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1. RESUMO 

 

        O conceito de governança corporativa, cada vez mais vem sendo difundido no 

meio organizacional e se tornando foco de interesse por parte das empresas visto 

que a implementação de tais práticas na gestão da organização geram valor além de 

melhor atender os interesses dos stakeholders e shareholders. Tendo em vista 

esses fatores, o foco desse estudo é demonstrar a necessidade de se aplicar 

também esse conceito nas micro e pequenas empresas, em razão de 

representarem, no Brasil, um grande contingente de empresas nesses 

enquadramentos, o que pode alavancar a atuação dessas empresas e 

consequentemente dinamizar a economia brasileira, sobretudo quando essas 

empresas buscam se adequar às normas de governança corporativa para se 

inserirem no mercado de capitais. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

      As práticas de governança corporativa representam cada vez mais, dentro das 

organizações, uma importante estratégia para o desenvolvimento dos negócios e 

crescimento, bem como também uma alternativa que visa atrair financiadores e 

investidores, pois seu conjunto de regras, procedimentos e códigos tem como 

objetivo atender aos interesses dessas partes interessadas, tantos os stakeholders 

quanto shareholders. Apesar da geração de oportunidades que a implementação 

dessas práticas são capazes de trazer, um outro fator a ser destacado é que essa 

realidade na maioria das vezes é associada apenas às grandes companhias de 

capital aberto que possuem uma estrutura já consolidada no mercado e uma 

imagem a zelar. No Brasil grande parte das empresas existentes são micro e 

pequenas empresas, elas somam mais de 6 milhões, o que representam 99% dos 

negócios do país segundo um estudo do Sebrae realizado entre 2000 e 2011. Elas 

são responsáveis por uma expressiva alavancagem na geração de emprego, 

geração de renda e na economia do país como um todo, contribuindo assim, para o 

crescimento do PIB. Desta forma a implementação de políticas de governança 

corporativa nas micro e pequenas empresas não só evoluiria a gestão dos negócios 

e a conduta da empresa como também criaria condições para que as mesmas 



possam se inserir no mercado de capitais e atrair investidores visto que um grande 

obstáculo nas negociações é a resistência dos pequenos empresários quanto a 

prestação de contas. Com uma maior atuação das MPEs no mercado de capitais 

haveria uma maior captação de recursos financeiros necessários para o crescimento 

e expansão da empresa o que por fim, contribuiria também para a geração de 

emprego e dinamização da economia do país. 

 

3. OBJETIVOS 

 

O estudo visa demonstrar as possibilidades e resultados para a dinamização 

e cenário da economia brasileira com a inserção das micro e pequenas empresas no 

mercado de capitais adotando-se políticas de governança corporativa, tendo como 

objetivo não apenas geração de riqueza e retorno para os acionistas,  mas também 

assumir compromisso com as partes ou agentes interessados no desenvolvimento 

da empresa, inserindo-se nesse contexto aspectos importantes como por exemplo, 

balanço social, balanço ambiental, atendimento  a dispositivos legais dentre outros. 

Estudar as consequências e resultados que a governança corporativa acarreta para 

a estrutura organizacional das micro e pequenas empresas quando estas inserem 

práticas de governança corporativa em sua gestão estratégica. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Será realizada pesquisa exploratória bibliográfica, onde trata-se de 

levantamento de referências já publicadas, em forma de artigos científicos 

(impressos ou virtuais), livros, teses de doutorado, dissertações de mestrado 

(MARCONI E LAKATOS). O segundo método é a aplicação de um questionário em 

meio digital visando detectar através da opinião pública quais políticas de 

governança corporativa seriam fundamentais para se aplicar em uma micro ou 

pequena empresa.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Cada vez mais se torna necessário que as organizações possuam uma 

gestão no qual as decisões e estratégias sejam tomadas e formuladas com vistas 



não só a atender seus objetivos empresariais como aumento de capital, mas 

também os dos agentes externos à organização os denominados stakeholders, ou 

seja, todos aqueles que de alguma forma interajam direta ou indiretamente, visto 

que as ações praticadas por uma organização influenciam esses agentes, bem 

como o ambiente em que ela está situada. Nesse sentido o tema de governança 

corporativa está se propagando expressivamente no meio organizacional em razão 

de ser uma prática que atende esse viés, de acordo com a Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM) (2002), a governança corporativa é o conjunto de práticas que tem 

por finalidade otimizar o desempenho de uma companhia ao proteger todas as 

partes interessadas, tais como: investidores, empregados e credores, facilitando o 

acesso ao capital. A análise das praticas de governança corporativa aplicada ao 

mercado de capitais envolve, principalmente: transparência, equidade de tratamento 

de acionistas e prestação de contas. 

Do ponto de vista da responsabilidade social corporativa, segundo ANDRADE 

e ROSSETI (2014) o foco preliminar da governança tem sido a análise dos objetivos 

das companhias, tendo em vista suas interfaces com as demandas e os direitos de 

outros “constituintes organizacionais” definidos genericamente como stakeholders. 

       Segundo um estudo do SEBRAE (2014), os pequenos negócios respondem 

por mais de um quarto do produto interno bruto (PIB) brasileiro. Juntas, as cerca de 

9 milhões de micro e pequenas empresas no país representam 27% do PIB, um 

resultado que vem crescendo nos últimos anos. 

         Para RODRIGUEZ E BRANDÃO (2010) as micro e pequenas empresas, como 

parte da estrutura da economia, também tem governança. O que se torna 

necessário é clarificar, para empreendedores-empresários, as diferenças entre 

governo da empresa e gestão da empresa. Nesse sentido, identifica-se a 

oportunidade de estudos e pesquisas focados nessas organizações. 

Ainda, RODRIGUEZ E BRANDÃO (2010) concluem que as micro e pequenas 

empresas podem se tornar um dia grandes empresas, já que seu tamanho futuro 

será determinado pela visão e capacidade de fazer de quem empreende. Agregar 

boas políticas e práticas de governança corporativa adequadas ao tamanho das 

empresas e às suas disponibilidades financeiras parece fazer sentido para uma 

trajetória empresarial bem-sucedida. 

Para SILVA (2016) a ética, o respeito e a transparência formam o tripé que 

sustenta um seleto grupo de ações de empresas que têm sido cada vez mais 



procuradas pelos investidores; as que possuem a chamada governança corporativa. 

Isso significa respeito ao acionista minoritário, equidade de direitos para seus 

investidores (sem distinção entre majoritários e minoritários, inclusive nos casos de 

venda de controle), transparência de informações, prestação de contas à 

comunidade, respeito ao meio ambiente e ações sociais. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

A pesquisa buscará explorar alternativas adequadas de implementação de 

práticas de governança corporativa nas micro e pequenas empresas com apoio da 

opinião pública, visto que a maioria das pessoas possuem um contato maior com as 

micro e pequenas empresas em razão de representarem um grande contingente 

desse porte no Brasil. A pesquisa encontra-se na fase de revisão bibliográfica, além 

de aplicação de questionário e coleta de resultados. 
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