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          EPÍGRAFE 

 

“Somos tão profissionais e ambiciosos como 
qualquer outra empresa, mas somos também 
guiados por valores. Isso significa que podemos nos 
comunicar com emoção com consumidores e 
colaboradores sem parecer artificiais. E isso porque 
nossa cultura tem origem na família e não em um 
dono invisível que ninguém conhece. Isso constrói 
lealdade dentro da empresa e é bem atraente para 
as pessoas talentosas que estão no mercado. Essa 
é uma enorme vantagem”. 

 

    Christian Weber 

  CEO, Karfsberg Brauerei, Alemanha 

 

 

 

 

 



RESUMO 

 

 Esta dissertação versa sobre Governança Corporativa em Empresa Familiar e 
possui como objetivo principal identificar o nível de governança adotado, seus efeitos 
no modelo de gestão, na relação empresa-família e se o mesmo atende os requisitos 
necessários para o equilíbrio entre acionistas, diretoria e gestores. A Governança 
Corporativa é um tema recorrente na área empresarial, especialmente quando se trata 
de empresa familiar e é notória sua grande importância no cenário econômico e 
empresarial. Nos últimos anos, as organizações familiares têm se tornado alvo de 
muitos estudos pela importância socioeconômica e em geral enfrentam desafios bem 
peculiares, diferentes das empresas tradicionais ou não-familiares, exigindo uma 
postura diferente de comando e em conformidade com suas expectativas de 
perenidade e sucesso. As vantagens administrativas advindas da adequada 
governança, além de trazer benefícios econômicos/financeiros reais, contribuem para 
desmitificar a ideia de rupturas na transição de gerações em empresas familiares, 
buscando garantir a prosperidade e a continuidade do negócio.  

Palavras-Chave: Empresas Familiares. Governança Corporativa. Gestão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This dissertation is about Corporate Governance in Family Business and its main 
objective is to identify the level of governance adopted, its effects on the management 
model, in the company-family relationship and if it meets the necessary requirements 
for the balance among shareholders, management and managers. Corporate 
Governance is a recurring topic in the business area, especially when it comes to family 
business and its great importance in the economic and business scenario is notorious. 
In the past recent years, family organizations have become the target of many studies 
for socioeconomic importance and often face very peculiar challenges, different from 
traditional or non-family businesses, requiring a different posture of command and in 
accordance with their expectations of perpetuity and success. The administrative 
advantages that come from a proper governance, in addition to bringing real economic 
/ financial benefits, contribute to demystify the idea of ruptures in the transition of 
generations in family businesses, seeking to ensure prosperity and business 
continuity. 

Keywords: Family Business. Corporate Governance. Management. 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente dissertação é resultado de pesquisa sobre Governança Corporativa 

em Empresas Familiares, explorando as origens e características das empresas 

familiares, particularmente, no gerenciamento da relação negócio-família e as 

consequências nas relações internas da empresa, como também os preceitos de 

governança aplicados à realidade da empresa escolhida para o estudo de caso. 

Explora os motivos que levam uma empresa de capital fechado a adotar um processo 

de governança corporativa, que normalmente é adotada por necessidade de controle 

e transparência por acionistas e executivos em empresas de capital aberto listadas 

em bolsa.  

No mundo ocidental e especialmente no Brasil, as empresas familiares 

representam a maioria das organizações, em quantidade, número de funcionários e 

representatividade no PIB. Portanto, o segmento destas empresas possui forte 

representação na economia, tendo suscitado, principalmente a partir dos anos 1960, 

interesse dos estudiosos em conhecer e entender a dinâmica destas organizações 

(BASTOS, 2006). 

É evidente a forte presença de grupos familiares com alta concentração de 

propriedade entre empresas de capital privado, mas poucas delas se perenizam e são 

levadas à falência ou adquiridas pela concorrência, especialmente por grupos maiores 

e mais organizados. Estatísticas publicadas em sites especializados em governança 

corporativa apontam para a mesma direção constatando; seria resultado do 

dinamismo seletivo do mercado de um mundo globalizado, do ciclo natural das 

organizações ou do fracasso do modelo de gestão adotado? 

O que se percebe é que a maior preocupação dos acionistas fundadores se 

refere à continuidade do negócio e quais seriam as consequências de uma possível 

ruptura nos negócios para a família e o impacto social no universo onde estão 

inseridas.  

Todas as empresas estão sujeitas às ameaças e às constantes transformações 

em seu ambiente empresarial alterando seu modo de operar em virtude de alterações 

na legislação, dos clientes, da concorrência, da conjuntura econômica, entre outras. 

No tocante às empresas familiares, além da somatória dos fatores anteriormente 
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citados, estão sujeitas a problemas e ameaças próprias que afetam não só a 

sobrevivência, mas também o ambiente familiar, envolvendo questões como 

capitalização, sucessão, gestão profissional e diferenças de visões de futuro entre 

sócios e executivos.  

A sociedade na qual a empresa familiar encontra-se inserida também é afetada 

quando das suas dificuldades administrativo-financeiras. Empregos, atividades 

econômicas e sociais que dependem da organização são postos à prova. A sociedade 

padece com a perda de empregos, renda e redução da atividade econômica 

associadas à empresa familiar em dificuldades.  

É necessária uma gestão profissional e adequada para que as empresas 

familiares permaneçam firmes no mercado. Desta forma, a governança corporativa 

auxilia os gestores a manter uma forma mais eficiente e eficaz na administração, 

evitando conflitos entre os gestores, acionistas e os membros da família. Uma das 

suas principais atribuições é a equidade e transparência, assim garantindo os 

interesses de ambas as partes envolvidas na empresa e promovendo assim o 

crescimento e trazendo mais credibilidade as empresas (BORNHOLDT, 2005) 

Existe um conjunto de questões que discorre sobre as relações entre 

propriedade e gestão que pode ser abrangido no campo conceitual de governança 

corporativa, assunto este muito discutido globalmente e que se faz presente nas 

incertezas atuais geradas por um mercado altamente competitivo.  

Uma vez reconhecida a importância das boas práticas de Governança 
corporativa, é possível identificar que a padronização de comportamentos e 
rotinas adequadas a fortalecer os aspectos de transparência, prestação de 
contas, ética e responsabilidade social corporativa das empresas 
caracterizadas nos códigos e guias de boas práticas traz benefícios não 
apenas à empresa e seus acionistas, mas a um amplo conjunto de indivíduos 
e organizações que com ela se relacionam. IBGC – Governança Corporativa 
e criação de valor, São Paulo: Editora Saint Paul - 2014  

 

A Governança Corporativa estabelece a relação entre a empresa, seu 

patrimônio e a família fundadora. É na relação destas três questões que se distingue 

quais são os interesses da empresa estabelecida, os interesses da família com a 

instituição e a política de curto, médio e longo prazo a ser definida. São essas relações 

que vão fazer a diferença no sucesso do empreendimento.  

Neste sentido, vale registrar que, 

Os estudos sobre Governança corporativa costumam abordar a separação 
da propriedade e as soluções adotadas para o controle da empresa. Nas 
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empresas familiares,  a Governança se dá com base em uma  racionalidade 
permeada por normas e regras derivadas dos sistemas família, propriedade 
e gestão. As práticas de Governança em  negócios familiares   diferem de 
outros tipos de organizações, pois precisam refletir as mudanças nos 
negócios e, ao mesmo tempo, as mudanças que se dão dentro da família 
proprietária do negócio. A Governança corporativa em empresas de controle 
familiar deve procurar unir os interesses entre gestores, acionistas e 
membros da família que possuem vínculos com a empresa. IBGC – 
Governança Corporativa em empresas familiares, São Paulo: Editora Saint 
Paul – 2011 

 

Governança corporativa é o sistema pelo qual as sociedades empresariais são 

dirigidas e monitoradas. A abertura da economia brasileira trouxe consigo processos 

de privatizações de empresas estatais e o acesso de empresas brasileiras, familiares 

ou não, aos mercados internacionais. Isto tem tornado essencial o esforço em busca 

de novas e boas práticas de governança. O objetivo da governança corporativa é criar 

mecanismos que permitam que os controles se tornem mais visíveis em todas as 

etapas do processo. Se a empresa é de origem familiar ou se seu controle é da família, 

as questões mais importantes da governança continuam inalteradas, sendo ainda de 

maior complexidade, pois decorre das influências do núcleo familiar sobre os destinos 

do negócio. 

