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RESUMO 

 

O presente ensaio visa abordar fundamentos teóricos sobre a governança 
corporativa e qual o papel do gestor financeiro no desenvolvimento das 

organizações, tendo como pergunta de partida quais as melhorias ocorridas 
no desempenho financeiro das empresas, após adesão dos princípios de 

governança corporativa. Sendo necessário compreender o que é governança 
corporativa e qual sua importância para gestão financeira da empresa. 

Ademais, é salutar entender as finalidades, os objetivos e os princípios de 
governança corporativa. Apresentar como é necessária a adoção das práticas 
de governança corporativa na administração financeira das empresas. 

Demonstrar que o uso dos princípios de governança seria uma ferramenta 
capaz de alavancar o desemprenho econômico e financeiro das empresas. 

Analisar e mostrar que o uso dos princípios de governança corporativa faz com 
que o índice de desempenho das empresas aumente estatisticamente e ainda, 

que as empresas que aderem aos princípios de governança apresentam 
desempenho econômico financeiro superior as que não fazem adesão. A 

pesquisa é bibliográfica. O ensaio é teórico. 

 

Palavras-chave: Governança Corporativa. Administração Financeira. 

Desempenho Econômico.  
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ABSTRACT 

 

This essay aims to address theoretical foundations on corporate governance 

and the role of the financial manager in the development of organizations, 
having as a starting question what improvements have occurred in the 

financial performance of companies, after adherence to the principles of 
corporate governance. It is necessary to understand what corporate 

governance is and its importance for the financial management of the 
company. Furthermore, it is beneficial to understand the purposes, objectives 
and principles of corporate governance. Present how it is necessary to adopt 

corporate governance practices in the financial management of companies. 
Demonstrate that the use of governance principles would be a tool capable of 

leveraging the economic and financial performance of companies. Analyze and 
show that the use of corporate governance principles causes the performance 

index of companies to increase statistically and also that companies that 
adhere to governance principles have superior economic and financial 
performance than those that do not adhere. The research is bibliographical. 

The essay is theoretical. 

 

Keywords: Corporate Governance. Financial management. Economic 

Performance. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 Inicialmente é oportuno esclarecer que governança coorporativa é um 

tema bastante moderno e usual, haja vista que abrangem interesses de várias 

partes, sendo ela um sistema composto por processos, condutas, costumes e 

políticas em que empresas e organizações são dirigidas e monitoradas, 

envolvendo sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização 

e o próprio controle das partes interessadas, como no caso de acionistas. 

             O objetivo da governança corporativa será sempre atuar de uma 

maneira com que vejam as empresas, instituições ou organizações em uma 

situação favorável, razão pela qual adotam diversas condutas e precauções, 

tais como a não aceitação de situações de desvio de finalidade, ou seja, uma 

empresa ser utilizada como fachada para outra, ou no caso de conflito 

patrimonial, que ocorre quando existe uma confusão no registro e uso de bens 

da pessoa jurídica pelos sócios.  



 

 

 

            Além do que fora relatado, é interessante acrescentar que prezam por 

terem sempre assembleias ou reuniões de sócios periodicamente, para que 

estes estejam a par de tudo que acontece, exigindo ainda uma organização 

quanto à agenda, pautas, atas e documentação desses encontros, atuando 

sempre com boas práticas, sendo conveniente que a empresa possua um 

código de conduta, servindo este para estabelecer valores éticos, padrões de 

comportamentos e transparência que todos os funcionários e colaboradores 

devem seguir. 

Importante esclarecer ainda os principais benefícios para adoção das 

práticas de governança quanto a gestão financeira, tendo como base seu 

desempenho para os acionistas, segundo Silveira (2015), são o Aumento na 

vantagem competitiva; Transparência, perenidade e respeito administrativo; 

Maior facilidade para obtenção de capital; Maior controle e direcionamento 

estratégico para os negócios; Sinergia no grupo entre os anseios dos acionistas 

e administradores; Melhoria da rentabilidade; Melhor processo de sucessão 

do comando. Estes benefícios, são alcançados por meio d a implantação e 

utilização de um sistema de Governança Corporativa, a partir da utilização do 

modelo de seus conceitos e princípios (SILVEIRA, 2004).  

