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Ao longo dos últimos anos, nossa organização passou por 

transformações que proporcionaram resultados 

significativos internamente e, consequentemente, em 

nossos clientes. Nossas experiências em clientes validaram a 

ideia de que resultados expressivos só são alcançados 

através de um trabalho estrutural de médio e longo prazo. 

Diante de um cenário dinâmico, em constante 

transformação, em uma velocidade sem precedentes, 

trabalhamos nos últimos anos na consolidação de um 

modelo de governança corporativa capaz de elevar o nível 

gerencial e de governança de empresas, que desejam 

sustentar seus negócios no futuro, em um ambiente cada 

vez mais competitivo. Este novo ambiente de negócios 

exigirá novas práticas, e as empresas que não se adaptarem 

a este novo cenário, sofrerão muitas dificuldades. Algumas, 

inclusive, já desapareceram.

Contar com o potencial de todos os colaboradores, em 

modelos de gestão flexíveis e participativos, com autonomia 

e responsabilidade, conectados a realidade de mercado, são 

apenas alguns exemplos de boas práticas que serão exigidas 

de empresas que querem realizar seus propósitos e fazer 

diferença em suas comunidades. 

Propomos, a partir deste material, um debate profundo 

sobre a forma como as empresas são governadas e geridas. 

Damos assim um passo importante ao inserir a governança 

corporativa no centro da agenda empresarial de nossos 

clientes, pois, acreditamos que este não é um assunto 

apenas para grandes corporações. Este tema merece 

grandes esforços em seu estudo e prática para adoção de 

modelos personalizados às necessidades de empresas de 

pequeno, médio e médio-grande porte. Contudo, não há 

respostas prontas e modelos replicáveis. Cada empresa 

precisará encontrar as suas respostas, e acima de tudo, fazer 

as perguntas certas. Apresentaremos nas próximas páginas 

um modelo inovador de governança corporativa orientada à 

gestão, que promete transformar o modus operandi das 

empresas, proporcionando resultados expressivos para seus 

participantes.
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Nossa empresa contribui há três décadas  com o 

desenvolvimento organizacional e a melhoria de 

desempenho em diversos contextos e mercados pelo 

Brasil através de serviços de consultoria em 

governança corporativa e gestão. 
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http://www.girardibrasil.com.br
http://www.linkedin.com/company-beta/5381991/
http://www.youtube.com/channel/UC6beWnlsH7DlaHewqPRYiNg
http://www.facebook.com/girardiescola
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HUMBERTO GIRARDI

Diretor e fundador da Girardi Brasil, é contador (UFRGS), mestre em Administração 

(PUC-Rio) e doutorando em Finanças Empresariais (UNISINOS), especialista em 

finanças, marketing, cooperativismo, planejamento e organização, professor nos cursos 

de MBA em Gestão Empresarial, MBA em Controladoria e MBA em Gestão de 

Projetos, com aulas ministradas na UNISINOS, Universidade de Caxias do Sul, UNISC, 

Faculdades Dom Alberto (Santa Cruz do Sul), UNIVATTES (Lajeado) e em diversos 

cursos de entidades empresariais e sindicatos, auditor e consultor empresarial nas 

áreas de gestão financeira e gestão de negócios.

HENRIQUE GIRARDI

Publicitário (PUCRS), mestrando em Gestão de Negócios (UNISINOS), especialista em 

Business Process Management (UNISINOS), diretor e consultor empresarial na Girardi 

Brasil nas áreas de gestão de pessoas e gestão de negócios, CEO e facilitador da Girardi 

Escola. Sua linha de atuação envolve: gestão de empresas; formulação e implementação 

de estratégias, desenvolvimento de líderes e equipes. Conheça seus artigos e outras 

publicações em Blog Reflexão.

http://www.reflexao.blog.br
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Em outubro de 2015 a Girardi desenvolveu artigo 

com pesquisa quantitativa de como os principais 

conceitos de governança corporativa são praticados 

na amostra de empresas de pequeno, médio e 

médio-grande porte da região Sul do Brasil. Esta 

pesquisa evidenciou o fato de que a maioria das 

empresas pesquisadas não aplica os principais 

conceitos e as boas práticas de gestão e de 

governança corporativa. 

