinamento realizado por você? 

EMPRESA 1: Eu realizei ou que eu disponibilizei? 

DIOMARIO: Que você realizou aqui na empresa. Por exemplo, eu fui me atualizar. 

EMPRESA 1: Mês passado eu fui fazer um treinamento sobre desenvolvimento de 

pessoas em (coaching). 

DIOMARIO: Uhum, excelente. Você sabe identificar falhas de gerenciamento? Assim, 

na hora que você tá fazendo uma avaliação dentro da organização ou quando você tá 

recebendo algum relatório, avaliando um parceiro ou não, você sabe identificar 

alguma falha de gerenciamento? E quais seriam as mais comuns? 

EMPRESA 1: Você diz, assim, falhas minhas, ou falhas da própria gestão, da própria 

empresa? 

DIOMARIO: Não, falhas de gerenciamento, pode ser dentro da empresa. Eu tenho na 

empresa, não exatamente sua, mas eu tenho na empresa essa falha. O que eu quero 

identificar é se as pessoas estão sendo conduzidas pelo dia a dia ou se elas estão 

conduzindo o dia a dia. 

EMPRESA 1: Se conduzindo automaticamente, sim. O que a gente tem feito? Vou te 

falar do ano passado. Então desde o ano passado uma das coisas que eu tenho por 

padrão, eu sempre entro em contato com os clientes com quem nós trabalhamos. 

Alguns eu entro toda semana, e outros eu entro uma vez por mês, pra saber como é 

que vão os trabalhos. E com base nisso os clientes acabam nos dando (feedback) de 

alguns pontos, que nós dá uma luz de onde nós estamos errando, seja de uma 

proximidade com colaborador ou seja até mesmo de um status mais diário com o 

próprio cliente. Então esse tipo de coisa a gente acaba trazendo pra dentro de casa, 

apresentando situações como essa pra diretoria pra gente poder tentar mudar uma 

estratégia ou tentar fazer algum tipo de ação pra melhorar essa proximidade. Outro 

ponto importante são reuniões que a gente faz de (feedback) muito forte com os 

funcionários, que eu comentei com você há um tempo atrás. E com isso a gente 

consegue identificar erros de gestão, seja com comunicação, seja de integração com 

a equipe, ou porque o profissional entende que ele tá há muito tempo e não tá sendo 

reconhecido em algum ponto, então a gente faz esse trabalho. A gente começou, esse 
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ponto com os colaboradores, nós começamos há pouco tempo, não faz muito tempo, 

até porque eu também sou novo na empresa. 

DIOMARIO: Entendi. 

EMPRESA 1: Mas a gente começou e o efeito que nós temos tido já tem sido positivo. 

DIOMARIO: Tá, excelente. Quantos colaboradores tem na empresa? 

EMPRESA 1: Nós estamos com um volume de entre 40, quase 50 funcionários. 

DIOMARIO: Uhum. Ocorre a troca constante de colaboradores, é aquele tipo de (turn 

over), não? 

EMPRESA 1: Não, é muito difícil.  

DIOMARIO: E quando isso ocorre, tem muito impacto na empresa? 

EMPRESA 1: Não, a gente tenta minimizar ao máximo, porque impacto na empresa 

acaba sendo mínimo,   , na verdade a gente tenta pensar no cliente, porque 

normalmente essas pessoas acabam realizando trabalhos pra um cliente. Então, 

antes de qualquer ação ou substituição, a gente tenta fazer um trabalho de repasse e 

conhecimento pra minimizar o impacto pro cliente. Então isso é um modelo de trabalho 

nosso, não significa que nesse período que a gente já tá atuando aqui junto com a 

empresa não houve algumas substituições. 

DIOMARIO: Sim. 

EMPRESA 1: Porém, a meu ver o índice é muito baixo perante ao que a gente vê no 

mercado. Então a gente vê muito pessoas de outras cidades, de outros estados, que 

acabam entrando em contato com a gente pra vir trabalhar com a gente, e com isso a 

gente acaba identificando o nível de rotatividade que tem nas empresas e 

descontentamento também. 

DIOMARIO: Perfeitamente. Uma pergunta assim, colaboradores, eles estão abertos 

ou eles fazem propostas pra melhorar o negócio? 

EMPRESA 1: Sim. O que acontece? Nessas reuniões de conversa que eu tenho a 

cada 3 meses com as pessoas, a gente abre um espaço pra ele expor as ideias. E aí 

é que se desarma. Olha, esqueça que eu sou teu gestor, que eu não to aqui pra te 
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cobrar nada, e você tem que expor o que não tá te agradando, pra que a gente possa 

ver se nós estamos errando. E ser você expor alguma idéia que a gente vê que talvez 

você esteja equivocado, eu vou te justificar pra te dar o caminho correto. 

DIOMARIO: Uhum. 

EMPRESA 1: Então, isso já tem acontecido. Tá? Outra coisa que aconteceu, nós 

liberamos agora na semana passada uma intranet, pra gente promover e melhorar a 

nossa comunicação. E tem uma área dentro dela que é pras pessoas poderem fazer 

registro de ideias,   , nós não fizemos ainda uma campanha em cima disto, porque 

faz uma semana que nós liberamos, mas eu quero parar pra pensar numa campanha 

específica pra promover essa exposição de ideias dos colaboradores, que às vezes 

eles não querem falar de frente com o gestor, mas eles querem fazer registro pra que 

alguém pense e avalie naquilo que eles estão colocando. 

DIOMARIO: Uhum, legal. Os colaboradores, eles são capacitados, assim, na direção 

de empreender, de buscar inovação, de dar ideias,   ? Você tá comentando que sim. 

Como que você capacita essas pessoas, assim, pra isso? Tem algum tipo de 

treinamento? 

EMPRESA 1: São 2 pontinhos que nós temos. Primeiro ponto é o seguinte, o nosso 

próprio parceiro exige que a gente mantenha as pessoas atualizadas. É uma exigência, 

uma diretriz por parte dele. E com isso ele nos dá ferramentas que faz com que a 

gente repasse pros colaboradores. Sejam treinamentos, sejam treinamentos via 

internet, sejam treinamentos presenciais. E a gente acaba direcionando as pessoas 

pra estarem participando. O segundo ponto são essas próprias reuniões de (feedback) 

que a gente tem com os colaboradores. E diante dessas conversas a gente acaba 

identificando uma oportunidade de capacitação, ou até mesmo o próprio profissional 

coloca o desejo de ter conhecimento em alguma coisa, a gente para pra analisar qual 

a melhor forma de direcioná-lo, ou até mesmo não direcioná-lo. Se a gente identificar 

que o perfil dele não é aquele, porque ele tem nos apresentado, a gente coloca 

justificativas e explica o porquê do porque, pra que ele venha no momento certo estar 

atuando, realizando algum tipo de capacitação, mas existe esse direcionamento sim. 

DIOMARIO: Excelente. A empresa possui um código de ética ou política de segurança, 

descrição de papéis e responsabilidades? 
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EMPRESA 1: Nós finalizamos agora no mês passado uma documentação de 

descrição de cargos. Tá, já foi apresentado pra diretoria, o que eu to fazendo agora é 

um (book) de cada profissional, que é com base na descrição de cargos eu to criando 

um documento de cada profissional pra que eu possa, além de ter ali a descrição das 

atividades dele, tem o acompanhamento e desenvolvimento daquele profissional. é 

algo que eu to fazendo já, tanto que antes da gente começar a conversar eu tava 

trabalhando com isso. Então isso já é uma das coisas. 

DIOMARIO: Uhum. 

EMPRESA 1: Sobre procedimentos e políticas é uma das coisas que a gente tá 

trabalhando pra ter mais algumas políticas prontas que já foram submetidas para 

aprovação da diretoria. Então, eles aprovando a gente vai fazer a institucionalização 

desses documentos perante a empresa. 

DIOMARIO: Política de segurança? 

EMPRESA 1: Política de segurança, política de recrutamento e seleção, política de 

despesas e viagens, entre outras que nós temos. Tá? 

DIOMARIO: Perfeito. Excelente. Bom, essa é a primeira parte. A gente começou 

oficialmente 15, nós ficamos 34 minutos falando aqui. Agora são 10 pras 3, você acha 

que a gente consegue falar mais uns 20, 30 minutos? 

EMPRESA 1: Pode seguir, consegue, conseguimos sim. 

DIOMARIO: A gente fecha? 

EMPRESA 1: Eu destinei 1 hora pra você, pra gente poder conversar. 

DIOMARIO: Tá. Então vamo fechar aqui, vai dar mais ou menos certo até 3 e 15. 

Funciona? 

EMPRESA 1: Funciona, claro. 

DIOMARIO: Então, vamo lá, rapidinho. Aqui é uma pergunta que dispensa, mas eu 

vou seguir o roteiro. A empresa possui banda larga? 

EMPRESA 1: Sim. 
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DIOMARIO: Sim. A empresa possui sítio na internet, eu vi. Aí uma pergunta, a 

empresa disponibiliza relatórios periódicos, por exemplo, balanço, crescimento ou 

outras informações pra enviar pra investidores e patrocinadores? 

EMPRESA 1: Para parceiro. 

DIOMARIO: Para parceiro? Isso. De forma espontânea ou somente o que a lei exige? 

EMPRESA 1: É, a lei exige. 

DIOMARIO: Exigência da lei, só? 

EMPRESA 1: O compromisso entre as 2 partes exige que exista isso.  

DIOMARIO: Uhum. E esse relatório é preparado pelo conselho, pelos gestores da 

empresa? 

EMPRESA 1: Pela alta direção. 

DIOMARIO: Pela alta direção. Esses relatórios são conferidos pra certificar que todas 

as leis reguladores, inclusive, consolida resultado de outras filiais? 

EMPRESA 1: Sim. 

DIOMARIO: Aqui tem filial em (São Paulo) e (Joinville),   ? 

EMPRESA 1: (Joinville). 

DIOMARIO: Legal. E qual é o canal que você entrega isso? Via internet, impresso? 

EMPRESA 1: É internet, então nós temos que submeter essa documentação via 

internet, porém nós também enviamos via (e-mail) pra certificar que não tenha 

nenhum tipo de problema. Aí nós temos um representante dentro da empresa que 

acaba sendo nosso canal de comunicação. Então a gente envia toda essa 

documentação pra esse canal. 

DIOMARIO: E se algum colaborador quiser ver essa informação, ele tem acesso? Ou 

isso é confidencial? 

EMPRESA 1: Isso é confidencial. 

DIOMARIO: Tá. 
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EMPRESA 1: A empresa ainda não disponibiliza esse tipo de informação. É uma das 

coisas que a gente tá parando pra pensar também, qual é o nível de dados e 

informação que a gente quer começar a apresentar pros colaboradores. Mas ainda 

não temos um prazo de quando isso pode acontecer. 

DIOMARIO: Na política de segurança de informação, uma das informações ou um dos 

pontos pode ser, talvez pensando futuramente, classificação de informação. 

EMPRESA 1: Isso, isso mesmo. 

DIOMARIO: Tá bom. A empresa possui participação acionária em outra empresa da 

cadeira de trabalho dela? 

EMPRESA 1: Não. 

DIOMARIO: Isso é pra ver conflito de interesse,   ? Ou os sócios dessa empresa, a 

pessoa, possui, é dona de algum pedacinho de outra empresa que está na cadeia 

dessa aqui? 

EMPRESA 1: Não tenho conhecimento disso, isso eu não tenho conhecimento. 

DIOMARIO: Tá, tá bom. É porque isso também pode causar esse conflito de interesse, 

de direcionar essa empresa pra um caminho pra favorecer na verdade a outra. 

EMPRESA 1: Existe isso, mas assim, eu entendo esse tipo de manobra porém aqui 

na empresa eu desconheço. Pelo menos, não chegou ao meu conhecimento. 

DIOMARIO: A outra pergunta. A eficiência dos controles internos é frequentemente 

revisada com intuito de mitigar os riscos de negócio? 

EMPRESA 1: Sim. Quando a gente pensa na gestão, sim. Então a diretoria para pra 

fazer isso. Então, uma coisa que a gente quer fazer é começar a medir a performance 

de trabalho da área que eu faço a gestão,   , que é o que eu tava te falando dos 

indicadores anteriores. Nós temos alguns controles mas ainda, ao meu ver, ainda são 

ineficientes. A gente quer fazer com que o negócio seja um pouco mais abrangente e 

que gera um resultado e valor positivo. 

DIOMARIO: E vocês vão estabelecer nesse ponto, nesses indicadores, responsáveis 

por atividades? 
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EMPRESA 1: Sim, isso é uma das metas. 

DIOMARIO: Uhum. Ótimo. Agora com relação à gestão do conhecimento. 

EMPRESA 1: Tá. 

DIOMARIO: Como a empresa percebe o trato conhecimento? Existe gestão do 

conhecimento? A informação e conhecimento são vistos como ativos na empresa? 

EMPRESA 1: Sim. O que acontece? Normalmente, a gente não tem condições de 

parar toda uma empresa pra um treinamento, por exemplo, ou até mesmo uma 

palestra que vai ser feita. Então, normalmente a gente direciona uma pessoa 

específica que acaba sendo um tutor dentro da empresa, que vai ser capacitado, e 

posteriormente essa pessoa multiplica o conhecimento pra outras pessoas. Então 

esse é um padrão de trabalho nosso. Então, nós temos pessoas que são analistas de 

negócio com 3 verticais aqui dentro, por exemplo, a área financeira, a área de (trade) 

e logística e uma área industrial. Então nós capacitamos essas 3 verticais, por 

exemplo, e quando eu tenho a necessidade de, no momento que eu capacito uma 

pessoa de manufatura na área industrial, por exemplo, eu programo com essa pessoa 

a multiplicação desse conhecimento. Então a gente faz toda uma agenda, entra em 

contato com os colaboradores, fala qual é o programa de capacitação e conhecimento, 

pra que o mesmo conhecimento que ele adquiriu seja repassado pras outras pessoas, 

pra gente tentar manter não o mesmo nível de conhecimento, que isso é difícil, porque 

a absorção do conhecimento é diferente de pessoa pra pessoa, mas que a empresa 

cumpra com a responsabilidade de manter as pessoas informadas de coisas 

novas,   , e também aí tem um papel da parte da gestão de fazer esse 

acompanhamento, e exigir que as pessoas também estejam se capacitando. Então, o 

nosso parceiro sempre libera novos treinamentos e eu mando esses treinamentos pro 

pessoal, tal dia tem treinamento disso, então pessoa fulano de tal, seria interessante 

você estar vendo isso pra tua capacitação, e posteriormente eu gostaria que você 

multiplicasse esse conhecimento pra essa pessoa. Não sei se é isso que é a resposta. 

DIOMARIO: Uhum. 

EMPRESA 1: Mas se for isso, é isso aí. 

DIOMARIO: Não, beleza. Porque é pra saber justamente o risco disso,   , por 
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exemplo, eu perguntei na outra questão lá atrás se as pessoas mudavam muito, não 

mudam muito. Mas então, mesmo assim apesar de não mudarem muito, se você não 

expandir esse conhecimento ou não propagar como você diz, o que vai acontecer é 

que mesmo não mudando muito, se ela sair ela leva junto um capital,   , um ativo 

que é da tua empresa. 

EMPRESA 1: Isso. 

DIOMARIO: Outra coisa, você tem alguma base de conhecimento, algo que você faça 

colaboração? 

EMPRESA 1: Sim. 

DIOMARIO: (Sharepoint)? 

EMPRESA 1: (Sharepoint) e tem mais uma ferramenta que tem todos os artefatos, 

não sei se é essa a palavra correta, de (books) pra estudo, vídeos de treinamento, e 

a gente conecta o nosso (SharePoint) com essa ferramenta. 

DIOMARIO: Ah, perfeito. Uhum. Uma biblioteca. 

EMPRESA 1: Uma biblioteca (online). 

DIOMARIO: Tá bom. E vocês tem políticas ou, como é que eu digo, existe política de 

segurança de informação, que você já me colocou que tá fazendo definição de papéis 

e perfis de acesso, deve estar lá alguma coisa assim. 

EMPRESA 1: Sim. 

DIOMARIO: Geralmente quando você fala de aplicação de política, tem um pouco de 

resistência pra aplicar.  

EMPRESA 1: Sim. 

DIOMARIO: Os colaboradores percebem a importância desse processo de segurança 

dentro da empresa? 

EMPRESA 1: Sim. Até em alguns pontos eles pedem muito que tenha essa situação 

de controles que eles querem ver, pra ver o nível de organização e maturidade da 

empresa. 
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DIOMARIO: Uhum. 

EMPRESA 1: Então é uma das coisas. Antes de eu estar aqui, eu era um gestor de TI, 

então a gente acaba trazendo essa experiência pra uma estrutura de serviços, e os 

colaboradores acabam colocando essas coisas, puxa, podia ter controle disso. Então, 

essa exposição de ideias que nos ajuda também a parar pra pensar nessa parte de 

segurança de informação também. 