A governança corporativa torna-se imprescindível quando se analisa as duas 

dimensões, família e empresa. Essas dimensões são de difícil compatibilização, pois 

carregam em seu contexto objetivos diferentes. No sistema empresarial o que 

predomina é o espírito competitivo e a família preza pela união dos seus integrantes 

e as relações sociais, o que certamente gerará a incompatibilidade. O sucesso na 

questão da governança de empresas familiares depende da capacidade da família 

definir seu modelo de atuação, criando mecanismos formais e legais para administrar 

suas diferenças e conflitos.   

 O objetivo deste trabalho foi investigar em que nível se situa a necessidade de 

aplicar as ferramentas de Governança Corporativa e se comprovada, em que grau 

está implantada e de que maneira poderá auxiliar no aprimoramento da gestão e na 

relação com todas as partes interessadas.  

A relevância social deste estudo concentrou-se em três aspectos. O primeiro 

está relacionado à importância socioeconômica das organizações familiares na região 

Oeste Catarinense onde grande parte dos empreendimentos se originou de 

empreendedores da região ou de imigrantes que aqui se estabeleceram, atraídos pela 
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grande oferta no ramo madeireiro, sendo responsáveis pela geração de emprego e 

renda e contribuindo de forma decisiva para o desenvolvimento da região. Uma 

segunda justificativa, para a elaboração do presente trabalho, associa-se ao campo 

científico que investiga o universo das empresas familiares, suas particularidades, sua 

importância no contexto econômico do País e suas especificidades. O terceiro aspecto 

procurou identificar os padrões de governança adotados, se existem e em que 

dimensão se situam dentro da organização estudada. Apesar da Governança 

Corporativa ser reconhecida como de suma importância na sustentação do 

crescimento econômico e na gestão de negócios, não se pode afirmar que já esteja 

plenamente difundida e internalizada no mundo corporativo das empresas familiares 

em pelo menos três razões: Pela diversidade de modelos, pela sua abrangência e por 

sua adoção ser recente.  

 A Governança é um campo aberto e não há limites rigidamente estabelecidos 

e os graus de abertura são diretamente relacionados aos da abertura das próprias 

organizações familiares. O instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC 

(2007) acredita que a preocupação da governança corporativa é criar um conjunto 

eficiente de mecanismos, tanto de incentivos quanto de monitoramento, a fim de 

assegurar que o comportamento dos executivos e acionistas estejam sempre 

alinhados com os objetivos da empresa.  

As empresas familiares ocupam lugar de destaque no desenvolvimento 

econômico, social e no âmbito dos negócios contribuindo de maneira decisiva para o 

desenvolvimento da economia brasileira. Sendo assim, o presente trabalho tem como 

tema central as empresas familiares, de modo a estudar as categorias gestão, 

governança, cultura organizacional, profissionalização e desenvolvimento 

organizacional. Procura-se investigar e analisar essas categorias teóricas e seus 

impactos na Governança Corporativa. 

O presente trabalho teve por objetivo geral, através de pesquisa bibliográfica e 

estudo de caso, investigar a aplicabilidade das ferramentas de Governança 

Corporativa na empresa familiar, investigando as contribuições das práticas de 

governança corporativa, particularmente, no gerenciamento da relação negócio-

família e nas relações internas da empresa situada na Cidade de Caçador - SC, 

localizada no Oeste do Estado de Santa Catarina. Para efetivação deste objetivo foi 



14 
 
escolhida uma empresa tradicional na história regional, que muito contribuiu e 

contribui para o desenvolvimento do município e da região.  

A pesquisa teve como objetivo especifico investigar a real aplicabilidade dos 

preceitos de Governança Corporativa em empresa familiar com a finalidade de auxiliar 

no aprimoramento da gestão promovendo a criação de valor. Foram abordados a 

continuidade da organização, gestão organizacional e os avanços rumo à adoção da 

governança. Procurou-se identificar as questões que podem ser obstáculos a 

aplicabilidade da Governança Corporativa, observar o ambiente econômico e legal 

onde estão inseridas e que podem conduzir a implementação das boas práticas e 

verificar se estas práticas em uma empresa familiar levam ao resultado esperado.  

Com os resultados pesquisados pode-se identificar a evolução da governança 

e perceber seu grau de maturidade aplicado à empresa familiar em questão, que 

poderão ser observados através das iniciativas empresariais e que poderão servir de 

base de estudo para outros artigos acadêmicos voltados a outras empresas da mesma 

região e cidade, já que a maioria são de origem familiar. Estes mesmos resultados 

podem auxiliar na identificação das reais dificuldades na administração de uma 

empresa familiar. Busca-se também levantar ferramentas e conceitos que possibilitem 

as mesmas permanecerem competitivas e serem diferenciadas pelo modelo 

estratégico que adotam diante de um mercado globalizado, incerto e altamente 

competitivo. 

  A empresa Adami S/A, localizada em Caçador – SC, foi o objeto desta 

pesquisa. Uma organização privada de natureza familiar, fundada em 1942. Esta 

empresa atua nos ramos de energia, plantio e exploração de madeira, fabricação de 

portas e molduras, painéis de madeira, madeira cerrada, papel e embalagem de 

papelão ondulado. A empresa possui 74 anos de atividade e dois mil colaboradores 

distribuídos entre as unidades de negócios.  

 

 

 

 

 

 



1 AS ORGANIZAÇÕES FAMILIARES 

 

As organizações familiares representam um elemento fundamental da estrutura 

econômica da nossa sociedade. Cada vez mais torna-se evidente sua importância 

para o desenvolvimento do país e da sociedade em geral. 

As organizações familiares despontam do caráter empreendedor e visionário 

de uma pessoa que idealiza um sonho e não mede esforços para torná-lo realidade, 

assumindo riscos, superando obstáculos e persistindo na construção de sua obra. 

1.1.  VISÃO HISTÓRICA DA EMPRESA FAMILIAR 

As organizações familiares são consideradas as mais antigas organizações 

existentes no mundo, pois são da natureza do ser humano desde que esse começou 

a desenvolver atividades buscando sua subsistência. Floriani (2008) comenta que a 

relação família e trabalho é bastante antiga e já apresentava a figura da sucessão 

entre os familiares. 

Floriani (2008, p. 37) comenta que:  

O nome de família, quando em épocas mais remotas e primitivas, 
representava a atividade do chefe principal da mesma e, por decorrência, de 
todos os seus componentes – notadamente os do sexo masculino – que 
acabavam por suceder, mais cedo ou mais tarde, o progenitor, deste 
herdando as habilidades artesanais e o acervo de “clientes” conquistados ao 
longo de sua existência.  

Assim, pode-se considerar que os negócios familiares serviram como base à 

economia das antigas civilizações, contribuindo ao desenvolvimento de civilizações.  

Desta forma, conforme Floriani (2007), a empresa familiar (família empresária) 

advém de longínqua época, praticamente quando a célula básica da sociedade 

“negociava” seu labor através da troca na forma do escambo, fosse este a produção 

de alguma coisa ou a prestação de um serviço.  

Importante destacar que, empresa familiar e família empresária, são termos que 

aparentemente possuem o mesmo significado, porém Floriani (2008) esclarece que, 

quando se fala em empresa familiar o que se destaca é a empresa, e quando se fala 

em família empresária o que se destaca é a família. 
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Floriani (2008, p. 57) enfatiza, a família empresária, em suma, nasceu de uma 

necessidade de subsistência e não calcada em qualquer forma de interesse 

pecuniário ou econômico que fosse. 

Deste modo, passando o ofício do pai para o filho e assim sucessivamente, as 

famílias empresárias passaram a ser denominadas pelas atividades que 

desenvolviam. A título de exemplificação temos o Fischer (pescador), Feldmann 

(agricultor), Bäcker (padeiro), etc. (FLORIANI, E, 2007, p. 58) 

Diante disso, na conotação de família empresária, “nada havia que 

identificasse, no clã e em sua prole, atributos atinentes ao poder financeiro, guerreiro, 

político, social, religioso ou de força, como acontece com a empresa familiar” 

(FLORIANI, 2007, p. 59). 

A empresa familiar tem seu nascedouro situado em momento histórico bem 
mais recente do que o da família empresária. Em que pese não se poder 
situá-lo com precisão na escala cronológica do desenvolvimento do ser 
humano, com grande probabilidade de acertar poder-se-ia presumir que isto 
tenha acontecido em concomitância com o aparecimento do comércio em 
bases mais profissionais, ou seja, sustentado em estruturas mais 
organizadas, controladas e racionalmente administradas (FLORIANI, 2007, 
p. 55). 

Com o desaparecimento do escambo e o surgimento da moeda, passou-se a 

especializar nas atividades comerciais. Nascia assim a figura do intermediador, cuja 

função era aproximar a figura do produtor e do consumidor. Nessa fase ainda 

rudimentar de comércio, iniciou o que chamamos de especulação dos preços para a 

obtenção do lucro nas transações comerciais, onde o intermediador comprava do 

produtor por um preço baixo e vendia aos consumidores por um preço maior. Desta 

forma surge o comerciante, dando início as primeiras empresas familiares (FLORIANI, 

2007). 

