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O guia de conceitos da governança corporativa para PMEs

É com muita satisfação que a equipe da SIQUEIRA & ASSOCIADOS Auditores
Independentes apresenta o primeiro volume da série de e-books corporativos
2015.
A partir de demandas de nossos clientes, avaliamos a necessidade de trazermos à
discussão assuntos relevantes do cenário nacional que interessam diretamente ao
ambiente empresarial e, por isso, nosso primeiro tema é sobre a questão que, nos
últimos meses, mais vem sendo comentada e chamando nossa atenção através da
mídia: Governança Corporativa.
Acreditamos que vivemos um momento muito especial em nosso país. Temos, mais
uma vez, a oportunidade de redefinirmos nosso futuro como Nação. Momentos de
crise, pelos quais passam atualmente nossas instituições e principais empresas,
podem trazer grandes oportunidades e lições; como acreditam os chineses em sua

milenar sabedoria.
Esperamos que as informações cuidadosamente preparadas neste e-book sejam
valiosas e possam embasar suas decisões e adoção das boas práticas gestoriais.
É um prazer tê-lo conosco! Queremos ouvir sua opinião; ela é preciosa! Conte-nos
o que achou, ou sugira novos títulos para as próximas edições.

Aproveite a leitura!
Forte abraço,

Siqueira
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Introdução
A notícia recente do envolvimento da maior empresa pública da
América Latina em um grande esquema de corrupção assusta
empresários brasileiros, estrangeiros e até mesmo a população
leiga. Os casos de corrupção dos últimos 20 anos no Brasil
também deixaram rombos nas contas públicas das esferas
municipais, estaduais e federais.
Mas o que você e sua empresa têm a ver com isso? Ao longo desta publicação,
mostraremos que qualquer país num ambiente corrupto tem efeitos extremamente
negativos no meio social e empresarial, cuja imagem é afetada nos negócios
internacionais. Também iremos mostrar a você como medidas simples, como a
contratação de serviços especializados de auditoria independente, podem tornar
sua empresa mais transparente, com menor risco, melhor resultado e, ainda,
contribuir para a diminuição da corrupção em todo o país, a partir da implantação
da governança corporativa em sua empresa.
De acordo com o último relatório da
Transparência

Internacional,

o

Corruption Perceptions Index (CPI) ou
Índice de Percepção de Corrupção, o

Nota

Brasil fica em 69º lugar, em um

100
Nota
43

Global
Brasil

ranking com 175 países. Em uma
pontuação que vai de 0 a 100, o Brasil
fica com score 43, o que significa que

Posição

o ambiente no país ainda é bastante

175
Posição
69

propenso à corrupção.

E a conta da corrupção chega a custar ao país exorbitantes 69 bilhões de reais por
ano, segundo revela estudo realizado pelo Departamento de Competitividade e
Tecnologia (Decomtec) da Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp).
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O envolvimento de grandes empresários nos escândalos
acende uma luz de alerta aos investidores para negócios
realizados no Brasil
O caso na maior empresa pública da América
Latina,

que

tem

tomado

manchetes

internacionais, envolveu não apenas políticos,
funcionários públicos e partidos políticos, mas
também grandes empresários foram presos sob
Sandra Guerra, presidente do

a acusação de suborno. Vários executivos de

conselho de administração

grandes

do Instituto Brasileiro de

acusados de corrupção, organização criminosa,

Governança Corporativa

fraude na Lei das Licitações e lavagem de

(IBGC), comenta a situação.

dinheiro.

-se
como a corrupção interfere
no ambiente corporativo. A
provável existência de

organizações

brasileiras

foram

O envolvimento de grandes empresários nos
escândalos acende uma luz de alerta aos

corrupção nas atividades

investidores para negócios realizados no Brasil,

empresariais mostra que a

e trazem à tona a necessidade de revisar

boa governança não

mecanismos de controle interno e de auditoria.

funcionou, porque ela traz
elementos de controle dentro

Os especialistas e auditores independentes são

das organizações, impedindo

praticamente

que elas produzam
resultados que não sejam a
afirma Sandra.