DIOMARIO: Perfeito. Teve alguma situação de abuso de poder ou fraude dentro da 

organização. 

EMPRESA 1: Não. Não no tempo que eu to aqui. 

DIOMARIO: Uhum. A empresa mantém as informações, o currículo dos candidatos a 

membro de conselho administrativo? A empresa tem conselho administrativo? 

EMPRESA 1: Não, são 2 sócios, e os 2 sócios são que ocupam hoje 2 das 3 diretorias. 

DIOMARIO: Uhum, ok. Então essa pergunta não se aplica. A empresa tem lançado 

captações de investimento no mercado?  

EMPRESA 1: Não. 

DIOMARIO: Houve disponibilização de relatório público? 

EMPRESA 1: Não. 

DIOMARIO: Ela agenda assembleias? Também não. 

EMPRESA 1: Não se aplica. 

DIOMARIO: A empresa possui código de conduta que deve ser seguido por todos os 

colaboradores, executivos e membros do conselho? 

EMPRESA 1: Existe a idéia, porém não formalizada, num documento. É uma das 

coisas que a gente tá querendo trabalhar já, com isso. O nosso parceiro exige um 

código de conduta que ele nos passa, que ele espera do parceiro. Então a gente acaba 

usando esse manual como uma referência, mas a gente entende que toda empresa 

tem que ter o seu, ela pode até usar uma referência, porém agregando algumas coisas 

ou tirando algumas coisas. Então é um trabalho que nós estamos com pendência 
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ainda pra ser realizado. 

DIOMARIO: Perfeito. Mas tá na lista de vocês. 

EMPRESA 1: Sim. 

DIOMARIO: Uhum. A empresa possui conselheiros independentes de alguma outra 

forma? Não? Só os sócios mesmo. A sua empresa possui, contem registro de tudo, 

ou do que foi pago aos membros do conselho ou membros da diretoria? 

EMPRESA 1: Sim. 

DIOMARIO: Esses valores são disponibilizados, por exemplo, para os (stakeholders), 

sei lá, para os teus parceiros?  

EMPRESA 1: Não, eu não tenho conhecimento disto, não tenho essa informação. Eu 

entendo que pela forma de trabalho e parceria, não há essa necessidade. Há 

necessidade de apresentar a receita da empresa, do que ela faturou, pra poder 

comprovar o nível de atuação dos produtos que nós representamos, mas não chegar 

ao nível de valores. 

DIOMARIO: E tem alguma política que define quanto vai receber o diretor, quanto vai 

receber o presidente, jurídico? 

EMPRESA 1: Não. A alta direção, não, porém exige da gestão pra baixo, isso sim. 

DIOMARIO: Mas existe política então de remuneração pros colaboradores? 

EMPRESA 1: Existe. 

DIOMARIO: Tá bom. Houve situação em que algum membro do conselho ou os sócios 

alterou sua participação acionária? Então na verdade, nenhum deles, se eles são 

sócios iguais,   , sócios majoritários. 

EMPRESA 1: Houve um tempo atrás que existia um outro sócio na empresa, só que 

daí um dos diretores acabou adquirindo a parte dele e entrou um novo sócio que é a 

diretoria à qual eu to submetido. Mas faz tempo que isso aconteceu. 

DIOMARIO: Perfeito. Só mais um minuto. Sua empresa possui um comitê de auditoria 

interna ou externa? 
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EMPRESA 1: Não. 

DIOMARIO: Caso não possua, que é o caso, pretende estabelecer um? Em quanto 

tempo? 

EMPRESA 1: Pretendemos, mas ainda nós não temos uma visão. A gente tem um 

desejo de que no prazo de, no mínimo, 3 anos, a gente tenha um controle desse tipo, 

seja pra um nível de auditoria interna como também a nível dos trabalhos que são 

realizados a partir de serviço. É uma idéia que eu tenho sobre o planejamento de 

médio, curto e longo prazo pros trabalhos, tá, já cheguei  a comentar sobre isso com 

a diretoria, eles acharam uma boa idéia, mas a gente acha que nós temos algumas 

coisas pra melhorar aí, e construir uma base mais sólida em relação à algumas coisas 

antes de chegar nesse nível de controle. 

DIOMARIO: Mas a empresa aqui já sofreu alguma auditoria? 

EMPRESA 1: Não. 

DIOMARIO: Tá, porque então a próxima pergunta seria, em caso de apontamento de 

auditoria, são definidas e planejadas ações? 

EMPRESA 1: Não se aplica ainda em nosso caso. 

DIOMARIO: Nem auditoria interna, e pra auditoria externa também não foi feito 

nenhum tipo de auditoria. 

EMPRESA 1: Não. 

DIOMARIO: Uhum. Então, tenho algumas perguntas de auditoria, não vai dar. O 

conselho administrativo, definir políticas onde são definidos escopo de atividades 

separado ou esperados de responsáveis pela atividade é o que você tá vendo 

agora,   ? 

EMPRESA 1: Uhum. 

DIOMARIO: Ta fazendo escopo das atividades. 

EMPRESA 1: Indicador de perfeição. 

DIOMARIO: Houve caso relevante de fraude na empresa que poderia afetar a imagem 
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da organização? Comentou que não. 

EMPRESA 1: Não. 

DIOMARIO: Sua empresa possui algum papel chamado relação com o investidor? 

EMPRESA 1: Não. 

DIOMARIO: É que na verdade vocês são uma empresa familiar, por assim dizer. Sua 

empresa utiliza tecnologia ou outros recursos para tornar mais eficiente o uso dos 

recursos naturais? Por exemplo, vocês tratam os rejeitos da própria indústria, do 

próprio trabalho, papel, equipamento obsoleto, cd, coisa velha, como que vocês fazem 

pra esse tipo de situação? 

EMPRESA 1: Descarte,   ? 

DIOMARIO: É. Tem algum passinho ou não? 

EMPRESA 1: A gente não tem ainda aquelas cesta de lixo que faz a separação. Mas 

como são poucas pessoas que trabalham no escritório, a gente tem os lixinhos 

específicos, a gente separa as coisas, mas isso não é uma coisa que é definida como 

padrão, ou mais consciência das pessoas, que elas sabem onde tem que jogar 

algumas coisa pra não misturar, mas não é uma cosia padrão. 

DIOMARIO: E, por exemplo, equipamento? Notebook que não usa mais? 

EMPRESA 1: Aí é descarte. A gente pega e normalmente vende, ou doa, coisa do tipo. 

Não existe um descarte de lixo ou um local específico pra fazer descarte desse tipo 

de coisa, não tem. 

DIOMARIO: Tá. Você conhece a sua cadeia produtiva, a ponto de selecionar parceiros 

que tenham as mesmas preocupações que você com a natureza, leis, regulamentos, 

etc? Vocês tem uma cadeia. Vocês são contratados por alguém, aí vocês contratam 

outra empresa ou colaboradores, ou pessoas terceirizadas, não sei, e vocês 

conhecem essas empresas ou pessoas a ponto de dizer assim, "ah, essas pessoas 

tão seguindo as leis". Ou, por exemplo, eu contrato uma empresa, acontece igual a 

um exemplo que tem no jornal, é a (Zara),   , eu contrato a (Zara), só que a (Zara), 

lá num pedacinho dela, ela contratou trabalho escravo. Isso de alguma forma afeta lá 

no primeiro contratante.  
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EMPRESA 1: Sim. 

DIOMARIO: Vocês investem pra conhecer quem vocês tão contratando, ou com quem 

vocês tão se relacionando? 

EMPRESA 1: Isso não chega também ao meu conhecimento, como eu te falei lá atrás, 

que isso fica no nível de controle da alta direção executiva com a parte da diretoria 

comercial. Eu entendo que eles param pra avaliar pontos como esse porque nós não 

somos uma big empresa, mas a gente entende que impactos que tão lá atrás, traz 

uma onda gigante que pode chegar numa empresa maior do que a nossa, que nesse 

caso é o nosso parceiro,   , que a gente tem a parceria. Mas assim, como existiam 

diretrizes que nós temos que seguir, do que nós fazemos pra não manchar a imagem 

do nosso parceiro, de quem nós representamos um produto, a gente para pra pensar. 

Quem teria mais detalhes sobre isso e como isso é feito seria a diretoria comercial e 

executiva da empresa, eu não chego nesse nível de controle. 

DIOMARIO: Perfeito. Como a comunidade vê a sua empresa, onde você tá localizado? 

Aqui, por exemplo, tem algum programa social ou ambiental que a empresa apoia? 

EMPRESA 1: Não tenho conhecimento disso. O que nós temos conhecimento é assim, 

normalmente a gente faz pesquisa junto com os colaboradores pra saber o que se 

comenta,   , mas no sentido de outras pessoas que trabalham no mesmo ramo pra 

ver como a empresa tá sendo vista, mas não no sentido de um impacto 

necessariamente ambiental ou social, tá, o que acontece normalmente é que a gente 

apoia algumas iniciativas como palestras e treinamentos em faculdades. Então aí 

normalmente essas empresas acabam colocando lá o logo da nossa empresa, falam 

"olha, a empresa 1 tá apoiando a gente nisso, tá sendo um dos nossos patrocinadores". 

DIOMARIO: Teve um recente numa universidade ai,   ? 

EMPRESA 1: Isso, na (Positivo). 

DIOMARIO: Entendi. E você possui universidade corporativa internamente? 

EMPRESA 1: Não, não chegamos nesse nível ainda. 

DIOMARIO: Apesar de ter uma biblioteca completa do fornecedor pra avaliar e 

estudar,   ? 
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EMPRESA 1: Sim. 

DIOMARIO: Uhum. Tá bom. (Emerson), é isso, nós chegamos então, como tínhamos 

aqui, tem diversas perguntas que a gente involuiu um pouco mais sobre auditoria nos 

próximos itens, mas não tem problema. Entenda que a gente cumpriu o objetivo. Eu 

agradeço. Então eu to fechando. Você tem alguma questão a fazer, perguntar? 

EMPRESA 1: Não. 

DIOMARIO: Estou encerrando a entrevista da empresa número 1. Obrigado. 

EMPRESA 1: De nada. 

[00:53:24] 
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ANEXO D – TRANSCRIÇÃO ENTREVISTA EMPRESA B 

 
02 de julho de 2015 

 
PARTICIPANTES 
Entrevistador – Diomario (Mestrando) 
Entrevistado – Empresa (Dono, Executivo ou Gerente)  
 
TEMPO DE GRAVAÇÃO 

40 minutos e 07 segundos 
 

[00:00:00]   

DIOMARIO: Hoje é dia 25/06, fazendo a entrevista com a empresa 2 para mestrado 

de governança e sustentabilidade, práticas que favorecem a utilização dos princípios 

de governança corporativa por pequenas e médias empresas brasileiras. A primeira 

pergunta é assim, sua empresa possui plano de negócios? E esse plano de negócios 

foi ou é acompanhado pela gestão da empresa? 

EMPRESA 2: Não, a empresa não possui um plano de negócios.  

DIOMARIO: Ok. Você pretende expandir seus negócios nos próximos anos? 

EMPRESA 2: Sim.  

DIOMARIO: E você considera aspectos políticos, econômicos, ou ambientais na 

definição dessa estratégia de crescimento? 

EMPRESA 2: Sim.  

DIOMARIO: Como sua empresa pretende alcançar esses objetivos? Como que você 

considera, você usa algum tipo de ferramenta, como você entende que vai atingir esse 

crescimento? 

EMPRESA 2: Bom, ferramenta, nós não utilizamos uma ferramenta efetivamente. Nós 

sabemos que o mercado esta aí e eu busco fazer um trabalho comercial para atingir 

esses objetivos, mas não existe uma ferramenta efetiva que controle... nós somos 

bons no que fazemos, temos certeza que vamos conseguir conquistar pessoas 

através de uma estratégia comercial. 
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DIOMARIO: Ok. E você tem visibilidade sobre as oportunidades ou ameaças, assim, 

do ambiente externo? E sobre as tuas forças ou fraquezas, considerando essa 

questão de crescimento, ah, eu vou crescer, pretendo crescer nos próximos anos. Eu 

sei quais são as oportunidades ou ameaças e as forças ou fraquezas pra que isso 

ocorra? 

EMPRESA 2: Bom, isso é muito dinâmico,   ? Mas tem-se sim uma noção disso tudo,    

então você sabe no que é bom, mas você sabe no que o outro é bom também. Você 

sabe que tá crescendo, você vê. Você lê notícias. Então, sempre buscando informação 

e ver o caminho que o mercado tá traçando pra uma determinada tecnologia. Por 

exemplo, hoje é o SAAS,   , que é o (software) como serviço. 

DIOMARIO: Uhum. E, uma outra questão, ah, outra coisa. Retomando então, você 

tem visibilidade se o crescimento da sua empresa causará impactos ambientais? E se 

esses possíveis impactos podem mudar os seus planos ou não? 

EMPRESA 2: Você tá querendo dizer ecologicamente correto, é isso? 

DIOMARIO: É. Se, por exemplo, vou ter um crescimento, vou trocar todos os meus 

equipamentos, e vou jogar esse meu equipamento fora. O que vai acontecer com esse 

equipamento,   , alguém vai pegar ou não vai? Ou, eu vou reformular, e vou acabar 

gerando mais papel do que eu gerava antes. Então, isso pode afetar o meio ambiente, 

gerar mais carbono, essas coisas assim.  

EMPRESA 2: Então, nós lá temos uma política de descarte de equipamento, e que 

nós temos uma empresa que coleta esses equipamentos e dá uma destinação correta 

e nos entrega um certificado. E quanto à questão de papel obviamente, bom, primeiro 

nós usamos papel reciclado, e segundo, tentamos diminuir o máximo o uso de papel. 

Mas também pensamos na coisa ecologicamente correta,   , então questão de 

energia, sustentabilidade, essas coisas todas. 

DIOMARIO: Uhum. Você tem alguma meta de melhorar o meio ambiente durante o 

seu crescimento? Eu contribuo contra o carbono, ou eu to cuidando determinada área, 

quando eu falo meio ambiente, sustentabilidade, não é só você cuidar da natureza, 

mas se você adotou, por exemplo, um asilo,   ? 

EMPRESA 2: Então, nós temos uma, eu não vou dizer que nós temos por que isso tá 
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meio parado, mas nós tínhamos, e vou retomar isso, é um projeto chamado "Viva 

Ética", nesse projeto eu pego material dos meus clientes que iam ser descartados, em 

sua grande maioria computadores, convido pessoas do meu círculo de amizades pra 

me ajudar a consertar esses computadores e equipamentos, e doo os equipamentos 

consertados para uma instituição de caridade, e o lixo eletrônico eu descarto de uma 

forma correta. É isso. 

DIOMARIO: Uhum, legal. Sua empresa sofreria algum impacto caso contratasse ou 

fosse contratada por um parceiro comercial que não seguisse exatamente todas as 

leis e regulamentos? Ela sofreria algum impacto caso contratasse alguém, e essa 

empresa tivesse, por exemplo, utilizando menores pra trabalhar, a tua empresa 

sofreria algum impacto de imagem ou algum impacto negativo na sociedade? 

EMPRESA 2: Eu acredito que, pelo nome da empresa, não vou citar,    até porque 

não posso citar, isso seria antes de contratar uma empresa, nós averiguaríamos essa 

situação,    pra não, justamente assim, com internet ai qualquer coisa pode cair na 

rede e cair na rede, meu amigo, já era,   ? 

DIOMARIO: Então sofreria, caso você fosse contratado por uma empresa que não é 

idônea, eu vou lá e contrato a sua empresa. Então, não é só aceitar o contrato, você 

vai ver "ah, essa empresa que tá me contratando, ela é idônea?", porque isso também 

pode afetar a imagem da tua empresa, caso a outra tenha algum problema no 

mercado. 

EMPRESA 2: Com certeza, uhum. 

DIOMARIO: Tá ok. E como que você determina seus parceiros de negócio? Tem 

algum critério, ou alguma pesquisa que você faz? 

EMPRESA 2: Normalmente, os parceiros comerciais a gente escolhe por indicação,    

então normalmente é indicação. Quando não é indicação, pede-se referências 

comerciais,    e analisa-se o cadastro do cliente, mas não posso dar o privilégio de 

não aceitar um cliente. Então, cliente, quando não é indicação, tem que ir pelo 

histórico comercial dele,    então, não tem como ir muito a fundo em outros 

quesitos,   ? 

DIOMARIO: Uhum. Você sabe quais são os reguladores da indústria que você 
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trabalha ou do seu segmento comercial? Assim, igual nós temos a (ANEEL), a 

(ANVISA),    você sabe que regulador é o da sua indústria? 

EMPRESA 2: Minha indústria é uma zona.  

DIOMARIO: Sim. 