A empresa familiar nasce, portanto, da necessidade de se perpetuar um 

negócio e com o objetivo de ampliar um patrimônio familiar [...]” (FLORIANI, 2007, 

p.56). 

A empresa familiar é tida pelos seus sucessores familiares como sendo parte 

importante da identidade familiar, uma herança e principalmente uma segurança 

financeira. Todas as pessoas que estão nesta direção possuem sua carreira ligada à 

empresa, sempre defendendo que esta deve gerar lucro, crescer e assegurar o 

crescimento dos que nela trabalham, mais do que satisfazer as necessidades da 

família. Assim, as pessoas possuem posições complexas dentro da empresa, são ao 
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mesmo tempo irmãos, colegas de trabalho ou subordinados (este quadro pode se 

apresentar com evoluções ao longo do tempo) (USSMAN, 2011). 

O desafio que se tem em gerir uma empresa familiar é saber negociar toda a 

relação que sem tem entre a família e a empresa, com seus diversos interesses. 

As pessoas que trabalham numa empresa familiar estabelecem vínculos que 

vão além do interesse econômico e empresarial, pois suas relações envolvem valores 

e princípios que devem ser respeitados para que o sonho almejado possa se tornar 

realidade. É fundamental que exista um relacionamento interpessoal que garanta o 

bom andamento das atividades e das negociações internas para que a organização 

tenha sucesso. 

A sobrevivência da empresa familiar no mundo globalizado envolve questões 

fortemente relacionadas à qualidade de gestão do negócio, pois para garantir sua 

continuidade será necessário cultivar princípios e quebrar paradigmas à medida que 

o mercado for se transformando. A direção da organização na figura do 

empreendedor-criador da organização é espelho para toda empresa, sua competência 

e dedicação são essenciais para definir o rumo da empresa e viabilizar a sua 

prosperidade. 

1.2 CONCEITO DE EMPRESA FAMILIAR 

Existe uma variedade de conceitos para explicar em que consiste este tipo de 

organização, e é possível perceber que os autores se dividem em duas correntes 

teóricas diferentes. 

Há autores que apontam que para uma empresa ser considerada familiar é 

necessário que a sucessão já tenha ocorrido. Foi possível observar, na literatura, que 

os autores que fazem uso deste conceito trabalham com métodos historiográficos para 

compreenderem a dinâmica família-empresa. É o caso Lescura et al (2012, p.101) que 

consideram que “as empresas familiares são aquelas perfeitamente identificadas com 

uma família há, pelo menos, duas gerações, e que tal ligação exerceria influência 

recíproca sobre os objetivos da empresa e os interesses da família”. Grzybovski e 

Tedesco (2002) entendem que para conceituar uma empresa como familiar é 

essencial haver uma história de pelo menos duas gerações presentes na gestão. 



18 
 

Contudo, para a maioria dos autores pesquisados, uma empresa é 

caracterizada como familiar quando tem em sua gestão a família proprietária, não 

colocando a sucessão como um fator determinante. Litz (2008, p.217) define “que uma 

empresa se torna familiar quando busca apoio em recursos familiares específicos e 

com isso, se vincula ou passa a depender de uma família”. Para Ferraza (2010), uma 

empresa pode ser familiar desde sua primeira geração, desde que uma ou mais 

famílias participem da gestão ou que detenham seu controle. Flores Júnior e Crisci 

(2012) sugerem que uma empresa familiar consiste em uma organização controlada 

por uma única família da qual dois ou mais de seus membros tem influência 

preponderante na direção do negócio. 

É importante ainda, para fins de compreensão das empresas familiares, explicar 

o Modelo dos Três Círculos, proposto por Tagiuri e Davis (1985) citado por Gersick et 

al (2017). Este modelo é considerado por muitos como o mais adequado para se 

explicar e compreender as organizações familiares. 

Figura 1: Modelo de três círculos da empresa familiar

 
Fonte: Gersick et.al (2017). 

Este modelo propõe que a dinâmica organizacional é composta por três 

subsistemas diferentes e independentes, mas que são superpostos: família, 

propriedade e empresa. A dimensão família, conforme Gersick et al (2017, p. 20) 

explicita, “[...] capta o desenvolvimento estrutural e interpessoal da família por meio 

de aspectos como casamento, paternidade, relacionamento entre irmãos adultos, 
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cunhados e sogros, padrões de comunicação e papéis familiares”, ou seja, diz respeito 

ao desenvolvimento individual e familiar. A dimensão da propriedade busca entender 

como a estrutura de propriedade da família afeta todos os aspectos da empresa e da 

própria família, reconhecendo aqui todas as diferentes formas de propriedade (de 

propriedade de uma só pessoa, de um casal, de dois sócios sem relações familiares). 

E a dimensão da empresa objetiva analisar o desenvolvimento da empresa ao longo 

do tempo: o início (fundação e os primeiros anos), a expansão/ formalização (desde o 

ponto em que se estabeleceram no mercado até o período em que o crescimento e 

as mudanças caem drasticamente de velocidade) e, por fim, a maturidade 

(estagnação da empresa, as operações já estão rotinizadas). 

Os pontos destacados no modelo, indicados por números (1 a 7) representam 

os diferentes membros/atores das empresas familiares, sendo eles: (1) Familiares 

sem participação nos outros sistemas; (2) Proprietários (sócios) não gestores e não 

membros da família; (3) Gestores não proprietários e não membros da família; (4) 

Familiares proprietários sem participação na gestão; (5) Proprietários gestores não 

membros da família; (6) Gestores familiares não proprietários; (7) Familiares 

proprietários e gestores) (GERSICK et al, 2017)..  

Cabe ressaltar que nem todas as empresas familiares terão todos estes 

membros participantes de sua formação, isso dependerá muito do tamanho da 

empresa e de como ela foi e é constituída. 

Portanto, pode-se perceber que qualquer pessoa participante de uma empresa 

familiar pode ser colocada em um dos sete setores formados pelos círculos 

superpostos. Com este modelo é possível compreender a origem de alguns conflitos 

interpessoais e dilemas de papéis nas empresas familiares (ALMEIDA, 2010). 

Observa-se ainda, que com o passar do tempo haverá mudanças nos círculos, com 

casamentos e nascimentos, assim como com divórcios e mortes; e ainda, é possível 

que as pessoas se movimentem nos limites internos do sistema. Por exemplo, de 

‘familiar sem participação nos outros sistemas’ para ‘gestor familiar não proprietário’. 

Portanto, para enfrentar essas mudanças e buscar a longevidade das empresas 

familiares, os autores deste modelo propõem que haja um desenvolvimento gradual 

dos três círculos, assim será possível que a gestão acompanhe a expansão, 

minimizando os conflitos existentes entre os membros da família. (OLIVEIRA et al., 

2011). 
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1.3 CARACTERÍSTICAS E GESTÃO DA EMPRESA FAMILIAR 

As principais características de uma empresa familiar abordadas por Ussman 

(2011) são: a) forte relação que se estabelece entre a empresa e seu fundador; b) a 

criação de valores e tradições é mais continuada; c) se tem como complicado trabalhar 

em empresas da família; d) que é uma empresa de conflitos, que deve existir lealdade 

entre os membros da empresa familiar; e) a família se identifica profundamente com 

a empresa; f) é fechada a capital estranho ao da família; g) operar numa perspectiva 

de longo prazo; h) é tida como uma entidade que evolui.  

Percebe-se que o relacionamento entre o sistema familiar e o sistema empresa 

atribui às empresas familiares algumas características que as diferenciam das demais 

(GRANDE, 2008). 

Bornholdt (2005, p. 19) afirma que:  

O governo da empresa familiar possui peculiaridades que vão além da 
administração dos sistemas “família”, “sociedade”, “empresa” e todas as suas 
inter-relações nos campos financeiros, jurídicos e afetivos. Geralmente, 
esses sistemas se fundem, se sobrepõem e são interdependentes. Nessa 
dinâmica existem muitos aspectos a serem considerados, como a cultura 
organizacional, o processo sucessório e a governança da empresa e da 
família. 

É sabido que as empresas familiares enfrentam diversos tipos de problemas, 

porém tem-se que reconhecer que estas organizações possuem diversos diferenciais 

que se fortalecidos podem se transformar em vantagens estratégicas. 

O ponto central deste tipo de organização se refere à familiaridade. Ela traz 

para dentro da empresa o amor, o comprometimento, a lealdade e a confiança. A 

família administradora se conhece intimamente, e isso permite que as pessoas se 

esforcem umas pelas outras, comuniquem os problemas e resolva-os de forma direta. 