unânimes

em recomendar

a

melhora dessas práticas, principalmente no
papel

desempenhado

pelos

conselhos

de

administração de companhias abertas ou não, e
nos mecanismos de Governança Corporativa.
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As startups, empresas de pequeno e médio porte e as grandes indústrias brasileiras
precisam criar as suas próprias defesas contra a corrupção, favorecendo a imagem
do empresário brasileiro e facilitando os negócios com o exterior. Por isso,
reunimos neste documento uma série de orientações para que sua empresa
também faça parte deste movimento de mudança.
Os empresários brasileiros podem estar vivendo um momento histórico. A grande
guinada que acontece na percepção dos brasileiros sobre o tema corrupção pode
ser

uma

oportunidade

para

reescrevermos

a

trajetória

do

movimento

empreendedor no Brasil.
Com a atual operação de desmonte de esquemas bilionários, desmanche de
práticas nefastas e ambientes de negócios viciados, pode acontecer um momento
de expurgo e a oportunidade de deixar tudo isso na lata de lixo da história. Assim,
as empresas brasileiras podem efetivamente assumir sua condição de players no
mercado global e competir em termos de igualdade com as de outros países que já

superaram esta fase.
Você, empreendedor de pequeno, médio porte ou até mesmo de uma startup deve
estar se perguntando:

a minha empresa é pequena! Governança pra

.E

as respostas são muito simples. Para não correr o risco de ter seus bens pessoas
indisponíveis, para não ficar impedido de viajar para fora do país e também para
não pagar tributos além do necessário. Já conseguimos a sua atenção? Ótimo!

Boa leitura!
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Entenda a governança
corporativa em quatro
conceitos
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O desafio do Brasil é a governança, de acordo com Jorge Gerdau,
presidente do Conselho Administrativo da Gerdau e um dos nomes mais
proeminentes da cena empresarial brasileira. O empresário fez esta afirmação no
evento Brasil de Ideias, realizado em Porto Alegre no primeiro semestre de 2014. Para
Gerdau, a governança corporativa é uma peça-chave para as empresas brasileiras.
O empresário acredita que a falta de governança é um dos problemas que emperra o
crescimento estável, principalmente por não ser exigida no setor público. Essa é a
diferença: a empresa privada morre, e o governo não morre. As lideranças brasileiras
em várias áreas têm de analisar esse problema de forma muito clara. No setor
privado, a governança se aprimorou pela pressão do mercado. Um grupo como a

Gerdau, com ações negociadas na Bolsa de Nova York, sofre uma pressão enorme do
mercado afirmou Jorge Gerdau em entrevista concedida à Época em 2013.

O setor público ainda engatinha no
assunto, mas no setor privado, a
concepção de governança corporativa
não está mais direcionada apenas
para

grandes

corporações.

Hoje,

especialistas consideram que se trata

de algo fundamental para companhias
de todo tipo de porte, incluindo
principalmente startups, pequenas e
médias empresas, além das empresas
familiares.

8
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É necessário enxergarmos o potencial que as empresas e indústrias brasileiras
possuem para atuar na redução da corrupção e melhora da governança. A
Controladoria Geral da União, no manual de Responsabilidade Social das Empresas
no Combate à Corrupção, afirma que além de contribuir para a sustentabilidade e a
governança do país, as empresas que adotam medidas de promoção da integridade e
da ética se tornam menos expostas à ocorrência de atos de corrupção.
O documento ainda frisa a importância destas medidas:

a adoção de tais

mecanismos e sua inexistência, a primeira atitude vem se mostrando muito mais
valiosa, tanto para as empresas quanto para toda a sociedade, nacional e
. O conjunto de processos que vamos explicar a seguir e regulam
a gestão de uma empresa, bem como boas relações entre todas as partes

interessadas são imprescindíveis para o mundo corporativo atual.
Sandra Guerra, presidente do conselho de administração do Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa (IBGC), responsável por difundir os conceitos da governança
corporativa, explicou em entrevista recente à Rádio CBN o conceito:

organização em que se leva em consideração princípios de transparência, equidade, prestação de
contas e responsabilidade corporativa. A boa governança se distingue um pouco da gestão, é uma
dimensão superior à gestão, ela considera os interesses de todas as partes interessadas na
empresa. O propósito da governança corporativa é criar valor de longo prazo e isso estar em
equilíbrio para a todas a partes interessadas na empresa. Acionistas, empregados da empresa, a
comunidade onde a empresa está inserida, os fornecedores, os clientes, há um conjunto de partes
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O próprio IBGC também traz uma definição bem clara sobre o conceito:
corporativa é o sistema pelo qual as organizações são dirigidas, monitoradas e
incentivadas, envolvendo as práticas e os relacionamentos entre proprietários,
conselho de administração, diretoria e órgãos de controle.
As boas práticas de governança corporativa convertem princípios em recomendações
objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar e otimizar o valor da
organização, facilitando seu acesso ao capital e contribuindo para a sua longevidade.
Os conceitos que permeiam a governança corporativa, que são a transparência,
equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa, devem caminhar
juntos. Aplicados em conjunto, os princípios zelam por melhores práticas e
processos, maior controle e ética, criação de conselhos e comitês e o bom

relacionamento com investidores. Além disso, uma boa governança é capaz de
prevenir que haja conflitos de interesse.