  Nesse sentido, autores, tais como Álvaro (2012), Berthelot, Morris e 

Morrill (2010) e Desconci (2007) descreveram que é por meio da adoção de um 

sistema de governança corporativa que as organizações terão uma maior 

transparência na gestão, lhes proporcionando melhores resultados. No 

entanto, vê-se a necessidade da realização de pesquisas que busquem 

especificamente, averiguar as práticas de governança corporativa das 

organizações na gestão financeira destas, com o intuito de constatar se houve 

melhoria na rentabilidade.  

 Diante desse contexto, surge a pergunta de pesquisa que orienta este 

estudo: Quais as melhorias ocorridas no desempenho financeiro das empresas 

após adesão dos princípios de governança corporativa? Assim, o ensaio 

objetiva analisar o que é a governança corporativa e qual sua importância para 

gestão financeira das empresas.  



 

 

 

A motivação para esta pesquisa surge em analisar se com uso das 

práticas de governança corporativa o índice de desempenho das empresas 

aumenta e ainda, constatar se as entidades que aderiram aos princípios de 

governança corporativa apresentam desempenho econômico-financeiro 

superior aos que não fizeram adesão. 

          Portanto, a pesquisa objetiva especificamente evidenciar a finalidade, 

objetivo e os princípios das práticas de Governança Corporativa; Discorrer 

acerca da importância da adoção das práticas de Governança na 

Administração Financeira das organizações, e por fim, mostrar que o uso dos 

princípios de Governança Corporativa é uma ferramenta capaz de alavancar o 

desempenho econômico e financeiro das empresas. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A parte inicial da literatura revisada apresenta a origem e os principais 

conceitos da governança corporativa, discute papel do gestor financeiro e 

finaliza com a aplicação das práticas de governança corporativa na gestão 

financeira das empresas. 

  

2.1 GOVERNANÇA CORPORATIVA 

Governança Corporativa etiologicamente originou-se da palavra latina 

gubernare, o qual significa governar, guiar, dirigir; enquanto corporate, pela 

língua inglesa, vem de corporação, razão pela qual a junção das duas teriam 

como significado “governar a corporação”.  

Alguns autores entendem Governança Corporativa como um ‘sistema’, 

ou seja, ‘conjunto de processos, costumes, políticas, leis, regulamentos e 

instituições’, que juntas poderiam ser traduzidas como “governar a 

corporação”. Neste contexto, podemos pegar vários entendimentos de 

estudiosos no assunto.  

Segundo Silveira (2010, p. 2-3), a governança corporativa: 

 



 

 

 

“Lida com o processo decisório na alta gestão e com os 

relacionamentos entre os principais personagens das organizações 

empresariais, notadamente executivos, conselheiros e acionistas. O 
tema pode ser definido como o conjunto de mecanismos que visam a 

fazer com que as decisões corporativas sejam sempre tomadas com a 

finalidade de maximizar a perspectiva de geração de valor de longo 
prazo para o negócio. [Sendo assim,] o conjunto de mecanismos 

(internos ou externos, de incentivo ou controle) que visa a fazer com 

que as decisões sejam tomadas de forma a maximizar o valor de longo 

prazo do negócio e o retorno de todos os acionistas”. 

 

Outro que tenta explicar o que seria governança corporativa e seu papel 

é Lacombe (2009, p. 317), ao afirmar que Governança Corporativa é o: 

“[...] sistema de organização de uma sociedade anônima que objetiva 

absoluta transparência nas regras que governam as relações dos altos 
executivos e sua conduta com os acionistas, os empregados e a 

sociedade. Trata-se de um conceito novo, desenvolvido em função de 

atritos entre os executivos e os acionistas de algumas grandes 

empresas”. 

