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RESUMO 

 

Esta pesquisa teve como objetivo propor um modelo de governança corporativa e 
sustentabilidade para as pequenas e médias empresas (PME) no Brasil, sob a ótica 
da estratégia competitiva. Partiu-se do pressuposto de que os modelos atuais de 
códigos e manuais com recomendações e diretrizes de governança foram pensados 
para grandes corporações e mercado de capitais e, portanto, longe da realidade das 
PME, que possuem estruturas diferenciadas. Primeiramente, buscou-se identificar o 
que é e como são classificadas as PME no Brasil e também o que é uma PME à luz 
da governança. Foram avaliadas as principais vantagens advindas da adoção da 
governança na estratégia da organização. A seguir, foram propostos os pilares que 
dariam sustentação à estrutura de governança, bem como identificados os agentes 
responsáveis pela implementação e monitoramento. Por fim, apresenta-se uma 
proposta de modelo de governança corporativa e sustentabilidade adaptada para as 
pequenas e médias empresas. 
 

Palavras-chave: Governança, Sustentabilidade, Estratégia Competitiva, PME. 
  



 

ABSTRACT 

 

This study aimed to propose a model of corporate governance and sustainability for 
small and medium-sized enterprises (SME) in Brazil, from the perspective of 
competitive strategy. It started with the assumption that current models of codes and 
guidelines with recommendations and governance best practices were designed for 
large corporations and capital markets and therefore far from the reality of SME, which 
have different structures. Firstly, it sought to identify SME´s definition and how they are 
classified in Brazil and the concept under the light of governance. The main 
advantages arising from the adoption of governance in the organization's strategy were 
evaluated. Following, the pillars and principles that would support the governance 
structure were presented and identified the key actors responsible for implementing 
and monitoring the framework. Finally, we present a proposal for corporate governance 
and sustainability model adapted to small and medium-sized enterprises.  
 

Keywords: Governance, Sustainability, Competitiveness, SME. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A difusão das práticas de governança e sustentabilidade nas pequenas e 

médias empresas (PME) no Brasil ainda é pouco trabalhada ou incentivada, mas no 

exterior, alguns países como Colômbia, Emirados Árabes Unidos e a Região de 

Administração Especial Hong Kong, na China, já iniciaram projetos visando a inserção 

das PME em práticas de governança corporativa desde o início dos anos 2000. 

O governo de Hong Kong, por exemplo, em parceria com o Institute of Directors, 

vem incentivando as PME, desde 2003, a aderir e efetivamente implementar sistemas 

de governança com o intuito de aumentar a competitividade deste segmento, 

especialmente no exterior (HKIOD, 2009). 

Na Colômbia, em 2004, as PME receberam apoio de parcerias entre a 

comunidade acadêmica e instituições especializadas para desenvolver um código de 

melhores práticas em governança específico para PME, também visando torná-las 

mais competitivas e atrair mais investimentos para o país, além de se adequar aos 

tratados firmados no âmbito da Organização Mundial do Comércio 

(CONFECAMARAS, 2004). 

Em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, o governo local também reconheceu 

que a governança corporativa promove a sustentabilidade nas PME e passou a 

investir, desde 2011, em projetos de estrutura de governança direcionados 

especificamente para as PME (DUBAI SME, 2011). 

Charam (2005), Silveira, Barros e Famá (2003), Beaver (1999) e Carney (2005) 

realizaram pesquisas empíricas que reforçam academicamente a proposta de que a 

governança corporativa pode influenciar a vantagem competitiva e geração de valor 

para as empresas, independentemente de seu porte.  

Para que os negócios de uma empresa prosperem e esta consiga crescer de 

forma sustentável, obtendo resultados duradouros, é necessário desenvolver 

estratégias que a tornem competitiva, ou seja, construir vantagens que a diferencie 

dos demais concorrentes e gere valor para a organização. Para Barney e Hesterley 

(2011), a vantagem competitiva surge quando a organização começa a implementar 

estratégias ainda não utilizadas pela concorrência. 

Prahalad e Hamel (1990) destacam que para serem competitivas em mercados 

altamente voláteis, as organizações precisam fazer mudanças estruturais e, 
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principalmente, estratégicas, investindo recursos humanos e financeiros com o 

objetivo de antecipar-se e atender às novas demandas do mercado. 

É com esta visão que as PME devem almejar as diretrizes e recomendações 

de governança corporativa e sustentabilidade e incorporá-las na sua cultura 

organizacional, onde a implementação das melhores práticas poderá resultar em 

vantagem competitiva, alcançando o que Elkington (1997) definiu como crescimento 

sustentável, no qual a organização equilibra os objetivos econômicos, associando aos 

ambientais e sociais, obtendo assim o triple bottom line, também chamado de tripé da 

sustentabilidade. 

A definição de Pequenas e Médias Empresas (PME) pode variar de acordo com 

as instituições que as enquadram e seus objetivos. O Ministério da Fazenda, por 

exemplo, com foco em questões fiscais, utiliza como critério a receita bruta, uma vez 

que seu objetivo é a arrecadação. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 

e Social (BNDES) também utiliza o critério da receita bruta, mas como o foco é o 

desenvolvimento econômico, vale-se de outros indicadores para estabelecer as faixas 

de faturamento que determinam quem é grande e quem é pequeno. 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) admite como critério o 

número de empregados. Utiliza como referência a escala do European Commission, 

centro de estatísticas da Comunidade Europeia. De acordo com esta instituição, as 

microempresas são aquelas que possuem menos de 10 empregados. A pequena 

empresa possui de 10 a 49 empregados e a média empresa tem de 50 a 249 

empregados. Assim sendo, por este critério, PME é qualquer empresa que tenha entre 

10 e 249 empregados. Acima disto, têm-se as grandes empresas (IBGE, 2003). 

O BNDES, por meio da circular n° 11/2010, também divulgou a classificação de 

porte das empresas, cujo critério é a receita operacional bruta anual e ainda 

acrescentou um novo grupo, as chamadas médias-grandes empresas. De acordo em 

esta circular, as microempresas são organizações que atingem uma receita bruta 

anual de até R$ 2,4 milhões de reais. Entre R$ 2,4 milhões e R$ 16 milhões, têm-se 

as pequenas empresas e as médias ficam entre R$ 16 milhões e R$ 90 milhões. Acima 

de R$ 90 milhões até o limite de R$ 300 milhões estão as médias-grandes e, acima 

disso, estão as grandes empresas (BNDES, 2010). 

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), que 

utiliza a nomenclatura Micro e Pequenas Empresas (MPE) emprega tanto os critérios 

de receita, quanto os de número de empregados para o enquadramento das empresas, 
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dependendo da área como indústria, comércio ou serviços (SEBRAE, 2015). Para fins 

de benefícios fiscais, a Lei nº 123/2006, conhecida como Simples Nacional, destaca 

o Empreendedor Individual, com limite de receita bruta anual de até R$ 60.000,00; a 

Microempresa (ME), com faturamento de até R$ 360.000,00; e a Empresa de Pequeno 

Porte (EPP), que deve se enquadrar entre R$ 360.000,00 e R$ 3,6 milhões anuais 

(BRASIL, 2006). 

Como conceito de Pequenas e Médias Empresas, para fins relacionados ao 

tema governança e sustentabilidade, este estudo utilizará o mesmo formulado pelo 

International Accounting Standards Board (IASB) e Comitê de Pronunciamentos 

Contábeis (CPC) em 2009, onde PME são todas as organizações não listadas em 

bolsa, não submetidas à entidade regulamentadora e não enquadradas dentro dos 

limites que o Art. 3º da Lei nº 11.638/2007 considera como grandes corporações 

(BRASIL, 2007). Desta forma, os padrões de governança corporativa adaptados para 

as PME ficam em consonância com os padrões contábeis e financeiros adotados 

internacionalmente e que também foram adaptados para este segmento. 

 

1.1 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Este estudo está relacionado com a importância de se promover a governança 

e sustentabilidade junto às pequenas e médias empresas no Brasil. Por ser trabalhada 

mais comumente com as empresas de grande porte, que possuem estrutura 

econômica e financeira mais robustas, a governança ainda parece distante da 

realidade das PME que, muitas vezes até desconhece o conceito e os benefícios que 

estas práticas podem trazer para as organizações. 

Como não são obrigadas por lei, nem órgãos reguladores a seguir e 

implementar ações de governança no seu dia a dia, a motivação mais plausível para 

que uma PME adotasse uma estrutura de governança viria por meio da ideia de 

diferenciação, de geração de valor, de vantagem competitiva. 

Esta pesquisa investiga que vantagens uma PME teria ao ser inserida no 

contexto da governança e propõe um modelo direcionado e adaptado para estas 

empresas, uma vez que as atuais cartilhas estão voltadas mais para o mercado de 

capitais e grandes estruturas empresariais. Ou seja, pressupõe-se a governança e a 

sustentabilidade como estratégia competitiva para pequenas e médias empresas no 

Brasil. 
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Em função disso, pergunta-se como seria o modelo ideal de governança e 

sustentabilidade voltado para empresas de pequeno e médio portes e como se pode 

aproveitar os modelos nacionais e estrangeiros existentes e adaptá-los ou direcioná-

los às características e estrutura das PME brasileiras. 

 

1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

Refletindo sobre as perguntas formuladas anteriormente como problema de 

pesquisa, foi definido o seguinte objetivo para este estudo: 

O objetivo geral deste trabalho é propor um modelo de governança corporativa 

e sustentabilidade como estratégia competitiva para pequenas e médias empresas no 

Brasil. 

Os objetivos específicos deste trabalho são: 

1. Propor o conjunto de pilares de governança e sustentabilidade que irão 

nortear as práticas e diretrizes para as PME; 

2. Definir quais serão os principais agentes da governança nas PME; 

3. Analisar quais vantagens competitivas resultam da inserção da governança 

e sustentabilidade na estratégia das PME; 

4. Propor um modelo de governança e sustentabilidade adaptado para as PME 

no Brasil. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA TEÓRICA E PRÁTICA 

 

A governança corporativa, de acordo com Charam (2005), utilizada de forma 

integrada com a gestão estratégica das organizações, agrega valor e gera diferencial 

competitivo. Ainda segundo o autor, entre os objetivos da governança está o de tornar 

a instituição confiável aos olhos do mercado transmitindo credibilidade e confiança a 

todas as partes interessadas e, principalmente, novos investidores. Portanto, 

empresas que adotam os princípios da governança corporativa em conjunto com 

ações de responsabilidade empresarial, social e ambiental, acabam destacando-se 

das demais, gerando valor para o negócio, aumentando o retorno sobre o investimento. 

Os manuais e códigos com diretrizes e recomendações sobre governança 

corporativa estão, atualmente, direcionados a grandes corporações e entidades 

estatais e governamentais, especialmente aquelas de capital aberto e que possuem 
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estruturas encorpadas tanto de capital quanto de pessoas. A maior parte das 

recomendações e práticas descritas nos referidos manuais estão distantes da 

realidade das PME que possuem estrutura societária e econômica diferenciadas 

(ACCA, 2015). 

O Conselho de Normas Internacionais de Contabilidade (IASB, 2009), baseado 

em Londres, estima que aproximadamente 95% das organizações em todo o planeta 

são PME. Por esta razão, já em 2001 iniciou estudos, por meio de um Comitê 

específico, para atender a uma demanda por uma versão adaptada de Normas 

Internacionais de Contabilidade para PME. O resultado deste estudo culminou com o 

International Financial Reporting Standards para Small and Medium-sized Enterprises 

(IFRS for SME) em 2009. 

No Brasil, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC, 2010) também 

divulgou o CPC para PME, ressaltando a necessidade de adaptar os pronunciamentos 

às organizações que não possuem a mesma complexidade que as grandes empresas 

ou empresas subordinadas a entes reguladores, por exemplo. As Bolsas de Valores 

no mundo todo vêm, neste mesmo período, também desenvolvendo segmentação 

específica para PME com regulação e normas de governança adaptadas. O Global 

Reporting Initiative (GRI) passou a disponibilizar modelos de relatórios de 

sustentabilidade voltados para as PME. Isto demonstra que há uma movimentação, 

por parte dos principais organismos internacionais e nacionais, promovendo a 

inclusão das PME em boas práticas que visam a sustentabilidade dos negócios a 

médio e longo prazo. 