Os conceitos que permeiam
a governança corporativa,
que são a transparência,
equidade, prestação de
contas e responsabilidade
corporativa, devem
caminhar juntos.
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Transparência
O primeiro dos conceitos de governança corporativa, a transparência, é explicado
de maneira suscinta por Lélio Lauretti, sócio-fundador e professor do IBGC, em uma
série de artigos de especialistas promovida pela área de Gestão Sustentável do
Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, cujo objetivo é subsidiar e
estimular as boas práticas de gestão. Lauretti dá uma leitura muito otimista sobre o
aumento da transparência e sua relação com a diminuição da corrupção.

por exemplo, campeia livremente e aumenta a cada dia. Estamos enganados se pensamos
assim, porque o que de fato tem aumentado ininterruptamente é a transparência e, por
meio dela, o conhecimento público das práticas de corrupção. Não foi por outra razão que

nasceu a Lei da Ficha Limpa no Brasil. A confortante realidade é que a corrupção está em
afirma Lauretti.

O professor ainda completa afirmando que a transparência é um princípio ético,
com o desejo de informar tudo aquilo que possa afetar significativamente os
interesses dos stakeholders, e que estes quando mais bem informados, terão
melhores condições de analisar os riscos que estão assumindo.
Colocada em prática, explica Lauretti, a transparência pode ser amplamente
utilizada por uma empresa ou indústria de qualquer porte por meio de relatórios
anuais, relatórios de sustentabilidade, sites bem estruturados e outros veículos,
desde que a informação seja concisa, relevante, fuja do que é apenas obrigatório a
ser apresentado e sem autoelogios.
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Equidade e prestação de contas (accountability)
Já a equidade, que é caracterizada pelo justo tratamento de todas as partes
envolvidas e interessadas no negócio, traz uma proteção grande para o negócio, e
em especial para os investidores e sócios minoritários. A aplicação eficiente deste
conceito não aceita qualquer tipo de atitudes ou políticas discriminatórias. Com
participação justa nos processos e tratamentos, os stakeholders ficam também
mais protegidos de situações em que possa haver conflito de interesses.
Uma das ferramentas consideradas mais eficazes para um tratamento justo e
equânime é o tag along para ações, um mecanismo de proteção para os acionistas
minoritários, previsto inclusive na legislação brasileira. O tag along dá maior
garantia a acionistas minoritários em casos de mudança do controle de uma
empresa. Isso também garante tratamento igual a todos os acionistas, sejam eles
minoritários ou controladores, pois obriga que haja oferta pública de compra de
ações dos minoritários nas mesmas condições que dos controladores.
Prestação de contas (accountability)
A prestação de contas (accountability) é um conceito simples, que envolve a
prestação de contas pelos agentes de governança com total responsabilidade pelos
atos e eventuais omissões.
O termo em inglês não possui uma tradução exata, mas o mais próximo seria
contas com

. E não basta apenas a responsabilidade na

prestação de contas, é necessário o responsável pela prestação das contas tenha
plenas condições de apresentá-las e tenha autoridade no assunto, por isso a

importância de auditorias independentes.

O guia de conceitos da governança corporativa para PMEs

12

Responsabilidade corporativa
Alinhada finalmente a todos os outros conceitos a Governança Corporativa, a
responsabilidade corporativa é o fator ligado à sustentabilidade dos negócios,
pensando na durabilidade e longevidade da companhia.
Esta responsabilidade inclui também entre as preocupações questões de
sustentabilidade social e ambiental, alinhadas aos objetivos da empresa. A
responsabilidade corporativa deve ser sempre governar os processos decisórios de

uma companhia. A responsabilidade corporativa de uma empresa significa que ela
deve existir para servir à sociedade como um todo, e não apenas um grupo
privilegiado.

Além

da

sabilidade
partes

responcom

suas

interessadas

acionistas,

a

também

deve

e

empresa
ter

responsabilidade

para

com a comunidade onde
está

inserida,

ambiente

e

a

o

meio

própria

sociedade.