EMPRESA 2: Não tem um órgão regulador efetivo, isso é um grande problema. Quem 

paga imposto, quem trabalha correto, quem tem funcionário, quem tem que bancar 

uma estrutura sofre muito com o que eu chamo de picareta, então isso é uma coisa 

que faz muita falta, um órgão regulador, e alguém que lute a favor dos nossos direitos. 

Atualmente existe a (Cespro), é isso? 

DIOMARIO: Não sei, não conheço. (Assespro), tá, eu posso verificar. 

EMPRESA 2: Então ele tenta de repente dar uma força, mas eu acredito que não é 

efetivo. 

DIOMARIO: E me diz uma coisa, esse é um ponto, reguladores era um ponto. E outro 

é, se você sabe dizer que leis que a tua empresa tem que seguir pra ela estar livre de 

problema, de multa ou algum descontentamento de clientes, que leis que você "essa, 

essas daqui eu tenho que seguir", seguimos todas as leis mas essa lei tenho que 

seguir ou quais eu sigo? 

EMPRESA 2: Eu acho que a principal é a CLT. E aí é obvio que você vai colocar a lei 

do cliente em primeiro lugar.  

DIOMARIO: CLT. Lei do cliente que você fala é? 

EMPRESA 2: Lei do cliente preambular, o cliente tem sempre a razão. 

DIOMARIO: Ah, entendi, tá bom. Como você acha que é escolhido pra participar de 

uma rede de serviços, processos e produtos,   ? Qual é o seu diferencial, na sua 

opinião? 

EMPRESA 2: Indicação e qualidade do serviço. 

DIOMARIO: Uhum. Quem são os seus concorrentes? Você sabe, assim, não precisa 

me dizer quais são, mas você sabe quem são os seus concorrentes? 
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EMPRESA 2: Sim. 

DIOMARIO: E outra. A internet pode afetar os seus negócios? Porque se você 

considerar hoje e perguntar pra alguém "quem é o concorrente das (Casas Bahia)?", 

muitos vão responder "ah, é o (Ponto Frio), a (Colombo)". Só que se a gente for 

verificar, com a internet, o concorrente das (Casas Bahia) é o (Ebay), o (Bestbay), 

(Ponto Frio) e muitos outros pelo mundo. A minha pergunta é se, você sabendo quem 

são os seus concorrentes, locais por assim dizer, a internet pode fazer com que você 

tenha uma gama maior de concorrentes, ou não? 

EMPRESA 2: Sim. 

DIOMARIO: Uma empresa que vem de fora, por exemplo, (Brasil) ou uma 

multinacional,    ela pode contratar uma empresa que faz o mesmo serviço que a 

tua, de outro lugar em função da internet? 

EMPRESA 2: Sim, obviamente. Pode sim. E isso impacta diretamente,    nos 

negócios. Apesar de que a grande maioria dos nossos clientes é indicação, a internet 

realmente é um grande fator de "vamos conhecer os seus serviços". 

DIOMARIO: Então, a internet você comentou. Você pode informar ou você sabe 

informar quando foi a última melhoria realizada por sua empresa, e seus processos 

ou serviços? Foi esse ano, ano passado? 

EMPRESA 2: Foi no começo desse ano quando nós implementamos a política de RH 

na empresa.  

DIOMARIO: Legal, e com que periodicidade você reavalia a necessidade de melhorar 

ou de inovar dentro da empresa? É somente em caso de problema, ou concorrente, 

ou qual é o critério, o gatilho que faz "opa, preciso reavaliar ou melhor alguma coisa"? 

EMPRESA 2: Normalmente esse processo ocorre anualmente. Existe, final de ano aí 

a gente revê muita coisa. Mas se começar a perder muito cliente, ou um determinado 

concorrente aparecer, meu, vamo se coçar porque anualmente tá demorando demais.  

DIOMARIO: Hum, entendi. Então a concorrência pode, a questão de perda negocial, 

você "opa, o que tá acontecendo" é um outro gatilho. Tá. E você, uma coisa, você 

possui lista de pendências a fazer na sua empresa?  
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EMPRESA 2: Sim. 

DIOMARIO: Ah, outra coisa. Essa lista de pendências você consegue priorizar o que 

é mais importante, o que é menos importante, colocar numa ordem essa lista? 

EMPRESA 2: Sim senhor. 

DIOMARIO: E outra coisa, o que impede você de executar essa lista?  

EMPRESA 2: Normalmente, o que me impede de executar uma lista de pendência 

são as tarefas urgentes, que aparece no decorrer do dia, e você tem que apagar um 

incêndio. 

DIOMARIO: Legal. E outra coisa, você atua na causa raiz dos problemas, ou você 

procura a solução mais rápida mesmo que esteja exposto a uma nova ocorrência? 

Como você atua, ah, pintou uma causa urgente, como você comentou, como você faz, 

ah, eu quero achar a solução pra nunca mais acontecer? Ou você vai lá e atua e, opa, 

um durex aqui resolve? 

EMPRESA 2: Cada caso é um caso. Se for, por exemplo, uma urgência, que pra 

aquela hora precisa voltar a funcionar alguma coisa, meu, vamo trabalhar pra costurar 

o negócio. 

DIOMARIO: Uhum. 

EMPRESA 2: Agora, se eu conseguir identificar a causa raiz da coisa, nós vamo atrás 

da solução. 

DIOMARIO: Joia. 

EMPRESA 2: Vamo buscar identificar a causa raiz. 

DIOMARIO: E falando de causa raiz,    de achar realmente uma solução definitiva 

pra aquilo, você utiliza algum tipo de ferramenta pra saber, ah, eu to atuando na causa 

raiz, ou um PDCA, ou um (Ishikawa), aquele espinha de peixe, sei lá, os 5 porquês, 

você utiliza algum tipo de ferramenta assim, ou de técnica, melhor dizendo, pra achar 

a causa raiz do problema? 

EMPRESA 2: É o PDCA. 
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DIOMARIO: Tá. A sua empresa tem visibilidade dos riscos na operação de negócio? 

Você tem, por exemplo, uma lista de riscos? Olha, isso pode acontecer com a minha 

empresa, ou risco de dólar subir, não sei, mas uma lista de riscos que você pode 

passar? 

EMPRESA 2: Formalmente, não. Não tem uma lista de riscos. Entendendo os riscos 

do negócio. 

DIOMARIO: Sua empresa tem listada ações que possam mitigar esses riscos? Ou 

você entende que não são necessárias, essa lista de ações? 

EMPRESA 2: Eu entendo que são necessárias, imprescindíveis na realidade, mas eu 

não possuo hoje uma lista, e isso eu digo formalmente,    formal. 

DIOMARIO: Uhum, perfeito. Você compara o desenvolvimento da sua empresa com 

seus concorrentes locais ou globais?  

EMPRESA 2: Sim. 

DIOMARIO: E como que você compara isso? 

EMPRESA 2: Bate papo com a concorrência. Vou até a concorrência, pergunto como 

é que tá a coisa, como é que tá, como é que não tá, quantos funcionários tem, quantos 

clientes tem, essa coisa. 

DIOMARIO: Uhum. E daí com essas conversas, com essa espécie de entrevista, você 

entende. Ah, meu negócio tá indo bem, ou meu negócio não tá indo bem. Você 

consegue se comparar com a tua indústria,   ? 

EMPRESA 2: Isso. 

DIOMARIO: Tá jóia. E, assim, com base nessas entrevistas que você faz, você utiliza 

algum indicador pra saber se você tá seguindo a estratégia da empresa, ou não? 

EMPRESA 2: Não. 

DIOMARIO: Tá, não. E você estabelece alguma meta pra sua empresa? Esse ano, 

2015, iremos fazer tal coisa, ou precisamos expandir tal setor? 

EMPRESA 2: Eu já fiz isso, mas hoje em dia eu to mais focado em manter o que eu 
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tenho do que expandir. 

DIOMARIO: Em especial esse ano, 2015? 

EMPRESA 2: Em especial 2015. 

DIOMARIO: Tá, em função da crise que a gente tá vivendo. 

EMPRESA 2: Exato. 

DIOMARIO: Mas, se não considerássemos essa crise e fosse um ano, por exemplo, 

o ano retrasado? 

EMPRESA 2: Sim. Tem meta de crescimento, meta de expansão, meta de faturamento, 

exatamente. 

DIOMARIO: Uhum, tá jóia. E como você mede a satisfação de seus clientes? 

EMPRESA 2: Pesquisa de satisfação semestral. 

DIOMARIO: Semestral. Você tem grandes empresas como seus clientes? E daí a 

pergunta, dependendo da resposta, elas fazem exigências de controle pra você? 

EMPRESA 2: Não tenho grandes clientes, e nenhuma faz exigências de controle. 

DIOMARIO: Uhum. Sua empresa é familiar? 

EMPRESA 2: Não. 

DIOMARIO: Quando foi o último treinamento realizado por você, e qual foi? 

EMPRESA 2: No mês 3, um treinamento técnico sobre (SQL Server).  

DIOMARIO: Jóia. Você sabe identificar as falhas de gerenciamento da sua 

organização? Não precisa dizer aqui, mas você sabe identificar? Eu sei que tem 

problemas, ou sei que não tá ok, mas eu tenho que melhorar? 

EMPRESA 2: Sim.  

DIOMARIO: Uhum, tá jóia. Quantos colaboradores existem na sua empresa? 

EMPRESA 2: 11. 
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DIOMARIO: Você troca constantemente de colaboradores? 

EMPRESA 2: Não. 

DIOMARIO: E quando isso ocorre, de repente quando ocorre uma troca, quais os 

impactos pra tua empresa? 

EMPRESA 2: Encontrar um profissional qualificado e de confiança é muito complicado. 

Então é muito desgastante encontrar um bom profissional.  

DIOMARIO: Entendi. Os seus colaboradores compartilham com você o desejo de 

crescer e de crescer junto com a empresa? 

EMPRESA 2: Sim. A maioria deles tem essa noção de que a soma do todo é melhor 

que o trabalho individual,   ? 

DIOMARIO: Uhum. E você capacita seus colaboradores na direção do 

empreendedorismo? Isso quer dizer, você permite que eles criem, que eles 

apresentem seus pontos de vista? 

EMPRESA 2: Eu normalmente estimulo eles a trazer novas idéias pra dentro da 

empresa. Então, tento ser o mais acessível possível, ouvir e tentar implementar o que 

eles sugerem,    tentar ou efetivamente implementar. Ou pelo menos ouvi-los e dizer 

que a idéia é boa, se for uma idéia boa, e tentar implementar, isso acontece. 

DIOMARIO: Uhum, e você presta treinamentos pra que eles se soltem ou falem, ou 

vão aprender algo e queiram aplicar na empresa? 

EMPRESA 2: Nós temos um programa na empresa que a pessoa aborda assuntos, e 

expõe esses assuntos para os demais colaboradores. Então, ele apresenta, ele 

estuda o tema, faz uma apresentação, e apresenta pros demais colaboradores. 

DIOMARIO: Jóia. A empresa possui um código de conduta, política de segurança e 

descrição de papéis? 

EMPRESA 2: Sim, possui. 

DIOMARIO: Ótimo. A sua empresa utiliza tecnologia da informação de forma a trazer 

longevidade para os negócios? 
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EMPRESA 2: Sim. 

Parte Governança: 

DIOMARIO: Tá jóia. Então, essa parte de ferramenta de gestão que a gente tava 

conversando, agora vamos passar para questões de governança. Aqui eu acredito 

que você, muito rápido. Vamo lá. A sua empresa possui banda larga? 

EMPRESA 2: Sim. 

DIOMARIO: E possui um (site) na internet? 

EMPRESA 2: Sim. 

DIOMARIO: Jóia. A tua empresa disponibiliza algum relatório periódico nesse site que 

você tem de balanço, financeiro, ou crescimento, ou outras informações pra que a 

comunidade possa ver, algum patrocinador, algo assim? 

EMPRESA 2: Não. 

DIOMARIO: Tá. Então ok. E internamente, você tem esse tipo de relatório? 

EMPRESA 2: Não, também. 

DIOMARIO: Tá. Ok. Então vou passar as perguntas. Esse relatório é preparado pelo 

conselho administrativo, passo, esses relatórios são conferidos para certificar que 

seguem todas as leis, passo, porque você não gera, tá, aqui tem uma outra pergunta, 

qual o canal de entrega, também não, vamos passar. A empresa tem participação 

acionária, então ela é dona de alguma outra empresa que esteja na tua cadeia de 

trabalho? 

EMPRESA 2: Não.  

DIOMARIO: Ou possui alguém em seu quadro ou sócio proprietário de algumas 

empresas, de alguma outra empresa que você tem na sua cadeia? 

EMPRESA 2: Não, (solamente yo). 

DIOMARIO: Tá, pra evitar conflito de interesse. Ah, eu tenho 10 clientes, e eu tenho 

colaboradores ou sócios da tua empresa que são donos de pedacinhos de alguma 

outra empresa. Isso pode gerar conflito de interesse,    de eu direcionar essa 
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empresa aqui pra facilitar outra e essa aqui, na tua empresa, acaba não dando 

certo,   ? 

EMPRESA 2: Não, não é o caso. 

DIOMARIO: Então, pulamos a questão de conflito de interesse. Como você mede a 

eficiência dos controles? De quando e quando você revisa se os controles que você 

tem na tua empresa, se eles tão de fato mitigando algum risco de negócio? Porque 

você comentou que não tem uma lista formal de riscos, mas pela tua experiência, você 

mantém esses riscos, as negociações que você vai fazer, pra poder evitá-los. E como 

que você vê dentro da empresa as outras pessoas apoiando você nisso? Tem algum 

controle que sempre é executado? Você comentou que respeita a CLT,   ? Tem 

algum outro controle que você verifica, isso aqui eu não posso deixar de fazer, risco 

de não pagar algum imposto, algo assim, não sei, como você controla isso? 

EMPRESA 2: Na realidade, alguns riscos são inerentes ao negócio,   ? 

Inadimplência é um risco que você corre. Não receber um dinheiro, uma empresa falir, 

um cliente sair, então uma coisa é uma vez no ano um cliente de pequeno porte se 

desligar da empresa, outra coisa é vários clientes se desligarem da empresa. Então 

isso é meio intuitivo. Então você começa a receber algumas reclamações de clientes, 

algumas insatisfações, vai até o cliente e num bate papo informal você coleta muita 

informação, então eu trabalho assim, mantem-se tudo dentro da forma correta de 

trabalhar, com impostos tentar pagar-se em dia sempre. 

DIOMARIO: E você tem alguém que avisa, "hoje é dia 10, hoje é dia de pagar tal 

imposto, hoje é dia 15, o dia que a gente tem que entregar alguma coisa pro (Ministério 

do Trabalho)", você tem uma lista, alguém que lembre, uma agenda que faça isso? É 

você que controla? 

EMPRESA 2: Eu que controlo. 

DIOMARIO: E tá na tua cabeça ou numa agenda interna tua? 

EMPRESA 2: Na realidade tá numa agenda interna. 

DIOMARIO: Tá. E, agora falando de gestão do conhecimento, como que a empresa 

trata o conhecimento,    existe gestão do conhecimento dentro da tua organização? 
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EMPRESA 2: Num patamar, eu diria, um pouco, não é imaturo a palavra. 

DIOMARIO: Inicial. 

EMPRESA 2: Inicial. Então, existe uma gestão do conhecimento inicial. 

DIOMARIO: Uhum.  Você tem alguma base de conhecimento ou um ambiente de 

colaboração? Um (SharePoint) ou algo assim, que você utiliza? 

EMPRESA 2: Existe uma base de conhecimento chamada GL, do (software) que nós 

usamos pra gerenciar chamado, que é o (GLPI). 

DIOMARIO: Ah, o (GLPI) tem uma base de conhecimento ali,   ? Legal. E como a 

tua equipe vê o conhecimento? Eles entendem que o conhecimento que tá ali na 

empresa é um ativo, ele é dinheiro? Porque antigamente o (SP500) falava que, muito 

antigamente,    que 90 por cento era ativos, prédios, carro, que a empresa tinha. 

Ativos tangíveis. E, recentemente, ou dos anos 90 pra cá, a gente tem o que, os ativos 

intangíveis tendo muito mais representatividade dentro duma organização do que os 

prédios e o escritório da organização. Então a pergunta é se na tua empresa 

realmente as pessoas vêem "puxa, eu tenho que cuidar dessa informação, isso vai 

ajudar a empresa a crescer, a ser longeva"? 

EMPRESA 2: Sim, eles tem essa noção até porque é uma empresa de tecnologia e o 

(core business) é informação. 

DIOMARIO: E você tem alguma política de segurança da informação? Por exemplo, 

perfis de acesso? 

EMPRESA 2: Sim. 