Em nossa conclusão, esse cenário é diretamente 

influenciado pela falta de modelos de governança 

corporativa alinhados à gestão e adaptados ao 

contexto e realidade de empresas familiares de 

pequeno e médio porte. 
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?
POR QUE O MODELO DE GOVERNANÇA 
CORPORATIVA DE GRANDES EMPRESAS 
É INADEQUADO PARA EMPRESAS DE MENOR PORTE

Os modelos de governança corporativa implementados 

em empresas de grande porte são inadequados para a 

maioria das empresas de menor porte, pois oferecem as 

mesmas soluções a dois objetos diferentes. 

A maioria das organizações de médio porte ainda conta 

com a participação de acionistas na gestão e na 

operação de suas atividades. Ao contrário do que 

acontece em muitas companhias de grande porte, que 

já contam com uma clara separação entre propriedade 

e controle. 

Desse modo, organizações, que contam com a 

participação direta de acionistas em sua gestão e 

operação, precisarão de soluções diferenciadas para 

minimizar conflitos de interesse e estimular uma 

administração independente e responsável pelo alcance 

de resultados esperados pelos acionistas. Sendo assim, o 

funcionamento de um conselho de administração em 

uma organização onde um ou mais acionistas 

participam da gestão do negócio é um fator que deve 

ser analisado com bastante cuidado para sua 

implementação. O mesmo dilema pode ocorrer na 

instância do Comitê de Apoio ao Conselho de 

Administração. 

Há, portanto, uma clara diferença entre o papel da 

governança corporativa e da gestão da organização. A 

governança é a instância de participação dos acionistas. 

Enquanto a gestão é o ambiente específico dos 

executivos, aqueles que são responsáveis pela entrega 

de valor aos acionistas e demais stakeholders. Contudo, 

apesar de diferentes, essas duas grandes instâncias não 

podem estar desalinhadas, pois, juntas, promovem a 

perenidade do negócio. 
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A governança corporativa é um conjunto de princípios, propósitos, 

processos e práticas que rege o sistema de poder e os mecanismos 

de gestão das empresas, abrangendo: propósitos dos proprietários; 

sistema de relações proprietários-conselho-direção; maximização 

do retorno total dos proprietários, minimizando oportunismos 

conflitantes com este fim; sistema de controle e de fiscalização das 

ações dos gestores; sistema de informações relevantes e de 

prestação de contas às partes interessadas nos resultados 

corporativos; e, sistema de guardião dos ativos tangíveis e 

intangíveis das companhias ¹.

GOVERNANÇA 
CORPORATIVA 

¹ (ROSSETTI & ANDRADE, 2012)
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A gestão eficaz exige uma mistura de arte, habilidade prática e ciência, 

através de três dimensões, respectivamente, estimulando a visão e o 

discernimento criativo de líderes e de liderados, provocando a 

aprendizagem prática dos colaboradores diante de suas experiências, 

estruturando análises e evidências sistemáticas por meio de informações 

corretas, precisas e confiáveis vindas de um fluxo presente em toda a 

organização.

A gestão envolve, essencialmente, pensamento sistêmico, ou seja, a 

compreensão e o tratamento das relações de interdependência e seus 

efeitos entre os diversos componentes e fatores que formam a organização, 

bem como entre eles e o ambiente com o qual interagem.  

GESTÃO
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ORIENTADA À GESTÃO. 

GOVERNANÇA CORPORATIVA 
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?POR QUE ALINHAR
GESTÃO E GOVERNANÇA

A governança corporativa orientada à gestão é um 

sistema pelo qual as organizações são dirigidas, 

monitoradas e incentivadas, promovendo a 

eficácia da gestão e aprimorando os 

relacionamentos entre os sócios, diretoria, órgãos 

de fiscalização e controle e todas demais partes 

interessadas, especialmente seus colaboradores, 

clientes e fornecedores.
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O MELHOR PROCESSO DE 