 

 Já Oliveira (2006, p. 17) defende que Governança Corporativa é um: 

“[...] conjunto de práticas administrativas para otimizar o desempenho 

das empresas – com seus negócios, produtos e serviços – ao proteger, 

de maneira equitativa, todas as partes interessadas – acionistas, 
clientes, fornecedores, funcionários e governos – facilitando o acesso 

às informações básicas e melhorando o modelo de gestão”.  

 

Ou seja, todos enfatizam que suas práticas possuem o interesse 

principal em preservar e otimizar ao longo prazo o valor econômico das 

organizações. Para isso a Governança Corporativa preza por princípios e 

valores básicos como destacados a seguir. 

 

2.1.1 Princípios 

 

Quatro são os princípios básicos da Governança Corporativa, atuando-

os com boas práticas, sendo que sua adoção resulta em um clima de confiança 

na relação entre os governantes internamente das empresas, como em relação 

com terceiros. 

Segundo o IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa 

(2009), principal código de governança no Brasil, os princípios são: 

 



 

 

 

2.1.1.1 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. 

 

2.1.1.2 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, ou ainda, 

Tratamento justo e imparcial a todos os envolvidos, incluindo os sócios, e 

consideração pelos direitos, deveres, necessidades, expectativas e interesses 

de cada um. 

 

2.1.1.3 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. 

 

2.1.1.4 Responsabilidade corporativa 

 

Os agentes de governança devem zelar pela viabilidade econômico-

financeira das organizações, reduzir as 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 etc.) no curto, médio e 

longo prazos. 



 

 

 

2.1.2 Fundamentação Jurídica 

 

Inicialmente é importante aduzir que a governança corporativa está 

presente no Brasil há mais de 20 anos, tendo surgido primeiro nos Estados 

Unidos, mas que até o presente momento não existe lei específica tratando do 

assunto, existindo um código de melhores práticas da governança corporativa 

e um código de conduta, todos dois elaborados pelo Instituto Brasileiro de 

Governança Corporativa. Importante acrescentar ainda que no Brasil se 

intensificou na última década, conforme preceitua Bedicks (2014): 

No Brasil, o debate sobre o tema se intensificou na última década ao 
abranger um campo de estudos que envolve conceitos nas áreas de 

administração, contabilidade, direito, economia e finanças. Esse debate 

se estruturou e ganhou corpo na medida em que houve mudanças nas 

relações entre acionistas e administradores, entre acionistas 
majoritários e minoritários, no maior engajamento dos investidores 

institucionais, como fundos de pensão e de investimentos, com a 

entrada de investidores estrangeiros no mercado de capitais brasileiro 
e com a disseminação do Código das Melhores Práticas do Instituto 

Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) em 1999. 

 

Convém esclarecer que algumas leis tratam da governança corporativa 

em seu corpo, como é o caso da lei anticorrupção, de nº 12.846/2013, que 

versa sobre a responsabilização de pessoas jurídicas pela prática de atos 

contra a administração pública. Como efeitos dessa lei, é possível 

responsabilizar diretamente sócios e administradores (desconsideração da 

personalidade jurídica), por exemplo. Um ponto interessante dessa lei foi a 

norma que prevê a aplicação de sanções, considerando os programas de 

compliance adotados pela empresa, sendo a conformidade um dos princípios 

da governança corporativa, aqui aplicado diretamente no direito societário 

pela lei anticorrupção.  

Outro caso que poderia aplicar questão da governança corporativa, seria 

no caso de uma empresa que possui mecanismos internos de auditoria e 

integridade, e incentiva a denúncia de irregularidades e a aplicação de códigos 

de conduta e de ética, caso a mesma não esteja nos ditames da legislação 

poderá ser prejudicada, haja vista que a mesma necessitaria de uma 

governança corporativa na referida empresa. Podemos dizer então, que a 

relação entre governança corporativa e direito societário é extremamente 



 

 

 

próxima, e vem se estreitando ainda mais com normas como a Lei 

Anticorrupção.  