Diante do exposto, esta pesquisa justifica-se pela necessidade das pequenas 

e médias empresas buscarem o crescimento e o desenvolvimento econômico de 

forma sustentável, diferenciando-se da concorrência por transmitir maior confiança e 

credibilidade, profissionalismo e organização no seu modelo de gestão. Para que a 

governança corporativa possa, de fato, se tornar parte do dia a dia deste segmento, 

faz-se necessária a adaptação ou construção de um modelo que seja compatível com 

a estrutura e as necessidades das PME. 
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1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

Esta dissertação está formatada em quatro capítulos, cada qual abordando um 

dos objetivos específicos da pesquisa, tornando mais claro o entendimento do leitor 

acerca do atingimento de cada meta. O texto trará a seguinte sequência: 

1. Os agentes da governança para PME: neste capítulo destaca-se quem são 

os agentes e qual o papel que cada um desempenha na estrutura de governança. 

Também são definidos quais agentes são imprescindíveis para garantir a 

implementação da referida estrutura. 

 2. Os pilares da governança para a PME: neste capítulo aborda-se o 

significado do termo pilar para a governança, a importância de se estabelecer os 

pilares para a sustentação da estrutura e, ainda, quais são os pilares mínimos em se 

tratando de estratégia para PME. 

3 – A governança e as vantagens competitivas para PME: neste capítulo 

apresentam-se as vantagens identificadas por especialistas e profissionais ligados à 

governança. 

4 – Modelo de governança adaptado para PME no Brasil: neste capítulo 

apresenta-se o modelo elaborado e sugerido como estratégia para as PME. 
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2 QUADRO TEÓRICO DE REFERÊNCIA 

 

2.1 GOVERNANÇA CORPORATIVA  

 

A governança corporativa, com os termos e formatos conhecidos atualmente, 

tem sua origem nos Estados Unidos, no início dos anos 1990, com o advogado e 

empresário Robert A. G. Monks. Inconformado com o modelo de gestão das 

companhias de capital aberto na época, principalmente com a falta de compromisso 

dos gestores com a prestação de contas e transparência dos negócios em relação 

aos acionistas, Monks começou uma empreitada na tentativa de mudar este cenário, 

experimentando, implantando e promovendo diretrizes em empresas públicas e 

privadas por onde passou, dando origem a algumas das chamadas boas práticas de 

governança corporativa. Os conflitos de interesse, o princípio da propriedade, 

equidade e prestação de contas foram seus principais motes, e suas ideias, sucessos 

e fracassos foram publicados em seus livros, lançados a partir de 1991, com Power 

and Accountability. Desde então, Monks passou a ser conhecido como “traidor de sua 

própria classe”, por supostamente mudar de lado e passar a advogar em causa de 

acionistas e investidores minoritários (ROSENBERG, 2000). 

Em 1992, a London Stock Exchange (LSE) publicou o primeiro código de 

melhores práticas em governança corporativa, por meio do Comitê de Aspectos 

Financeiros da Governança Corporativa. Este comitê, formado por membros da Bolsa 

de Valores de Londres, Bancos, Empresas e Instituições Contábeis do Reino Unido, 

teve como objetivo elaborar recomendações de práticas de governança de alto padrão 

que deveriam ser seguidas por todas as companhias listadas na LSE. O comitê 

entendia que apenas os estatutos e os códigos internos das empresas não eram 

suficientes para conferir a segurança necessária para os acionistas e demais partes 

interessadas e por esta razão resolveu padronizar e nivelar as diretrizes de 

governança. O primeiro presidente do comitê foi Adrian Cadbury e por isso o primeiro 

relatório e o código ficaram conhecidos como Cadbury Report (CFACG, 1992). 

O conceito de governança corporativa refere-se a um conjunto de leis, 

regulação e práticas voluntárias e apropriadas que possibilitam à organização atrair 

capital humano e financeiro, desempenhar suas atividades de forma eficiente, e ainda, 

perpetuar-se por gerar valor econômico de longo prazo para seus acionistas, 
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respeitando os direitos de todas as partes interessadas e da sociedade como um todo 

(MILLSTEIN, 2013). 

De acordo com o Cadbury Report, a governança corporativa emana do 

conselho de administração (CA) e é um sistema que dirige e controla as companhias, 

garantindo a conformidade com a legislação e órgãos reguladores, a auditoria dos 

relatórios contábeis e financeiros, a prestação de contas e a confiança das partes 

interessadas (CFACG, 1992). 

Para Steinberg (2011) a governança corporativa é o monitoramento constante 

da gestão da companhia pelos conselheiros de administração, garantindo a 

conformidade com as leis, com as políticas e diretivas internas e, ainda, o sistema que 

gera valor agregado, lucros, ganhos e crescimento sustentável.  

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico − OCDE 

(OECD, 1999), sediada na França, com 33 países membros, 50 não membros e outros 

tantos como Brasil, que possui apenas acordo de cooperação, tem como principais 

objetivos promover o crescimento econômico duradouro, ajudar a manter a 

estabilidade financeira e contribuir para o crescimento do comércio mundial. Para isso, 

mantém reuniões e diálogos políticos com seus membros com a finalidade de orientar 

sobre quais as melhores práticas a seguir, por meio de um documento chamado 

Princípios de Governança Corporativa da OCDE (OECD, 1999). Define governança 

corporativa como o conjunto das relações entre a companhia, seus diretores, 

acionistas e demais partes interessadas, que estabelece a estrutura e os meios pelos 

quais os objetivos serão atingidos, bem como as formas de monitoramento de seu 

desempenho e resultados obtidos. 

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM), divulgou um documento chamado 

Recomendações da CVM sobre Governança Corporativa (CVM, 2002). Esta cartilha 

tem como objetivo estabelecer e recomendar a todas as instituições vinculadas, boas 

práticas de governança corporativa no formato “pratique ou explique”, ou seja, as 

companhias que não adotarem tais recomendações deverão explicar ou justificar seus 

motivos.  

A cartilha da CVM (2002) define governança corporativa como o conjunto de 

práticas que tem por objetivo aperfeiçoar o desempenho de uma companhia ao 

proteger todos as partes interessadas, principalmente investidores, empregados e 

credores, facilitando o acesso ao capital. O documento acrescenta ainda que a análise 

das práticas de governança aplicada ao mercado de capitais envolve, entre os 
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principais pontos, a transparência, a equidade de tratamento dos acionistas e a 

prestação de contas.  

O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC, 2009) é uma entidade 

que tem como objetivo promover a governança corporativa e disseminar as boas 

práticas no Brasil. Fundada em 1995, tornou-se a principal organização dedicada ao 

tema e possui reconhecimento nacional e internacional. Sua publicação intitulada 

Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa (IBGC, 2009) conceitua o 

termo governança como sendo o sistema pelo qual as organizações são dirigidas, 

monitoradas e incentivadas, envolvendo o relacionamento entre os proprietários, 

conselho de administração, diretoria e órgãos de controle, de acordo com os princípios 

da transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. De 

acordo com o IBGC, as boas práticas de governança convertem princípios em 

recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar e 

aperfeiçoar o valor da organização, facilitando seu acesso a recursos e contribuindo 

para sua longevidade. 

Neste estudo, a proposta do modelo levará em conta a definição de governança 

estabelecida por Ira Millstein, por ser mais objetiva e propiciar melhor compreensão 

do tema, principalmente para empresários e profissionais que não são da área e, 

portanto, não estão familiarizados com o real significado do termo governança 

corporativa. Millstein, autor do relatório conhecido como The Millstein Report, foi um 

dos grandes colaboradores da OCDE no desenvolvimento dos princípios de 

governança desta instituição. 

 

2.1.1 Agentes da Governança 

 

Os agentes da governança (key actors) são os órgãos ou elementos dentro da 

organização que atuam como executores ou monitores de todas as ações 

relacionadas com a governança da companhia. Na grande maioria dos códigos e 

guias de governança dos anos 90, o Conselho de Administração é apontado como o 

principal agente com a responsabilidade de garantir o bom governo da corporação. 

O Cadbury Report (CFACG, 1992) destacava, além do Conselho de 

Administração, os auditores como agentes, devido à ênfase nos controles internos e 

relatórios financeiros. O Comitê da Basileia (BASEL, 1999), com foco nas instituições 
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financeiras apontava também a Diretoria Executiva, além do Conselho de 

Administração. 

Conforme os problemas oriundos da falta de governança foram ficando mais 

evidentes e os escândalos envolvendo grandes corporações começaram a se 

multiplicar na mídia mundial, ainda na década de 90, os códigos e manuais foram 

sendo revisados e novos agentes da governança começaram a aparecer com 

destaque nestes documentos. A Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE, 2010) 

passou a apresentar, além do conselho de administração, os acionistas e a diretoria 

executiva como responsáveis pela governança das corporações. Outras instituições, 

como o California Public Employees’ Retirement System, maior fundo de pensão dos 

Estados Unidos (CALPERS, 1999) e a The Association of Investment Companies, do 

Reino Unido (AIC, 2010) também corroboram com a ideia de responsabilidade destes 

mesmos agentes. 

Os agentes da governança vão variar de acordo com a natureza e objetivos da 

instituição. A International Corporate Governance Network (ICGN) por exemplo, 

destaca o investidor institucional como agente, já que este representa investidores 

individuais e membros de fundos de pensão. Para as PME, definir os agentes é um 

passo de suma importância para o sucesso da implementação de um sistema de 

governança. Sem o empenho dos agentes não é possível a execução das melhores 

práticas e o sistema tende a definhar. Como não é comum a figura do Conselho de 

Administração em PME, este deverá ser formado pelo conjunto dos demais agentes 

propostos, como os Acionistas, o Diretor Executivo − Chief Executive Officer (CEO), 

a Diretoria Executiva, o Auditor externo, o Contador externo e o Controller. O contador 

e o auditor externos formam o conjunto de membros não executivos no modelo.  

 

2.1.2 Pilares, Princípios, Diretrizes 

 

Todos os documentos com recomendações de práticas relacionadas com a 

governança e sustentabilidade seguem algum tipo de elemento balizador. Estes 

elementos são denominados, indistintamente, de acordo com a instituição, de 

princípios, diretrizes ou pilares. Segundo o Hampel Report (HAMPEL, 1998) os 

princípios servem para direcionar como as recomendações devem ser aplicadas na 

prática. Desta forma, um dos princípios mais comuns nos códigos, como o da 

transparência, por exemplo, irá servir de base para todas as recomendações 
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relacionadas com a troca de informações entre a organização e suas partes 

interessadas. 

A OCDE publicou seu código de governança com o objetivo de assessorar os 

países membros e não membros a partir de um conjunto de princípios que entende 

como fundamental para a boa governança corporativa, são eles: estrutura de 

governança efetiva; direitos dos acionistas; tratamento igualitário dos acionistas; o 

papel dos stakeholders na governança; transparência e a responsabilidade do 

conselho de administração. Este código de boas práticas teve inicialmente como 

público-alvo os governos, bolsa de valores, investidores e outras partes interessadas, 

levando em conta as empresas de capital aberto e multinacionais (OECD, 1999). 

Com foco nas bolsas de valores e o mercado de capitais, de modo geral, a CVM 

elaborou sua cartilha baseada em experiência própria e também por meio da 

experiência de diversos países, adaptando conceitos da governança corporativa 

internacional à realidade brasileira. Com o intuito de proteger e atrair novos 

investidores, o seu código de práticas de governança destaca os seguintes princípios: 

transparência; estrutura e responsabilidades do conselho de administração; proteção 

a acionistas minoritários; auditoria e demonstrações financeiras (CVM, 2002). 