Então, nas empresas familiares os relacionamentos devem ser positivos, embasados 

no afeto que a familiaridade proporciona, fazendo com que todos os principais 

envolvidos busquem sempre os mesmos ideais organizacionais e assumam suas 

responsabilidades (GORDON; NICHOLSON, 2008). 

Além disso, conforme os autores supracitados, pode-se dizer que dentre as 

muitas coisas consideradas importantes na vida das pessoas, a convivência familiar 

e o desempenho nas atividades laborais são as duas de maior destaque. Nesse 

sentido, as organizações familiares apresentam a possibilidade de agrupar essas 

duas necessidades, tornando assim o trabalho mais produtivo e harmonioso. Então, 
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quando os cargos administrativos estão preenchidos com integrantes da mesma 

família o desenvolvimento pode ser facilitado, pois o interesse torna-se unificado, 

assim como os investimentos e sacrifícios pessoais.  

Outro diferencial diz respeito a lealdade e a dedicação dos funcionários. Autores 

evidenciam que nas empresas familiares estas tendem a ser mais acentuadas. A 

proximidade com os gestores/proprietários, tornando as relações mais pessoais, é um 

dos fatores que contribuem para isso. Essa proximidade propicia mais segurança para 

o empregado e é responsável também pela sensibilidade por parte dos patrões em 

relação ao bem-estar dos empregados, o que justifica, novamente, a dedicação deles 

para com a empresa (CENTURION; VIANA, 2007).  

Centurion e Viana (2007) apontam ainda que sendo a organização bem 

sucedida, dentro de suas possibilidades, e reconhecida pelo mercado onde atua, o 

nome da família terá grande reputação. Isso possibilitará importantes relações 

comerciais e comunitárias. E por fim, temos também como ponto forte a rápida tomada 

de decisão. Como o comando é centralizado, as reações podem ser rápidas e sem 

burocracias, facilitando o processo.  

Gersick et al (2017) garantem que as empresas familiares têm a vantagem 

competitiva na questão referente à qualidade, pois o nome da família é associado aos 

produtos e serviços que são oferecidos ao mercado. Os autores ainda ressaltam que 

as empresas familiares trabalham com um horizonte de investimento mais amplo.  

Os pontos fortes abordados por Gersick et al. (2017) se fundamentam no fato 

de que existe nas empresas familiares um sentimento de patrimônio da família em 

relação à empresa, e, portanto, as ações tomadas devem procurar a perpetuidade da 

empresa em contraponto a ações que visem o resultado imediato. 

Ussman (2011, p. 32) cita o respeito à tradição como um possível fator de 

fraqueza para as empresas familiares. Afirma que “um exagerado respeito, nalguns 

casos pode mesmo falar-se de veneração pelos feitos do fundador, impossibilita as 

gerações posteriores de introduzir as alterações que o meio envolvente naturalmente 

reclama”.  

Leone (2005, p. 16) contesta essas ideias afirmando que, “a idéia de empresa 

familiar não pode ser associada à imagem tradicional de gestão patriarcal ou 

matriarcal de negócios, propriedade do mesmo nome. Há grupos e empresas 

familiares que têm uma estrutura altamente profissional”. 
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O fato das organizações serem de origem familiar não significa 

necessariamente que essas empresas não possam ter um bom desempenho. 

Conforme Ussman (2011, p. 28), “o desafio de gerir uma empresa familiar está em 

saber negociar construtivamente as relações que se estabelecem entre os sub-

sistemas [...]”.  

Grande (2008) afirma que, para que a empresa possa gerir as relações entre 

os sistemas família e empresa, precisa atentar para um dos principais momentos 

dessas empresas, que é a sucessão, a qual, quando não adequadamente planejada, 

pode comprometer a continuidade da empresa.  

1.3.1 Tipologia das Organizações Familiares 

As organizações familiares não constituem um tipo de organização homogênea, 

pois possuem diversas características que as diferenciam. Bueno, Fernández e 

Sánchez (2007) classificam as empresas familiares de acordo com fatores sócio 

demográficos, em relação à geração e de acordo com o vínculo entre a família e a 

empresa. 

Em relação aos tipos de empresas familiares de acordo com os fatores sócio 

demográficos, Bueno, Fernández e Sánchez (2007) destacam que em relação ao 

porte existem empresas grandes, médias e pequenas; em relação ao mercado 

demográfico existem empresas locais, regionais, nacionais e multinacionais; e “De 

acordo com o tipo de propriedade e da forma jurídica, há empresas familiares que são 

sociedades e outras não, podendo ser sociedades de responsabilidade limitada, 

sociedades anônimas e de outros tipos”(BUENO, FERNÁNDEZ; SÁNCHEZ, 2007, p. 

11). 

Para Bueno, Fernández e Sánchez (2007, p.12) “[...] o principal critério de 

classificação das empresas familiares consiste da relação com a geração que está na 

empresa”. Em relação à geração os autores caracterizam as empresas como primeira 

geração, onde são controladas pelo fundador; segunda geração quando o controle da 

empresa passa para os filhos ou sobrinhos do fundador, ou ainda para as mãos de 

profissionais externos; e a terceira geração ou posteriores, onde os principais 

proprietários e diretores da empresa passam a ser os netos e demais descendentes 

do fundador. 
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Outra tipologia apresentada por Bueno, Fernández e Sánchez (2007) considera 

o tipo de vínculo existente entre a família e a empresa em relação a continuidade da 

empresa e o envolvimento dos membros com a mesma. Considerando esses 

aspectos os autores definem os seguintes modelos de empresas familiares: empresa 

de trabalho familiar, onde os membros da família gerenciam e atuam na empresa; 

empresa de direção familiar, os membros da família mantém o controle apenas sobre 

a propriedade, e somente trabalham na direção e gestão da empresa os familiares 

que possuem maior habilidade para tal; empresa familiar de investimento, os membros 

da família proprietária controlam apenas as decisões de investimento e não da gestão 

e; empresa familiar conjuntural, a família não possui interesse em manter propriedade 

e gerir a empresa. 

 

1.3.2 Forças da Empresa Familiar  

 

Em empresas familiares, como em várias outras situações, não é possível tratar 

genericamente os problemas e impor soluções padrões, pois cada empresa possui 

características diferentes, o que exige que se analise especificamente a realidade e a 

dinâmica de cada empresa. 

Segundo Garcia (2001), os colaboradores e gestores da empresa devem 

identificar questões pontuais que afetam a organização e refletir sobre sua própria 

realidade de forma a identificar quais são as forças que impulsionam a empresa e 

quais são as forças restritivas dentro da organização. 

Dentre as forças impulsoras citadas por Garcia (2001) encontra-se a união da 

família, que segundo o autor é o fator chave para o sucesso da organização, pois 

mesmo havendo conflitos entre as famílias, a união, a boa convivência e a capacidade 

de lidar e superar estes conflitos é fundamental para o êxito da empresa familiar. O 

autor cita também as seguintes forças impulsoras: honestidade, fundamental para a 

criação de uma relação de confiança entre os membros; espírito empreendedor, onde 

a vontade de realizar algo significativo e a coragem de assumir riscos resulta em 

motivo de orgulho para todos os membros da organização; controle acionário, o qual 

permite o envolvimento dos membros da família da tomada de decisões importantes; 

ajuda externa, como intermediador nas questões mais críticas de forma a ampliar a 

visão do contexto e trazer novas informações e experiências que proporcionem um 

entendimento diferenciado para solucionar estas questões; bom relacionamento, de 
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forma a estabelecer um diálogo positivo para que os membros busquem em conjunto 

as soluções para os problemas mais comuns; vontade de mudar, buscando 

oportunidades de crescimento para a empresa familiar com o surgimento de 

perspectivas de inovação. 

Entre as forças restritivas citadas por Garcia (2001), as que se destacam são: 

questões afetivas mal resolvidas, as quais acirram as disputas, aumentam as 

resistências e inviabilizam soluções; falta de planejamento da sucessão, onde muitas 

vezes a formação de sucessores é negligenciada e não é aceita no ambiente 

societário podendo comprometer o futuro da empresa; falta de identificação da família 

com o negócio, ocorre quando os herdeiros não possuem vocação ou interesse para 

o negócio; falta de profissionalismo, ocorre quando os herdeiros optam por seguir 

outra profissão e preferem não se envolver com as atividades da empresa criando a 

necessidade de contratar pessoas de fora para ocupar cargos chave. 