Outra lei mais recente que trouxe várias regras de governança 

corporativa de empresas de capital aberto para as empresas estatais 

brasileiras, foi a lei nº 13.303/2016, trazendo um novo marco legal para as 

empresas estatais no Brasil e buscou proporcionar condições para que essas 

empresas se tornassem mais orientadas a demandas do Estado que de grupos 

políticos situacionistas. Denominada também como Lei das Estatais, Lei de 

Responsabilidade das Estatais, ou Estatuto Jurídico das Empresas Estatais, 

a lei é organizada em três títulos, tratando o primeiro das questões de gestão 

e governança das empresas estatais; o segundo, das licitações e contratos 

celebrados por essas empresas; e o terceiro, das disposições finais e 

transitórias.  

 

2.2 PAPEL DO GESTOR FINANCEIRO 

 

A gestão financeira na organização tem o objetivo de acompanhar os 

resultados da organização e seu desempenho, estabelecendo controles e 

planejamento (OKAMOTO, 2002). O papel do gestor financeiro nas 

organizações é destacado por Hoji (2008) como o responsável por conduzir 

operacionalmente o negócio devido seus conhecimentos técnicos e sistêmicos.  

O gestor financeiro deve realizar: previsões e planejamento financeiro; 

elaboração de orçamentos referentes a captação e a alocação de recursos de 

curto e longo prazo; administração do caixa, resolvendo possíveis problemas 

de liquidez; administração do crédito, com a elaboração de uma política de 

crédito e cobrança; analise de investimento de recursos gerados pela 

organização, busca de financiamentos e empréstimos (AZEVEDO e LEONE, 

2011; SILVA, 2018).   

Ainda sobre as funções do gestor financeiro ele deve: administrar as 

receitas da organização com as operações e partir delas pagar os custos, 

investimentos e despesas; analisar os registros e demonstrativos financeiros; 

fornecer informações fidedigna sobre a situação financeira da organização e 

implementar ações de redução de custo (SILVA, 2018). 



 

 

 

Portanto, o gestor financeiro é responsável pela saúde financeira, 

maximização dos lucros, aumento do valor de mercado da empresa e o 

enriquecimento dos acionistas e proprietários, eles desejam receber 

remuneração sobre o capital investido proporcional aos riscos, o gestor 

financeiro também estar à frente das tomadas de decisão da empresa, sempre 

fazendo a análise de custo e benefício (ASSAF NETO, 2003; HERLING et al., 

2014; HOJI, 2019). 

Segundo Hoji (2019) o crescimento de uma empresa estar ligado ao 

planejamento, que é uma das atribuições do gestor financeiro. O planejamento 

financeiro permite que a empresa trace objetivos pautados em cenários de 

mercado e informações captadas de diversas fontes. É de extrema importância 

que haja um acompanhamento, controle e avaliação das atividades do 

planejamento, pois o ambiente interno e externo e os cenários de mercado 

podem influenciar no que foi planejado, dificultando o alcance dos objetivos 

traçados.  

O planejamento também pode ser divido em curto e longo prazo. No 

planejamento a curto prazo o gestor financeiro deve prevê o fluxo de caixa 

futuro, identificando se o caixa da empresa terá excedente ou déficit dentro 

do período, e avaliar se o excedente ou o déficit é permanente ou temporário, 

por exemplo caso o déficit seja permanente cabe ao gestor financeiro buscar 

financiamentos. O planejamento do caixa é essencial dentro do planejamento 

financeiro pois ele retrata a real situação da empresa. (GITMAN, 2004; BERK, 

2009). No planejamento a longo prazo o gestor faz os orçamentos de capital, 

prevê lucros e recursos financeiros, verifica-se também a necessidade de 

capital ou financiamento para o alcance dos objetivos da empresa (LEMES 

JUNIOR, 2002; LUCION, 2005).  

O gestor financeiro é responsável pelo orçamento financeiro, que é um 

processo ordenada que tem o objetivo de projetar os investimentos a serem 

feitos, visando o crescimento da organização conforme o planejamento a longo 

prazo. No que refere a orçamentos, podem ser classificados em Orçamento de 

vendas; Orçamento de produção; Orçamento de matérias-primas; Orçamento 



 

 

 

de custos totais; Orçamento de despesas gerais; Orçamento de investimento; 

Orçamento de caixa; Orçamento de resultado (HOJI, 2019).  