Em 1999, em seu manual de melhores práticas de governança, em sua primeira 

edição, o IBGC estabeleceu os seguintes princípios ou pilares: transparência; 

equidade; prestação de contas e responsabilidade corporativa. O código também está 

baseado na experiência dos membros do comitê organizador e da legislação brasileira 

(IBGC, 2009). 

Neste trabalho, em razão da proposta de modelo para PME, utilizou-se o termo 

“pilares” para embasar as recomendações de governança e sustentabilidade, por 

entender-se que o termo reflete melhor o sentido de “sustentação” que estes 

norteadores dão para a governança nas PME e, ainda, por ser de melhor 

compreensão por parte dos interessados dentro deste segmento. 

 

2.1.3 Modelos e Códigos, Cartilhas, Manuais 

 

Os modelos de governança são normalmente formalizados por meio de 

documentos denominados Códigos, Cartilhas, Guias ou Manuais. São desenvolvidos 

a partir da experiência profissional e acadêmica de advogados, contadores, auditores, 
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controllers e administradores e acabam sendo chancelados por instituições da área 

de interesse, governos e meio acadêmico. 

O objetivo destes documentos é orientar e suprir as organizações com as 

chamadas “melhores práticas” em governança e sustentabilidade, visando um sistema 

de direção e monitoria eficiente, que resultará principalmente em maior confiança por 

parte de todos os interessados e credibilidade perante o mercado. 

Neste tópico serão apresentados os principais documentos publicados nos 

Estados Unidos, na Europa e no Brasil, desde o Cadbury Report em 1992. Estes 

códigos e manuais apresentam modelos diferenciados e variam em termos de 

composição, levando-se em conta o direcionamento de cada um, como, por exemplo, 

se são para organizações listadas ou não em bolsa de valores, públicas ou privadas, 

governo, empresas de grande porte, multinacionais, controle familiar, etc. Estes 

documentos, além de representarem o histórico da governança em todo este período, 

também são o ponto de partida para a análise e proposta do modelo adaptado para 

PME, objeto deste estudo. 

 

2.1.3.1 Principais manuais e códigos de governança corporativa nos Estados Unidos 

 

Nos Estados Unidos, de acordo com Weil, Gotshal e Manges (2013), os 

princípios e diretrizes relacionados às práticas de governança corporativa começaram 

a ser adotados e publicados a partir da metade dos anos 90. Em 1994, o American 

Law Institute (ALI) publicou o Principles of Corporate Governance: Analysis and 

Recommendations, baseado principalmente nas leis americanas e nas práticas mais 

comuns existentes no mercado. A National Association of Corporate Directors (NACD), 

partiu do princípio que as práticas de governança devem estar intrinsicamente 

alinhadas com a cultura do profissionalismo nas corporações e publicou em 1996 o 

Report of NACD Blue Ribbon Commission on Director Professionalism. Em 1997, o 

American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO), 

instituição que representa mais de onze milhões de trabalhadores sindicalizados, 

divulgou o Proxy Voting Guidelines – Exercising Authority, Restoring Accountability, 

criado para ajudar os curadores de fundos de pensão de funcionários públicos, de 

acordo com as leis trabalhistas americanas. No mesmo ano, o Teachers Insurance 

and Annuity Association – College Retirement Equities Fund, o maior fundo de pensão 

dos Estados Unidos, publicou o Policy Statement on Corporate Governance, 
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documento que destaca a convergência das melhores práticas de governança 

corporativa, bem como políticas ambientais e sociais em mercados globalizados. 

Também reforça os direitos e responsabilidades dos acionistas recentemente 

garantidos pela Securities and Exchange Comission (SEC), Congresso e demais 

reguladores americanos. 

Em 1998, o Business Sector Advisory Group on Corporate Governance, 

presidido por Ira M. Millstein, publicou Corporate Governance: Improving 

Competitiveness and Access to Capital in Global Markets: a Report to the OECD. Este 

relatório, conhecido como The Millstein Report, foi inserido nas diretrizes de 

governança corporativa da OECD, por sua relevante participação na promoção do 

acesso ao capital em termos globais. Neste mesmo ano, o Council of Institutional 

Investors (CII), associação sem fins lucrativos que lida com fundos de pensão e outros 

benefícios a empregados, lançou seu guia de diretrizes intitulado Corporate 

Governance Policies, com recomendações consideradas apropriadas para a maioria 

das situações envolvendo benefícios ligados à pensão. Ainda em 1998, o California 

Public Employees’ Retirement System (CalPERS), preocupado com a manutenção de 

retornos sustentáveis para os investimentos, ou seja, no longo prazo, e ainda, 

baseado em estruturas contábeis para a governança corporativa, torna público o 

Corporate Governance Principles and Guidelines – United States. Com foco mais no 

governo e reforçando os princípios da transparência, da propriedade, dos direitos dos 

investidores e as responsabilidades dos conselhos de administração, a OECD lançou 

em 1999 o Principles of Corporate Governance. 

A partir dos anos 2000, ainda foram publicados o Principles of Corporate 

Governance, da Business Rountable, em 2002, o Corporate Governance Handbook: 

Legal Standards and Board Practices, do The Conference Board Comission on Public 

Trust and Private Enterprise, em 2009, e o ISS Governance QuickScore: Overview, 

do Institutional Shareholder Services Inc., em 2013, entre outros.  

 

2.1.3.2 Principais manuais e códigos de governança corporativa na Europa 

 

No continente Europeu a publicação de códigos e recomendações em 

Governança Corporativa começou com o Cadbury Report (CFACG, 1992) e suas 

atualizações e complementos ao longo dos anos, como o Greenbury Report (1995), o 
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Hampel Report (1998), o Turnbull Report (1999), o Higgs Report (2003), o Walker 

Report (2009), dentre outros. 

Em 1995, o Centre for European Policies Studies, divulgou o Corporate 

Governance in Europe onde, dentre outros tópicos relevantes, destaca o conceito de 

governança corporativa estabelecido pelo Cadbury Report e complementa, 

mencionando que o termo “governança corporativa” é dividido em dois componentes: 

“corporativa”, que se refere às grandes organizações e “governança” que pode ser 

definido como o ato, o fato ou a maneira de se governar. Destaca ainda que o termo 

governança pode ainda ser a origem de muita confusão pela alusão à palavra 

“governo”, dando um ar de público a algo que é considerado privado. 

Em 1997, o European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), 

sediado em Bruxelas, publicou um conjunto de boas práticas corporativas que 

deveriam ser adotas pelos países onde o banco operava. O documento, batizado de 

Sound Business Standards and Corporate Practices abordava práticas saudáveis para 

os negócios e baseava-se nos princípios da OCDE. 

Em 2000, o European Association of Securities Dealers (EASD), instituição sem 

fins lucrativos que promove o acesso de empreendedores europeus ao mercado de 

capitais, voltado para empresas, investidores e mercado de ações, lançou seu manual 

Corporate Governance – Principles and Recommendations. Também no ano 2000, o 

Euroshareholders, confederação de associações de acionistas europeus, instituição 

que tem como objetivo dar suporte em questões de proteção a acionistas minoritários, 

transparência no mercado de capitais, geração de valor e suporte em governança 

corporativa para acionistas de empresas europeias, dentre outros, publicou seu 

manual Corporate Governance Guidelines 2000.  

Em 2005, o European Private Equity & Venture Capital Association (EVCA), 

instituição que promove a interação entre os membros participantes do mercado de 

private equity, incluindo investidores, empreendedores, acadêmicos e consultores, 

além de promover fóruns de debates e pesquisas especializadas para o mercado, 

lançou o Corporate Governance and Professional Standards for the Private Equity and 

Venture Capital Industry. 

Em 2010, o European Confederation of Directors Association (ECODA), 

instituição que representa a associação dos Conselheiros de Administração da Europa, 

sediado em Bruxelas, publicou o documento Corporate Governance Guidance and 

Principles for Unlisted Companies in Europe. O ECODA promove fóruns e debates 
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com troca de experiências entre os conselheiros de empresas listadas e não listadas 

em bolsa com o objetivo de elevar o padrão dos conselhos. 

Em 2011, o European Fund and Asset Management Association (EFAMA), 

instituição que representa as associações de Gestores de Investimentos na Europa e 

gerencia cerca de 13,5 trilhões de euros em ativos, publicou seu código intitulado 

EFAMA Code for External Governance – Principles for the Exercise of Ownership 

Rights in Investee Companies. 

A International Corporate Governance Network (ICGN), instituição fundada em 

1995, em Londres, representa o interesse de investidores institucionais, companhias, 

intermediários financeiros, acadêmicos e outros, e organiza conferências anuais para 

discutir e debater os assuntos pertinentes à governança corporativa. Utiliza como base 

as recomendações e princípios da OECD, mas também publica seu próprio código 

como o Statement on Global Corporate Governance Principles, de 1999. 

A ONU, por meio da United Nations Conference on Trade and Development 

(UNCTAD), publicou em 2002, em conjunto com especialistas da International 

Standards of Accounting and Reporting (ISAR), o código intitulado Transparency and 

Disclosure Requirements for Corporate Governance e, logo depois, em 2006, também 

publicou uma atualização do documento anterior chamada Guidance on Good 

Practices in Corporate Governance Disclosure. 

 

2.1.3.3 Principais manuais e códigos de governança corporativa no Brasil 

No Brasil, os principais guias sobre boas práticas em governança são o 

Recomendações da CVM sobre Governança Corporativa, da Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM), elaborado em 2002 e o Código das Melhores Práticas de 

Governança Corporativa, do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), 

publicado em 2009. 

 

2.2 SUSTENTABILIDADE 

 

Abordar o tema sustentabilidade neste trabalho será de extrema importância 

para o resultado prático do estudo. Um dos pilares propostos neste modelo de 

governança para PME é justamente o da sustentabilidade por entendermos que um 

conceito está diretamente ligado ao outro, ambos visando a perenidade das 
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organizações. Além disto, entre as boas práticas da governança, está a divulgação 

anual dos relatórios de sustentabilidade onde são publicados todos os resultados e 

esforços da companhia no âmbito social, ambiental e econômico. 

Para Mazur e Miles (2010), o termo sustentabilidade não possui ainda uma 

definição que seja consenso entre os especialistas. Na obra Conversas com os 

Mestres da Sustentabilidade, as autoras entrevistaram nomes como John Elkington, 

James Cameron, Ray Anderson, Paul Dickinson, dentre outros, e cada um prefere 

emitir seu próprio conceito a ratificar o significado divulgado por meio do Relatório 

Brundtland (1987). 

Para Ray Anderson, famoso pelo documentário The Corporation, de 2004, 

sustentabilidade significa “tomar da Terra apenas aquilo que é natural e rapidamente 

renovável, nem uma gota a mais de petróleo e não causar danos à biosfera”. Para 

Paul Dickinson, presidente do Carbon Disclosure Project, sustentabilidade “é o 

comportamento que poderia ser definido como não suicida”. Para John Elkington, 

cofundador da SustainAbility e conselheiro do GRI, define sustentabilidade por meio 

do Triple Bottom Line, que mede os resultados econômicos, sociais e ambientais. De 

certa forma, pessoas, planeta e lucro. 

O crescimento econômico ainda se faz necessário, mas deve ser receptivo às 

demandas sociais e implementado de maneira absolutamente alinhada com o meio 

ambiente, segundo Sachs (2002). Para o autor, a harmonia entre os pilares da 

economia, do meio ambiente e social são válidos, mas devem ser avaliados segundo 

oito critérios distintos: social, cultural, ecológico, ambiental, territorial, econômico, 

política nacional e o da política internacional. 

O Relatório Brundtland (1987), cujo título é Our Common Future, patrocinado 

pela ONU e elaborado pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, estabeleceu a seguinte definição para sustentabilidade: “O 

desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras de atender às suas próprias”. O 

relatório tem este nome porque a Comissão foi chefiada pela Primeira-ministra da 

Noruega, Gro Harlem Brundtland. 