Bueno, Fernández e Sánchez (2007) acreditam que as duas maiores forças da 

empresa familiar são a união e o compromisso. A união se baseia na confiança mútua 

e no compartilhamento de interesses comuns, e o compromisso é expresso pelo 

sacrifício pessoal e exigência do melhor para que se alcance um ideal. “Sem essas 

forças não existe possibilidade de aperfeiçoamento, por isso cada pessoa é de 

extraordinária importância para qualquer empresa” (BUENO; FERNÁNDEZ; 

SÁNCHEZ, 2007, p. 38) 

Para Bueno, Fernández e Sánchez (2007) quando estas virtudes se deterioram 

elas se transformam em desunião e abstenção, incutindo na empresa o risco de ser 

destruída por uma série de fraquezas. A desunião surge quando há conflito de 

interesses, ódio pessoal e resistência a mudanças, e a abstenção ocorre quando há 

recusa de se sacrificar e se entregar pela organização. 

A comunicação sincera e ponderada é uma das maiores vantagens de qualquer 

relação, compartilhar anseios, dificuldades e ideias permite que os membros da 

empresa encontrem soluções promissoras para as mais diversas situações. 

 

 

 

 

 



25 
 
1.3.3 O Crescimento e Desenvolvimento da Empresa Familiar  

 

A evolução das empresas familiares ocorre com o passar do tempo, durante 

este processo muitas de suas características começam a sofrer mudanças e levam a 

empresa por etapas que permitem o seu crescimento. 

Grzybovski e Tedesco (2002) acreditam que para entender melhor o processo 

de crescimento da empresa familiar e seu envolvimento com os gestores e 

colaboradores é necessário verificar quais são as mudanças sofridas pela 

organização durante seu desenvolvimento. 

Os autores supracitados identificaram as cinco fases pelas quais a organização 

passa durante o seu crescimento, e ainda, que cada etapa é fortemente influenciada 

pelas etapas anteriores, permitindo que a direção da organização se antecipe a 

problemas que provavelmente surgirão. 

 
Figura 2: As cinco fases de crescimento da empresa 

 
Fonte: Grzybovski e Tedesco (2002, p. 69) 

Conforme Grzybovski e Tedesco (2002, p. 68) “O dirigente depara-se com 

diferentes tipos de problemas no decorrer do crescimento de sua empresa, os quais 

vão desde situações operacionais até problemas de magnitude estratégica, desde a 

fase inicial de concepção de produtos até o atingimento das fases de maturidade 

organizacional”. 
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Para os autores mencionados, cada etapa do processo de crescimento 

caracteriza-se por um estilo e problemas dominantes de gestão, os quais devem ser 

superados para permitir o crescimento. 

Conforme Bueno, Fernández e Sánchez (2007) cada etapa do crescimento se 

diferencia pela mudança de nível em relação ao porte, diversidade e a complexidade 

da organização. A empresa passa por etapas que ocasionam mudanças profundas na 

sua estrutura, identidade e estilo de administração, mudanças essas que 

acompanham a evolução da organização à medida que ela vai se tornando mais 

madura. 

De acordo com Bueno, Fernández e Sánchez (2007), cada uma das etapas 

possui as seguintes características: 

a) Início: trata-se da fase de criação da empresa, onde as maiores 

preocupações são criar um produto que atenda às necessidades do mercado e a 

conquista de clientes. A atenção do empreendedor está voltada para área produtiva 

da empresa e os sistemas de gestão e o planejamento são informais. Nesta fase 

acontece a crise de liderança, pois com o aumento do número de colaboradores o 

dirigente da empresa não pode mais gerenciar com métodos informais, o que exigirá 

que empreendedor se imponha como líder e delegue parte da gestão administrativa a 

alguém de confiança.  

b) Sobrevivência: refere-se a fase em que a empresa deve gerar receita que 

excedam suas despesas de forma a viabilizar o seu crescimento econômico. Nesta 

etapa fica clara a separação entre as funções de produção e comercialização, o que 

permite uma melhor delegação de responsabilidades e um pequeno sistema de 

controle de gestão. Devido à necessidade dos colaboradores em possuírem 

responsabilidades melhores definidas e uma maior autonomia, surge nesta fase a 

crise da autonomia, que exige que o empreendedor delegue parte do poder de 

decisão, o que muitas vezes não acontece e pode comprometer o desenvolvimento 

da empresa.  

c) Sucesso: nesta etapa a empresa a empresa já atingiu os níveis de retorno 

que lhe garantem um bom nível de rentabilidade. Desta forma, o proprietário poderá 

decidir se aproveitará sua fase de sucesso para investir no futuro crescimento da 

empresa ou se irá manter e sustentar seu nível atual de rentabilidade. Caso opte pela 

segunda alternativa o proprietário irá procurar manter seu mercado gerenciando as 
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pequenas mudanças de seu ambiente de negócios. Caso opte pela primeira opção, 

os problemas serão mais intensos, visto que a empresa terá reunir recursos 

financeiros que viabilizem seu crescimento previsto e desenvolvimento de novos 

produtos, assim como reunir recursos e capacidades gerenciais que garantam o 

suporte a este crescimento. Desta forma, a empresa deverá implantar uma estrutura 

organizacional descentralizada, que atenda a demanda de autonomia necessária, 

delegando responsabilidades de gestão dos departamentos aos seus respectivos 

gerentes. Devido a esta descentralização, surge nesta fase a crise de controle, onde 

a equipe dirigente passa a sentir certa perda de controle sobre as atividades da 

empresa. Para solucionar esta situação a empresa deve utilizar técnicas de 

coordenação de atividades e reuniões de alinhamento gerencial.  

d) Expansão: os principais problemas desta fase consistem em obter os 

recursos financeiros necessários e a coordenação adequada das atividades que 

assegurem o crescimento desejado. Nesta fase é muito importante que se utilize 

sistemas formais de gerenciamento, como a especialização da coordenação dos 

diferentes departamentos, e um controle de gestão mais abrangente, que permita 

alocar os esforços a fim de atingir os objetivos organizacionais. Nesta fase surge a 

crise de burocracia, onde os procedimentos assumem maior importância que a 

solução dos problemas e as possibilidades de inovação são cada vez mais limitadas. 

Neste ponto, a empresa tornou-se grande e complexa o suficiente para ser 

administrada por um rígido controle de gestão.  

e) Maturidade: nesta etapa, a empresa atingiu um estágio de grande empresa. 

Os principais problemas são a consolidação e controle dos resultados atingidos, 

assim como a preservação do espírito empreendedor que a guiou e sua vantagem 

competitiva a longo prazo. Nesta fase existe uma nítida separação entre empresa e 

propriedade. A empresa foca-se no desenvolvimento da colaboração interpessoal e 

no incentivo à inovação.  

 

1.3.4 Profissionalização da Empresa Familiar  

 

Toda empresa deseja crescer continuamente e manter-se competitiva no 

mercado em que atua. Para assegurar sua sobrevivência e prover oportunidade de 

expansão, chega um momento em que as empresas familiares devem profissionalizar 

sua gestão.  
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Segundo Bueno, Fernández e Sánchez (2007, p. 78) o significado do conceito 

de profissionalização refere-se “[...] à existência de uma estrutura organizacional e de 

gestão, na qual prevaleçam os valores empresariais e seus dirigentes contem com a 

formação e capacitação idônea para o cargo que exercem, pertencendo ou não à 

família proprietária”. 

 Para Grzybovski e Tedesco (2002, p. 78) “[...] a profissionalização repousa 

sobre duas grandes frentes de ação: o processo de delegação de responsabilidades 

e o grau de formalização dos mecanismos utilizados para o controle das ações e no 

seio da organização”. 

Para que a profissionalização da empresa possa acontecer é imprescindível 

que o dirigente da empresa reconheça a necessidade de mudança e implante um 

programa de ações que facilite o processo de mudanças que a implementação da 

profissionalização exigirá. 

Para Lodi (1993, p.25) a profissionalização implica em três pontos:  

a) O sucesso em integrar profissionais familiares na Direção e na Gerência 
da Empresa;  

b) O sucesso em adotar práticas administrativas mais racionais;  

c) O sucesso em recorrer à consultoria e à assessoria externas para 
incorporar sistemas de trabalho já exitosos em empresas mais avançadas ou 
recomendados nas universidades e nos centros de pesquisa.   

De acordo com Bueno, Fernández e Sánchez (2007) a profissionalização de 

uma empresa depende: 

 Dos princípios e valores da organização: os princípios da empresa 

devem guiar sua estrutura, sua evolução e seu funcionamento para que 

a empresa seja considerada profissionalizada. Nas empresas que não 

são profissionalizadas os valores pessoais e familiares são de grande 

importância, fazendo com que as decisões sejam fundamentadas em 

critérios familiares.  