A administração do caixa é mais uma das funções do gestor financeiro, 

através da administração do fluxo de caixa o gestor é capaz de saber com 

exatidão os débitos com as obrigações da empresa e os valores que a empresa 

dever receber. (SILVA, 2018). 

  O gestor financeiro também dever realizar o controle da inadimplência 

criando políticas de crédito e cobrança, cabe ao gestor financeiro decidir sobre 

rigidez dessas políticas, pois se forem muito rígidas podem inibir as vendas e 

se forem liberais podem aumentar a inadimplência (SILVA, 2018). Conforme 

Blatt (1999) o gestor deve manter a política de crédito e cobrança flexível, em 

função das mudanças de mercados e estratégias da empresa.  

Quando há um valor excedente de recursos gerados pela a operação, 

cabe ao gestor financeiro orientar sobre as decisões de investimento na 

organização, os recursos podem ser aplicados no mercado financeiro ou em 

atividades produtivas ou comercial. Ao investir o gestor financeiro deve atentar 

para o tempo que ele desejar resgatar o investimento, os investimentos podem 

ser classificados como temporários ou permanentes (SILVA, 2018; HOJI, 

2019).  

Em situações de necessidade de financiamento e empréstimos o gestor 

financeiro deve decidir se serão de curto prazo ou longo prazo. Os empréstimos 

de curto prazo são destinados para capital de giro e os de longo são tomados 

pela organização por meio de operações de repasse externo (SILVA, 2018).  

A análise das demonstrações financeiras, que são relatórios contábeis, 

são responsabilidade do gestor financeiro, ele deve analisar o balanço 

patrimonial, demonstração de resultado do exercício, demonstração de lucros 

ou prejuízos acumulados ou demonstração das mutações do patrimônio 

líquido, demonstração dos fluxos de caixa e demonstração do valor 

adicionado, se companhia aberta. Esses relatórios ajudam o gestor financeiro 

na realização de investimento e na administração do negócio (MEGLIORINI, 

2009). 



 

 

 

2.3 APLICAÇÃO DA GOVERNANÇA CORPORATIVA NA GESTÃO FINANCEIRA 

 

Um dos principais obstáculos enfrentado pelas organizações é lograr 

êxito no gerenciamento das diversas variáveis que acarretarão problemas nas 

suas finanças, tais como, risco de mercado, risco de liquidez, despesas, 

captação de receitas, competência para reagir a ameaças e aproveitar 

oportunidades. 

Tecnicamente em finanças, o risco significa a variabilidade em relação 

ao retorno esperado. O administrador financeiro defronta-se continuamente 

com dois grandes dilemas, decorrentes das incertezas dos fluxos de benefícios 

futuros: (1) A avaliação do retorno de um investimento em relação a seu risco; 

e (2) a possibilidade de ter maior retorno ou rentabilidade sacrificando 

provisoriamente sua capacidade de liquidez ou pagamento (PADOVEZE e 

BERTOLUCCI, 2008, p. 144). 

O coração da empresa é a sua vida financeira. Portanto, se houverem 

muitos riscos e poucos retornos, nenhum investidor desejará colocar o seu 

capital nela. Diante disso, a adoção de práticas de governanças corporativa 

dará segurança tanto a gestores como a investidores, pois é vista como uma 

segurança acessória de retorno do investimento (DESPS, 2018). 

O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC, conceitua 

“governança corporativa” como um “sistema pelo qual as empresas e demais 

organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas” (IBGC, 2009:19). Na 

gestão financeira, ela remete a quais serão as políticas adotadas por estas 

para lidarem com os riscos monetários inerentes às realizações de suas 

atividades. 