Neste estudo, o conceito está delimitado ao mundo organizacional, onde a 

sustentabilidade trata não só dos impactos ambientais causados pelas ações das 

empresas, mas também os impactos financeiros, econômicos e principalmente os 

sociais. As organizações passaram a prestar contas à sociedade por meio da 
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divulgação de relatórios de sustentabilidade, informando aos stakeholders sobre todas 

as suas ações e o planejamento estratégico relacionado ao desenvolvimento de seus 

negócios e todos os impactos, positivos ou negativos, que disso resulta para seu 

público interno e, principalmente, o externo. 

 

2.3 COMPETITIVIDADE, ESTRATÉGIA E VANTAGENS COMPETITIVAS 

 

Neste item será apresentado o conjunto teórico que fundamenta a relação entre 

modelos de governança, estratégia competitiva e as consequentes vantagens 

oriundas desta relação. 

Conforme Barney e Hesterley (2011), a estratégia de uma empresa é definida 

como “sua teoria de como obter vantagens competitivas e uma boa estratégia é aquela 

que realmente gera tais vantagens”. Ainda segundo os autores, esta teoria está 

alicerçada em um conjunto de suposições e hipóteses que quanto mais bem 

estudadas e factíveis, maior a probabilidade de efetivamente obter-se vantagem 

competitiva pela implementação destas estratégias. 

Para Porter (2004), ao se estabelecer a estratégia competitiva, as empresas 

podem obter vantagens competitivas também por meio da diferenciação ou do 

enfoque, onde cada política adotada visa atender a uma estratégia específica. Neste 

estudo, a principal relação que se faz entre a governança e a competitividade é 

justamente a de que as PME possam se diferenciar das concorrentes, adotando as 

melhores práticas de governança e sustentabilidade como parte de sua estratégia 

competitiva. 

De acordo com Prahalad e Hamel (1990), a competição pelo futuro se dará pela 

criação e domínio de oportunidades emergentes e pela posse de novos mercados 

competitivos. Muitas empresas farejam oportunidades e investem recursos financeiros 

e humanos em projetos que visam se antecipar e atender a essas novas demandas. 

Outras, porém, preferem esperar e ver como se enquadram depois. Preferem pagar 

para ver e estão sempre correndo atrás e o mercado ou os consumidores nem sempre 

dão uma segunda chance para o runner up. 

Ser competitivo em mercados novos e altamente voláteis requer mudanças 

estruturais e, principalmente, estratégicas. Esta nova visão, segundo Prahalad (1995), 

deve reconhecer que a empresa necessita primeiro desaprender e se desvencilhar do 

passado, para poder descobrir o futuro e dominar novos mercados. 
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Para Di Serio e Vasconcellos (2009), a maneira mais usual de se obter 

vantagem competitiva se origina da estratégia que consolida as organizações, por 

meio de um posicionamento claro e diferenciado que permita avanços em outros 

mercados, que possibilite ajustes em todas as suas atividades e reforce a cadeia de 

valor, visando dificultar ao máximo a ação de concorrentes dentro da competição. 

Vários estudos já comprovaram a relação entre governança e vantagens 

competitivas. Silveira, Barros e Famá (2003) verificaram a relação de algumas 

recomendações de governança, como a dualidade nos cargos de CEO e presidente 

do CA, número de integrantes do CA e grau de independência do CA, com o aumento 

de valor em companhias abertas no Brasil. Beaver (1999) estabeleceu uma relação 

entre questões de governança oriundas da disputa pelo poder com a perda de 

vantagens competitivas pela Mark & Spencer no Reino Unido. Carney (2005) verificou 

as vantagens na separação entre propriedade e gestão nas empresas com controle 

familiar. 

A governança também tem sido utilizada como estratégia competitiva em 

pequenas e médias empresas de Hong Kong, Dubai e Colômbia. Uma parceria entre 

instituições privadas, universidades e governo, desenvolveu códigos de governança e 

sustentabilidade para as PME visando aumentar a competitividade deste segmento 

em suas áreas de atuação (CONFECAMARAS, 2004; HKIOD, 2009; DUBAI SME, 

2011). 

 

2.3.1 Competitividade 

 

Conforme Prahalad e Hamel (1990), muito poucas empresas conseguiram 

demonstrar que podiam inventar novos mercados, entrar de forma rápida e eficaz em 

mercados emergentes e até mesmo interferir nos padrões de escolha dos 

consumidores em mercados já amplamente consolidados. A tarefa principal para os 

CEOs e corpo gerencial é criar este tipo de organização capaz de lançar produtos com 

características e funcionalidades que efetivamente façam a diferença, ou que os 

consumidores precisam, mas sequer imaginavam. Acontece que isso é tarefa muito 

difícil e não é possível de ser realizada em qualquer ambiente uma vez que requer 

mudanças radicais no estilo de gestão da maioria das empresas. 

Ao se analisar a origem ou a raiz de qualquer vantagem competitiva, Prahalad 

e Hamel (1990) separam duas instâncias. Primeiro, no curto prazo, a competitividade 
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deriva de atributos relacionados a preço e desempenho dos produtos que estão sendo 

fabricados e comercializados neste momento. Os concorrentes, porém, como 

resultado de ações globais, conseguem convergir rapidamente para padrões similares 

em termos de preço e qualidade. Isso resulta, portanto, em poucos obstáculos para a 

concorrência acirrada e se torna cada vez menos importante como diferencial 

competitivo. 

No longo prazo, estes autores concluem que a competitividade deriva da 

habilidade das organizações em construir e desenvolver, sempre a baixo custo e de 

forma mais rápida que os concorrentes, o núcleo de competências ou competências 

essenciais ou ainda, os diferenciais competitivos que resultarão em produtos pelos 

quais ninguém esperava ou imaginava. A real fonte da vantagem competitiva está na 

habilidade dos responsáveis pela gestão da companhia em consolidar tecnologia e 

desenvolvimento de competências que fortaleça o negócio para se adaptar 

rapidamente frente às oportunidades ou cenários de mudança que constantemente 

assolam o mundo empresarial. 

A organização competitiva e diversificada está, portanto, baseada em 

competências essenciais. Uma boa maneira para entender a importância disso, 

segundo os autores, seria comparar a empresa a uma árvore. O tronco e os galhos 

maiores seriam os produtos e negócios principais. Os galhos e arbustos menores 

seriam as unidades de negócio. As folhas, flores e frutos, os produtos finais ao 

consumidor. Por fim, o sistema de raízes, que proporcionam o alimento e a 

sustentação seriam as competências essenciais ou diferenciais competitivos. 

A competência essencial, fonte dos diferenciais competitivos, é o aprendizado 

coletivo na organização, especialmente como coordenar produção diversificada e 

diferenciada e interagir com múltiplas tecnologias. A competitividade é comunicação, 

envolvimento e profundo compromisso de todas as áreas de uma empresa. A 

competência não diminui com o uso. Ao contrário de bens, que se deterioram com o 

uso, as competências só melhoram, na medida em que vão sendo cada vez mais 

aplicadas e compartilhadas. 

É no núcleo de competências essenciais que estão os diferenciais competitivos. 

Já que as empresas estão em constante corrida para desenvolver as competências 

que abrirão as portas para se tornarem líderes globais ou regionais, as companhias 

mais exitosas têm parado de imaginar a si próprias apenas como um pacote de 

negócios e produtos. A batalha pelo domínio global de suas marcas é visível na mídia 
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televisiva, na mídia impressa e está direcionada para a construção do share of mind. 

Já a batalha para construir as competências de nível mundial é invisível para as 

pessoas que não estão por vontade própria buscando por isso. Desenvolver um 

núcleo de competências é bem mais ambicioso e diferente que uma integração vertical. 

CEOs decidindo quando fazer ou comprar começa com a análise dos produtos e um 

olhar de cima para baixo sobre a eficiência da cadeia de suprimentos e de baixo para 

cima em relação a distribuição e consumidores. 

Os diferenciais competitivos de uma organização podem ser identificados por 

meio de pelo menos três testes, segundo Prahalad e Hamel (1990). Primeiro, um 

diferencial competitivo permite potencial acesso a uma grande variedade de mercados. 

Um display, por exemplo, permite à companhia participar de negócios bem variados 

como o de calculadoras, TV em miniatura, monitores para laptops, painéis de veículos 

automotores, dentre outros. Segundo, um diferencial competitivo deve resultar em 

significativa contribuição em termos de benefícios para o consumidor final dos 

produtos. Por último, um diferencial competitivo precisa ser difícil de ser imitado pela 

concorrência. E para ser difícil deve haver um perfeito alinhamento entre tecnologias 

e técnicas de desenvolvimento. Um concorrente pode até ter acesso a um tipo de 

tecnologia que é parte de um diferencial competitivo, mas vai ser muito difícil de copiar 

ou adquirir o padrão interno de coordenação e aprendizado da empresa. A maioria 

das organizações dificilmente entende a competitividade nestes termos. As empresas 

que julgam que competitividade se resume a produtos de qualidade com o melhor 

preço estão perdendo seus diferenciais competitivos ou fazendo muito pouco para 

melhorá-los. A habilidade de se transportar para a próxima geração da 

competitividade não pode ser alugada, terceirizada ou adquirida por meio de alguma 

parceria. Infelizmente, muitas empresas estão perdendo seus diferenciais também 

quando cortam investimentos em áreas que erroneamente consideram como centros 

de custos e repassam estas tarefas para terceiros. 

Para Di Serio e Vasconcellos (2009) a competitividade empresarial está 

relacionada e pode ser originada de vários pontos e áreas-chave dentro e fora da 

organização. Começa com as definições estratégicas globais da companhia, o 

sistema de gestão de pessoas, a criação de valor para o mercado e consumidores, a 

gestão do sistema de tecnologia da informação, a gestão da inovação, dentre outros. 

A competitividade no mundo dos negócios começa com a disputa entre nações. 

O comércio internacional após a globalização estreitou ainda mais esta disputa e 
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acirrou a competição e a relação entre países, empresas e clientes mundo afora. De 

acordo com o Institute for Management Development (IMD) entende-se a 

competitividade mundial como um campo da teoria econômica que analisa fatos e 

políticas que determinam a habilidade de uma nação de criar e manter um ambiente 

que propicie maior criação de valor para suas empresas e mais prosperidade para a 

população. Dentro deste conceito, seriam quatro os principais pontos que embasam 

esta competitividade. A performance econômica, que avalia a economia doméstica; a 

eficiência do governo, que está relacionada com as políticas governamentais voltadas 

para a potencialização da competitividade; a eficiência dos negócios, que revela o 

nível de inovação e lucratividade das empresas; e a infraestrutura em termos de 

recursos básicos, tecnológicos, científicos e humanos à disposição das organizações 

naquele país. 

Em relação a competitividade e geração de valor, segundo Prahalad e 

Ramaswamy (2004), as empresas investem bastante em variedade de produtos, mas 

são incapazes de diferenciá-los e por causa disso a expansão dos negócios e a 

criação de valor têm se tornado assuntos essenciais para os CEOs. De acordo com 

os autores, o próximo passo em termos de geração de valor será a interação ou 

interatividade entre o consumidor e a empresa. O significado de valor e o processo de 

criação de valor estão rapidamente saindo de um formato centrado no produto ou na 

empresa para uma visão mais centrada nas experiências do consumidor. 

Ainda de acordo com os autores, no sistema tradicional de criação de valor, o 

consumidor estava sempre do lado de fora da companhia e o processo ocorria 

internamente, por meio de suas atividades e, portanto, do lado de fora também do 

mercado. Informados, conectados e atuantes, os consumidores são agora o principal 

alvo das organizações em seus processos de criação de valor com o propósito de 

ajudá-las a escrutinar e avaliar tais processos. O sistema de comunicação e diálogo 

entre os consumidores proporciona a estes uma fonte alternativa de informações e 

perspectivas e não estão mais dependentes da comunicação emanada pelas 

empresas. Em outras palavras, são os consumidores que escolhem as empresas com 

as quais querem se relacionar, baseados em uma visão própria de como o valor deve 

ser criado para eles. 