 Da existência de uma estrutura e de um modelo organizacional e 

empresarial: as organizações contam com sistemas para conquistar 

seus objetivos, onde os profissionais desenvolvem as funções da 

empresa.  

 Dos profissionais que exercem cargos de responsabilidade executiva: 

os profissionais devem possuir formação adequada, capacitação 
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profissional, aptidões e atitudes. Deve-se encontrar a melhor pessoa 

para cada cargo, mesmo que não seja membro da família.  

Para Bueno, Fernández e Sánchez (2007) a existência de funcionários 

familiares dentro da organização pode apresentar vantagens e inconvenientes. 

Dentre as vantagens dos funcionários familiares Bueno, Fernández e Sánchez 

(2007) destacam: 

 Um familiar tende a ter maior noção de responsabilidade pública no seu 

trabalho;  

 Um familiar tende a adaptar-se à empresa com maior facilidade;  

 Um familiar tende a ter maior interesse pela empresa;  

 Quando um familiar se apresenta capacitado e passa a fazer parte da 

direção o espírito de equipe é estimulado;  

 Um familiar tende a ser mais leal e responsável;  

 Membros da família da direção auxiliam a assegurar a continuidade e a 

efetividade da aplicação das políticas da empresa;  

 Por não haver necessidade de competir com seu superior, um familiar 

pode respeitar seu ritmo e desenvolver melhor suas capacidades.  

Dentre os inconvenientes dos funcionários familiares Bueno, Fernández e 

Sánchez (2007) destacam: 

 Um familiar que apresenta ser incompetente no cargo executivo não 

pode ser despedido ou transferido com a mesma facilidade que os 

demais;  

 O nepotismo desanima os colaboradores que não fazem parte da família 

e buscam trabalho na empresa;  

 O nepotismo costuma criar um ambiente de inveja e ressentimentos 

entre os colaboradores;  

 É impossível para a direção ser objetiva em relação à qualificação dos 

familiares e à qualificação dos outros colaboradores;  

 Os interesses familiares tendem a ter maior importância que os 

corporativos quando a equipe dirigente possui influência dos membros 

da família;  

 O nepotismo tende a gerar falta de consideração em relação ao senso 

comum, integridade e objetividade da alta direção.  
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Para Bueno, Fernández e Sánchez (2007) o que é realmente importante na 

empresa familiar é a certeza de que os dirigentes possuam a competência e as 

habilidades necessárias para assumirem e desenvolverem suas funções 

empresariais. 

Segundo Grzybovski e Tedesco (2002), a administração profissional figura um 

sistema de gestão que utiliza sistemas formais para o planejamento, organização e 

controle das atividades empresariais. Neste contexto as funções de planejamento, que 

envolvem estabelecimento de políticas, objetivos e estratégias da empresa, são 

desempenhadas pela equipe diretiva, composta por membros da família, enquanto as 

funções de organização e controle são geridas por profissionais de carreira, não 

pertencente à família. 

A delegação de poder, de acordo com Grzybovski e Tedesco (2002), é 

fundamental para a implementação das mudanças e evitar que o próprio empresário-

proprietário se apresente como um obstáculo ao crescimento da organização. Os 

autores ainda afirmam que, não há somente uma maneira para que a organização 

profissionalize sua administração. O sucesso desta transição encontra-se no fato do 

empreendedor reconhecer a necessidade de evolução da organização, visto que seus 

modelos de gestão e operação estão obsoletos, e também na capacidade da empresa 

em dominar o seu processo de evolução. 

Os autores supracitados ressaltam que atrelado à profissionalização da 

empresa encontra-se a questão do processo de sucessão, inevitável em qualquer 

organização. A realização simultânea destes dois processos apresenta-se como uma 

alternativa oportuna para que ambos ocorram de forma harmoniosa. Desta forma: 

Por meio dos processos de formalização das atividades de planejamento, de 
organização, de direção e de controle das ações organizacionais e da 
inserção dos membros familiares nesse processo, assumindo cada vez mais 
cargos de maior responsabilidade, pode-se permitir a familiarização desses 
com o negócio e o desenvolvimento do aprendizado necessário para assumir 
de forma efetiva a condução da empresa, assegurando, assim sua 
perenidade (GRZYBOVSKI; TEDESCO, 2002, p. 88).  

Perceber as necessidades de mudança e aceitá-las é o primeiro passo na 

direção que permitirá que a organização se desenvolva profissionalmente, 

modernizando sua gestão e preparando o ambiente para o processo de sucessão da 

empresa familiar. 
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1.4 CICLO DE VIDA ORGANIZACIONAL 

Segundo Lezana (2001) a compreensão da necessidade de mudança é o fator 

essencial para solucionar eficazmente os problemas entre as características do 

empreendedor e sua adaptação ao desenvolvimento no ciclo de vida da empresa. 

Todos os organismos vivos nascem, crescem, envelhecem e morrem, cujo fenômeno 

chama-se ciclo de vida tal processo segundo Adizes (1999) também se aplica às 

organizações. 

À medida que a organização cresce, seus problemas também crescem, e ficam 

mais complexos. É nessas situações que ela deve ser flexível e controlável, para 

permitir que a gerência a leve à plenitude. Para Adizes (1999, p. 3), “crescer significa 

a capacidade de lidar com problemas maiores e mais complexos. A função da 

liderança é, portanto, gerenciar a organização de tal modo que ela possa passar para 

o estágio seguinte e exigente do clico de vida”. 

Quando uma empresa envelhece, o que se percebe é que ela perde a 

capacidade de lidar com problemas. Conforme Adizes (1999), a chave para o sucesso 

gerencial é a concentração naqueles problemas pertinentes ao estágio do ciclo de 

vida em que a organização se encontra. 

O ciclo de vida pode ser definido, então, como um conjunto de etapas, as quais 

uma empresa deve atravessar durante sua existência, normalmente caracterizada por 

nascimento, crescimento, desenvolvimento e maturidade. 

Segundo Borinelli e Beuren (2003), a passagem entre as fases do ciclo e vida 

deve estar marcada pelo melhor desempenho organizacional conseguido no processo 

de satisfação das necessidades dos clientes que interagem com a empresa, sejam 

estes internos ou externos. 

A empresa também deverá enfrentar problemas que emergem em cada uma 

das etapas, sejam eles normais ou anormais, bem como os problemas de transição 

quando da passagem para uma nova fase de desenvolvimento. 

Deve-se destacar, de acordo com Adizes (1999), que cada nova fase se 

apresenta mais complexa que a anterior, exigindo uma nova postura gerencial e 

estratégias capazes de promover o êxito nessa nova fase, pois estratégias utilizadas 

em fases anteriores, dificilmente poderão ser aplicadas na nova fase.  
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A estrutura, o desenvolvimento e o comportamento das organizações podem 

ser diagnosticados por meio dos modelos de ciclo de vida, os quais ajudam a 

compreender a complexidade do crescimento e os efeitos que provocam nas 

empresas.  

Macedo (1993) comparam as empresas aos organismos vivos, os quais 

passam pelos estágios de infância, crescimento, maturação e renovação e que 

ressaltam na passagem entre os estágios há crises de crescimento. Os fatores que 

fundamentam a empresa e que influem no ciclo de vida são a cultura corporativa, o 

poder, a autoridade, as mudanças culturais, o planejamento e os recursos humanos. 

Com relação ao ciclo de vida proposto por Gersick et al. (2017), os autores 

destacam que, ao longo das dimensões de desenvolvimento da propriedade e da 

família, é preciso considerar alguns pontos: porte, idade, estrutura e desempenho 

financeiro da empresa em si. Isso é importante para possibilitar a compreensão do 

funcionamento atual e o que necessita para se desenvolver. Afirma ainda que: 

a) empresas jovens, pequenas e simples demandam muito dos familiares e de 

acionistas e estão preocupados com a sobrevivência. E também, habitualmente, 

quase sempre veem a família como fonte de mão-de-obra; 

b) empresas maduras, grandes e complexas enfrentam desafios diferenciados, 

como coordenar unidades de negócios e planejar estrategicamente a organização. A 

família ainda tem papel; 

c) crítico na participação acionária, por vezes no gerenciamento, mas atua com 

a presença de profissionais não-pertencentes à família. 

O modelo de Gersick et al. (2017) considera duas principais perspectivas sobre 

por que e como as organizações mudam com o tempo. A primeira perspectiva focaliza 

o efeito das forças externas, sociais e econômicas sobre as organizações. Esses 

modelos, inclusive os abordados por teorias institucionais, a dependência de recursos 

e a ecologia sugerem que examinemos o mundo em que a empresa está tentando 

sobreviver - mercados, custos de fornecedores, preferência de clientes, ciclos de 

negócios, características da indústria - para ver de onde estão vindo as pressões por 

mudanças. 