DIOMARIO: Ótimo. E tem alguma segregação de papéis, por exemplo, pra evitar 

fraude ou abuso de poder? Certas pessoas só podem fazer tais ações ou ver tais 

informações, outras pessoas só podem ver outras informações. 

EMPRESA 2: Na realidade existe uma política de segurança mais voltada à segurança 

da informação mesmo. Alguns tem acesso a determinados perfis e tudo mais. Na 

questão de gestão como só eu que tenho acesso a algumas coisas,    que só 

interessam a mim, então acaba que outros não vão ter, então não vou correr esse 

risco hoje. 
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DIOMARIO: Uhum. Ok, outros não vão ter acesso a isso. Tá, perfeitamente. A 

empresa mantém todas as informações profissionais dos candidatos membros do 

conselho administrativo? Aqui você não tem um conselho administrativo, é você que 

representa a empresa, então essa pergunta não se aplica.  

EMPRESA 2: Isso. 

DIOMARIO: A empresa tem lançado novas captações de investimento no mercado? 

Buscado investimento de alguma maneira? 

EMPRESA 2: Não, mas isso vai acontecer muito em breve. 

DIOMARIO: Uhum. Houve disponibilização de algum tipo de relatório público, com no 

mínimo 10 dias de antecedência, informando a intenção de aumentar o capital na 

bolsa de valores? Você não está na bolsa de valores? 

EMPRESA 2: Não. 

DIOMARIO: Você agenda assembleias para o ano todo? Você não tem 

assembleia,   ? 

EMPRESA 2: Não. 

DIOMARIO: Então, passa essa pergunta. A empresa possui um código de conduta 

que deve ser seguido por todos os colaboradores, executivos? 

EMPRESA 2: Sim. 

DIOMARIO: Qual a composição do conselho da empresa? 

EMPRESA 2: Não temos um conselho. 

DIOMARIO: E você tem algum conselheiro, alguém de outra organização ou alguém 

independente que te apoia na condução da empresa, ou é você? 

EMPRESA 2: Existe o contador que às vezes dá um suporte, mas a grande maioria é 

comigo. 

DIOMARIO: E não existe o papel formal de conselheiro na sua empresa. 

EMPRESA 2: Não. 
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DIOMARIO: A outra pergunta eu também vou descartar, mas eu tenho que dizer, 

possui conselheiros os quais também são conselheiros de outras empresas, 

principalmente concorrentes ou parceiras, não se aplica porque você não tem 

conselheiro, isso também tem a ver com conflito de interesse, aquela história. Você 

diz que a sua empresa não é familiar, então vou pular essa pergunta. Também, sua 

empresa mantém registros de tudo que foi pago aos membros do conselho? Também 

vou pular. Houve situação de algum membro do conselho alterar a sua participação 

acionária? Também vou pular. Os acordos entre membros do conselho, vou pular. 

Como são avaliadas as recomendações, qualidade do trabalho, conhecimento, 

habilidades e atitudes de cada membro do conselho? Vamos tentar aproveitar isso 

aqui da seguinte maneira, como que você avalia dentro da tua organização a 

qualidade de trabalho? Como que você sabe se tá saindo de acordo com o que você 

precisa? Porque às vezes a gente fala, o cliente tem razão, só que pra atender o gosto 

do cliente eu vou estar gastando muito internamente. Como você faz pra atender o 

cliente e ainda assim ter qualidade dentro da organização? Às vezes o cliente quer 

alguma coisa que pra você atender você tem que botar 7 caras ali. E pra botar 7 caras, 

se eu for cobrar a mais do cliente, o cliente "não, peraí, então não quero isso". Então 

vamo mudar um pouco teu gosto, vamo ajustar aqui. Como que você faz essa 

negociação, tem algum contrato? 

EMPRESA 2: Então, normalmente eu trabalho com contratos,    existe uma situação 

de uma mão lava a outra,    até porque não dá pra ser tudo no "olho por olho, dente 

por dente", então tudo é negociado,    existe a situação em que pequenas alterações 

acabam sendo liberadas, mas em que outros, por exemplo, não dá pra fazer. Não dá 

pra um contrato fechado cobrir alguns requisitos, alguns desejos do cliente, então aí 

nessa situação vai até o cliente, negocia, explica como funciona e o porquê da 

cobrança, é uma coisa mais ou menos por aí. 

DIOMARIO: Tá jóia. Sua empresa possui algum comitê de auditoria, ou sofreu 

auditoria? 

EMPRESA 2: Não. 

DIOMARIO: Então, em caso de apontamento da auditoria, você não sofreu, vamos 

pular. No caso de auditores externos, você já contratou algum?  
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EMPRESA 2: Nunca. 

DIOMARIO: Tá. As decisões tomadas no comitê de auditoria são repassadas ao 

conselho administrativo, também vamos passar. O conselho administrativo definiu 

políticas onde são definidos escopo das atividades de cada responsável na empresa, 

vamos passar. Houve caso relevante de fraude na empresa que poderiam afetar a 

imagem da organização perante o mercado? 

EMPRESA 2: Não. Não houve caso de fraude, houve caso de um funcionário 

inadequadamente se apropriar de um carro, podendo causar um efeito muito 

complicado, mas imediatamente depois de descoberto ele foi desligado da 

empresa,   ? 

DIOMARIO: Uhum, perfeito. Existem casos onde o executivo da empresa não 

concordou com recomendações do conselho administrativo, vamos pular. Sua 

empresa possui um papel de relação com o investidor?  

EMPRESA 2: Não. 

DIOMARIO: No caso, você comentou que ia ou que está pensando em buscar 

investimento externo. Seria uma questão interessante de se ter,    caso você busque 

de fato investimentos fora. 

EMPRESA 2: Claro, aí eu vou me abrigar a ter. 

DIOMARIO: Uhum. Sua empresa utiliza tecnologia ou outros recursos pra tornar mais 

eficiente o serviço, você já comentou, aí a grande questão, se você trata os rejeitos 

da própria indústria, como papel, equipamentos obsoletos, você também comentou 

na outra questão,   ? Você conhece a cadeia produtiva a ponto de selecionar 

parceiros que tenham as mesmas preocupações com a natureza, leis, regulamentos? 

Você também comentou na outra pergunta que essa avaliação vai até determinado 

ponto,    você avalia o cadastro da empresa ou alguma indicação que foi feita, e é 

isso. 

EMPRESA 2: Exato, perfeito. 

DIOMARIO: Outra coisa, como a comunidade em torno da empresa percebe a sua 

empresa? Existe algum programa social ou ambiental que seja conduzido ou apoiado 
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pela sua empresa? 

EMPRESA 2: Existe a "Viva Ética", que eu havia comentado. 

DIOMARIO: Ah, que você comentou,   ? Ah sim. Tá ótimo, então tá certo. O "Viva 

ética" é um programa que está, no momento em (standby). 

EMPRESA 2: Mas é uma coisa muito interessante e nos anos que ele aconteceu foi 

muito bacana. 

DIOMARIO: Trouxe benefício pra comunidade. E a comunidade via a tua empresa 

como alguém que colabora com o entorno,   ? 

EMPRESA 2: Exato. 

DIOMARIO: Tá bom. Com essa pergunta a gente finaliza a entrevista, agora 22 e 16. 

Muito obrigado. 

EMPRESA 2: Obrigado a você. 

 [00:40:07] 
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ANEXO E – TRANSCRIÇÃO ENTREVISTA EMPRESA C 

 

10 de julho de 2015 
 
PARTICIPANTES 
Entrevistador – Diomario 
Entrevistado – (Gestor, Executivo ou dono da empresa) 
 
TEMPO DE GRAVAÇÃO 
 01 horas, 18 minutos e 02 segundos 

 (INÍCIO) 

[00:00:00]   

DIOMARIO: É (Diomário), né? 

EMPRESA 3: Diomário. Isso. Então hoje dia 06 de julho, às 18 horas, começando a 

entrevista com a empresa 3. Então aqui, a primeira pergunta. Essa empresa possui 

um plano de negócios, e esse plano foi ou é acompanhado pela gestão? 

DIOMARIO: Sim. A empresa, ela tem as diretrizes que ela tem que ter, a direção pra 

onde ela tá indo que é a missão, a visão, e ela tem indicador pra todas as áreas, 

baseado nisso. Ela tem uma árvore que começa com um dos indicadores e ela vai 

quebrando do que isso aí é formado. 

EMPRESA 3: Uhum. 

DIOMARIO: Isso aí foi feito com o apoio do INDG. 

EMPRESA 3: INDG é o que? 

DIOMARIO: (Instituto Nacional), não lembro o que é INDG, ele é de (Minas Gerais), é 

uma escola de (Minas Gerais). 

EMPRESA 3: Uhum, tá jóia. E os resultados propostos foram atingidos? As metas que 

vocês colocam, elas têm sido atingidas? 

DIOMARIO: Têm. Nos últimos 2 anos a gente tem recebido, por exemplo, o PPR, e 

esse ano apesar da crise a gente ainda continua com 100 por cento da meta principal, 

né, que é o faturamento. Meta principal que eu digo é a meta mais fácil da gente ver, 

que é o faturamento por mês, mas não é a principal da empresa. 

EMPRESA 3: Sim, aham, claro. 

DIOMARIO: O principal da empresa é o (EBITDA), e o lucro. Então, assim, a gente tá 
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conseguindo atingir os 100 por cento do faturamento estipulado, o que pra essa época 

do ano aqui no Brasil, que tá todo mundo reduzindo, a gente tá indo bem. 

EMPRESA 3: Perfeito, então a próxima pergunta vem nessa linha. Você, a empresa 

pretende expandir os negócios nos próximos anos? 1, 2, 3, 4, 5, e se nessa expansão, 

se você pretende expandir, vocês consideram aspectos políticos, econômicos, 

tecnológicos e ambientais na definição da estratégia? 

DIOMARIO: Bom, aí eu vou responder o que eu vejo, assim, da empresa, né, não sou 

eu o responsável por essa resposta aí. Mas o que acontece, a empresa tá 

pretendendo crescer, tanto é que ela já anunciou uma compra de uma fábrica da 

(Suzano), então isso vai aumentar a nossa capacidade de produção em 40 por cento, 

né, a gente vai dar um salto de produção aqui, a gente vai com isso aumentar o 

(market share) com relação a papel cartão, e aí a minha visão, não é a visão da 

empresa, eu não posso responder pela empresa, mas na minha visão ela tá colocando 

da seguinte forma, ou a gente cresce ou a gente cresce. Porque o papel cartão é uma 

coisa que sempre vai ter, né, o pessoal acha que o computador vai substituir todos os 

papéis, não vai, porque papel cartão é usado pra embalagem. Então, tem que crescer 

porque se a gente ficar do mesmo tamanho as outras empresas acabam comprando 

e tem gestão de custos, né, quanto mais você conseguir gestionar, então eu tenho a 

impressão de que ela já avaliou política, econômica e ambiental e a solução é crescer, 

né, do tamanho que ela tá ela tem que crescer pra ela continuar no mercado, e é o 

que ela tá fazendo hoje com a aquisição da fábrica da (Suzano).  

EMPRESA 3: Uhum. E pra alcançar esse objetivo ela tá fazendo uma aquisição de 

uma organização, outra, né? 

DIOMARIO: Isso. 

EMPRESA 3: Tá ok. A empresa tem visibilidade sobre oportunidades e ameaças e 

sobre forças e fraquezas, né, já que você tá considerando esse crescimento, ela vê 

as oportunidades e ameaças que ela pode ter ou, puxa, eu preciso dessa contribuição 

dentro da empresa e não tenho? 

DIOMARIO: Mas essa é outra resposta, né, eu cuido da parte da TI. A empresa faz 

uma gestão muito moderna. Não é uma empresa familiar, ela sempre primou por 

utilizar uma gestão profissional, então fazer esse tipo de análise é padrão aqui. O 

pessoal tem uma consultoria contratada pra isso, mesmo essa fusão com a outra 
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empresa tá sendo gestionada por uma consultoria, na realidade por duas, né, uma de 

demanda legal e a outra de demanda profissional, né, de mercado. Então esse é um 

padrão. E todas as ações, mesmo não desse porte, as menores, a gente faz análise 

de como a empresa tá situada no mercado e pra onde ela vai. Isso é uma coisa que 

eu sei que eles fazem. 

EMPRESA 3: Ótimo. E você tem visibilidade se o crescimento da empresa causará 

impactos ambientais. E se esses possíveis impactos ambientais fariam com que a 

empresa mudasse seus planos de crescimento? 

DIOMARIO: Os impactos ambientais do crescimento da empresa já foram avaliados. 

Então, a empresa tá investindo muito dinheiro em que isso não ocorra, né, porque 

você ter uma fábrica de papel, ela gera material que vai voltar pra natureza. Então a 

gente ampliou a estação de tratamento de fluentes, foi ampliado bastante agora, então 

a gente tá com os níveis muito mais baixos do que foi exigido pela lei, e mesmo a 

aquisição da nova fábrica já tá com essa visão. A gente tá pretendendo tirar 

(ISO14000), que é do meio ambiental, né, do meio ambiente, e mesmo com essa 

ampliação, com esse crescimento, a gente ainda quer tirar (ISO14000), que garantiria 

que a gente tá seguindo bem as normas, e tá reduzindo o impacto, né? 

EMPRESA 3: Uhum. E a próxima pergunta diz assim, melhorar o meio ambiente faz 

parte das suas metas de crescimento? Entendi que sim, em função até dos índices 

que você falou, além de estar atendendo a lei, vocês estão melhores ainda. 

DIOMARIO: Tamo bem melhor. 

EMPRESA 3: E estão adquirindo uma certificação de forma a tornar isso perene, né? 

DIOMARIO: Uhum, exatamente. 

EMPRESA 3: Tá jóia. Sua empresa sofreria algum impacto caso contratasse ou fosse 

contratada por um parceiro comercial que não seguisse as mesmas leis e 

regulamentos? 

DIOMARIO: Sim. A gente tem a certificação da FSC. Se um fornecedor nosso não 

seguir as normas da FSC, porque a FSC não certifica somente a nossa empresa, ela 

certifica a cadeia toda. Então, se um fornecedor nosso não seguir isso, ele é 

descredenciado, eu não posso comprar dele. Porque senão quem perde a certificação 

sou eu. 
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EMPRESA 3: Uhum. 

DIOMARIO: Então a gente tem que garantir a nossa e a de todos os fornecedores que 

tão trabalhando com a gente. E pra frente a mesma coisa, né, todos os clientes nossos 

também tem que ter esse cuidado. Mas o maior, no caso da empresa de papel, o 

maior é o fornecedor. Então a gente cuida muito disso. 

EMPRESA 3: E como você determina ou escolhe seus parceiros de negócio? Por 

aspectos de governança, aspectos de sustentabilidade, amizade, qual é o critério que 

vocês falam "ah, esse vai ser meu parceiro de negócio, esse não vai ser"? 

DIOMARIO: Bom, mais uma vez, né, essa não é minha área, eu sou da área de TI. 

EMPRESA 3: Uhum, até onde você enxerga isso. 

DIOMARIO: Mas, assim, quando vai contratar um parceiro novo, todas as áreas são 

envolvidas, né, então o parceiro tem que atender às normas, ou à qualidade financeira 

da empresa, né, que a gente vai colocar trabalho pra ele, né, como eu disse, ele tem 

que atender as normas da FSC senão não pode, tem que ter uma infraestrutura de TI, 

por exemplo, porque talvez ele tenha que trabalhar com algum sistema nosso ali pra 

poder dizer o material chegou, o material saiu, algumas coisas, os parceiros tem que 

ter treinamento em como utilizar o nosso material, então tudo isso na contratação de 

fornecedor ele é visto, né, então ele é visto por vários ângulos, cada área tem que 

cuidar de uma parte do fornecedor. Amizade inclui? Inclui. Nada mais do que a gente 

fazer amizade com as pessoas, não custa nada, mas isso não é determinante. 

EMPRESA 3: Uhum, ok. E quais os reguladores da indústria que vocês trabalham? 

Você sabe dizer que leis a empresa precisa seguir pra estar livre de problema, de 

multas ou mesmo de descontentamento de clientes? O regulador é quem? Essa 

instituição é uma? 

DIOMARIO: O IBA é regulador, mas é um regulador mais de consulta, né, o FSC a 

gente atende, a norma do FSC, Lei Ambiental, como que chama, aqui no (Paraná), 

que cuida da floresta, poluição, todas essas coisas? 

EMPRESA 3: Leis ambientais? 

DIOMARIO: Todas as leis ambientais, a gente é bem rígido com isso, né, fora lei fiscal, 

lei de transporte, o caminhão não pode entrar nem fazendo ar e nem fumaceando 

muito, não entra. Se chegar lá com caminhão fumaceando muito, já não entra. Se tiver 
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vazando óleo, então, aí que não entra mesmo. Pode voltar da porta, não passa nem 

na porta, ali. Então a gente cuida bem da lei ambiental, lei do consumidor, é claro, né, 

lei fiscal. 