Por fim, destaca-se que as pequenas e médias empresas no Brasil, 

normalmente não possuem as mesmas obrigações legais e fiscais que as empresas 

de grande porte, empresas listadas em bolsa de valores ou empresas submetidas a 



33 

órgãos ou agências reguladoras. Na maioria dos casos, adotar determinadas regras 

ou seguir algumas normas, para as PME, é facultativo. A partir desta constatação, 

levanta-se a hipótese de que a adesão a códigos ou manuais de governança e 

sustentabilidade, uma vez não obrigatória, se daria voluntariamente por meio da visão 

estratégica de busca por vantagens competitivas. 

 

2.4 PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS 

 

A partir de meados dos anos 2000, passou a ganhar força internacionalmente 

a ideia de padronização dos procedimentos contábeis e de auditoria, por meio do 

International Accounting Standards Board (IASB), sediado em Londres, que passou a 

emitir interpretações e orientações técnicas conhecidas globalmente como 

International Financial Reporting Standards (IFRS). Estas normas têm como principal 

objetivo a padronização internacional dos procedimentos contábeis e de auditoria, 

visando uma leitura única dos demonstrativos contábeis e relatórios financeiros (CFC, 

2015). 

No Brasil, foi criado em 2005, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), 

por meio da Resolução CFC nº 1.055/2005, emitida pelo Conselho Federal de 

Contabilidade, que é uma Autarquia Especial Corporativa criada pelo Decreto-Lei nº 

9.295 de 1946 e que tem como objetivo orientar, normatizar e fiscalizar o exercício da 

profissão contábil no Brasil (CFC, 2015). 

O CPC foi criado devido à necessidade de convergência às normas 

internacionais divulgadas pelo IASB, e também, de centralização da emissão das 

normais contábeis internas, já que no Brasil, várias entidades e agências reguladoras 

como CVM, SUSEP e BCB o fazem (CFC, 2015). 

Em 2009, o CPC publicou o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade 

para Pequenas e Médias Empresas, baseado no IFRS for SME divulgado pelo IASB 

no mesmo ano, que contém a definição de PME para fins contábeis e de auditoria e 

que deve ser levada em conta sob o prisma da governança corporativa. Segundo o 

CPC, as PME são o conjunto das sociedades fechadas e sociedades que não estejam 

obrigadas a fazer prestação pública de suas contas e que possuam um Ativo Total 

inferior a R$ 240.000.000,00 (duzentos e quarenta milhões de reais) ou receita bruta 

anual inferior a R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), que são os limites 
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que classificam as sociedades de grande porte, de acordo com o Art. 3º, parágrafo 

único da Lei nº 11.638/2007 (BRASIL, 2007).  

Não são classificadas como PME, portanto, as sociedades de capital aberto 

listadas em bolsa de valores, as classificadas como empresas de grande porte na Lei 

nº 11.638/2007 e as sociedades cuja prática contábil for emitida por órgão regulador 

responsável e com poder legal para tal, como, por exemplo, o Banco Central e a 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). Este será, portanto, o conceito de 

Pequenas e Médias Empresas adotado para fins de elaboração do artefato desta 

pesquisa. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 ESPECIFICAÇÃO DO PROBLEMA − PERGUNTAS OU HIPÓTESES DE 

PESQUISA 

 

Este estudo pretende propor um modelo de governança corporativa e 

sustentabilidade como estratégia competitiva para pequenas e médias empresas no 

Brasil. Para tanto, será necessário responder às seguintes perguntas: 

− Quais os princípios de governança e sustentabilidade que irão nortear o 

modelo? 

− Quais serão os agentes da governança responsáveis por implementar, 

controlar e monitorar o modelo? 

− Quais vantagens competitivas resultam da inserção da governança na 

estratégia das PME? 

− Qual a proposta de modelo de governança e sustentabilidade adaptado para 

PME? 

 

3.2 DELIMITAÇÃO E DESIGN DA PESQUISA − DELINEAMENTO E ETAPAS DA 

PESQUISA 

 

Este estudo estará baseado na interpretação de dados já existentes e 

publicados em forma de documentos por entidades que possuem finalidades 

específicas, como regulação, normatização e orientação de organizações e 

instituições dentro do espectro da governança corporativa e da sustentabilidade 

empresarial. Estes documentos são frequentemente denominados como códigos, 

relatórios ou manuais. Será, portanto, uma pesquisa qualitativa, que a partir de dados 

bibliográficos e documentais, pretende elaborar uma proposta de governança como 

meio de diferenciação e consequente vantagem competitiva para as PME e, ainda, 

propor um conjunto de premissas e recomendações em um modelo de governança e 

sustentabilidade adaptado para estas empresas no Brasil. 

De acordo com Denzin (2006), a pesquisa qualitativa está relacionada a 

práticas consistentes e interpretativas, cujos resultados podem ser obtidos por meio 

de notas de campo, entrevistas, conversas, gravações, exame documental, fotografias, 

dentre outros, em seu cenário natural, possibilitando uma melhor interpretação e 
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compreensão por parte do pesquisador, dos fenômenos e representação dos objetos 

estudados. 

Para Creswell (2010) os estudos qualitativos se utilizam de várias concepções 

filosóficas, estratégias de investigação e métodos de coleta, análise e interpretação 

de dados. Ainda de acordo com o autor, o pesquisador deve relatar e declarar suas 

experiências anteriores em relação ao tema estudado a fim de conferir melhor 

entendimento ao público, acerca da interpretação do fenômeno por parte do 

pesquisador. 

Segundo Flick (2009), os métodos qualitativos consideram a comunicação do 

pesquisador como parte explícita da produção do conhecimento, em vez de 

simplesmente tê-lo como algo que vai interferir no processo, ou seja, as reflexões do 

pesquisador tornam-se dados em si mesmo.  

 

3.2.1 Procedimentos de Coleta de Dados 

 

A obtenção dos dados para fundamentação deste estudo se deu por meio de 

pesquisa documental e bibliográfica. Para Leville (2004), a pesquisa documental está 

relacionada com a obtenção dos dados diretamente em suas fontes. Como exemplo, 

o autor cita contratos, certidões, atas, notas, registros, artigos em jornais, dentre 

outros. Para este estudo, os documentos em questão serão os relatórios, códigos 

internos, leis, estatutos e manuais de governança corporativa, produzidos por poder 

legislativo, profissionais do ramo e organizações e comitês de entidades relacionadas 

ao tema governança corporativa e sustentabilidade.  

De acordo com Lakatos e Marconi (2003), a finalidade da pesquisa documental 

e bibliográfica é colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que já foi escrito, 

dito ou filmado sobre determinado assunto. Inclusive conferências, em forma de 

debate, que tenham sido transcritas por algum meio, quer publicados ou gravados. 

Ainda de acordo com as autoras, a pesquisa bibliográfica não é mera repetição do que 

já foi dito ou escrito sobre determinado assunto, mas sim, propicia um exame de um 

tema sob novo enfoque ou abordagem, proporcionando o atingimento de conclusões 

inovadoras. 

Em relação às fontes de dados, estas também poderão ser secundárias, ou 

seja, característica própria da pesquisa bibliográfica. Neste contexto, de 

documentação indireta, podem ser utilizados, de acordo com Lakatos e Marconi 
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(2003), a imprensa escrita (jornais e revistas), meios audiovisuais (rádios, filmes, 

televisão, internet), material cartográfico (mapas e gráficos) e publicações (livros, 

teses, monografias, artigos, publicações avulsas, etc.). 

 

3.2.2 Procedimentos de Tratamento e Análise dos Dados 

 

A análise dos resultados, segundo Denzin (2006), consiste na observação e 

leitura dos dados obtidos, com o objetivo de compreender e relatar o que foi aprendido 

pelo pesquisador. Este relato pode assumir diversas formas: confessional, realista, 

crítica, formal, literária, etc.  

Os dados obtidos durante a pesquisa documental e bibliográfica serão 

organizados e sistematizados com o objetivo de identificar e separar tudo o que for 

específico para grandes corporações e organizações listadas em bolsa ou auditadas 

por agências reguladoras, daquilo que for comum e/ou podem ser adaptados para as 

pequenas e médias empresas. A análise qualitativa dos dados será realizada à luz do 

referencial teórico e da experiência acadêmica e profissional do pesquisador e tomará 

os seguintes procedimentos:  

Procedimento 1: Descarte das recomendações e práticas sugeridas pelos 

documentos e/ou materiais bibliográficos, que estejam relacionados com legislação 

específica ou exigências de entidades reguladoras do mercado de capitais e, ainda, 

aquelas que só poderiam ser adotadas por multinacionais e grandes corporações.  

Procedimento 2: Seleção dos documentos, como relatórios, manuais e 

códigos com pilares, princípios, diretrizes e práticas de governança que podem ser 

adaptadas para as PME, devido à sua estrutura societária e/ou econômica. Estes 

documentos servirão como embasamento para a proposta do novo modelo. O quadro 

abaixo lista os documentos utilizados como base para este trabalho. 
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Quadro 1 – Documentos utilizados como base 

 
Fonte: O autor (2015). 

 

Procedimento 3: Definição dos agentes (key actors) e dos pilares (princípios) 

da governança sob os quais se agruparão todas as práticas recomendadas para as 

PME. Este procedimento será baseado nos documentos pesquisados e na 

experiência acadêmica e profissional do pesquisador. 

Procedimento 4: Elaboração da proposta de modelo de governança 

corporativa e sustentabilidade adaptado para as pequenas e médias empresas. 

Ano Instituição Documento Origem

1992 CFACG - Commitee on the Financial Aspects of The Cadbury Report Europa

Corporate Governance

1994 ALI - American Law Institute Principles of Corporate Governance: Analysis and EUA

Recommendations

1995 CFACG - Commitee on the Financial Aspects of The Greenbury Report Europa

Corporate Governance

1995 Centre for European Policies Studies Corporate Governance in Europe Europa

1996 NACD - National Association of Corporate Directors Report of NACD Blue Ribbon Commission on Director Professionalism EUA

1997 AFL-CIO - American Federation of Labor and Proxy Voting Guidelines - Exercising Authority, Restoring Accountability EUA

Congress of Industrial Organizations

1997 EBRD - European Bank for Reconstruction and Sound Business Standards and Corporate Practices Europa

Development

1997 Teachers Insurance and Annuity Association Policy Statement on Corporate Governance EUA

1998 Business Sector Advisory Group on Corporate Corporate Governance: Improving Competitiveness and Access to EUA

Governance Capital in Global Markets

1998 CalPERS - California Public Employess´ Retirement Corporate Governance Principles and Guidelines - United States EUA

System

1998 CFACG - Commitee on the Financial Aspects of The Hampel Report Europa

Corporate Governance

1999 CFACG - Commitee on the Financial Aspects of The Turnbull Report Europa

Corporate Governance

1999 IBGC - Instituto Brasileiro de Governança Corporativa Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa Brasil

1999 ICGN - International Corporate Governance Network Statement on Global Corporate Governance Principles Europa

1999 OECD - Organisation for Economic Co-operation and Principles of Corporate Governance Europa

Development

2000 EASD - European Association of Securities Dealers Corporate Governance - Principles and Recommendations Europa

2000 Euroshareholders Corporate Governance Guidelines 2000 Europa

2002 Business Roundtable Principles of Corporate Governance EUA

2002 CVM - Comissão de Valores Mobiliários Recomendações da CVM sobre Governança Corporativa Brasil

2002 UNCTAD - United Nations Conference on Trade and Transparency and Disclosure Requirements for Corporate Governance Europa

Development

2003 CFACG - Commitee on the Financial Aspects of The Higgs Report Europa

Corporate Governance

2005 EVCA - European Private Equity & Venture Capital Corporate Governance and Professional Standards for the Private Europa

Association Equity and Venture Capital Industry

2009 CFACG - Commitee on the Financial Aspects of The Walker Report Europa

Corporate Governance

2009 The Conference Board Comission on Public Trust and Corporate Governance Handbook: Legal Standards and Board Practices EUA

Private Enterprise

2010 ECODA - European Confederation of Directors Corporate Governance Guidance and Principles for Unlisted Companies Europa

Association in Europe

2011 EFAMA - European Fund and Asset Management EFAMA Code for External Governance - Principles for the Exercise of Europa

Association Ownership Rights in Investee Companies

2013 Institutional Shareholder Services Inc. ISS Governance QuickScore: Overview EUA
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

4.1 OS AGENTES DA GOVERNANÇA PARA PME 

 

Os agentes da governança, dentro da estrutura da organização, são os 

principais atores responsáveis pela aplicação e monitoramento de todas as 

recomendações e práticas da governança corporativa. De acordo com o Business 

Roundtable (2012), que é a Associação dos CEO americanos, baseada em 

Washington, nos Estados Unidos, a governança e o bem-estar das corporações 

dependem muito das relações entre os agentes da governança. A relação de 

transparência e dedicação entre o conselho de administração e os acionistas, a 

relação de tratamento justo em relação aos empregados, a relação de cidadania com 

a comunidade ao redor, a relação de compromisso e conformidade com o governo, 

etc. 