Prevedello, Gräbner e Silva (2005, p. 10) afirmam: 

Ter uma boa administração facilita o estabelecimento de ações sociais 
pela companhia. A Governança Corporativa veio com o intuito de aliar 

boas práticas administrativas com conceitos cada vez mais 

consistentes de conduta ética, equidade de tratamento de todos os 

envolvidos e transparência da condução de ações da empresa. 

 



 

 

 

Portanto, faz-se necessário que exista um alinhamento entre a gerência, 

investidores e administradores. Assim, todos se participam da gestão 

financeira da empresa, trazendo positividades nos seus resultados.  

O uso adequado dos princípios de governança corporativa é visto como 

um processo fundamental, capaz de elevar a transparência, criar valor, 

reduzir a exposição ao risco, aumentar a eficiência operacional e melhorar o 

desempenho das empresas (DURU; IYENGAR; ZAMPELLI, 2016; SALIM; 

ARJOMANDI; SEUFERT, 2016). 

A adoção dos mecanismos de governança corporativa pelas 

organizações, seja para acatar a preceitos institucionais ou para melhorar a 

visibilidade dos seus resultados, passam a ser mais atrativas, facilitando a 

captação de recursos e diminuindo o seu custo. O menor custo de capital afeta 

de forma positiva o desempenho, contribuindo para aumentar o valor e a 

rentabilidade da empresa (REVISTA et al., 2013). 

Através dos mecanismos de governança corporativa, as empresas são 

capazes de superar o gerenciamento de seus resultados (DE MOURA; FRANZ; 

DA CUNHA, 2015). Portanto, há avanços expressivos nos resultados 

financeiros e econômicos destas entidades quando há a adoção de tais 

práticas. 

Há estudos que buscam, exatamente como a presente pesquisa, 

evidenciar o impacto da governança corporativa no desempenho financeiro 

das empresas. Neste sentido, Silveira et al. (2003), Carvalhal da Silva (2004), 

Thomsen (2005), Okimura et al. (2007) e Lee e Lin (2010) mostram relação 

positiva entre aspectos relacionados a boas práticas de governança 

corporativa e valor das empresas (ALVARO, 2012). 

Neste aspecto, os resultados de Berthelot, Morris e Morril (2010) revelam 

que as boas práticas de governança corporativa não se relacionam apenas com 

o valor das empresas, mas reflete também em seus resultados. 

Oliveira (2007) ratifica que, o bom emprego das práticas de governança 

corporativa na organização proporciona uma sustentabilidade adequada para 

aumentar a sua atratividade no mercado tanto financeiro como comercial, o 



 

 

 

que ocasiona majoração do seu valor, redução do nível de risco e maior 

efetividade da empresa ao longo do tempo. 

Uma boa gestão financeira associada as práticas de governança, agrega 

valor, da qualidade aos negócios e aumenta a lucratividade. Esta junção 

permite aos proprietários e gestores uma gestão estratégica da organização e 

o efetivo controle da direção executiva (DESCONCI, 2007). 

Com uma gestão financeira associada a governança corporativa, as 

organizações podem se concentrar não somente em alcançar metas de 

rentabilidade, mas também na probabilidade de crescer por meio de sua 

identidade corporativa, pois esse sistema permite que a entidade conceba 

objetivos a longo prazo, atingindo diretamente no interesse dos investidores, 

que prezam em aplicar recursos em um empreendimento de sucesso, 

comprometido com os resultados e que seja transparente na execução de suas 

metas e objetivos. 

Por fim, para estas organizações, as chances de passar por crises 

financeiras são diminuídas, por possuir processos mais controlados, 

facilitando a tomada de decisões e atraindo investidores. Assim, a importância 

da aplicação dos mecanismos de governança corporativa na gestão financeira, 

está na possibilidade de um monitoramento constante da administração da 

empresa, dando mais transparência e melhorando sua lucratividade.  

 

3 MÉTODO DA PESQUISA 

 

Segundo Gil (2019 p. 26) “pesquisa é o processo formal e sistemático de 

desenvolvimento do método científico. Seu objetivo é descobrir respostas para 

problemas mediante o emprego de procedimentos científicos.” 