EMPRESA 3: Ok. E como você acha que é escolhido pra participar de uma rede de 

suprimento de serviços, processos e produtos? Que diferencial a empresa tem pra ser 

escolhida? 

DIOMARIO: A  empresa fornece papel cartão, ponto, só que a gente tem, assim, feito 

muitas pesquisas com os clientes, e com os clientes dos clientes também, porque a 

gente tá no meio de uma cadeia produtiva. Então, quando você compra uma caixa de 

bombom, a caixa de bombom é um papel que pode ser nosso. Só que a gente não 

vendeu pra empresa de bombom, a gente vendeu pra gráfica que vai vender pra eles, 

então a gente faz um acompanhamento. E hoje a empresa dá curso técnico pras 

gráficas, de como melhor utilizar o nosso papel, tem seminários. Uma das coisas que 

afeta muito a TI, né, o nosso cliente pode comprar o nosso pedido e ele vai buscar 

quando ele quiser. Então isso é um serviço que tá embutido, não é cobrado por isso, 

não tem uma nota fiscal de armazenagem, coisa parecida. Então, é feita uma 

negociação com isso, então a gente tem o apoio técnico pra eles, se eles tiverem 

algum problema com o material, é devolvido o material, a gente faz uma análise e 

verifica se o problema ocorreu por mau uso deles ou se foi má produção. Se foi má 

produção, a gente reembolsa eles com relação ao produto. Por exemplo, até o 

carregamento do caminhão, a gente teve que colocar no sistema uma informação que 

diz "esse cliente carrega com empilhadeira ou carrega com (clamp)", porque se foi 

com (clamp) a bobina tem que estar de pé, se foi com empilhadeira tem que estar no 

palete, pra ele poder pegar o palete com empilhadeira. Então, até isso a gente cuida 

pra entregar bem o material, então, essa atenção que a gente dá pra eles é um 

diferencial muito grande. 

EMPRESA 3: Uhum, entendi. Como você já tem que organizar a entrega, a logística 

do teu produto também, né? 

DIOMARIO: Uhum. 

EMPRESA 3: E você sabe, não precisa me dizer, mas a questão é vocês sabem quem 

são os seus concorrentes? Eu dou exemplo aqui das (Casas Bahia), localmente se eu 

perguntar quem são os concorrentes das (Casas Bahia), a gente pode pensar (Ponto 
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Frio), as (Lojas Colombo), mas no fim é o (Ebay), é a (Amazon).  

DIOMARIO: Uhum. 

EMPRESA 3: Então, a grande questão é se você sabe quem são os seus concorrentes, 

e se você acha que a internet pode afetar os seus negócios apresentando, além dos 

concorrentes locais, outros pelo mundo, né, devido à globalização. 

DIOMARIO: Tá. Pelo (IBAR), que é o (Instituto Brasileiro de Árvores) e os nossos 

concorrentes seriam a (X), que tá em primeiro lugar na fabricação e venda de papel 

cartão, a (Y), que tá em segundo, esta empresa e (W) tão ali em terceiro lugar, 

dividindo ali, né, então esses aí são os maiores concorrentes diretos que a gente tem.  

EMPRESA 3: São locais, (Brasil)? 

DIOMARIO: No (Brasil), é. A gente tem uma concorrência de papel importado, mas a 

novidade de ter o papel importado tá terminando, assim. A gente tem isso, alguns 

clientes tentam comprar importado, mas eles demoram pra chegar, e às vezes eles 

precisam de hoje pra amanhã, né, e também a qualidade não vem do jeito que eles 

estavam esperando. E acaba às vezes o preço não valendo a pena. Então, assim, 

tem o papel importado como concorrente mas ele tá dando alguns problemas pro 

pessoal, a gente tá de olho, tem gente que importa papel imune, pra não pagar 

imposto, depois tenta utilizar, então, tem que ficar muito de olho nisso e aí o pessoal 

tá fazendo, o governo mesmo já tá coibindo esse tipo de coisa, então o importado 

seria um concorrente mas ele tem muita instabilidade. E isso o pessoal não gosta. 

EMPRESA 3: Então até tem, por exemplo, a internet até propicia fazer negócios fora, 

só que na hora de chegar não tem a mesma qualidade e entrega. 

DIOMARIO: Nem regularidade. Então o cara tem que, por exemplo, ele vai comprar 

lá fora, ele tem que comprar muito, né, pra fazer estoque dentro dele pra depois ele 

poder utilizar conforme precise. E se tiver algum problema, daí ele só vai perceber 

muito tarde, já tá na hora de entregar.  

EMPRESA 3: Aumenta muito o risco dele, né? 

DIOMARIO: É, aumenta o risco dele. Então, é um concorrente, né, tem que valer muito 

a pena o preço pra eles migrarem. 

EMPRESA 3: Partindo dessa linha, né? Tá bom, mas pelo menos vocês tem esse tipo 

de visão e acompanham. Ótimo. 
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DIOMARIO: Uhum. 

EMPRESA 3: E você sabe me informar quando foi a última inovação ou melhoria 

realizada pela empresa? Assim, em seus processos, produtos ou serviços, né, e com 

que periodicidade vocês avaliam se tem que inovar ou melhorar? Eu digo assim, 

quando tem um problema, é claro, eu preciso arrumar isso aqui, aí você vai melhorar, 

inovar. Agora, e quando tá tudo bem, vocês tem algum processo que seja o gatilho? 

Opa, precisamo melhorar tal processo, ou revisá-lo, pelo menos. Tem algo assim? 

DIOMARIO: A empresa tem uma área que é uma área de inovação, onde todos os 

funcionários podem dar sugestões o tempo todo. Então, o tempo todo os gerentes 

fazem parte do comitê de avaliação dessas idéias. Então, o tempo todo a gente é 

questionado se não tem um jeito melhor de fazer as coisas pelos nossos próprios 

funcionários, que é um negócio bem bacana. Fora isso, que já aparece muitas idéias, 

e às vezes aparece 10 idéias que não serve pra nada, só que as 10 juntas faz uma 

diferença muito grande, então a gente pega essas idéias também. E às vezes tem 100 

idéias ruins mas uma vale pelas 100 que não tiveram. Então isso acontece bastante. 

E eles tem modificado muito, desde a linha de produção, a maneira de comercializar, 

e agora tá saindo novos produtos, né, da empresa, sempre tem um estudo pra novos 

produtos, agora a gente tem novas aplicações pros nossos produtos. 

EMPRESA 3: Uhum. Essa periodicidade você acha, assim, de inovação, é o que, 

semestral, trimestral? 

DIOMARIO: É diário, todo dia pode ser feita alguma coisa. Eu que trabalho na TI, todo 

dia a gente tá pondo alguma coisa no ar nova, pra empresa, sempre tem uma 

novidade que tá sendo avaliada e colocada em teste ou tá sendo colocada no ar. 

Então, mesmo pra TI faz isso, mas todas as áreas fazem, elas tão muito antenadas 

com essa inovação, isso é um assunto muito importante aqui. 

EMPRESA 3: Uhum. E uma outra pergunta, você possui lista de pendências a fazer 

na sua empresa? E o que impede de executá-las, né, então, se você tem a lista, o que 

impede de você executá-las e como você prioriza as suas atividades? 

DIOMARIO: Bom, falando da TI primeiro, tudo que é feito pela TI, é feito por chamados. 

A gente usa o (AIT) [00:17:50] como guia de procedimentos, o (AIT) é um 

procedimento pra TI, pra atendimento de cliente, dos usuários, então a gente usa o 

(AIT) como guia, não é o (AIT) puro e seco implantado aqui, mas ele é um guia, então, 
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tudo tem chamado. Então, tudo a gente tem um (backlog), e a gente separa se é 

incidência ou é melhoria, se é incidência tem que resolver logo, porque é um problema, 

pelo (AIT) é um incidente, se for recorrente vira problema, daí a gente tem que fazer 

algo separado. 

EMPRESA 3: Eu tenho certificação tanto de (foundations), quanto de (operational 

support and annalisys) [00:18:29] é muito bacana. 

DIOMARIO: E aí o que acontece, quando tem uma melhoria a gente vai montando um 

(backlog) de melhorias e tem um (check point). No (check point) todo mundo participa, 

por cadeira de valor, e ai eles, os próprios usuários, as próprias áreas, priorizam o que 

elas querem primeiro. E como a gente usa um sistema de cadeia de valor, então, por 

exemplo, eu não vejo só como o financeiro o que ele quer. Se é contas à pagar eu 

vejo de suprimentos, passando por todas as áreas, até o financeiro, porque pode ser 

que o financeiro esteja reclamando de uma coisa que às vezes não é o sistema que 

tem que mudar, é um procedimento lá no suprimentos que tem que mudar. Então a 

gente faz essa conversa por cadeia de valor, isso já tem ajudado um monte a priorizar 

as coisas e às vezes a não fazer. A gente não vai fazer isso porque o problema não é 

aqui, o problema é lá e a gente já vai arrumar lá direto. Então isso tem facilitado muito. 

Então as melhorias são priorizadas pelas próprias áreas junto com a gente. 

DIOMARIO: Ótimo. 

EMPRESA 3: O que impede de fazer mais melhoria? É dinheiro, se tiver dinheiro, a 

gente faz tudo.  

DIOMARIO: Te impede de executar, assim, tem, por exemplo, você faz uma lista, 

priorizou, mas você não consegue atuar. É investimento financeiro? 

EMPRESA 3: Porque não faz tudo de uma vez? Tem recurso necessário, né, quanto 

mais dinheiro tiver, a gente vai ter. Então, qual a gente põe primeiro? Aquilo que ataca 

primeiro. Então, tem um funil que a gente vê, o que tá precisando mais, se é urgente, 

não sei o que, a gente prioriza esse e põe mais força ali. Se não, a gente vai 

contornando, porque você nunca vai conseguir deixar perfeito. Isso, você nunca vai 

conseguir. Então na TI tem esse (backlog) e tem essa priorização da turma, lá. E 

mesmo que tivesse muito dinheiro, também tem a limitação de aprendizado do 

pessoal. Então, se você fizesse tudo de uma vez, também até eles aprenderem a nova 

metodologia, a nova ferramenta, leva um tempo também, né? Com relação à empresa, 
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né, quais são os critérios, então, lá no comitê de inovação é feito a priorização disso 

e aí o pessoal vai premiando as melhores idéias e essas idéias já vão sendo 

implantadas. Então isso a gente vê, a princípio, pra premiação são 3 definições, lá, 3 

itens que a gente avalia, 3 características. Uma delas é o retorno financeiro, a outra 

delas é a criatividade, e a outra delas é o impacto que dá na empresa. Então, a gente 

avalia esses 3. Mas assim, mais uma vez é, às vezes tem 5 idéias pra mesma área, 

mas é a área que vai fazer. Então, essa às vezes tem que ter o investimento, mas às 

vezes tem que ter a disponibilidade do pessoal. Que é o mesmo pessoal que tá 

trabalhando no dia a dia que tá implantando a idéia. Então, hoje o maior gargalo que 

tem pra implantar as idéias, que eu vejo, é a própria disponibilidade do pessoal, né, 

eles tão trabalhando numa idéia, quando termina essa eles já vão pra próxima. 

EMPRESA 3: Jóia. Mas tem um ciclo, isso, importante. 

DIOMARIO: Sim. 

EMPRESA 3: E você, outra questão, você atua na causa raiz dos problemas ou você 

procura a solução mais rápida mesmo que esteja exposto a uma nova ocorrência do 

problema? 

DIOMARIO: Bom, se for um incidente, a primeira coisa é a ação de contorno, né, 

primeiro faz o cara continuar respirando, não deixa ele morrer. Aí, por exemplo, o cara 

levou um tiro, faz tudo que tem que fazer pro cara estar vivo, lá, então, contornou, 

resolveu. Resolveu esse caso. Mas o que causou isso? Foi tal coisa assim, assado, 

então tem que fazer uma mudança, tem que fazer uma aplicação de novo sistema ou 

alguma coisa, aí a gente faz a avaliação completa disso, e aí faz teste, aí faz um monte 

de procedimento antes de colocar em produção, pra ver se tá tudo seguro, e aí, 

resolveu, tá certo, aí vai pra produção. 

EMPRESA 3: E diz uma coisa, que ferramentas que você utiliza pra identificar a causa 

raiz dos problemas? Sei lá, 5 porque, ou (Ishikawa), ou (PDCA)? 

DIOMARIO: Tudo isso aí. A ferramenta oficial da empresa é o (PDCA), só que dentro 

do (PDCA) a gente tem o (PARETO), tem os porquês, tem o (Ishikawa), tem o plano 

de ação, é um compilado também, veio do NDG esse compilado. 

EMPRESA 3: Um (brainstorming). 

DIOMARIO: Pra fazer o (PDCA) e o (SDCA), essas são as ferramentas oficiais da 
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empresa. 

EMPRESA 3: Uhum, jaó. O que é o (SDCA)? 

DIOMARIO: O (PDCA) é quando você tem um problema. Ele saiu do esperado, então, 

você tem que fazer uma análise da causa disso, ele saiu não só uma vez, mas 

algumas vezes, então, você tem que fazer uma análise, e atuar na causa pra resolver 

o problema. Aí, o (SDCA) é quando você já tem, por exemplo, a meta é 10, e quanto 

menor, melhor. E você tá com 8, já faz tempo. Ele vai 8, 9, agora eu quero baixar pra 

8 ou pra 7 e meio, então você faz um estudo pra fazer um novo patamar de desafio, 

entendeu, então, agora o patamar de desafio que a gente tava em 10 e agora a gente 

tá em 8 bem tranquilo, então a gente faz um estudo, que é o (SDCA). Não tem um 

problema, o valor tá abaixo da meta, não é um problema, mas ele já ta ali faz tempo, 

então agora, vamo só abaixar a régua, pra ver, não. Então, você não vai baixar a régua 

pra daí ter problema e fazer o (PDCA), né, você baixa a régua pra 7 e meio, você vai 

ter um problema direto. Então, o que você faz, faz todo um estudo pra ver o que tá 

impactando em ficar em 8 e não em 7 e meio, e aí, depois que você aplicou isso, você 

baixa a régua. 

EMPRESA 3: E qual é o gatilho pra você, é o que você começa a avaliar que faz tempo 

que ele tá com essa meta, mas você avalia esse tempo a cada período? Como é que 

você faz isso. 

DIOMARIO: Olha, não sei como é que as outras áreas tão fazendo. Como a minha 

sempre tem mudança, o meu é (PDCA) o tempo todo, porque o meu sempre tem 

mudança. Eu trato dentro da TI tudo como se fosse projeto, tudo. Qualquer coisa que 

o pessoal pedir é um projetinho. Por quê? Porque eu tenho que ter o escopo, eu tenho 

que ter os riscos, eu tenho que ter a equipe, eu tenho que ter o objetivo, eu tenho que 

ter tudo, porque eu vou ter que fazer uma mudança, né, aí depois que eu mudei, eu 

entrego pra eles, E aí eles cuidam, e aí eles podem baixar, fazer (SDCA) e tudo mais. 

Mas eu entreguei, quando eu entrego, que tá funcionando, eu saio, né, eu tenho 

indicador dentro da TI mas a gente tá numa fase pós projeto grande, então a gente 

não tá fazendo (SDCA) pra reduzir. 

EMPRESA 3: Entendi. E, assim, sua empresa tem visibilidade dos riscos inerentes à 

operação de negócio? Eles tem listados os riscos de, sei lá, de mudar a lei, risco de 

subir o dólar, não sei. 
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DIOMARIO: Tem. Eu sei que eles tem, agora, resto, eu não sei responder direito, 

porque isso é duma parte da diretoria. 

EMPRESA 3: Não, perfeito. A questão é se eles tem, e se eles sabem quais são. A 

outra pergunta seria assim, se eles tem ações listadas pra mitigar esses riscos. A 

empresa tem isso? 

DIOMARIO: Eu não sei, porque isso é com a diretoria, então, essa resposta eu não 

tenho. 

EMPRESA 3: Uhum, tá jóia.  

DIOMARIO: Eu acredito que tenha, eu confio que tem, porque quando acontece um 

negócio eles já sabiam, já fizeram, já tá preparado, já montaram. 

EMPRESA 3: Faz por esse caminho, né? 

DIOMARIO: É, eles já tem os caminhos claros que eles vão seguir. Então, isso passa 

uma segurança. Se eles não tem, eles conseguem reagir bem rápido. 

EMPRESA 3: Se vocês trabalham com essa consultoria, que vocês tão trabalhando, 

a consultoria, como você falou, é uma administração profissional, eles vão ter algo 

assim, vão avaliar, isso mesmo. 

DIOMARIO: Não, a gente tem conselho consultivo, conselho administrativo. 