O quadro a seguir demonstra uma comparação entre os principais agentes 

segundo uma instituição internacional (Business Roundtable), uma instituição 

brasileira (IBGC) e o modelo proposto para este trabalho: 

 

Quadro 2 – Comparação entre os principais agentes 

Business Roundtable IBGC Modelo PME 

- Conselho de Administração - Conselho de Administração - Conselho de Administração 

- Chief Executive Officer  - Diretor Presidente (CEO) - Diretor Presidente (CEO) 

- Acionistas - Acionistas - Acionistas 

  - Conselho Fiscal - Diretoria 

  - Auditor Independente - Controller 

    - Contador externo 

    - Auditor externo 

Fonte: O autor (2015). 

 

A Associação dos CEO destaca os três principais agentes da governança 

(BUSINESS ROUNDTABLE, 2012): 

− Conselho de Administração: responsável pela supervisão e o monitoramento 

da gestão da companhia. É o conselho quem elege o CEO e os principais membros 

executivos e acompanha a performance deles, sem se envolver diretamente com as 

operações. 
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− CEO (Chief Executive Officer): principal executivo da companhia, responsável 

pela gestão de todas as operações e seus resultados, respondendo pelo cumprimento 

do planejamento estratégico, gestão de riscos e relatórios financeiros e contábeis. 

− Acionistas: investidores ou sócios que injetam o capital na organização, mas 

não estão envolvidos no dia a dia dos negócios. Possuem interesse em tudo o que 

envolve a geração de valor para a companhia e venha a contribuir para maximização 

do retorno para seus investimentos. 

Para o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC, 2009), os agentes 

da governança são os entes dentro da estrutura de governança corporativa 

responsáveis por zelar pela longevidade das organizações, incorporando os princípios 

da responsabilidade corporativa e prestação de contas. São eles: acionistas, conselho 

de administração, diretor presidente, conselho fiscal e auditores. 

− Acionistas: proprietários, investidores, donos do capital. 

− Conselho de Administração: principal componente do sistema de governança, 

funciona como elo entre a propriedade e a gestão com função de supervisão e 

monitoramento. 

− Diretor presidente (CEO): responsável pela gestão da organização e pela 

execução das diretrizes fixadas pelo conselho de administração. 

− Conselho fiscal: órgão que fiscaliza todos os atos dos administradores e a 

conformidade com o estatuto e a legislação pertinente. 

− Auditor independente: auditor externo responsável por aferir as 

demonstrações financeiras. Também faz a revisão, avaliação e recomendações 

acerca dos controles internos. 

 

4.1.1 Os Agentes da Governança no Modelo para PME 

 

De acordo com a Associação dos Contadores Certificados do Reino Unido 

(ACCA, 2015), a criação de um conselho é fundamental para o sucesso da 

implementação da governança corporativa nas pequenas e médias empresas. 

Entretanto, devido às características societárias e estruturais das PME torna-se 

necessário adaptar o conselho aos agentes da governança disponíveis. 

Ainda segundo a ACCA (2015), os principais aspectos a serem trabalhados nas 

PME são a supervisão, monitoria e controles internos. Por esta razão, o modelo aqui 

apresentado sugere a introdução do Controller e do Contador externo também como 
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agentes da governança e como componentes do Conselho de Administração, que 

para as PME que não possuem estrutura financeira suficiente para montar um CA 

independente, seria formado pelo próprio conjunto de agentes, conforme ilustrado na 

Figura 1. Assim sendo, os principais agentes da governança corporativa para PME 

são: 

− Acionistas ou sócios; 

− Conselho de Administração; 

− Diretor presidente (CEO); 

− Diretoria; 

− Controller; 

− Contador externo; 

− Auditor externo. 

 

Figura 1 − Agentes da governança em PME 

 
Fonte: O autor (2015). 

 

De acordo com o International Controlling Association (2013), o controller 

contribui para a sustentabilidade da organização como parceiro da gestão mantendo 

o foco nos objetivos e gerenciando riscos. Para a Associação, é o controller quem 

presta todo o suporte no processo de definição de objetivos e controle da gestão e 

planejamento. Também assegura a qualidade e relevância das informações e está 

comprometido com o bom andamento da organização como um todo. 

Conselho de 
Administração

CEO

Acionistas

Controller

Auditor 
Externo

Contador 
Externo

Diretoria
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Soares (2011) apresenta as principais áreas subordinadas à controladoria: 

Contabilidade (financeira, gerencial e custos), Gestão Fiscal, Gestão Patrimonial, 

Gestão Financeira e Gestão da Tecnologia da Informação. 

O controller foi incluído como agente de governança no modelo para PME 

devido à necessidade de monitoramento de todas as ações da gestão e também pela 

expertise em controles internos e conformidade. 

O contador tem sua função regulamentada pela Resolução CFC nº 560, de 28 

de outubro de 1983, que em seu Art. 3° elenca, dentre outras, as funções de controle, 

avaliação e estudo da gestão econômico-financeira e patrimonial das empresas e 

demais entidades. O contador externo foi incluído como agente de governança no 

modelo para PME, por ser, na maioria dos casos, a principal fonte de informação e 

orientação de empresários e empreendedores. No caso das empresas que possuem 

o controller, normalmente o contador estará subordinado a este. 

 

4.2 OS PILARES DA GOVERNANÇA NAS PME 

 

A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico − OCDE 

(OECD, 1999) elaborou e divulgou seu manual de governança, com o objetivo de 

assessorar os países membros e não membros a partir de um conjunto de princípios 

(pilares) que entende como fundamental para a boa governança corporativa. Este 

manual de boas práticas foi direcionado inicialmente para governos, bolsa de valores, 

investidores e demais interessados, levando em conta as empresas de capital aberto, 

multinacionais, mas poderia ser aplicado em companhias fechadas também. 

Em The OECD Principles of Corporate Governance (OECD, 1999), a 

organização lista os princípios de governança corporativa que regem suas 

recomendações: 

− Assegurar a base para uma estrutura de governança corporativa efetiva; 

− Os direitos dos acionistas; 

− O tratamento igualitário dos acionistas; 

− O papel dos stakeholders na governança corporativa; 

− Transparência; 

− As responsabilidades do conselho de administração. 

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM, 2002) elaborou sua cartilha baseada 

em experiência própria, de mais de 30 anos em mercado de capitais e também por 
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meio da experiência de diversos países, adaptando conceitos da governança 

corporativa internacional à realidade brasileira. Com o intuito de proteger e atrair novos 

investidores, o documento destaca as principais práticas que devem ser adotadas 

para que as organizações possam ter uma boa governança. 

Em “Recomendações da CVM sobre Governança Corporativa” (CVM, 2002), a 

instituição destaca os princípios (pilares) que irão nortear as recomendações 

(melhores práticas) da sua cartilha: 

− Transparência; 

− Estrutura e responsabilidade do conselho de administração; 

− Proteção a acionistas minoritários; 

− Auditoria e demonstrações financeiras. 

 O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC, 2009) atualiza e 

publica seu código de acordo com as mudanças no ambiente organizacional brasileiro. 

O documento também está baseado na experiência dos membros do comitê 

organizador e da legislação brasileira. Assim como os anteriores, este documento 

também apresenta os princípios da governança e está organizado em capítulos onde 

estão dispostas as melhores práticas recomendadas pela instituição. 

Para o IBGC, no seu Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa 

(IBGC, 2009), os princípios básicos de governança corporativa são: 

− Transparência; 

− Equidade; 

− Prestação de contas (accountability); 

− Responsabilidade corporativa. 

 

4.2.1 Pilares de Governança Propostos no Modelo para PME 

 

Com base nos documentos publicados por diversas instituições, como as 

anteriormente citadas e também na experiência acadêmica e profissional do 

pesquisador, sugere-se que todas as práticas e recomendações acerca da 

governança corporativa e sustentabilidade para PME sejam direcionadas mediante 

três pilares: partes interessadas, conformidade e sustentabilidade. O quadro a seguir 

sintetiza os princípios adotados por instituições internacionais (OECD) e brasileiras 

(CVM e IBGC) e os pilares propostos neste estudo para balizar as melhores práticas 

de governança disseminadas por meio de suas publicações: 
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Quadro 3 – Princípios adotados por instituições internacionais e brasileiras 

 
Fonte: O autor (2015). 

 

− Pilar Partes Interessadas: este pilar irá abranger todas as diretrizes, práticas 

e recomendações em governança corporativa e sustentabilidade, que estão 

relacionadas com os diversos públicos, interno e externo, com interesse na 

organização: acionistas, funcionários, fornecedores, governo, clientes, credores, 

investidores, etc. Sob este pilar também serão aglutinadas as recomendações que, 

em outros documentos, estão sob os princípios da transparência, equidade e 

tratamento justo, uma vez que estes nada mais são que relações entre a organização 

e as partes interessadas. 

− Pilar da Conformidade: agrupam-se neste pilar todas as práticas 

relacionadas ao cumprimento das obrigações legais, fiscais, contábeis, estatutárias, 

contratuais, éticas, etc., relacionadas com a organização, sua atividade e suas partes 

interessadas. 

− Pilar da Sustentabilidade: este pilar irá agrupar todas as práticas e 

recomendações relacionadas com a organização e suas responsabilidades, social, 

ambiental e econômico-financeira, fortalecendo as estruturas que irão resultar em 

longevidade e geração de valor para a companhia. 

Estes pilares levam em conta, ainda, a recomendação da ACCA (2015) de que 

princípios e práticas sejam adaptados para a realidade das PME, utilizando termos e 

conceitos de fácil compreensão e estabelecendo metas e objetivos possíveis de 

serem atingidos. A adoção do termo “pilar” está relacionada a isto. 

A novidade nesta proposta, principalmente por se tratar de pequenas e médias 

empresas, é o pilar da sustentabilidade. A criação, o desenvolvimento e a divulgação 

de modelos, normas e diretrizes de sustentabilidade por instituições nacionais ou 

internacionais têm sido fundamental no estabelecimento de uma nova cultura 

organizacional relacionada com a sustentabilidade e a governança corporativa em 

todo o mundo. Começou com as grandes empresas, principalmente as multinacionais 

com capital negociado em bolsas de valores, por exigência de agências reguladoras 

ou governos e hoje se espalhou também às pequenas e médias empresas envolvidas 

OECD CVM IBGC Modelo PME

- Transparência - Transparência - Transparência - Partes Interessadas

- Responsabilidade do CA - Responsabilidade do CA - Responsabilidade Corporativa - Conformidade

- Tratamento igualitário dos acionistas - Proteção a acionistas minoritários - Equidade - Sustentabilidade

- Base para estrutura de governança efetiva - Auditoria das demonstrações financeiras - Prestação de contas (accountability)

- Direito dos acionistas

- O papel dos stakeholders
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nas cadeias de suprimentos ou como público-alvo destas grandes corporações. Como 

o mundo não se resume a apenas este tipo de organizações, que seguem cartilhas e 

utilizam indicadores da Nasdaq e BM&F Bovespa, por exemplo, iniciativas como a do 

GRI, com o apoio das Nações Unidas e diversas outras instituições internacionais, 

passam a ganhar relevância global. 