APRENDIZAGEM É AQUELE QUE 

ENVOLVE OS PARTICIPANTES E 

REALIZA UMA CONSTRUÇÃO SÓLIDA, 

ONDE FAZ A CAPACITAÇÃO DOS 

PARTICIPANTES PARA ALCANÇAREM O 

CONHECIMENTO NECESSÁRIO, DANDO 

AUTONOMIA PARA QUE POSSAM 

PERCORRER O SEU PRÓPRIO CAMINHO 

DE APRENDIZAGEM.
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CONEXÃO E  

ALINHAMENTO ENTRE A 

GOVERNANÇA E A 

GESTÃO DA COMPANHIA 

PARA QUE AMBAS EM 

SINERGIA GEREM MAIS 

VALOR A EMPRESA.
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SUCESSÃO

É criada através de planejamento de 

sucessão de profissionais em funções 

estratégicas da companhia. Cada função 

estratégica contará com uma linha 

sucessória, onde os colaboradores serão 

capacitados, conforme competências e 

habilidades requeridas pela função. Para 

conquistar a perenidade, a empresa 

precisará instituir um processo 

institucional de sucessão, onde a 

companhia minimizará a dependência 

de profissionais, evitando prejuízos 

futuros, quando houver necessidades de 

substituições. 

INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNANÇA 
CORPORATIVA E GESTÃO

É conquistada através de 

implementação do modelo de 

governança orientado à gestão, onde 

todos os colaboradores prestam 

contas de suas atividades e são 

avaliados. O modelo propõem 

conexões e integração entre todas as 

instâncias de gestão e de governança 

através de fóruns específicos de 

debates, onde os processos de 

prestação de contas e avaliação de 

desempenho são executados e há 

intensa integração entre todos os 

níveis hierárquicos da organização. 
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CONSOLIDAÇÃO DO PROCESSO DE 
LIDERANÇA

O processo de liderança é fruto de uma 

construção social eficaz de 

desenvolvimento de líderes e liderados, 

através de ambiente rico em 

aprendizado e participação de todos os 

agentes envolvidos.   

GERAÇÃO DE VALOR AOS 
STAKEHOLDERS
Para alcançar a perenidade do negócio, a 

empresa cria um ciclo de retroalimentação 

entre a realização de seu propósito 

organizacional e seu desempenho 

socioeconômico. Seu desempenho é 

monitorado através de perspectiva familiar, 

financeira, mercado & clientes, processos 

internos e aprendizado e crescimento. O 

estabelecimento de metas organizacionais é 

feito a partir de diretrizes traçadas pelos 

acionistas. A realização e conquista das metas 

são feitas a partir da perspectiva de 

aprendizado e crescimento, onde a empresa 

conquista as competências, habilidades e 

infraestrutura adequada para a excelência na 

execução de seus processos, satisfação de 

seus clientes, conquista de posição de 

destaque no mercado e retorno aos acionistas 

e demais stakeholders. 
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REALIZAÇÃO DO PROPÓSITO 
ORGANIZACIONAL

Com a implementação do modelo 

Smart, a companhia realiza reflexão 

sobre a sua razão de existir e a diferença 

que pretende realizar no ambiente onde 

está inserida. A realização deste 

propósito é, portanto, compartilhada e 

exercida por todos os colaboradores, que 

passam a guiar suas atividades diante de 

um propósito maior.  

FORMAÇÃO DE NOVOS LÍDERES

Para alimentar a linha sucessória de 

suas funções estratégias e demais 

áreas, a organização cria sistemas de 

identificação, avaliação e 

acompanhamento de novos talentos. 

Diante da lógica de realização de suas 

metas, onde o capital humano é a 

base, a organização entende que a 

formação de novos líderes exerce 

papel fundamental para a melhoria 

contínua de seus negócios ao longo 

do tempo. 
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REPUTAÇÃO DA COMPANHIA E 
ACESSO A CAPITAL

Com a implementação das melhores 

práticas de gestão e de governança 

corporativa, a companhia intensificará 

seu desenvolvimento e conquistará 

posição reconhecida no mercado, 

elevando sua reputação, atraindo novos 

talentos e investimentos de terceiros. 
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O modelo proposto, Smart Governança Corporativa, é 

resultado de mais de 30 anos de experiência da família 

Girardi na consultoria para o desenvolvimento de 

organizações. Os dois pilares fundamentais, que 

sustentam nossa proposta, são: a prestação de contas e a 

avaliação de desempenho, alinhados com os pilares 

convencionais de transparência, equidade e 

responsabilidade corporativa. 