EMPRESA 3: Vou chegar nesse ponto quando eu falar aqui da governança, isso é 

muito bom. Sua empresa utiliza métricas de desempenho pra realizar uma melhoria 

contínua? É essa que você comentou, né, do (SDCA), e verifica se tá há muito tempo 

já no mesmo patamar, vamos propor um novo desafio. Você compara o desempenho 

da sua empresa com os seus concorrentes locais ou globais? E como você faz isso? 

DIOMARIO: A empresa compara, principalmente locais, o local eu nunca tenho visto. 

Mas por quê? Por causa dos indicadores do (IBAR). Então, a gente sabe que a gente 

é o terceiro, a gente sabe o que a gente vendeu mais que os outros, a gente sabe 

porque os outros compram da gente, tem um projeto aqui na empresa que, foi 

contratada uma consultoria grande lá em (São Paulo), e eles fizeram uma pesquisa 

com todo mundo pra saber, sem falar que é a empresa, pra saber o que eles acham 

do mercado de papel cartão. E aí, com essas informações, eles fizeram um 

cruzamento geral de todos os clientes com todas as empresas pra saber qual é a 

imagem que a empresa tem. Então, é feito um trabalho todo final de ano, foi final de 
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ano que fez de novo. Todo final de ano é feita uma pesquisa, daí identificando que é 

a empresa, né, então a gente sabe qual é o posicionamento que a gente tem, o que a 

gente tem diferencial com relação às outras empresas. 

EMPRESA 3: Isso é importante. E que indicadores vocês utilizam pra saber se estão 

dentro da estratégia? Você estabelece metas pra empresa? Eu vi que sim. E como é 

que funciona a execução da estratégia? Mas, se você tem indicadores, eu vi que no 

começo da entrevista você comentou, tem indicadores. 

DIOMARIO: Tem indicadores pra todas as áreas e cada um tem sua responsabilidade 

lá pra cumprir o seu indicador. Uma vez por mês, quando é feito fechamento, fechou 

o mês, por exemplo, a gente tá no começo do mês, tá fazendo fechamento geral de 

todos os números da empresa com relação ao mês passado. Assim que saiu esse 

fechamento, tem uma reunião com todos os gerentes e diretores pra que cada um vá 

lá e explique porque não cumpriu a sua meta, o que aconteceu, qual foi a dificuldade, 

e também pra ver a empresa como um todo, todos os indicadores da empresa. 

Necessidade de capital de giro, (EBTDA), faturamento, tudo é visto nessa reunião, e 

todo mundo tem que explicar porque que atingiu ou não atingiu determinada meta. 

Qual é a maior dificuldade que tá tendo. 

EMPRESA 3: Uhum, muito bom. Como você mede a satisfação dos seus clientes? 

Você tem grandes empresas como seus clientes? E eles fazem exigências de controle? 

Então, a questão é, como você mede satisfação, você comentou, se não to enganado, 

através de pesquisas com seus clientes. 

DIOMARIO: É, tem 2 tipos de pesquisa. Uma pesquisa identificada com a gente, e 

uma pesquisa que foi feita no ano passado, que não identificou que era a gente que 

tava fazendo. Então, foi falado em geral. E principalmente a pesquisa que identifica 

que a gente sabe onde que tá pegando mais, e todo ano é feita a mesma pesquisa 

praticamente com as mesmas perguntas, pra que você tenha um comparativo de 

como a empresa tá navegando nos últimos anos. O que mudou. 

EMPRESA 3: E você tem grandes empresas como seus clientes? A grande questão 

com essa pergunta é, se eles fazem exigências pra vocês. Olha, eu vou ser seu cliente, 

eu vou querer, além da especificação do papel, que eles vão querer, eu quero que 

você tenha controle sobre, por exemplo, que você tá pagando todos os seus impostos. 

Ou quero saber se você está cumprindo a legislação trabalhista pra todos os seus 
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trabalhadores> 

DIOMARIO: Olha, eu não lembro de ter visto alguém questionar esse tipo de coisa na 

empresa, mas porque a empresa faz um trabalho muito sério com relação à esse tipo 

de coisa, né, desde acidente de trabalho até controle florestal, é muito sério o trabalho. 

Não tem uma notícia que a empresa não cumpriu uma determinação dessa, então, 

não me lembro de alguém ter pedido esse tipo de informação ou feito um tipo de 

exigência, mesmo porque ia ser atendido bem tranquilo, então, talvez até tenham 

pedido e a gente tenha entregado. Então, a gente nem fica sabendo. 

EMPRESA 3: Porque já é um comportamento, já é padrão, isso. 

DIOMARIO: Já é padrão isso daí. Pagar imposto? Todos os impostos são pagos, a 

gente não tem problema com o (Fisco), né, então eu não sei desse tipo. Fornecedor 

poderia ser um que cobrasse mais, NE, pra saber se pode vender pra gente um papel, 

a celulose, matéria prima, então, eu não sei de terem questionado esse tipo de coisa. 

Eu sei que o nosso papel atende as normas, que tem um monte de norma pra papel, 

né, rigidez, risco, tem um monte de coisa que eles verificam no papel, e o nosso 

atende mais. Inclusive, a gente tá com uma campanha agora que você pode comprar 

uma gramatura menor pra ter o mesmo tipo de durabilidade de uma gramatura maior. 

Então, se você comprar o nosso, uma gramatura menor de um dos determinados 

produtos que a gente tem, no outro você tem que comprar de gramatura maior pra 

fazer o mesmo trabalho. Então, o nosso fica mais barato que o outro. 

DIOMARIO: Uhum. 

EMPRESA 3: Então, mesmo essas normas tem. E quando não dá certo, daí eles 

devolvem, a gente faz avaliação e paga, se for o caso, o erro. Então, isso é muito 

sério. Não é a toa que a gente continua vendendo numa época de crise.  

EMPRESA 3: É isso mesmo. É, isso você comentou. Aí eu pergunto aqui, a empresa 

é familiar, e ela possui um plano de sucessão? 

DIOMARIO: A empresa, a gente conhece os donos, assim, os nomes dos donos que 

são as famílias. Mas a gestão não é familiar. A gestão, desde mil novecentos e 90 e 

pouco tá migrando pra uma gestão profissional. Então, diretoria, não tem ninguém da 

família na diretoria, não tem parente dos donos trabalhando na empresa, e ainda tem 

o conselho consultivo que é profissional, e o conselho administrativo. 
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EMPRESA 3: Excelente. Quando e qual foi o último treinamento realizado por você? 

DIOMARIO: Por mim? 

EMPRESA 3: É.  

DIOMARIO: Bom, treinamento de gerente? 

EMPRESA 3: De qualquer coisa na empresa, isso. 

DIOMARIO: É, pra mim faz um ano, o último treinamento que eu tive faz um ano.  

EMPRESA 3: Treinamento de gestão, uhum. 

DIOMARIO: Agora, assim, o que inclui aí? Eu sempre vou pra feiras que estão 

relacionadas com a minha área, então, todo ano eu vou pros (Estados Unidos) fico lá 

pra fazer uma imersão sobre tanto gestão como nova tecnologia dos sistemas 

informatizados, então esse é garantido, todo ano eu to lá. E, fora isso, sempre tem 

feiras, por exemplo, vai ter uma agora sobre gestão de projetos, então já to inserido, 

a empresa já tá subsidiando isso.  

EMPRESA 3: Excelente. 

DIOMARIO: Os outros ainda tiveram mestrados, pós graduação, mas eu já tenho 

mestrado, eu já tenho (MBA), né, então eu to fazendo cursos menores, mas os 

gerentes a empresa apoia. Eu só não quis ainda fazer porque eu já tinha terminado o 

meu, mas agora já tá na hora de eu voltar a fazer um. 

EMPRESA 3: Que bom que a empresa apóia, isso é um ponto. E você sabe identificar 

quais falhas gerenciais ou falhas de gerenciamento você possui? Não precisa dizer 

exatamente quais, mas você tem noção, eu preciso melhorar nesse ponto ou não 

preciso, esse ponto eu sou bom. Você tem essa visão? 

DIOMARIO: Tem. O que eu acho que tem que melhorar, mas aí é eu acho de mim, né, 

pode ser que os outros achem coisas mais importantes, mas hoje a minha maior 

preocupação é com relação à comunicação com os meus pares. Eu tenho uma 

comunicação muito boa e consigo passar muito bem as informações do meu nível pra 

baixo, né, então pros meus funcionários, ou com os funcionários das outras áreas, 

tenho um relacionamento muito bom com todos eles, só que quando chega no nível 

dos meus pares, é isso que eu to tratando agora, to trabalhando mais agora, eu tenho 

que conversar melhor com eles e dar mais tempo pra isso. Como eu gastava muito 
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tempo cuidando de como as coisas iam ser feitas, eu não investia muito tempo em 

mostrar isso pros outros gerentes. Então, isso gera um desconforto por falta de 

informação, né, eles não sabem, pedi aquilo e não foi feito, não foi feito porque tinha 

as outras coisas e como é que a gente tá fazendo. Então, esse trabalho de me 

relacionar melhor com eles é o que eu to investindo mais agora, né, é um trabalho de 

comunicação com os meus pares. Então, a gente tem uma reunião de gerentes, que 

na realidade sou eu que tava incentivando que isso acontecesse, né, depois veio pra 

mim, pra eu cuidar da reunião de gerentes, justamente pra eu tentar melhorar isso, 

mas aí o GP, que aqui a gente chama GP, o RH, né, o RH pediu pra que ele cuidasse, 

porque ele que deveria cuidar disso. Eu falei beleza, né, então a gente tá trabalhando 

nisso, então ele faz uma parte, a gente apoia, mas a minha idéia é utilizar bastante 

essa reunião de gerentes, mas não adianta uma vez por mês nisso, é muito pouco 

tempo, então ultimamente eu tenho ido mais nas áreas deles e conversado com eles. 

EMPRESA 3: Ótimo. 

DIOMARIO: Então, essa é a maior dificuldade que eu tenho hoje. 

EMPRESA 3: Mas ok, mas o importante dessa pergunta não é exatamente qual, mas 

que você está buscando, que você vê, que você se percebe. Quantos colaboradores 

existem na empresa? 

DIOMARIO: 670, aproximadamente. 

EMPRESA 3: Essa é uma empresa média? Pequena, média, grande? 

DIOMARIO: Considerada média. 

EMPRESA 3: Média empresa? 

DIOMARIO: Uhum. 

EMPRESA 3: Você troca constantemente de colaboradores? E, quando isso ocorre, 

quais os impactos para a empresa? 

DIOMARIO: Olha, eu troco muito pouco de colaborador, é muito, muito pouco. 

EMPRESA 3: E na empresa, você sabe? 

DIOMARIO: Na empresa, depende da área. Então, por exemplo, a área de 

carregamento de caminhão troca demais da conta, muita coisa. Produção, troca mas 

não é tanto, também. A empresa não tem um (turn over) muito grande, é mais a parte 
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de carregamento de caminhão que eu sei que é grande, leva grande. Mas o resto da 

empresa em geral, na empresa, não se tem isso. Porque você tem uma segurança 

muito grande de que as coisas são sérias e que vai fazer direito, as coisas são claras, 

então, antes de contratar todo mundo sabe o que tá acontecendo e pra onde vai e o 

que se espera. Então, se entrar e sair, não tem. E eu, dentro da TI, tenho muito pouca 

mudança. Os funcionários que eu tenho lá, tenho um com mais de 15 anos, e o mais 

novo deve ter 3. 

EMPRESA 3: Uhum. E quando ocorre uma troca dessa, tem algum impacto pra 

organização? 

DIOMARIO: Tem. A gente perde o conhecimento que ele tinha, principalmente na TI. 

Aí você tem que colocar outra pessoa e não só treinar ela nas funções que a gente tá 

querendo, né, mas também fazer com que ela entenda qual é a cultura da empresa. 

EMPRESA 3: Os valores, né? 

DIOMARIO: Uhum. Então, quando perde um funcionário, quando entra um funcionário 

novo, eu faço questão de ter um trabalho com eles pra eles entenderem a cultura da 

empresa. Então, por exemplo, a gente tem uma fábrica que fica em (Turvo), se eu 

contrato alguém de TI que vai trabalhar em (Curitiba), ele tem que ficar uma semana 

em (Turvo) comigo, comigo lá. Eu fico com ele lá, justamente pra mostrar a fábrica, 

mostrar como funciona e mostrar o que o trabalho dele aqui afeta lá. E depois ele 

ainda tem que ficar mais vezes lá, pra que ele se entrose com a equipe de lá, porque 

ele vai ter que conversar com o pessoal de lá, então ele tem que ser amigo, tem que 

entender, tem que um ajudar o outro, né, então ele ainda fica mais um tempo lá pra 

não criar cisão no grupo. Quando começa a ter frases do tipo, "ah, o pessoal de 

(Curitiba), pessoal de (Turvo)", eu já troco todo mundo de lugar. Pronto, acabou os 

problemas de (Turvo) e (Curitiba), é problema da empresa, não pode esquecer disso. 

EMPRESA 3: Aí, muito importante. Excelente. E você já me disse, aqui a pergunta é, 

seus colaboradores trazem proposta de melhoria pro negócio? Você comentou que 

isso é um processo constante, faz parte da cultura da empresa todos darem idéias, 

vocês avaliam e premiam inclusive as melhores, e implementam, vem implementar, 

com base em 3 fatores que você comentou, impacto, financeiro e criatividade, agora 

há pouco, né? 

DIOMARIO: Isso. Meu funcionário já recebeu prêmio por ter feito inovação aqui, e o 



 

122 
 

outro tá concorrendo, aí, vai fazer apresentação esse mês. 

EMPRESA 3: Taí, que ótimo. 

DIOMARIO: E agora vou fazer um dia só de sugestão, eles vão ter que ficar uma 

manhã, a gente vai bolar um monte de sugestões aqui pra colocar lá pra inovação. 

EMPRESA 3: Ótimo. É um tempo pras pessoas pensarem, realmente. Seus 

colaboradores compartilham com você o desejo de crescer, e talvez crescer junto com 

a empresa? 

DIOMARIO: Eu espero que sim. Eu faço avaliação que sim. Eu faço avaliação com 

eles, e essa última avaliação eu fiz 2 perguntas, né, qual é o seu sonho, sonho deles, 

pra vida deles, e o que o trabalho deles aqui dentro tá contribuindo pra eles atingirem 

isso, porque o sonho deles não necessariamente é o sonho da empresa, mas, assim, 

eles contribuem com o sonho da empresa e com o deles, também, é uma simbiose 

isso. Então, espero, e as respostas que eles deram, que todos querem crescer, 

querem ver, e o que eles tão querendo fazer com isso.  

EMPRESA 3: Que bom. 

DIOMARIO: E isso me ajuda também a saber o que eu posso pedir mais pra um ou 

pra outro, qual que eles vão se motivar mais, qual é o tipo de trabalho que eles vão 

se motivar mais. 

EMPRESA 3: Legal. E você capacita seus colaboradores na direção, assim, de 

empreender? Eu entendo que você comentou que sim, pelo fato de você incentivar as 

idéias, de você incentivar inovação, fazer inclusive essa manhã das idéias, da 

inovação. 

DIOMARIO: É. E toda sexta feira, tem uma reunião só da Ti, porque como eu tô com 

3 lugares, então a gente faz via vídeo conferência uma reunião com todo mundo, eles 

tem que apresentar alguma coisa, qualquer coisa, de qualquer coisa. Teve uma vez 

que apresentaram sobre alimentação. Aí a pergunta final é, o que essa apresentação 

contribui pra nosso trabalho aqui na TO da empresa, então eles sempre tem que 

responder essa pergunta, que essa apresentação contribui. Então, mesmo 

alimentação, contribui. A gente sabe que contribui. Então a gente começa a trazer 

bastante informação pro pessoal, e faz essa união deles. Sem falar que eles tem que 

apresentar, então tem menor aprendiz apresentando, estagiário apresentando, 
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gerente apresentando, né, os especialistas, todo mundo tem que apresentar. Todo 

mundo tem que gaguejar, passar suar frio, porque daí eles aprendem que não morde. 

A gente vai aprendendo com isso e vai crescendo. Eles perdem o medo e sabem que 

tem confiança na gente.  

EMPRESA 3: Isso mesmo. E uma outra coisa, a empresa possui um código de ética 

ou conduta? 

DIOMARIO: Sim. 

EMPRESA 3: Tá. Ela possui política de segurança da informação ou segurança de 

acesso? 

DIOMARIO: Sim. Não, tem, ela tem todos esses controles. 

EMPRESA 3: E descrição de papéis, responsabilidades? 

DIOMARIO: Inclusive tão fazendo uma modernização em cima disso, também, 

ultimamente. 

EMPRESA 3: Uhum. A sua empresa utiliza tecnologia da informação como forma de 

suportar e trazer longevidade aos negócios? A tua área é de TI. E os teus sistemas 

suportam as operações de negócios? 