As empresas começaram a aderir voluntariamente a projetos de 

sustentabilidade porque passaram a entender e a compreender melhor o tema e a 

visualizar ganhos tangíveis e intangíveis para o negócio como um todo. Os custos de 

ações preventivas são sempre menores que os de ações corretivas. A sociedade 

passou a valorizar mais as marcas sustentáveis. Talentos são retidos com maior 

facilidade no quadro funcional. Por fim, os resultados econômicos e financeiros 

acabam se maximizando como consequência natural de todo um planejamento 

voltado para a sustentabilidade. 

Para consolidar este entendimento, este estudo procura reforçar os conceitos 

envolvidos com o tema sustentabilidade nas empresas e os principais indicadores que 

estão sendo utilizados por estas organizações para se comunicar com o mercado e 

com a sociedade. Em especial, o GRI, que vem sendo amplamente utilizado pelas 

companhias do mundo todo, por estar além de tudo, alinhado com as iniciativas das 

Nações Unidas para o milênio por meio do Pacto Global. 

Existem várias instituições que mantêm e divulgam indicadores de 

sustentabilidade, com o objetivo de avaliar e comparar as iniciativas das organizações 

para se tornarem sustentáveis. Geralmente estes índices e indicadores analisam 

aspectos econômicos, financeiros, ambientais, sociais e a governança corporativa 

como um todo. A pioneira na América Latina foi a BM&F Bovespa com o Índice de 

Sustentabilidade Empresarial (ISE), utilizado para medir o desempenho das empresas 

de capital aberto. 

Outros índices utilizados, principalmente no Brasil, são o Índice de Carbono 

Eficiente (ICO2), que procura medir, divulgar e monitorar a emissão de gases do efeito 

estufa nas principais empresas com capital negociado na Bovespa e a Matriz de 

Indicadores do Protocolo Verde, que é uma iniciativa da Febraban e abrange as 

empresas do setor financeiro, principalmente os bancos, para que estes desenvolvam 

modelos de financiamento para projetos relacionados à sustentabilidade em questões 

ambientais e qualidade de vida dos cidadãos. 
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Os indicadores citados anteriormente, mais o Guia Exame de Sustentabilidade, 

publicação especializada em sustentabilidade empresarial, seguem metodologia 

desenvolvida pela Centro de Estudos em Sustentabilidade (GVces) da Escola de 

Administração e Economia de São Paulo (EAESP), que também passará a difundir no 

Brasil, por meio de um consórcio com outras instituições, as Diretrizes do GRI (Global 

Reporting Initiative), que atualmente é o Relatório de Sustentabilidade mais aceito e 

difundido no mundo. 

O Global Reporting Initiative (GRI) é uma organização sem fins lucrativos que 

promove a sustentabilidade econômica em todo o mundo. Foi fundado em Boston em 

1997 e sua origem está na Coalisão para Economias Ambientalmente Responsáveis 

(CERES) e o Instituto Tellus, organização ligada à pesquisa e projetos relacionados 

com a sustentabilidade. 

Inicialmente, o GRI era apenas um departamento da CERES que tinha como 

objetivo criar um mecanismo de prestação de contas para assegurar que as empresas 

estavam seguindo os princípios de responsabilidade ambiental estipulados pela 

instituição e seu público-alvo eram os investidores. A partir de 1998 foi montado um 

Comitê para desenvolver o Guia GRI que tinha também como objetivo alargar o 

alcance de suas normas, abrangendo não só questões ambientais como também 

sociais, econômicas e temas ligados à governança. 

A primeira versão das diretrizes do GRI foi lançada em 2000 e no ano seguinte 

deixou de ser um departamento da CERES e se tornou uma instituição independente. 

A segunda geração (G2) das diretrizes foram apresentadas durante a Conferência 

Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável de Johanesburgo, na África do Sul. O 

Programa Ambiental das Nações Unidas (UNEP) adotou o GRI e convidou todos os 

países-membros da ONU a adotá-lo também. Amsterdam, na Holanda, foi escolhida 

como sede da Instituição. Em 2002 o então Secretário-Geral da ONU, Kofi Annan, 

oficializou o GRI como instituição independente colaboradora da UNEP. Atualmente o 

Guia de Diretrizes do GRI está em sua versão G4 e engloba também informações 

relacionadas a gênero, comunidade e direitos humanos, além de uma versão para 

Pequenas e Médias Empresas (GRI, 2015). 

De acordo com o GRI, as organizações têm vários motivos para relatar seus 

indicadores de sustentabilidade. O compromisso em demonstrar transparência para 

os stakeholders e para a sociedade de modo geral (além da mídia, ONGs, Agências 

Reguladoras) por meio de um balanço social é um deles. A competitividade é outro 
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ponto importante. Os indicadores demonstram qualidade na gestão e as empresas 

estão em constante disputa pela preferência dos investidores, dos consumidores, 

querem fazer parte de determinadas cadeias de suprimentos. Posicionar a empresa 

como sustentável traz diversos benefícios internos, facilita o planejamento e ajuda a 

identificar novos modelos de negócio adaptados ao contexto empresarial do futuro. 

Ainda, o fato de estar sempre de acordo com a legislação local vigente. Alguns 

governos exigem a publicação da prestação de contas relativa ao setor na qual a 

organização está inserida. 

A estrutura dos Relatórios de Sustentabilidade do GRI foi criada e aprovada por 

meio de um processo chamado de multistakeholder, envolvendo organizações e 

consultas internacionais e tendo como referência regulamentos e normas 

mundialmente aceitas, como o artigo 15 dos Princípios do Rio; o Pacto Internacional 

dos Direitos Civis e Políticos (ONU); o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (ONU); a Declaração dos Direitos Internacionais do Trabalho (OIT); 

a Declaração de Viena e Programa de Ação; a Declaração Tripartite da OIT sobre 

Empresas Multinacionais e Política Social; Diretrizes da OCDE (Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico) e os Princípios do Pacto Global. 

Atualmente, 316 organizações em território brasileiro publicam seus relatórios 

de sustentabilidade de acordo com as diretrizes do GRI. Destas, 40 são multinacionais 

(MNE), 29 são empresas de pequeno e médio porte (SME) e 247 são empresas de 

grande porte (LE) (GRI, 2015). 

Os níveis de relato são divididos em C, C+, B, B+, A, A+, sendo C para as 

organizações iniciantes, normalmente as que estão divulgando pela primeira vez e A 

para os relatórios mais avançados, geralmente publicados por organizações que já 

divulgam suas ações de sustentabilidade há mais tempo e com maior nível de 

detalhamento. O sinal de mais (+) significa que o relatório foi auditado por instituição 

independente antes da publicação. Como exemplo de relatórios A+ no Brasil, 

podemos citar a Bunge, a Petrobrás e a Natura. Todas as publicações podem ser 

visualizadas no site das empresas e, também, em 

<database.globalreporting.org/search> (GRI, 2015). 

Vale ressaltar a participação das PMEs na divulgação de relatórios de 

sustentabilidade do GRI. Em número ainda pequeno, inicialmente com as signatárias 

do Pacto Global das Nações Unidas, como, por exemplo, a DM9DDB, o ISAE, a 

https://d.docs.live.net/e3f85908cc9b1f04/Documentos/PRIMAVERA%20ASSESSORIA%20REVISÃO%20DE%20TEXTOS/TRABALHOS%202016/Roberto%20Borges/database.globalreporting.org/search
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Unimed, dentre outras, mas que tende a crescer muito nos próximos anos com o 

lançamento da versão das Diretrizes do GRI para Pequenas e Médias Empresas. 

A Sustentabilidade Empresarial, ainda que de forma convencional, movida pela 

necessidade absoluta de repor os estragos realizados no planeta em prol de apenas 

crescimento econômico, sem em nenhum momento levar em consideração as 

consequências do desequilíbrio gerado no meio ambiente, obrigou as organizações a 

optar por modelos de desenvolvimento econômico mais racionais, associando os 

resultados econômicos com a perenidade do negócio, com os menores impactos 

negativos possíveis na natureza e com maiores retornos sociais ao longo do tempo. 

Este novo cenário motivou também as organizações a estabelecer um sistema 

de comunicação mais efetivo com os stakeholders (comunidade, acionistas, governo, 

fornecedores, concorrentes, funcionários, meio ambiente, parceiros, etc.) para em 

conjunto buscar soluções inovadoras para o desenvolvimento sustentável. Os 

esforços empregados nesta direção, mais a necessidade de transparência e 

profissionalismo cada vez mais latentes na administração dos negócios, provocaram 

uma evolução nos modelos de gestão e governança, demandando investimentos em 

projetos relacionados à sustentabilidade. Com isso, surge a necessidade de prestar 

contas à sociedade por meio de relatórios padronizados por normas, diretrizes, índices 

e indicadores que visam facilitar a análise, a comparação e o monitoramento dos 

resultados obtidos, das metas alcançadas ou não e seus motivos. 

A publicação destes relatórios passou a ser um divisor de águas dentro da 

sustentabilidade corporativa, pois demonstra um maior comprometimento das 

organizações em dar um feedback para seu público-alvo, independentemente de 

estarem obrigadas ou não. Isso reforça o poder da marca, da imagem corporativa, 

fortalece os laços de confiança por parte dos stakeholders e torna o negócio mais 

promissor, mais competitivo e maximiza os resultados. 

 

4.3 MODELO DE GOVERNANÇA ADAPTADO PARA PME NO BRASIL 

 

Após a definição de quais pilares irão sustentar todas as práticas e 

recomendações de governança corporativa e sustentabilidade para a organização, 

bem como quais serão os agentes responsáveis pela implementação, controle e 

monitoramento das mesmas, apresenta-se a seguir a representação gráfica do 

modelo, conforme Figura 2. 
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Figura 2 − Representação gráfica do modelo 

Fonte: O autor (2015). 

 

A estratégia competitiva começa com o entendimento, por parte de todos os 

agentes, que as recomendações de governança e sustentabilidade, uma vez 

efetivamente postas em prática, poderão resultar em ganhos e vantagens 

competitivas. Desse modo, fica evidenciada a importância do comprometimento total 

de todos os agentes que irão compor o conselho de administração na PME. 

O conjunto com três pilares norteadores para as recomendações e diretrizes 

visa a simplificar o processo de implementação e tornar mais rápido e fácil o 

entendimento e a compreensão do que é a governança e como ela pode resultar em 

ganhos para todos os interessados na organização. 

Ainda, torna-se necessário esclarecer que este modelo não pretende esgotar 

nem se bastar dentro do tema, mas sim, ser entendido como um passo a mais rumo 

à desafiadora missão de tornar as pequenas e médias empresas no Brasil mais bem 

dirigidas e governadas, agregando valor ao negócio. 

Outro ponto importante neste estudo está relacionado com as possíveis 

vantagens competitivas que resultariam da inserção da governança e da 

sustentabilidade na estratégia das pequenas e médias empresas. Desse modo, 

apresenta-se neste capítulo o que a literatura especializada já publicou sobre 

vantagens competitivas de forma geral e também o que já foi publicado sobre o tema 

especificamente para PME. 

Silveira, Barros e Famá (2003) desenvolveram um estudo para verificar se a 

governança corporativa tinha influência direta no aumento de valor das companhias 

abertas brasileiras. Foram analisados alguns pilares da estrutura de governança como 
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a não ocupação do cargo de CEO e de Presidente do Conselho de Administração pela 

mesma pessoa, o número de integrantes do Conselho de Administração e o número 

de conselheiros externos (grau de independência) dentro do Conselho. 

O objetivo principal dos autores foi investigar, no período de 1998 a 2000, se 

as empresas listadas que seguem ou passaram a seguir as recomendações dos 

códigos de boas práticas da CVM ou do IBGC tiveram algum reflexo positivo no valor 

de suas ações, passando a ficar mais bem avaliadas ou atrativas no mercado de 

capitais do que as empresas que não adotavam tais práticas. Os resultados do estudo 

demonstraram, de forma satisfatória que sim, as empresas que adotaram as práticas 

e recomendações das instituições citadas anteriormente, em suas estruturas de 

governança, possuíam maior valor de mercado. 