O presente estudo trata-se de um ensaio teórico, que segundo 

Meneghetti (2011), é um meio de análise e elucubrações em relação ao objeto, 

independentemente de sua natureza ou característica. A forma ensaística é a 

forma como são incubados novos conhecimentos, até mesmo científicos ou 

pré-científicos.  Não é instrumento da identidade entre  sujeito  e  objeto,  mas  

é meio para apreender a realidade, por renúncia ao princípio da identidade.  



 

 

 

Quanto ao objetivo trata- se de uma pesquisa exploratória, a pesquisa 

exploratória visa esclarecer, desenvolver e modificar conceitos e ideias, através 

de levantamento bibliográfico e documental, proporcionando visão geral 

acerca do tema, ao final do processo da pesquisa exploratório espera-se obter 

a resolução e esclarecimento de um problema (GIL, 2018).  

Quanto ao objeto de pesquisa pode ser classificada como bibliográfica 

ou de fontes segundarias, Lakato e Marconi (2017) afirmam que esse tipo de 

pesquisa é realizada através de consultas a documentos virtuais ou impressos 

tais como artigos científicos, livros, teses, dissertações. O objetivo é fazer com 

que o pesquisador tenha acesso ao material já publicado, a pesquisa 

bibliográfica ou de fontes secundárias serve como base para o 

desenvolvimento de outras classificações de pesquisa.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo teórico objetivou compreender o que é Governança Corporativa 

e qual sua importância para gestão financeira das empresas, vislumbrando o 

crescimento de sua rentabilidade. Para tal realizou-se uma pesquisa 

bibliográfica, conduzida por meio de levantamentos de estudos acerca do tema 

abordado. 

A revisão da literatura demonstrou a importância das práticas de 

Governança Corporativa, e trata esta prática como uma ferramenta de gestão 

que aumenta as possibilidades de que as organizações venham a atingir os 

resultados esperados em seus negócios.  

Portanto, o papel do Gestor Financeiro é cumprir, promover e estimular 

os valores e princípios de Governança Corporativa dentro da 

organização. Considerando que o mesmo mantém vínculo com todos os 

setores da entidade, ele dispõe de dados importantes para o desenvolvimento 

da organização, tendo a seu dispor as ferramentas imprescindíveis para a 

implementação e execução de tais princípios.  

Conforme corrobora Ifinance (2020), a Gestão Financeira traz 

transparência e flexibilidade para o cenário mais rígido e funciona como 



 

 

 

ferramenta para que a gestão dos recursos financeiros maximize os resultados 

e influencie positivamente os rumos da organização.  

Ainda conforme Andrade e Rossetti (2012): 

Um bom sistema de governança ajuda a fortalecer as empresas, 

reforça competências para enfrentar novos níveis de complexidade, 

amplia as bases estratégicas para criação de valor, é fator de 
harmonização de interesses e ao contribuir para que os resultados das 

companhias se tornem menos voláteis, aumenta a confiança dos 

investidores, fortalece o mercado de capitais e é fator coadjuvante para 
o crescimento econômico sustentável. (ANDRADE e ROSSETTI, 2012, 

p. 18). 

 

Em outras palavras, os autores estudados deixam evidente as melhorias 

que ocorrem no desempenho financeiros das entidades que aderem uma 

gestão baseada nos princípios de Governança Corporativa, confirmando e 

respondendo a questão norteadora desse ensaio. 

Como conclusão, entende-se que a gestão financeira desenvolvida em 

conjunto com as práticas de governança é de grande importância para o 

crescimento empresarial. Pois, é através desta conjugação que os gestores 

poderão aumentar a criação de valor de suas organizações e 

consequentemente o retorno para os acionistas. Assim, recomenda-se ampliar 

a pesquisa, através de estudo de casos ou pesquisas de campo com aplicação 

de questionários ou entrevistas em empresas especificas, utilizando períodos 

de tempos, a fim de identificar a evoluções econômico e financeira dessas 

entidades após adesão das práticas de governança corporativa.  
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