DIOMARIO: Sim, todas elas. 

EMPRESA 3: Uhum, tá joia. 

DIOMARIO: E também tem o cuidado pra não parar nunca, né, o meu não pode parar. 

Disponibilidade é muito alta aqui, quando eles param, não dá. 

EMPRESA 3: Disponibilidade tem que ser alta? Uhum, chove de ligação aí. Tá bom. 

Então, a gente cumpriu, assim, a primeira etapa. A gente levou 40 minutos, 44. 

DIOMARIO: Falo bastante. 

EMPRESA 3: Podemos continuar só mais um pouquinho? 

DIOMARIO: Podemos. 

EMPRESA 3: Na parte de governança. 

DIOMARIO: Uhum. 

EMPRESA 3: É nessa linha também. Aí agora, assim, passando, a empresa possui 

banda larga? 
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DIOMARIO: Sim. 

EMPRESA 3: A empresa também, eu vi, possui um site na internet. 

DIOMARIO: Sim. 

EMPRESA 3: Tá bom. Isso é pra contribuir com a transparência, depois eu vou 

associar essas questões com os princípios de governança. 

DIOMARIO: Uhum. 

EMPRESA 3: Então, assim, a empresa disponibiliza relatórios periódicos de balanço 

financeiro, crescimento e outras informações pros investidores e patrocinadores? 

DIOMARIO: Sim. 

EMPRESA 3: De forma espontânea ou somente o que a lei pede? Ela põe coisas a 

mais, ou só estritamente, se a lei pediu 3 relatórios, ela põe aqueles 3? Ela mostra 

mais coisas? 

DIOMARIO: A gente não tá na bolsa de valores, a gente não fez o (IPO), mas, assim, 

é o que eu falei, comitê consultivo e o comitê administrativo pede tudo, e eles podem 

pedir qualquer coisa, então a gente fornece tudo o que eles precisarem. Tudo o que 

eles quiserem, tem que fornecer.  

EMPRESA 3: Uhum, e esse relatório é preparado pelo conselho administrativo ou 

pelos gestores da empresa? 

DIOMARIO: Tem os 2, tem alguns relatórios, por exemplo, normalmente os relatórios 

mais magros são feitos pelo que a gente chama aqui de planejamento, que na 

realidade é o (controller).  

EMPRESA 3: Uhum. 

DIOMARIO: Pessoal conhece mais pelo (controller). Então, esses documentos 

padrões a gente tem, que é quanto foi o faturamento por área, por não sei o que, qual 

foi o indicador, quanto gastou, tudo isso aí é padrão, já tem uma gama enorme de 

relatórios que eles podem ficar analisando o tempo que eles quiserem lá. Se eles 

tiverem dúvidas num determinado, aí eles podem pedir o específico daquilo. Aí o 

(controller) pode fazer, ou a própria área vai lá e fala, e mostra o que aconteceu, o que 

tá acontecendo, ou se é um produto novo, às vezes, não é só pra coisas ruins, às 

vezes é um resultado novo, eles também chamam o pessoal pra ir lá apresentar. Então, 
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todo mundo quando chega na reunião, a gente sabe que todo mundo tá a disposição. 

EMPRESA 3: Tá certo, e pode sobrar pergunta pra qualquer um. 

DIOMARIO: E de qualquer tipo, né? 

EMPRESA 3: Esses relatórios são conferidos para certificar que seguem todas as leis 

e reguladores, inclusive consolidando resultado de outras filiais da empresa? Confere 

o relatório? 

DIOMARIO: Sim. Sempre conferido, isso aqui tem que fechar, é um ciclo, então eles 

batem todas as informações. 

EMPRESA 3: Uhum, e qual é o canal de entrega? É pela internet, ele é impresso na 

companhia, tem um outro canal? 

DIOMARIO: Normalmente, depende de como o conselho pede. Se ele quer impresso, 

imprime e entrega pra eles impresso. Se ele quer arquivo, manda, salva o arquivo. Já 

foi criado um diretório padrão, que só algumas pessoas tem acesso. Então, por 

exemplo, pra fazer auditoria, a gente é auditado pela (Price), todas as informações vai 

pro diretório, la. Então, o que você precisa? Preciso disso. Invés de ficar mandando, 

a gente vai lá e deposita lá todas as informações, e o que o pessoal pedir tá lá também. 

EMPRESA 3: Uhum. A empresa tem participação acionária em outra empresa de sua 

cadeia de trabalho? 

DIOMARIO: Como assim? 

EMPRESA 3: Assim, eu tenho a empresa, a sua, e tenho outras que trabalha aqui na 

cadeia de serviço, até entregar pra alguém, um fornecedor ou alguma outra coisa. 

DIOMARIO: Não. 

EMPRESA 3: A questão é, essa empresa que nós estamos aqui, hoje, ela tem um 

pedacinho de alguma outra empresa com quem ela trabalha, assim como 

fornecimento, da cadeia dela? 

DIOMARIO: Não.  

EMPRESA 3: Tá. 

DIOMARIO: O que tem é que a gente fez associação com uma fábrica da (Suzano). 

Então, a gente tem ações da (Suzano), agora, daquela fábrica aqui com a gente. Mas 

ela não é da cadeia, ela é produção de papel igual. 
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EMPRESA 3: Tá certo. É por causa do conflito de interesse, e tal. Se tivesse uma 

coisa em função da governança.  

DIOMARIO: Tá, eu sou dono da empresa e sou dono do fornecedor de matéria prima? 

EMPRESA 3: Aí, nem que eu prejudique essa empresa aqui eu falo "não, é melhor", 

aí a outra ganha e essa perde. 

DIOMARIO: Não, não tem isso. 

EMPRESA 3: Tá. Porque assim, a pergunta seria "ou os sócios, proprietários de outras 

empresas participam da mesma cadeia de trabalho, como fica o conflito de interesses", 

então vocês não tem essa situação? 

DIOMARIO: Não. 

EMPRESA 3: Ótimo. Ok. A outra pergunta seria, a eficiência dos controles internos é 

frequentemente revisada com intuito de mitigar a exposição aos riscos do negócio? 

Principalmente riscos relacionados com a não observância de leis, regulamentos? 

DIOMARIO: Ah, o tempo todo. A gente é auditado, e o tempo todo a auditoria cobra 

da gente.  

EMPRESA 3: Então, vocês fazem sempre essa avaliação dos controles de vocês. 

DIOMARIO: Sim. 

EMPRESA 3: Como vocês fazem essa avaliação de efetividade? 

DIOMARIO: Além de ter uma auditoria da (Price) aqui que faz muito questionamento 

e busca, a gente não gosta mais gosta, porque traz muita melhoria pra gente, a gente 

sabe disso. Os benefícios são muito maiores do que o trabalho, então vale à pena. A 

gente ainda tem uma outra empresa que ajuda a gente a ficar levantando essas coisas. 

EMPRESA 3: Consultoria, você fala? 

DIOMARIO: Tem uma consultoria que ajuda, por exemplo, a fazer a nossa análise de 

risco, da TI, que informações batem com qual informação, pra usuários serem 

ativados, inativados, (backup), então ela também faz uma auditoria, mais periódica 

que a (Price), justamente pra gente ter isso bem afinado, mesmo. Então, a gente 

sempre é questionado por alguém que tá querendo saber se a gente tá fazendo. Eu 

sou muito questionado. 

EMPRESA 3: Se tá seguindo os procedimentos todos dentro da empresa? Bom. E 
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como a empresa percebe ou trata o conhecimento? Existe gestão de conhecimento? 

A informação, o conhecimento, eles são vistos como ativos? Assim, na política de 

segurança de informação fala alguma coisa sobre definição de perfis, alguns 

colaboradores podem acessar certas informações, outros não, então, como é tratado 

o conhecimento pra evitar fraude ou abuso de poder dentro da empresa? 

DIOMARIO: Todo mundo aqui tem o seu quadro de responsabilidades e de 

indicadores do que é considerado bom trabalho. Fora isso, tem avaliação que é feita, 

a gente deixa isso bem claro também. Então, a empresa cuida bastante disso. O que 

eu acho que poderia melhorar ainda, e é nisso que eu to trabalhando agora, é aonde 

ficam essas informações e se o pessoal tá acostumado à seguir e à consultar 

informação, porque não adianta eu falar assim, eu tenho a informação e ela tá 

guardada num lugar que ninguém olha. Então, isso aí tem que ser de acesso mais 

rápido e mais dinâmico pras pessoas, e é nisso que eu to trabalhando agora. Então, 

todos os processos que envolvem a TI, desde fabricação, compra, venda, faturamento, 

a gente tá fazendo um trabalho agora de colocar tudo isso na intranet. E isso vai ser 

assim, toda vez que tiver uma modificação no sistema, isso já vai ser corrigido e já vai 

colocar na intranet o novo. Então, isso vai dar uma agilidade muito grande pra que 

todo mundo possa consultar e saber quais são as informações. Com relação a acesso, 

a gente tem uma política de acesso à informação. Então, alguém do financeiro não 

conseguir ver o RH, por exemplo, então cada um tem a sua área, e quem libera a área 

também tem um procedimento de acesso que a gente segue. Então, quem pode 

acessar tal diretório do RH é o gerente que vai dizer. E mesmo ele não pode deixar 

alguém do financeiro ver a área dele. Ele não tem isso. Ele pode dizer quem da área 

dele vai acessar o arquivo, mas ele não pode por de outra pessoa pra lá, porque isso 

geraria um problema de cruzamento de acesso que a gente ia perder o controle. Dar 

o acesso a gente conseguiria, mas depois tirar, a gente não ia lembrar. Então, a gente 

não deixa isso acontecer, isso tá na política. Se tiver que fazer esse tipo de coisa, a 

gente criou um diretório que é equipes, tá, eu vou montar uma equipe pra essa função, 

então, a gente vai lá e põe todo mundo dessa equipe ali dentro. Quando terminou a 

equipe a gente tira os acessos e tira todo mundo de lá, não pode mais acessar.  

EMPRESA 3: Algo matricial, assim? Entendi. E gestão do conhecimento, assim, você 

tem uma base de conhecimento? Porque quando o colaborador, você tem um (turn 

over) baixo, que você comentou, mas quando ele sai, ele leva muito conhecimento na 
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cabeça dele ou vocês conseguem fazer, por exemplo, deixar roteiro do que ele fazia? 

Facilita? Ele sai, mas o cara novo que entra no lugar dele se adapta mais rápido 

porque eu tenho receitas aqui que ele consegue seguir, tem isso? 

DIOMARIO: Eu acho que ter, tem, eu só acho que isso poderia ser melhor, poderia 

ser mais utilizado e mais simples de fazer. 

EMPRESA 3: Tá. 

DIOMARIO: Então, tem. Que tem a gente sabe, mas deveria ser melhor publicado 

isso aí. 

EMPRESA 3: Uhum, perfeito. E a empresa mantém as informações profissionais num 

currículo dos candidatos a membros do conselho administrativo disponíveis na 

internet pros (techolders) dar uma olhada? 

DIOMARIO: Não, os currículos do conselho, não. Primeiro porque a gente não tá na 

bolsa de valores. E segundo, pro pessoal ali que conhece, pra quem tá no conselho, 

eles tem umas informações dos outros, é bem transparente pro pessoal, mas, assim, 

não tá publicado na internet. 

EMPRESA 3: Tá bom. Esse aqui você acha que já tá respondido, mas a empresa tem 

lançado captações de investimento no mercado onde haja evidência de que todos os 

(shareholders) tiveram oportunidade de participar livremente e adquirir um volume de 

ações equivalente ao capital inicialmente levantado? Na verdade, vocês não fizeram 

esse IPO que você comentou, que é captar investimento no mercado. 

DIOMARIO: É, não tem. 

EMPRESA 3: Tá bom. Houve disponibilização de relatório público com no mínimo 10 

dias de antecedência, informando sobre a obtenção de aumentar capital via bolsa de 

valores? 

DIOMARIO: Não. 

EMPRESA 3: Vocês não tem bolsa. Uhum, não estão na bolsa. Agora sim, apesar de 

não estar na bolsa, vocês tem assembleias, vocês agendam assembleias entre vocês, 

o conselho tem assembleia, elas são agendadas ou não? 

DIOMARIO: Não sei. Toda reunião do conselho é mensal. 

EMPRESA 3: A reunião do conselho é mensal? 
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DIOMARIO: Reunião do conselho é mensal, se isso é considerado uma assembleia, 

eu não sei. 

EMPRESA 3: Tá. E todas as documentações relevantes são disponibilizadas com 

tempo hábil pra todos os participantes? 

DIOMARIO: Sim, tudo que eles pedem. 

EMPRESA 3: Uhum. Eles fazem algum tipo de votação? 

DIOMARIO: Não sei. Não participei ainda da reunião do conselho. 

EMPRESA 3: Tá. Essa aqui também tá respondida. A empresa possui um código de 

conduta que deve ser seguido por todos os colaboradores, executivos e membros do 

conselho administrativo? Resposta é sim. Qual a composição do conselho da empresa, 

são quantas pessoas? 

DIOMARIO: Não sei. 

EMPRESA 3: E possui conselheiros independentes? 

DIOMARIO: Sim. 

EMPRESA 3: E conselheiros da empresa e também independentes? 

DIOMARIO: Uhum. 

EMPRESA 3: Tá. Essa empresa possui conselheiros os quais também são 

conselheiros em outras empresas? 

DIOMARIO: Não sei, realmente não sei. 

EMPRESA 3: É pra justamente ver aquela questão do conflito de interesse, 

principalmente se as empresas forem concorrentes ou parceiras da sua empresa. 

DIOMARIO: Eu sei que concorrentes, não, eles não tem um conselheiro aqui que é 

conselheiro na empresa concorrente, isso eu sei. Agora, se esse conselheiro que é 

independente, deve ser conselheiro de outra empresa, mas eu não sei. É melhor eu 

responder que eu não sei. Eu acho que ele é conselheiro em outras empresas que 

não tem nada a ver com a gente, mas eu não sei, melhor dizer que não tem. 

EMPRESA 3: Tá bom, a empresa, perguntei, se possui plano de associação, e é 

familiar ou há quantas gerações, a questão você mencionou, se eu entendei 

corretamente, a empresa está migrando ou já participa desde 90 e alguma coisa, não 
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sei se é isso, já de uma administração profissional, e não existem familiares 

trabalhando, inclusive, na administração direta da empresa, né? 

DIOMARIO: Não. 

EMPRESA 3: Tá bom. Sua empresa mantem registros de tudo o que foi pago aos 

membros do conselho? 

DIOMARIO: Sim. 

EMPRESA 3: Esses valores podem ser disponibilizados para consultas dos 

(techolders) da empresa, ou só pra pessoa. 

DIOMARIO: Não sei. Qualquer pagamento aqui é feito pelo financeiro junto com a 

contabilidade. Então, todos os procedimentos são bem a risca, ali, agora quem tem 

acesso a essas informações, eu não sei. 

EMPRESA 3: Tá. E existe uma política que defina remuneração dos executivos e 

membros do conselho? 

DIOMARIO: Não sei. 

EMPRESA 3: Esses dados são apresentados em relatório anual? Ou uma política 

sobre isso tá na internet? 

DIOMARIO: Na internet, não. Mas, por exemplo, o balanço da empresa tem todos os 

pagamentos, e tem uma conta pra cada coisa. Então, pagamento do pessoal do 

conselho deve estar numa conta, deve estar, não sei, aí é só olhar. 

EMPRESA 3: E o balanço é público? 

DIOMARIO: Não. O balanço da empresa é público, né? Não sei. 

EMPRESA 3: Não sei se vocês postam. 

DIOMARIO: Não, a gente não posta na internet o balanço, mas assim, a (Price) audita, 

isso vai pra banco, o banco tem acesso, então é público.  

EMPRESA 3: Vamo lá. Houve situação onde algum membro do conselho alterou sua 

participação acionária incluindo direito de voto e não comunicou aos demais membros 

do conselho em 24 horas? 

DIOMARIO: Não tem ação aqui. 

EMPRESA 3: Ah, é, não tem na bolsa, tá certo. Os acordos entre membros do 
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conselho são previamente aprovados em assembleia? Esses acordos fazem parte de 

relatório periódico, disponibilizado aos (techolders)? 

DIOMARIO: Eu acho que isso é coisa mais pra quem tem na bolsa, né, aqui o conselho 

se reúne e vota no conselho mesmo. É tudo lá.  

EMPRESA 3: Tudo local da empresa mesmo. Como são avaliadas recomendações, a 

qualidade de trabalho, conhecimento, as habilidades e atitudes de cada membro do 

conselho? 

DIOMARIO: Recomendações? Não sei. 

EMPRESA 3: Ok. 

DIOMARIO: A hora que chega a parte do conselho, eu chego até a diretoria, a diretoria 

eu vou bem. A parte do conselho é da diretoria pra cima. 