Isso implica por vezes nas dificuldades e capacidade das organizações de 

adaptarem-se às possíveis mudanças que surgem no ambiente organizacional. Sob a 

ótica da influência do ambiente externo associa-se o processo pelo qual a organização 
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reage ao seu ambiente e deve se ajustar. Habitualmente os gestores organizacionais 

atuam de forma reativa. Também não apresentam eventos ou tarefas iguais no 

decurso do seu desenvolvimento. 

A segunda perspectiva, conforme Gersick et al. (2017), vê as organizações 

mudando em uma sequência previsível de estágios, motivados em parte por 

condições no ambiente externo, mas principalmente por complexos fatores 

maturativos internos à organização. Esses modelos focalizam os ciclos de vida 

organizacional. Eles falam sobre as organizações como se estas fossem organismos 

biológicos: elas nascem, crescem e mudam e, finalmente, precisam lidar efetivamente 

com a maturidade, ou irão declinar e desaparecer. 

Nesta perspectiva, os autores demonstram que as empresas, similarmente aos 

organismos vivos, passam por uma série de situações previsíveis de estágios ao longo 

de suas vidas, sendo cada estágio composto por um conjunto previsível de desafios. 

Para dimensionar o desenvolvimento organizacional, os autores apresentam dois 

indicadores abrangentes: 

a) o primeiro é o crescimento – por ser fácil de se quantificar e se medir. O 

crescimento do volume de vendas, número de funcionários, valor do patrimônio, 

participação de mercado, linhas de produtos. Tais dados servem como um indicador 

básico do estágio de desenvolvimento da empresa. O crescimento é uma forma de 

medida pela qual os gestores podem avaliar o progresso da empresa e planejar o 

futuro; 

b) o segundo é a complexidade, por estar altamente correlacionada com o 

crescimento. 

Para definir a complexidade é necessário compreender os estágios de 

desenvolvimento das organizações. Gersick et al. (2017, p. 109) comenta que a “teoria 

de estágios, trata-se de uma medida particularmente útil do desenvolvimento da 

empresa, porque as distinções entre uma estrutura organizacional e outra são 

evidentes”. As características das empresas nos estágios iniciais é adotar estrutura 

simples, com controle e formas de comunicação simplificadas e a gerência próxima 

ao gestor. Após o estágio inicial, normalmente começa a diferenciar sua estrutura em 

unidades funcionais ou linhas de produtos distintos, terem níveis de gerências, 

possuírem sistemas de controle formal e processos organizacionais mais 

descentralizados, embora ainda rigidamente coordenados a trabalhar com recursos 
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humanos. O próximo estágio, das empresas que continuam a crescer e a se 

diversificar, apresenta estruturas mais complexas, com divisões ou empresas 

operacionais independentes, vários centros de custos e lucros, lideranças estratégicas 

e operacionais independentes, políticas para gerenciamento de recursos humanos, 

marketing e vendas, pesquisa e desenvolvimento, etc. 

Gersick et al. (2017), para caracterizar os estágios de desenvolvimento da 

empresa, desenvolveu um modelo com três estágios: início, expansão/formalização e 

maturidade. Cada estágio do ciclo de vida organizacional apresenta características 

específicas conforme descrição que segue. 

Estágio de Início: é caracterizado pelo início da vida da empresa. Abrange 

duas etapas: formação e sobrevivência. A empresa começa como uma idéia, um 

sonho ou um projeto que o empreendedor está desenvolvendo para verificar a 

viabilidade prática do negócio. Gersick et al. (2017, p. 112) cita que “a variação nos 

detalhes desses empreendimentos individuais é quase ilimitada”. Pode-se evidenciar 

no estágio inicial:  

a) grande envolvimento e esforço do empreendedor e dos membros da sua 

família por vivenciarem a empresa horas a fio por dia; 

b) ocorre a centralização, estando os gestores no centro de tudo, utilizam muito 

do seu tempo e energia, bem como dos seus recursos; 

c) estruturas organizacionais são mínimas e informais, os procedimentos são 

informais e modificados várias vezes, conforme a necessidade; 

d) devido à centralização, a comunicação está direcionada para o gestor ou é 

realizada por esse na organização; 

e) habitualmente a empresa está focalizada em um produto ou serviço; 

f) a empresa está fortemente centrada em sobreviver. 

Estágio expansão/formalização: caracteriza-se pela possibilidade da 

empresa poder passar pelo estágio de forma rápida em um curto espaço de tempo. 

Apresenta um conceito de produto ou serviço altamente diferenciado, ou de forma 

prolongada, onde a evolução é gradual. Tem como principal ponto, conforme aborda 

Gersick et al (2017, p. 110), que “é suficiente focalizar as características gerais das 

empresas familiares que estão crescendo e desenvolvendo estruturas mais 

complexas”. As características apresentadas neste estágio são: 
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a) expansão da empresa nas vendas, quantidade e variedade de produtos, 

número de funcionários; 

b) expansão das estruturas e incremento de políticas de recursos humanos, 

diferenciação entre marketing e vendas, controles de produção; 

c) desenvolvimento de processos organizacionais mais formalizados; 

d) neste estágio o gestor ainda pode estar tentando levantar capital para manter 

a operacionalização da empresa em níveis sustentáveis; 

e) o gestor esforça-se para posicionar o nome da empresa junto aos clientes 

potenciais; 

f) procuram consolidar seus nichos de mercado e tornar rotineiras suas 

operações. 

Um outro ponto que deve ser observado está ligado a passagem do estágio 

Inicial para o estágio de expansão/formalização. Gersick et al. (2017, p. 118) afirma 

que:  

Pode nem ser perceptível, ou pode ser marcada abruptamente pela abertura 
de novas instalações, pela contratação de gerentes profissionais ou pelo 
lançamento de um novo produto. Normalmente, somente quando os 
proprietários-gerentes reconhecem ter criado uma empresa viável e que 
estão agora enfrentando novos desafios é que acreditam que o estágio Inicial 
ficou para trás. 

Isso demonstra no estágio de expansão/formalização a importância de 

reconhecer o crescimento e a complexidade como medidas de desenvolvimento. 

Segundo Gersick et al. (2017), algumas empresas poderem crescer muito e 

apresentar poucas mudanças nas suas estruturas, enquanto outras podem ficar do 

mesmo tamanho, ou crescer lentamente, mas passar por reestruturações importantes 

no longo prazo. 

Os autores supracitados, destacam destaca os desafios-chave da fase: 

a) Evolução do papel do proprietário-gerente e profissionalização da empresa; 

b) Planejamento estratégico; 

c) Sistemas e políticas organizacionais; 

d) Administração do caixa. 

Estágio maturidade: caracteriza-se quando a estrutura organizacional e os 

principais produtos passaram a ter uma evolução mais lenta. Nesse estágio as 
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empresas passam pelo dilema entre renovar ou dissolver. Gersick et al. (2017, p. 127) 

comenta que, “mantendo uma verdadeira perspectiva de ciclo de vida, nosso modelo 

assume que as organizações morrerão se tentarem continuar indefinidamente no 

estágio de Maturidade, sem um importante esforço de renovação”. 

As principais características do estágio de maturidade, segundo Gersick et al. 

(2017), são: 

a) a estrutura organizacional favorece a estabilidade; 

b) carteira de clientes estável ou em declínio apresentando crescimento 

moderado; 

c) estrutura divisional pela equipe da alta gerência; 

d) rotinas organizacionais estão bem estabelecidas; 

e) expectativas de crescimento são modestas; 

f) especificamente nas empresas familiares, um grupo de gerentes detém 

autoridade e responsabilidade para muitas funções executivas, sem interferência 

direta dos proprietários. 

Conforme os mesmos autores, outros fatores relacionados às empresas 

maduras dizem respeito à: 

a) manterem linhas de produtos muito limitadas; 

b) deterem no mercado posições favoráveis que permitem manter as formas 

tradicionais de operação; 

c) apresentarem crescentes complexidades organizacionais envolvendo 

algumas vezes a experimentação de outras formas. 

Gersick et al (2017) mencionam que as complexidades organizacionais 

envolvem a, diferenciação funcional tradicional, com departamentos como vendas, 

marketing, finanças e contabilidade, recursos humanos e fabricação. Outras tratam 

cada fábrica, linha de produtos ou marca como uma unidade de negócios, com ou 

sem subunidades funcionais. Outras, ainda, experimentam diferentes modelos, como 

organizações planas, triângulos invertidos, agrupamentos, etc. 