A responsabilidade corporativa de uma empresa significa que
ela deve existir para servir à sociedade como um todo, e não
apenas um grupo privilegiado.
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Governança na prática
A definição de governança corporativa está feita, agora basta aplicar. E Mauro
Rodrigues da Cunha, ex-presidente do Conselho de Administração do IBGC, alerta na
publicação

Corporativa: um processo em evolução no

que é

muito fácil falar bem de governança corporativa, pois os grandes conceitos são
daquele tipo que ninguém consegue ser contra, e há uma audiência cativa que
demanda boas práticas, mesmo que seja de forma superficial.

de governança depende de uma dedicação efetiva e profunda dos tomadores de decisão
das organizações. E esta dedicação precisa se refletir em impactos culturais nos diversos

ao quadrante dos chavões de gestão, que ficam muito bonitos em relatórios anuais, mas
que estão distantes da prática efetiva do dia a dia. E passar ao público a impressão de

Para que a sua empresa tenha a capacidade de agregar valor com a aplicação
efetiva da governança corporativa, além da mudança cultural na gerência da
empresa, a receita é a mesma: auditoria, conselho fiscal e conselho administrativo
independentes e munidos de todo o tipo de informação necessária.
A prestação responsável das contas para uma auditoria independente, com
melhores práticas contábeis e informações completas para todas as partes
interessadas, faz com que os comportamentos dos administradores possam ser
monitorados de forma mais efetiva, tornando a ocultação de práticas corruptas e
pagamentos de propina mais difícil de esconder.
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As auditorias independentes possuem um papel fundamental nesse processo,
assegurando credibilidade às informações financeiras prestadas pelas empresas.
O auditor opina se as demonstrações financeiras fornecidas por uma organização
condizem com a posição patrimonial e de desempenho, além de averiguar se a
informação divulgada está completa.
O auditor independente também possui um importante papel quando o assunto é
transparência da informação, pois contribui de maneira significativa para
fortalecer a confiança nas relações entre as empresas e seus investidores,
acionistas, poder público e a sociedade.
A Siqueira & Associados realiza um trabalho de auditoria integral que se estende
muito além dos limites da sua empresa. Nós avaliamos todas as variáveis que
podem ter influência nas operações e aspectos financeiros de seu negócio, além
da continuidade operacional. Com foco na gestão de risco, a auditoria
independente oferece uma visão ampla do negócio aos gestores.

Após realizar um
diagnóstico empresarial
preciso e assertivo, a
Siqueira & Associados é
capaz de oferecer toda a
consultoria necessária
para que a sua empresa
desenvolva e mantenha
todos os processos de
governança corporativa,
independente do tamanho
de seu negócio.
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Sete passos para
implementar a
Governança
Corporativa em sua
empresa
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Se você já leu o nosso e-book até aqui, certamente está se

importa o tamanho, pode se beneficiar com os conceitos de
governança corporativa e um processo de gestão capaz de
integrar estratégia com operação.
Além disso, ao buscar e se interessar pelo tema, você já está dando um importante
passo para que a sua empresa possa se destacar no mercado como transparente e
confiável.
Evidentemente, cada caso é um caso, e o processo de adotar uma nova sistemática de
gestão deve levar em conta todas as necessidades e complexidades de sua empresa.

Não existe uma fórmula pronta, o que deve ser feito é a aplicação dos conceitos da
governança de forma adequada para o ambiente de cada organização. Entretanto, se a
sua pequena ou média empresa ou até mesmo startup seguir estas práticas indicadas
pela Endeavor, grande parte do caminho está percorrida.
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Contrate uma auditoria independente

Este é um dos passos mais importantes na implementação da governança em uma
empresa, a contratação de serviços especializados de auditoria. As melhorias que
esse tipo de serviço proporcionará a sua empresa inclui, além de possíveis
reduções de gastos (nas análises de processos administrativos e encargos
tributários), maior segurança aos investidores pela facilidade e credibilidade das
informações geradas e a minimização de riscos administrativos e operacionais.
Paulo Sérgio Dortas, da Endeavor, afirma que, embora seja um grande desafio para
as PMEs, a contratação de uma auditoria deve levar em conta a capacidade dos
auditores em entender o seu negócio e transferir conhecimento para a sua equipe.
auditor tem que atuar como um verdadeiro parceiro do empreendedor,
obviamente respeitando as regras de independência que lhe são impostas pela
, afirma Dortas.
O autor ainda lista no mesmo artigo os vários benefícios que a contratação de uma
auditoria podem trazer. O ponto mais importante é que submeter a sua empresa a
uma auditoria melhora as práticas de governança corporativa e aumenta a
transparência frente a todas as partes interessadas no negócio: clientes,
fornecedores, fontes de financiamento, acionistas, entre outros.
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As

decisões

de

seu

empreendimento passam a ser
baseadas em dados validados
externamente e de acordo com as
boas

práticas

tributárias,

contábeis
facilitando

e
a

identificação de potenciais riscos
ou contingências para a empresa.
Você

também

identificar

será

capaz

oportunidades

de
para

melhorar os processos internos,
controles internos, sistemas e
procedimentos tributários.
Quando

houver

interesse

de

realizar ações de fusão, aquisição,
venda ou entrada de um novo
acionista

ou

investidor,

sua

empresa terá mais agilidade, além
de

aderir

às

exigências

de

entidades de fomento e mercado
de capitais.
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Aprenda a gerenciar os riscos