Beaver (1999), publicou um estudo sobre os problemas de governança 

enfrentados pela rede varejista britânica Marks & Spencer e sua relação com a 

consequente perda das vantagens competitivas que possuía em relação aos 

concorrentes locais e europeus. Além de relatar todos os fatos referentes a problemas 

de sucessão e disputas pelo poder, o autor também menciona uma pesquisa realizada 

pela McKinsey em 1996 que demonstrava que dois terços dos investidores 

questionados disseram que pagariam mais por ações de empresas que possuíssem 

melhores estruturas de governança corporativa. 

Dentre outras constatações feitas por Beaver (1999), as mais relevantes em 

favor da governança corporativa foram, em primeiro lugar, a de que companhias bem 

gerenciadas e com boa estrutura de governança obtêm melhor desempenho ao longo 

do tempo, aumentando o valor de suas ações. Depois, que a boa governança ajuda a 

reduzir riscos e mesmo que problemas venham a ocorrer, fica mais fácil implantar 

medidas corretivas. Por fim, que a governança não é uma moda passageira e que os 

investidores estão sim, dispostos a pagar um prêmio pelas ações de empresas bem 

governadas. 

Para Carney (2005) em seu artigo sobre companhias com controle familiar, a 

governança corporativa também traz vantagens competitivas para este tipo de 

organização. Segundo o autor, as empresas familiares que praticam, por exemplo, a 

recomendação acerca da separação entre propriedade e gestão, bem como outras 

práticas envolvendo os problemas de agência e a teoria da firma, destacam-se 

positivamente das demais. 
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Ao criar o Fundo para o Desenvolvimento das PME, em 2003, o Governo de 

Hong Kong aproveitou para inserir as pequenas e médias empresas no espectro da 

governança corporativa. Trata-se de um plano de medidas do Departamento de 

Indústria e Comércio para tornar as PME mais competitivas tanto no território chinês, 

quanto no exterior (HKIOD, 2009). 

Em parceria com o The Hong Kong Institute of Directors, foi lançada a cartilha 

Guia de Governança Corporativa para PME em Hong Kong. O documento, baseado 

no Cadbury Report de 1992, abrange cinco categorias de empresas e apresenta 

direcionamentos específicos para cada uma delas, como, por exemplo, empresas 

individuais, empresas familiares e até mesmo PME listadas em bolsa de valores: 

 

PME em Hong Kong enfrentam atualmente novos desafios 
provenientes das rápidas mudanças no mercado e da globalização. 
Elas precisam atrair investimentos. Muitas buscam melhores 
oportunidades no território chinês e necessitam de uma estrutura de 
negócios mais sofisticada. O Fundo para Desenvolvimento das PME, 
fundo criado pelo Governo de Hong Kong e administrado pelo 
Departamento de Indústria e Comércio, destina recursos para projetos 
que melhorem a competitividade das PME em Hong Kong e por isso 
também financiou a produção deste Guia. O objetivo deste documento 
é disponibilizar diretrizes para as PME e ajudá-las a montar estruturas 
(de governança) que facilitarão o crescimento e o aumento da 
lucratividade (HKIOD, 2009, p. 13). 

 

Ainda de acordo com o Guia, em dados de 2008, 98% dos estabelecimentos 

em Kong Kong são PME e empregam aproximadamente 1,2 milhão de pessoas. Como 

referência, uma PME é o estabelecimento industrial que possui até 100 empregados 

ou qualquer outro estabelecimento que tenha menos de 50 empregados 

O Governo Colombiano lançou, em 2004, o programa Colombia Compite que 

dentre outras metas, promoveu a inserção das PME no mercado global e publicou o 

Código da Boa Governança Corporativa para Pequenas e Médias Empresas, 

documento concebido por meio de uma parceria entre a Federação Colombiana de 

Câmaras de Comércio e o Centro Internacional para Empresas Privadas, afiliada à 

Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América (CONFECAMARAS, 2004). 

O código de governança colombiano teve a participação de várias instituições 

e organizações públicas e privadas, dentre elas, o Ministério do Comércio, Indústria e 

Turismo, Câmaras de Comércio de várias regiões do país, Bolsa de Valores, KPMG e 

algumas instituições acadêmicas como a Universidad de La Sabana, Universidad de 
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Los Andes e Universidad Externado de Colombia que, em conjunto, pretenderam 

alicerçar as bases para o desenvolvimento e competitividade das pequenas e médias 

empresas daquele país. 

Dentre os principais objetivos do documento está o de disponibilizar aos 

empresários colombianos uma ferramenta capaz de assegurar a sustentabilidade e a 

competitividade dos negócios no mercado regional e externo. As premissas, em sua 

maioria baseadas nas resoluções da OCDE, partiram de princípios como 

transparência, prestação de contas, tratamento justo dos acionistas e a 

responsabilidade das PME junto aos grupos de interesse: 

 

O principal objetivo deste trabalho é disponibilizar aos empresários e 
empreendedores uma ferramenta útil que apresenta os princípios 
gerais de governança corporativa com a visão de aumento de 
competitividade, redução dos fatores de risco operacionais, transpor 
barreiras de comércio, superar os desafios da globalização, ter acesso 
a fontes de financiamento mais baratas e reconciliar as práticas 
empresariais com os compromissos firmados com a Organização 
Mundial do Comércio (CONFECAMARAS, 2004, p. 3). 

 

Em 2011, o Departamento de Desenvolvimento Econômico do Governo de 

Dubai, em parceria com o Instituto Kawkamah de Governança Corporativa, 

desenvolveu o Código de Governança Corporativa para Pequenas e Médias 

Empresas – Construindo as Bases para o Crescimento e a Sustentabilidade. O manual 

foi baseado em nove pilares e organizou as principais práticas internacionais em 

governança corporativa que foram adaptadas para as PME de Dubai, levando em 

conta também as características regionais e a cultura empresarial dos Emirados 

Árabes Unidos. Os princípios adotados, bem como os conceitos, foram todos 

baseados na cartilha da OCDE: 

 

O objetivo é contribuir para a competitividade das empresas de Dubai 
no mercado doméstico e internacional. Este estudo reconhece que a 
governança corporativa promove a sustentabilidade das PMEs e 
facilita a transição de pequena para média e finalmente para uma 
grande empresa. Também as torna mais atrativas em relação a 
investimentos e facilita a obtenção de créditos junto aos bancos, além 
de facilitar o acesso ao capital, atrair talentos, melhorar a gestão, 
know-how e mercados (DUBAI SME, 2011, p. 7). 

 

De acordo com o Dubai SME (2011), as pequenas e médias empresas são a 

espinha dorsal da economia do Emirado e representam 95% de todas as firmas 
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registradas. Ainda, empregam 42% da mão de obra local e participam com 40% do 

valor agregado na economia de Dubai. 

A ACCA, Associação dos Contadores Certificados e Registrados, órgão 

internacional baseado em Londres, publicou recentemente o relatório Governança 

Corporativa para Todos: o Desafio da Implementação para PME (ACCA, 2015). O 

documento, resultado de pesquisas e discussões realizadas no Fórum Global para 

PMEs em 2014, tem como objetivo embasar a inserção das pequenas e médias 

empresas no arcabouço da governança visando a competitividade. Para a ACCA, os 

códigos de governança corporativa atuais foram elaborados tendo em mente grandes 

organizações e não atendem às estruturas das PME, por isso a necessidade de 

códigos específicos e adaptados para estas. 

Segundo a Associação, as principais vantagens para as PME com uma 

estrutura de boa governança são o de menor risco de conflito entre proprietários ou 

familiares que participam e os que não participam da gestão do empreendimento, 

melhorias no acesso ao crédito, maior rapidez no desenvolvimento do negócio, menor 

probabilidade de fraudes e menores custos financeiros, uma vez que se eleva o 

padrão dos controles internos. Por fim, destaca como essenciais na estrutura de 

governança para PME a criação de conselhos e a controladoria. 
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Inicialmente, este estudo se propôs a investigar a relação da governança e da 

sustentabilidade com vantagens competitivas. Foram identificados vários autores 

entre livros e artigos científicos cujas conclusões são favoráveis, ou seja, as 

organizações que adotam as melhores práticas em governança acabam se 

diferenciando positivamente das demais, e como consequência, tornam-se mais 

atrativas sob vários aspectos, dentre eles a visão do investidor, do credor, da retenção 

de talentos e do mercado de modo geral. 

Em relação às pequenas e médias empresas, verificou-se que há um 

movimento internacional formado por instituições especializadas, comunidade 

acadêmica e governos, trabalhando a inserção dos conceitos e práticas de 

governança no planejamento destas empresas, visando a competitividade, seja local 

ou internacional. Foram avaliados neste estudo, os modelos desenvolvidos na 

Colômbia, em Dubai e também em Hong Kong, onde especialistas e instituições 

interessadas destacam as principais vantagens que a PME obtém, do ponto de vista 

estratégico da competitividade, adotando um modelo de governança e 

sustentabilidade. 

Este trabalho foi realizado com o intuito de se propor um modelo de governança 

direcionado para PME no Brasil e, para que este fosse alcançado, seria necessário 

trabalhar outros objetivos secundários, como a definição de quais pilares iriam nortear 

todas as práticas sugeridas e quem seriam os agentes responsáveis por implementar 

e monitorar tais práticas. 

No que se refere aos pilares, que nos códigos nacionais e internacionais são 

também chamados de princípios ou diretrizes, verificou-se que a maioria das práticas 

e recomendações giram em torno das responsabilidades dos agentes, das relações 

entre as partes interessadas e das obrigações legais. Com base nesta constatação, 

foram sugeridos os três pilares básicos que dão sustentação a toda estrutura de 

governança em uma PME. O primeiro pilar, “partes interessadas”, agrupa todas as 

práticas relacionadas com os diversos públicos de interesse da PME. O segundo, 

“conformidade”, agrupa todas as práticas relacionadas às obrigações legais, fiscais e 

contratuais. Por fim, o pilar da “sustentabilidade”, agrupa todas as práticas que visam 

fortalecer a organização, maximizando seus resultados econômicos e financeiros, 

sociais e ambientais. 
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Outro ponto crucial neste estudo foi definir quais seriam os agentes da 

governança em uma PME. Este ponto é fundamental, pois sem atores engajados, 

comprometidos e cientes do seu papel na estrutura da governança, a implementação 

da estratégia não seria possível. Sugeriu-se que, neste modelo, fosse criado um 

agente principal, chamado conselho de administração, formado pelo conjunto dos 

demais agentes, como membros diretores, CEO, acionistas, controller e alguns 

membros externos como o auditor e o contador. 

Por fim, elaborou-se a proposta de um modelo de governança adaptado e 

direcionado às PME, conforme Figura 2, apresentada na seção 4.3 deste trabalho, 

que demonstra graficamente como serão estruturadas as ações de governança e 

sustentabilidade e como funcionará a dinâmica toda dentro das organizações. 

Na condução da pesquisa, verificou-se a escassez de estudos científicos mais 

aprofundados dentro dos conceitos de governança, já que se trata de uma área de 

interesse relativamente nova no campo da administração. São mais comuns os 

estudos técnicos elaborados por profissionais e instituições especializadas no tema. 

Recomendamos, ainda, a aplicação prática deste modelo de diferentes setores da 

economia, como indústria, comércio e prestação de serviços, para verificar a 

necessidade ou não de adaptações de acordo com o setor. 

Examinados os dados acima, concluiu-se que o modelo de governança e 

sustentabilidade proposto como estratégia competitiva para pequenas e médias 

empresas no Brasil, atende, de forma satisfatória, aos objetivos propostos. Este 

estudo, que se pretende apenas como parte das discussões referentes ao tema e que 

deverá ser submetido à apreciação de especialistas do ramo, abre portas para outras 

oportunidades de investigação e estudos empíricos, como os impactos financeiros de 

investimento e retorno e, ainda, prováveis impactos na cultura e no ambiente 

organizacional das empresas e instituições que adotaram os princípios da governança 

e sustentabilidade em suas estratégias. 
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