EMPRESA 3: Não, mas a gente até entra num outro ponto que você comentou, até 

tem um pedaço aqui, se tem a ver. A sua empresa possui um comitê de auditoria 

interna e externa? 

DIOMARIO: Comitê de auditoria interna? 

EMPRESA 3: Comitê de auditoria, por exemplo, tem uma área aqui chamada auditoria 

da empresa, ou é só externa, igual à (Price) que você comentou? 

DIOMARIO: Sim, tem auditoria interna também. Antes da auditoria da (Price), os 

gerentes auditavam internamente. Antes da auditoria da FSC, antes da auditoria da 

(ISO), tem sempre o pessoal. Agora, vai ter auditoria da, poxa, nem lembro agora, é 

tanta auditoria, eu sei que vai ter um treinamento, uma palestra quarta feira aqui sobre 

uma auditoria que é pra parte ambiental. 

EMPRESA 3: Uhum. Ok. Então pus sim. Você possui um cronograma das auditorias 

que vão ocorrer?  

DIOMARIO: Sim. 

EMPRESA 3: Tá. 

DIOMARIO: Internas e externas. 

EMPRESA 3: Uhum. Qual é o canal de publicação? É tudo dentro da organização 

numa intranet, é isso? 
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DIOMARIO: Isso. Intranet, (e-mail). 

EMPRESA 3: Uhum. Em caso de apontamentos de auditoria, são definidas e 

planejadas ações pra que risco esteja em consonância com o apetite da empresa, 

disposição risco? Assim, eu tenho um risco, uma recomendação da auditoria, tenho 

um (finding), e ele aponta pra um alto risco. Você tem ações pra mitigar esse risco? 

DIOMARIO: Na hora. 

EMPRESA 3: É? 

DIOMARIO: Tem que fazer as ações na hora, porque normalmente a auditoria, por 

exemplo, se for da (Price) ela vai por uma ressalva, se for da (ISO) tem o menor e 

maior, lá, então, se for maior tem que correr. Mas normalmente a gente não tem tido 

problemas assim. 

 

EMPRESA 3: Pelo fato de estar aderente às leis, aos regulamentos. Os auditores 

externos são trocados regularmente? Assim, a cada 5 anos a lei diz que se eu tenho 

auditoria interna ou externa trabalhando pra vocês, a cada 5 anos elas tem que ser 

trocadas. Sei lá, da (Price), daqui a 5 anos tem que ser s (Ernest Young) ou outra, sei 

lá.  

DIOMARIO: É, por exemplo, da (Price), faz 5 anos que eu to aqui, mas eu acho que 

a (Price) deve estar há uns 3 ou 4. Então, não passou os 5 ainda. Da (ISO) também 

já foi, foi trocado quando eu entrei, então, como eu to a menos de 5 anos ainda não 

lembro de terem sido trocados. As outras são mais novas que isso, que a gente 

começou a fazer. 

EMPRESA 3: O comitê de auditoria mantém uma comunicação irrestrita ou um fácil 

acesso ao conselho administrativo? A outras auditorias? 

DIOMARIO: Sim. 

EMPRESA 3: Aquilo que eu encontro ou que é encontrado em auditoria, eles ficam 

sabendo? 

DIOMARIO: Quem fica sabendo, o conselho? 

EMPRESA 3: O conselho administrativo. 

DIOMARIO: Sim, é publicado pra todo mundo, todas as informações. 
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EMPRESA 3: Ah, entendi. Todas as informações, isso é bom. As decisões tomadas 

pelo comitê de auditoria geram uma ata pra repasse formal ao conselho?  

DIOMARIO: Sim. 

EMPRESA 3: Lega. O conselho administrativo definiu políticas onde são definidos o 

escopo de atividades, resultados esperados, responsáveis pela atividade, e se existe 

política para resolução de conflitos de interesses? Com relação à auditoria, eu fiz uma 

auditoria e numa área, aquela área é duma pessoa e eu auditei aquela pessoa. Como 

é que eu resolvo, por exemplo, algum conflito de interesse que possa ter entre a 

auditoria interna, o cara é meu amigo, não é. Ele tem problema, de fato, só que ele é 

meu amigo, eu não vou apontar isso.  

DIOMARIO: Bom, se eu sou um auditor e audito um amigo, e eu como auditor não 

coloco, como é que alguém vai ficar sabendo? 

EMPRESA 3: Então, esse é o ponto. O conflito de interesse é, se eu apontar o erro lá, 

eu vou prejudicar o meu amigo. 

DIOMARIO: Não, eu entendi, só não entendi como é que eu pego esse cara, que ele 

não tá apontando por causa disso. Aqui, não tem isso. Pessoal não quer saber não, a 

turma da auditoria aqui não tem esse problema, não. Inclusive, teve uma época que 

eles tavam querendo incentivar RNC, vamo botar RNC pra todo mundo. RNC é 

relatório de não conformidade, porque se não tiver RNC nenhuma, peraí, vocês não 

tão trabalhando intra-auditorias, tem que ter RNC.  

EMPRESA 3: Tem que ter uma produção, aí. 

DIOMARIO: É, então, eu tenho que ter uma produção, não é possível que vocês seja 

perfeitos. Então, tem essa preocupação. Aqui não tem essa de, não vou fazer isso 

porque é meu amigo. A gente faz junto à resposta, a gente faz junto o conserto, mas 

que a gente vai fazer, a gente vai fazer.  

EMPRESA 3: Uhum. Houve casos relevantes de fraude na empresa que poderiam ou 

afetaram a imagem da organização no mercado? 

DIOMARIO: Graças a Deus, não, que eu saiba, não. 

EMPRESA 3: Que bom. Existe caso onde o executivo da empresa não concordou com 

a recomendação do conselho administrativo? 
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DIOMARIO: Ah, sim, normal. 

EMPRESA 3: O conselho fala assim, olha, tem que ir por esse caminho.  

DIOMARIO: Pode não concordar, mas ele tem que convencer o conselho. 

EMPRESA 3: Se ele não convencer, vai seguir e pronto. Ah, entendi. 

DIOMARIO: Ele pode não concordar. Ele tem que convencer, ele tem que negociar lá. 

É até bom que não concorde, às vezes, porque daí tem troca de informações, tem 

posicionamento e tudo mais. 

EMPRESA 3: Tá bom. E sua empresa possui um papel de relação com o investidor? 

DIOMARIO: Então, a gente não tem na bolsa, né? 

EMPRESA 3: Tá certo. Sua empresa utiliza tecnologia ou outros recursos para tornar 

mais eficiente o uso dos recursos naturais utilizado em produção, bens? 

DIOMARIO: Sim. 

EMPRESA 3: A questão é como você trata os rejeitos da própria indústria. Você 

comentou dos efluentes, né? 

DIOMARIO: É, estação de tratamento de efluentes. 

EMPRESA 3: E como você faz, por exemplo, dentro da empresa? Papel, equipamento 

em desuso, notebooks que já ficaram velhos, o que você faz com esses equipamentos? 

DIOMARIO: Qualquer descarte da empresa, e a gente tem uma pessoa lá em (Turvo) 

que é responsável por isso, tem que ter sustentabilidade social, senão, até ali, tem 

que apagar a luz, deixa eu ver que mais, só você olhar, política ambiental, eles 

mudaram essa semana, então vai trocar esse papel. Tudo, qualquer coisa que for, tem 

que ter. Então, por exemplo, uma das sugestões que é o meu funcionário que vai 

defender o projeto dele lá com o comitê, ele conseguiu que todos os cabos utilizados 

na empresa, que são sobras de projeto que foram descartados e não sei o quê, vai 

voltar tudo pro fornecedor e esse fornecedor vai dar crédito pra gente receber cabos 

novos. Então, a gente tá recebendo agora, sei lá, acho que é 160 cabos novos em 

troca de um monte de lixo. Qualquer, por exemplo, vai mandar material pra ser 

reciclado, tem que fazer a vistoria lá onde vai ser reciclado pra ver se vai ser reciclado 

mesmo. Pra ver se o cara não tá pegando material e jogando no lixão. Tem que ser 

reciclado mesmo. Então, é feito todo um acompanhamento de descarte. A gente tem 
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uma pessoa que tem até um apelido, por causa disso, ela não deixa, ela cuida muito 

bem disso. 

EMPRESA 3: Você falou de uma pessoa. É uma área? 

DIOMARIO: É uma área. 

EMPRESA 3: São 20 pessoas dessa área, 5? 

DIOMARIO: Não, são umas 5 pessoas.  

EMPRESA 3: Cuida pra empresa toda? 

DIOMARIO: Essa área é responsável por avaliar todas as áreas, então a minha área 

já recebeu RNC por causa dos cabos que o meu fornecedor cortou e largou embaixo 

do poste. Tem que recolher. Então, aí a gente tem que recolher os cabos. Então, a 

partir dessa idéia todos os cabos são recolhidos. 

EMPRESA 3: Como ela viu que o cabo tava pendurado lá? 

DIOMARIO: Ela circula com a equipe dela, tudo, tira foto. Ela vem aqui, tira foto dos 

lixos aqui, na entrada tem lixo de tudo quanto é cor. Semana passada, ela veio aqui, 

abriu todos os lixos, tirou foto e mandou pra todos os gerentes que tem que colocar 

plástico no plástico.  

EMPRESA 3: Ah, muito bom. 

DIOMARIO: A área dela não deixa passar. Computador velho, eu não posso pegar 

meus computadores e pegar e mandar embora. Tem que mandar uma empresa, a 

empresa vai lá, ela tem que ser certificada pra isso, ela pega todos os computadores 

velhos, leva os computadores, dá destinação e, como eu sei que ela é mais rígida 

nisso do que eu, ela que achou a empresa, ela que manda, eu faço toda a burocracia, 

mas pra quem ela indicou que tem que levar embora, porque ela é mais especialista 

nisso do que eu. 

EMPRESA 3: Que bom. Excelente. Você conhece a cadeia produtiva a ponto de 

selecionar parceiros que tem as mesmas preocupações com a natureza, com as leis 

e reguladores, que a sua empresa possui? Assim, é pra evitar que você contrate 

alguém que não tá certificado. 

DIOMARIO: A resposta é assim, eu conheço, não, mas a empresa precisa disso, 

porque senão ela perde FSC, os certificados com relação à natureza. 
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EMPRESA 3: Ela tem que conferir. Ela tem um (check list)? 

DIOMARIO: Tem. Tem que fazer auditoria sistemática no pessoal, tem que 

acompanhar, tem que descredenciar se o cara não atender, tem que dar o alerta pro 

cara se ele tiver se desviando, então a empresa toma muito cuidado com isso, porque 

quando vem a auditoria da FSC ela sorteia quem ela quer pra visitar. Não é só a 

empresa que vai ser visitada. Ela sorteia quem ela quer, tanto fornecedor quanto 

cliente. E ai você tem que levar eles lá e eles vêem o que eles quiserem. 

EMPRESA 3: É igual uma auditoria que houve numa empresa, também era uma 

empresa acho que reflorestadora, ou de papel, não sei, deixaram tudo bonitinho 

porque ia chegar o certificador pra verificar. Aí eles chegaram na empresa, olharam, 

assim, tudo limpo, aí falaram assim, quais são os funcionários da empresa, aí eles 

mostraram aqueles, então tá bom. Eu quero ir na casa daquele lá. E apontou um 

funcionário. Chegou lá, os filhos não estavam na escola, a esposa tava lá com os 

dentes estragados, a família da pessoa passando necessidade, então isso não é 

sustentabilidade. Então, tem que olhar todo o contexto. 

DIOMARIO: Se você for olhar isso, então, a empresa aqui pagou, construiu a creche, 

pra colocar na vila, enquanto da empresa. 

EMPRESA 3: Isso, então, olha só, deixa eu ver aqui, como a comunidade onde sua 

empresa está localizada percebe a sua empresa? Existe algum programa social ou 

ambiental produzido ou apoiado pela sua empresa?  

DIOMARIO: É, por exemplo, a creche.  

EMPRESA 3: (Turvo) é (Santa Catarina)? 

DIOMARIO: Não, (Turvo) é perto de (Guarapuava). Então, você imagina assim, tem 

(Guarapuava), é uma cidade grande, depois tem (Turvo), é uma cidade bem pequena, 

depois você vai mais uns 5 quilômetros pra chegar na fábrica. Então o que acontece, 

a fábrica construiu uma vila do lado da fábrica, que é pros funcionários morarem lá, 

então eles tem moradia de graça, lá. Aí o que acontece, eles construíram a escola, 

que agora é uma escola rural, então atende não só a vila mas toda a comunidade 

próxima da localização. Essa é uma escola estadual. E aí tinha o problema da creche, 

eles construíram uma creche. Então tem uma creche que a empresa construiu, 

colocou lá, e o ano passado tinha um problema, porque a prefeitura não tinha como 

pagar os funcionários. A empresa tava pagando os funcionários, e isso pode gerar um 
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problema trabalhista, então ela tava pagando porque é importante, mas tem que 

cuidar porque não pode dar vínculo trabalhista pra empresa, então eles resolveram já 

isso aí, mas era um problema, que a gente quer fazer o certo, o bem, mas às vezes a 

gente pode tropeçar por causa disso.  

EMPRESA 3: Entendi. 

DIOMARIO: Tem o centro comunitário, então tem cursos profissionalizantes ali. 

EMPRESA 3: Não só pra colaboradores? 

DIOMARIO: Não, pros familiares dos colaboradores, porque ali na vila quase todo 

mundo que mora ali é parente dos funcionários, então é pros parentes, tem a (Soripel), 

que é o clube, que é apoiada pelo clube, então tem academia, tem escolinha de futebol, 

tem escolinha de vôlei, eles competem lá com as outras escolas, então a empresa 

cuida muito disso aí. O menor aprendiz não é feito só pra cumprir a ordem do governo. 

Então a TI normalmente recebe mais que precisa. Eles falam assim que a gente põe 

na TI o pessoal e aí eles desenvolvem muito rápido. Bom, mas aí eu preciso de gente 

com experiência, você só me põe menor aprendiz? Mas a gente tem feito isso e tem 

tido um resultado muito bom com os menor aprendiz lá dentro, né, então a empresa 

cuida disso. Os estagiários não vem pra fazer o trabalho que ninguém quer, eles vem 

pra aprender. Tem um desenvolvimento em cima disso. Então a empresa cuida muito 

disso, por isso que eu falei, as outras informações, se o pessoal questiona se a 

empresa tem, não tem, deve questionar, mas essa informação tão fácil que a gente 

nem se preocupa com isso. 

EMPRESA 3: Entendi. Sem contar também, quando vocês fazem a coleta seletiva do 

lixo que vocês tem aqui na organização, vocês também dão um destino. 

DIOMARIO: Sim. Até um mês e meio atrás tinha recolhimento de celular. Quem tava 

fazendo isso era o GP, né, que é o RH, mas tava fazendo com apoio nosso, meu, 

porque eu trabalho com grupo de escoteiros, então a gente tava juntando celulares 

que daí manda tudo pra esse grupo escoteiro, ele manda pra uma empresa e essa 

empresa dá pontos, quantidade, qualidade, se chegar em tantos pontos o grupo 

escoteiro ganha uma barraca. Então a empresa não ganha nada. A empresa só junta 

os negócios, eu levo lá pro grupo e o grupo leva pra empresa que faz a reciclagem, e 

então indiretamente os funcionários estão ajudando um grupo escoteiro, então isso 

acaba tendo a conscientização de comunidade. 
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EMPRESA 3: Ah, que ótimo. 

DIOMARIO: Na vila também tem a, não sei nem como é o nome correto, mas é um 

Posto de Saúde, pros funcionários, pra quem mora ali, né, que tiver algum problema, 

tem o Posto de Saúde ali perto, pra coisas mais simples. Quando fica grávida aí vai 

pra (Turvo), (Guarapuava), mas as coisas mais simples tão ali. 

EMPRESA 3: Não, que ótimo, dá pra ver que tem a responsabilidade social, ambiental 

que você comentou, conduz projetos comunitários pelo entorno da empresa também. 

DIOMARIO: É, a empresa cuida muito disso. Por exemplo, o que uma empresa faz 

quando ela corta toda a madeira, tira tudo o que precisa que tem lá no reflorestamento, 

faz todos os trabalhos, sobram folha, galho, essas coisas no chão. O que eles fazem? 

Normalmente eles botam fogo. A empresa é proibido fazer isso. A empresa tem que 

agora mandar lá um triturador, eles trituram tudo aquele negócio, ou vende aquilo ou 

vai pra caldeira pra queimar, ou vai enterrar pra fazer como adubo, mas queimar é 

terminantemente proibido aqui. 

EMPRESA 3: Excelente. Muito obrigado, a gente chegou na última, ficamos uma hora 

e quinze, então passamos um pouco, eu vou encerrar aqui a gravação. 

[01:18:02] 