Um dos principais fatores de sobrevivência de um negócio é a adequada gestão de
riscos. Embora muitas PMEs considerem adotar este tipo de prática um alto gasto,
invés de investimento, a gestão de riscos pode evitar muita dor de cabeça e
dinheiro perdido. É provável que a sua empresa nunca deixe de assumir ricos, mas é
possível observar melhor as oportunidades e calcular os riscos de forma prudente.
Saiba que você, empreendedor, tem uma vantagem na gestão de riscos. Como as
PMEs geralmente representam negócios menos complexos, se torna assim mais
simples montar um mapa de riscos para a sua empresa.
O especialista em finanças e professor da Fundação Dom Cabral, Rodrigo Zeidan,
listou para Revista PME quatro passos simples para montar um mapa de riscos.
Primeiramente, o empreendedor deve listar os riscos mais importantes para o
negócio, por exemplo: taxa de câmbio, demanda, qualidade do produto ou serviço,

tempo do contrato de aluguel, entre outros.
O segundo passo é determinar se os riscos listados são internos ou externos à
empresa, e em seguida elencá-los segundo ordem de importância. Finalmente, crie
um plano de ação específico para cada risco considerado importante. Esta tarefa
simples dará a você, empreendedor, uma visão geral dos riscos do negócio, e o mais
importante: você poderá se preparar para acontecimentos inesperados.
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Converse com os seus sócios

Antes que a pergunta

se eu tiver algum problema com o meu

surja na

sua cabeça, você já tem a resposta: faça um Acordo de Acionistas. Este tipo de
acordo deve ser realizado quando você tem sócio, e é importante que ele seja feito
antes de você ter qualquer tipo de problema com seus sócios, como prevenção.
Este instrumento jurídico, se bem feito, não trará necessidade de ser refeito e pode
livrar você de uma dor de cabeça. Paulo Cezar Aragão, membro do conselho da
Endeavor Brasil, em artigo publicado no portal Exame, afirma:

bom contrato é

feito para ficar na gaveta, mas tem que estar lá antes de você precisar

.

Um bom acordo de acionistas envolve uma conversa franca com o seu sócio. Você
precisa definir quem vai mandar em cada área, quem faz o quê e quem pode e
como pode tomar as decisões. Ao montar o acordo, você provavelmente pensará
no mais pessimista dos cenários, porém tudo de forma preventiva.
bem feito, vai estar empoeirado antes que você precise lê-lo de

o acordo for
finaliza

Aragão.
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Tenha um planejamento estratégico, e revise-o sempre

Um bom empreendedor certamente sabe que uma estratégia bem definida não é só

importante como é um fator de sobrevivência para uma empresa. Traçando os
rumos para o futuro do seu empreendimento e prevendo as ações que você deve
tomar a longo prazo com um planejamento, você está cuidando da saúde da sua
empresa.
Uma pesquisa realizada em 2013 pelo Instituto Brasileiro de Planejamento
Tributário (IBPT) mostra que a falta de planejamento e de informações do mercado
são os motivos pelos quais mais de 40% da PMEs brasileiras morrem. De acordo
com a publicação, 16% das empresas não passam do primeiro ano e cerca de 45%
entre um e cinco anos. Se você não quer que o seu empreendimento engrosse estas
tristes estatísticas de mortalidade, a única solução é botar as mãos à obra e
planejar com cuidado.

CAUSA DE MORTE
DAS PMES

Falta de
planejamento

TEMPO DE
SOBREVIVÊNCIA DAS
PMES
1a5
anos
45%

40%
1 ano
16%
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Para os empreendedores, o planejamento estratégico deve ser um processo
contínuo, com ciclos de criação, implementação e avaliação de todas as variáveis
que orientam e permitem com que a empresa atinja seus objetivos. O que não pode

acontecer é o planejamento estratégico ser criado e esquecido ao longo dos anos.
Ele precisa sempre ser revisado e atualizado, para que esteja de acordo com a
realidade da empresa e seus planos de crescimento.
O professor da Harvard Business School e um dos principais especialistas da
atualidade em estratégia, Michael Porter, em artigo publicado na Exame PME explica
que a estratégia pode ser definida como o conjunto de ações ofensivas ou
defensivas para criar uma posição em uma determinada indústria para enfrentar
com sucesso as forças competitivas e obter um retorno maior sobre o investimento.
Defina neste planejamento a missão, visão e valores da empresa; realize um
diagnóstico externo para entender como a sua empresa se posiciona no mercado;
descubra os pontos fortes e os pontos fracos do seu negócio, bem como de seus
concorrentes. Com todos estes dados levantados, defina um plano de ação e não
deixe de monitorar os resultados, com metas e objetivos palpáveis e concretos,
avaliando sempre se é necessário que a sua estratégia seja revista.