A abordagem proposta é de implementação do modelo 

através de um processo de ensino e aprendizagem entre 

os atores envolvidos, onde a Girardi exerce o papel de 

facilitador. O modelo foi chamado de Smart, pois tem 

como objetivo estimular o desenvolvimento orgânico, com 

a construção de um senso crítico e de ações inteligentes e 

eficazes por parte da empresa. Smart não é traduzido 

apenas como inteligência. Nossa referência é pela 

conexão entre a inteligência e a eficácia. Ou seja, a 

capacidade de fazer certo o correto. Portanto, envolve 

decisão e realização. A decisão pelo melhor caminho e a 

realização efetiva dessa trajetória.
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GOVERNANÇA
CORPORATIVA
PARA TODOS
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?QUAL O PAPEL
DA GIRARDI

A Girardi exerce um papel de agente facilitador na concepção 

e implementação do modelo de governança corporativa 

orientado à gestão da empresa. Seu papel é, 

fundamentalmente, de liderança no processo de ensino e 

aprendizagem para a estruturação e implementação do 

modelo de governança corporativa, conforme necessidades, 

desafios e peculiaridades da organização.  

A implementação do modelo de governança corporativa gera 

um processo mútuo de ensino e aprendizagem entre os 

agentes envolvidos. Ao longo do tempo, conforme aderência e 

evolução do modelo adotado, o cliente passa a auferir 

resultados através de um crescimento orgânico, onde a Girardi 

passa a diminuir sua carga horária e, consequentemente, o 

investimento requerido para a execução do trabalho.

O modelo é, essencialmente, a implementação de um 

processo de ensino e aprendizagem, que busca a autonomia 

e o crescimento orgânico da companhia, que adota as 

melhores práticas de gestão e de governança corporativa.

A Girardi Brasil possui três décadas de experiência na 

aplicação de conhecimento em gestão e governança 

corporativa em empresas de pequeno e de médio porte. Sua 

metodologia de trabalho foca, essencialmente, este processo 

de ensino e aprendizagem, pois acredita-se que este método 

gera mais valor aos clientes, que absorvem o conhecimento, 

aplicam os conceitos conforme suas necessidades e, contam 

com a assessoria de consultores experientes e preparados 

para a implementação e o gerenciamento do modelo 

adotado. O objetivo final desta implementação é: capacitar a 

organização através de um crescimento orgânico para que a 

empresa enfrente seus desafios e obtenha resultados 

satisfatórios e sustentáveis.  
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PRESTAÇÃO DE CONTAS
Os agentes de governança devem prestar contas de 

sua atuação de modo claro, conciso, compreensível e 

tempestivo, assumindo integralmente as 

consequências de seus atos e omissões e atuando 

com diligência e responsabilidade no âmbito dos 

seus papéis.

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
através da prestação de contas todos os 

colaboradores e agentes de governança corporativa 

devem ter seus desempenhos avaliados, 

reconhecendo suas fragilidades e potencialidades a 

fim de proporcionar planos de desenvolvimento 

TRANSPARÊNCIA
Consiste no desejo de disponibilizar 

para as partes interessadas as 

informações que sejam de seu interesse 

e não apenas aquelas impostas por 

disposições de leis ou regulamentos. 

Não deve restringir-se ao desempenho 

econômico-financeiro, contemplando 

também os demais fatores, inclusive 

intangíveis, que norteiam a ação 

gerencial e que conduzem à 

preservação e à otimização do valor da 

organização.

EQUIDADE
Caracteriza-se pelo tratamento justo e 

isonômico de todos os sócios e demais 

partes interessadas (stakeholders), 

levando em consideração seus direitos, 

deveres, necessidades, interesses e 

expectativas

RESPONSABILIDADE 
CORPORATIVA
Os agentes de governança devem zelar 

pela viabilidade econômico-financeira 

das organizações, reduzir 

externalidades negativas de seus 

negócios e suas operações e aumentar 

as positivas, levando em consideração, 

no seu modelo de negócios, os diversos 

capitais (financeiro, manufaturado, 

intelectual, humano, social, ambiental, 

reputacional e etc) no curto, médio e 

longo prazos. 

a

OS PILARES O modelo Smart desenvolvido pela Girardi engloba os quatro 

pilares tradicionais de governança corporativa, com a inclusão de 

um princípio fundamental, a avaliação de desempenho. 
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Rua Pedro Américo, 58

Porto Alegre | RS | Brasil

+55 51 3029 3331

girardi@girardi.com.br

http://www.girardibrasil.com.br
http://www.linkedin.com/company-beta/5381991/
http://www.youtube.com/channel/UC6beWnlsH7DlaHewqPRYiNg
http://www.facebook.com/girardiescola
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