Estratégia é o conjunto
de ações ofensivas ou
defensivas para criar
uma posição em uma
determinada indústria
para enfrentar com
sucesso as forças
competitivas.
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Crie relatórios e outras ferramentas de gestão

Uma pesquisa publicada no portal Contábeis e realizada pela consultoria Nibo,
especializada no desenvolvimento de plataformas de gestão financeira às PMEs e
integração contábil para contadores, mostra um cenário alarmante: quase 70%
das empresas não recebem qualquer tipo de relatório contábil. E isto tem um
preço caro: um terço das empresas já foram autuadas por conta da má
comunicação com a contabilidade.
Amplie o diálogo com o seu contador e procure estabelecer uma estratégia
eficiente de gestão financeira, com relatórios frequentes e detalhados. Quem só
tem a ganhar é o seu empreendimento, que cresce de maneira sustentável e com
a sua saúde financeira em dia. Melhorando o diálogo entre a empresa e o
ambiente que a cerca, o relatório de gestão também auxilia as lideranças a se
alinharem sobre os objetivos estratégicos da companhia.
Um importante instrumento de transparência, o

relatório

de

sustentabilidade,

também

pode

configurar uma ferramenta de gestão. Além disso, este
relatório também pode prestar contas para os
diversos públicos com os quais a empresa se
relaciona

e

organizacional.

mostrar

o

seu

desempenho

documento serve para contar ao

mercado que a empresa não se preocupa só com o
próprio

diz Tatiana Fonseca, da consultoria

Quintessa, especializada em sustentabilidade, em
entrevista concedida à Exame PME.
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Determine boa remuneração - e deveres - para a sua equipe
executiva
Os seus executivos são o núcleo da sua empresa e devem estar no foco de suas
atenções. Embora a remuneração não seja o principal motivo de retenção de um
profissional, é importante que ela seja um bom atrativo. Entretanto, ao criar um
plano de remuneração para os seus executivos, também determine deveres para
eles, para se certificar de que o trabalho deles está de acordo com os objetivos e o
planejamento estratégico de seu empreendimento.
Marcelo Samogin, diretor da Remunerar, em entrevista cedida ao portal Ticket
Gestão PME, afirma que a dificuldade de uma pequena empresa em pagar salários
fixos mais altos pode se transformar na verdade em uma ótima oportunidade para
os empreendedores que pensam de forma diferenciada ao gerir seus negócios e

custos. Uma empresa que paga 15% abaixo de um mercado hipotético com o qual
queira se comparar, pode transformar esta diferença (ou mais que 15%) em salário
variável, vinculando tais ganhos a resultados econômicos ou qualitativos dentro
da operação do negócio.
Resultados variáveis fazem com que os colaboradores sintam-se incentivados e
recompensados.

esta parcela mensal de salário variável são devidos os

impostos normais que incidem sobre o salário fixo, com a diferença de que
somente serão pagos se as metas e objetivos são atingidos ou superados. Isso faz

toda a diferença para a saúde econômica do

, explica Samogin.

Com a sua equipe executiva financeiramente motivada, entra a contra-partida: os
deveres. É dever dos executivos trabalhar de forma a assegurar que tudo ocorra de
acordo com as diretrizes do negócio, zelando pelos interesses dos investidores e
resguardando os valores corporativos.
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Crie um conselho de administração

Criar um conselho de administração é um passo necessário quando uma empresa
pequena ou média começa a ficar complexa e aparecem interesses distintos dos
sócios, acionistas e investidores. E antes de receber gente de fora para opinar, é
preciso arrumar a casa. Camila Araújo, responsável pelo Centro de Governança
Corporativa da consultoria Deloitte, explica em artigo da Revista Exame PME que o
conselho toma decisões que os gestores da empresa precisam executar.
a

gestão

não

for

minimamente organizada, não
haverá condições plenas para
colocar as determinações em
. Nesse caso, pode ser
mais

produtivo

criar

um

conselho consultivo, livre de
certas

obrigações

formalismos,

para

e
trocar

conhecimentos sobre pontos
básicos

ou

específicos

de

gestão.

A criação de um conselho pode ser particularmente problemática para
empreendedores acostumados a tomar suas decisões sem dar satisfações a
ninguém, pois terão de se habituar a receber pessoas de fora fazendo perguntas
meticulosas sobre vários aspectos da organização. Por outro lado, os benefícios
podem valer a pena para o seu negócio, basta escolher bons membros para o
conselho e se certificar de que as decisões deliberadas serão cumpridas.
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Colocando em prática

Agora que você, empreendedor consciente, estudou todos os passos que nós te
passamos para aplicar a governança corporativa, que trará confiabilidade e
transparência para o seu negócio, falta um último passo. Certamente o mais difícil!
Você precisará mudar a si mesmo. Esteja preparado para compartilhar todas as
tomadas de decisões, fique aberto a críticas e o mais importante: tenha muita, mas
muita disciplina.
Adotar a governança corporativa facilitará o acesso ao crédito para a sua empresa,
e a preparará para crescer, quando surgir a oportunidade de receber uma oferta
pública inicial, ao se tornar uma empresa de capital aberto; ou quando houver a
necessidade de fusões, aquisições ou outras operações de mercado.
Durante o processo e após a adoção das práticas de governança, é importante a
criação de um cronograma com a definição de responsáveis, além de métricas para
monitorar o processo. A geração de lucro e caixa operacional também podem ser
medidores do desempenho de sua empresa ao longo e depois do processo de

implementação.

Adotar a governança
corporativa facilitará o
acesso ao crédito para a
sua empresa, e a
preparará para crescer.
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Os benefícios da
Governança
Corporativa
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Fatores fundamentais para a sobrevivência de PMEs, a
transparência e responsabilidade na gestão, contempladas na
governança corporativa, aumentam o valor de mercado da sua
empresa, facilitam o acesso ao capital e principalmente
contribuem para a perenidade do negócio. Se para você ainda há
dúvidas sobre a adoção de práticas de governança corporativa,
trazemos alguns motivos para adotá-las e os benefícios que elas
trarão para a sua companhia e para o mercado brasileiro.
O primeiro importante motivo para adotar de forma efetiva as práticas impacta no
valor de mercado da empresa. As companhias que possuem melhores práticas
corporativas possuem maior potencial de crescimento e recebem uma elevada
valorização no mercado. A prática da boa governança se reflete na redução das
práticas de corrupção, o que também gera segurança no mercado. Traduzindo,
quanto mais limpa a sua empresa, maior o seu valor de mercado.
Uma empresa limpa e sem corrupção é uma empresa segura para se investir. Com
um conselho administrativo forte, uma auditoria verdadeiramente independente e
um conselho fiscal ativo, há uma boa proteção para quem estiver disposto a investir
em sua empresa. E estes fatores impulsionam não só o crescimento do seu negócio,
mas também do mercado.
Ao adotar melhores práticas e processos para gerir o seu negócio com controle e
ética, através da criação de conselhos, comitês e contratação de uma auditoria
independente, a sua empresa fortalece e melhora o relacionamento com
investidores.

O guia de conceitos da governança corporativa para PMEs

29

O tema governança
corporativa já está em
pauta entre as PMEs que
mais crescem no Brasil.

Com um ambiente seguro e confiável, onde a sustentabilidade dos negócios é um
fator indispensável, acontece uma maior atração de investimentos para o país. Seu
negócio, a médio e longo prazo, conquista boa reputação, credibilidade e respeito,
o que se reflete em um mercado mais seguro para os investidores e mais confiável
internacionalmente.
E empresas que já aderiram a governança corporativa crescem cada vez mais em
transações na bolsa de valores. O Novo Mercado de transações na Bovespa recebe
investidores do mundo todo que afirmam a preferência em negociar papéis com
boa governança, e estes papéis crescem com uma taxa otimista em relação ao
mercado brasileiro.
O tema governança corporativa já está em pauta entre as PMEs que mais crescem
no Brasil. Estas empresas já perceberam que profissionalizar a gestão e ter mais
transparência são fatores que agregam valor ao negócio.
Helena Ribeiro, do Grupo Empreza, que optou por um modelo híbrido de
governança, afirma em entrevista à revista Mundo Corporativo da Deloitte, edição
38:

a delegar é um sentimento constante nas PMEs. É muito importante,

pois ajuda a enfrentar as dores do crescimento e a encarar melhor a transição de
média para grande, que é exatamente o momento pelo qual passamos.
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No modelo adotado pelo Grupo Empreza, o conselho de administração mescla
sócios da companhia com membros externos. Os comitês, que assessoram os
conselheiros na tomada de decisões em temas e áreas específicos, são
comandados por funcionários que acumulam vários anos de casa, alguns desde a

fundação, em 1989.
Companhias como o Grupo Empreza e outras listadas entre as PMEs que mais
cresceram no país conseguiram enxergar a oportunidade que uma visão avançada
dos negócios e finanças, comum nas grandes empresas, poderia auxiliar a tomada
de decisões, ainda mais se combinada coma agilidade e menor complexidade das
pequenas e médias. Esse tipo de ações traz às PMEs um diferencial único no
mercado.

Como empresário brasileiro, você tem duas opções de escolhas a serem feitas em
um futuro próximo: indignar-se com a corrupção e sofrer as consequências que ela
traz para os negócios; ou tornar-se um agente da mudança, um exemplo de
transparência, equidade, prestação de contas e sustentabilidade dos negócios,
agregando valor ao seu negócio e impulsionando o mercado.
Nós já demos a resposta a você neste material e agora você sabe o segredo e o
diferencial que podem ajudar a sua empresa neste momento em que os negócios
do país sofrem tanto com a corrupção.
Desejamos bons negócios e um forte abraço da

Equipe Siqueira & Associados Auditores Independentes
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Conheça a
Siqueira & Associados
Auditores
Independentes
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Conheça os serviços que prestamos
Consultoria Empresarial
A Siqueira & Associados realiza trabalhos pontuais com objetivos
específicos e de impacto na organização.
●

Diagnóstico empresarial

●

Desenvolvimento de Governança Corporativa

●

Desenvolvimento de sistema de custo de produção

●

Avaliação de desempenho de profissionais e/ou setores da empresa

●

Desenvolvimento e elaboração de orçamento

●

Políticas financeiras estruturadas

●

Projetos de financiamentos em instituições de fomento

●
●

Implantação de Fluxo de Caixa

●

Modelo de apoio à decisão

●

Avaliação de processos e controles internos

●

Manualização de procedimentos implantados

●

Gestão ambiental

●

Gestão de riscos
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Planejamento e Estratégia Societária:

●

Análise e avaliação quanto ao melhor tipo de sociedade a ser
constituída (Sociedade Anônima, Sociedade Limitada, Sociedade
em Conta de Participação, Sociedade de Propósito Específico, etc.)

●

Definição da estrutura societária

●

Reorganização societária

●

Estruturação de Holding

●

Alteração de tipos de sociedades

●

Assessoria em negociações de participações societárias

●

Elaboração de atos societários

Manutenção das rotinas societárias: (assembleias gerais, reuniões de
quotistas / acionistas, reuniões de diretoria, etc.)
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Planejamento Sucessório
Todas as empresas são constituídas pelos sócios, sejam eles pessoas físicas ou
pessoas jurídicas. Em seus contratos sociais e/ou estatutos há cláusulas específicas
em relação ao que deverá ser feito quando ocorrer: (i) falência ou extinção para a
pessoa jurídica; ou, (ii) falecimento, no caso da pessoa física.
Na sociedade constituída por pessoas físicas as quotas ou ações do sócio falecido
passam pelo processo de inventário. É um processo necessário; que pode causar
contratempos na condução dos negócios da família.
Por isso, independentemente ao porte da sociedade, há um momento prévio em

que os seus fundadores deverão decidir sobre a forma de continuidade da
sociedade, bem como ao atendimento das aspirações de seus dependentes e
pessoas ligadas.
Com nossa experiência, estamos aptos a assessorar os sócios
não

controladores ou

quanto as formas possíveis de se desenvolver um plano adequado a cada

caso. Todos os nossos trabalhos são realizados de forma pessoal, buscando manter
o sigilo que for julgado necessário, bem como na condução de reuniões e exposição
dos motivos aos demais integrantes da sociedade e/ou família.
A garantia de continuidade de empresa geradora da riqueza familiar, com menores
custos e possíveis traumas causados numa sucessão, justifica a decisão de buscar
fazê-la de forma antecipada e planejada. Com ganhos para todos os envolvidos.
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Entre em contato conosco!

Acesse o nosso site: http://www.siqueiraeassociados.net.br/site/
Envie-nos um e-mail: contato@siqueiraeassociados.net.br
Entre em contato por telefone: +55 41 3254-8337
Acompanhe-nos nas redes sociais
Facebook: https://www.facebook.com/SiqueiraeAssociados
Linkedin: http://br.linkedin.com/pub/siqueira-associadosauditores/46/536/737
SlideShare: http://pt.slideshare.net/ASiqueira
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