Gersick et al (2017, p. 128) ainda destaca que, “independente da forma 

organizacional, os marcos característicos do estágio de Maturidade são que o seu 
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objetivo é a estabilidade”. Para os autores, alguns problemas importantes para a 

empresa devem ser observados nesse estágio, quais sejam: 

a) a maturidade em relação ao mercado torna-se evidente quando as margens 

começam a decair; 

b) a concorrência multiplica-se fortemente; 

c) o principal produto não se distingue mais dos outros no mercado; 

d) as vendas se estabilizam ou declinam. 

De acordo com Gersick et al (2017, p. 128), mesmo a empresa com um produto 

ou serviço bem-sucedido pode enfrentar dificuldades crescentes para manter seu 

desempenho, “em sua maioria, os peritos em organizações afirmam que novos 

empreendimentos e desdobramentos, antecipando novas direções no mercado, são 

essenciais para evitar a obsolescência e o declínio em empresas maduras”. Isso torna 

importante a observância aos desafios-chave: 

a) novo foco estratégico; 

b) empenho de gerentes e acionistas; 

c) reinvestimento. 

Os referidos desafios-chave apresentam as principais preocupações que a 

organização deve ter no estágio de maturidade.  

O modelo de ciclo de vida organizacional de Gersick et al (2017) demonstra as 
particularidades inerentes a cada estágio de desenvolvimento. Também faz menção 
às peculiaridades que envolvem a transição entre os estágios, a regressão e 
evoluções entre esses e uma atenção às características envolvendo as empresas 
familiares. 

 
1.5 A QUESTÃO CULTURAL NAS EMPRESAS FAMILIARES 

O termo cultura organizacional foi empregado pelos teóricos da administração 

para salientar a importância da esfera simbólica na organização. A preocupação maior 

estava em apontar como os valores, as crenças e os símbolos influenciavam o 

comportamento das pessoas, bem como o resultado econômico e os processos de 

mudança organizacional (BARBOSA, 2002). 

Barbosa (2002) identificou três momentos distintos com relação ao conceito de 

cultura organizacional, quais sejam: 
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Do início da década de 1960 a 1970: Verifica-se que o conceito de cultura 

organizacional, nesse período, tem um significado e referencial teórico diverso dos 

atuais, uma vez que suas ideias de valores são essencialmente morais e substantivas. 

A cultura era vista como instrumental gerencial, pois possibilitava que ocorresse a 

sinergia entre os seus membros, e com isso facilitava a focalização da ação em uma 

única direção. As principais características do conceito de cultura, neste período, são:  

a) Ligação do conceito com o movimento de desenvolvimento organizacional: 

ligado ao desejo de se fundarem novas organizações ou de se promoverem mudanças 

nas existentes, mediante a substituição da burocracia por uma nova filosofia gerencial;  

b) Concepção humanística dos valores organizacionais: tais como valorização 

da subjetividade, autodesenvolvimento, cooperação, ênfase no ser humano. A cultura 

organizacional entendida como um conjunto de valores compartilhados;  

c) Visão da cultura como ferramenta de melhoria das organizações, pelo 

aprimoramento de seus processos humanos.  

Do início da década de 1980 até o início da década de 1990: Nesse período, o 

conceito de cultura organizacional sofreu influência do modelo japonês, e é 

caracterizado devido:  

 O papel relevante do Japão na percepção da importância da cultura para o 

universo econômico e organizacional. Além disto, outro fator que alavancou a 

valorização da dimensão cultural das organizações foi o reconhecimento da 

incerteza como uma variável da sociedade moderna, e a visão da cultura como 

algo que delineava um norte a se seguir. A cultura passou a ser valorizada 

como algo positivo, que trazia solidez e driblava as incertezas.  

 A discussão epistemológica sobre o que é cultura organizacional. As definições 

de cultura organizacional foram muitas e se inspiraram nos enunciados das 

diversas correntes da antropologia, desde o evolucionismo de Tylor à 

antropologia interpretativa de Geertz.  

 A sua dimensão pragmática/substantiva, ou seja, a tentativa de transformar o 

conceito de cultura em uma variável da estratégia gerencial e de 

competitividade.  

 A importância dos teóricos e consultores organizacionais difundindo o conceito.  

De meados dos anos 1990 até o presente momento: Este período apresenta, 

como um fator que dá continuidade ao período anterior, o fato de se considerar a 
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cultura como uma variável da organização, salientando seu valor instrumental, uma 

vez que era vista como tendo a capacidade de intervir substancialmente na realidade, 

além de ser um diferencial competitivo da organização. O conceito de cultura 

organizacional passou a ser caracterizado devido: 

 A definição do conceito de cultura organizacional como um ativo intangível das 

organizações. A cultura organizacional estaria, juntamente com as marcas, 

patentes e sistemas de informatização, entre os fatores não-físicos de geração 

de valor na organização. 

 O uso da cultura não mais como instrumento gerencial em processo de 

mudanças. A cultura organizacional passou a ser valorizada na razão direta da 

sua capacidade de estimular fatores como a criatividade, a inovação, o 

aprendizado e a capacidade de adaptação à mudança. Ela deixa de ser um 

instrumento, no processo de mudança, para ser considerada como um ativo 

estratégico, capaz de garantir resultados de longo prazo para a organização.  

 A sua relação íntima com um contexto de mudança na agenda política, social 

e ética das organizações, em função de pressões advindas da sociedade. 

Neste aspecto são associados os valores organizacionais aos valores éticos, 

tal como entendidos pela sociedade.  

Schein (2009) apresenta um dos conceitos mais conhecido de cultura 

organizacional, qual seja: a cultura de um grupo pode ser definida como um modelo 

compartilhado de pressupostos básicos que um grupo aprendeu como solução de 

seus problemas de adaptação externa e integração interna. Esses pressupostos 

funcionaram bem o suficiente para serem considerados válidos e, por essa razão, são 

ensinados para novos membros como a maneira correta de perceber, pensar e sentir 

em relação aos problemas. 

A cultura, como relata Schein (2009), está presente em vários níveis na 

organização. As partes mais visíveis, como a linguagem e a arquitetura correspondem 

à primeira percepção que se tem da cultura. Nesse primeiro nível, portanto, estão os 

produtos dessa cultura. Já nos níveis não diretamente visíveis, encontram-se as 

expressões de valores e normas. Estes níveis são mais difíceis de identificar.  

Para que se possa entender o fato dessas normas e valores se localizarem em 

um nível mais inconsciente nesses grupos, Schein (2009) argumenta que, quando um 

problema seja resolvido de forma regular, ele desaparece da consciência e torna-se 
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uma premissa básica, uma premissa subjacente que define o significado 

compartilhado por um grupo.  

O processo de internalização dos pressupostos básicos ocorre quando as 

respostas aprendidas – originadas em valores pré-existentes – levam a um 

determinado comportamento, que começa a solucionar os problemas. Gradualmente 

esse pressuposto é internalizado como verdade e passa do nível consciente para o 

inconsciente, tornando-se uma verdade inquestionável (SCHEIN, 2009).  

Hosfstede (2003) chama atenção para a existência de uma visão diferenciada 

dos autores em relação à cultura organizacional. Alguns vêem a cultura como algo 

que a organização tem – este entendimento predomina entre os gestores e 

consultores de gestão, outros, como algo que a organização é, opinião que vigora 

quase exclusivamente entre os acadêmicos e que enseja uma preocupação com a 

compreensão da cultura. 

Segundo Barbieri (2012) a cultura é uma percepção comum, compartilhada 

pelos membros da organização, um conjunto de valores compartilhado, uma 

compreensão clara, tendo relação com a origem da empresa e suas crenças, 

transmitida pelos fundadores.  

Para ampliação e melhor entendimento do conceito cultura organizacional é 

necessário apontar algumas categorias, indicadas por Schein (2009), usadas para 

descrever e determinar a cultura. Existem regularidades comportamentais, normas 

particulares, linguagens peculiares, regras implícitas, difundidas pela organização; 

clima, hábitos de pensar, modelos mentais, paradigmas linguísticos, significados 

compartilhados, símbolos de integração, rituais e celebrações, entre outros que 

singularizam e diferenciam as organizações. Uma realidade socialmente construída, 

distinguindo as empresas por um conjunto de evidências compartilhadas e 

diferenciadas das demais organizações: normas que indicam controle organizacional, 

influenciando atitudes, comportamentos e formas de perceber, sentir e pensar. 

Peculiaridades referentes à sua forma de ser e permanecer. 

A cultura organizacional influencia a empresa como um todo, cada tomada de 

decisão, cada planejamento ou projeção. Barbosa (2002) afirma que a cultura 

organizacional são valores, crenças e símbolos que impactam no comportamento das 

pessoas, no desempenho econômico e nos processos de mudança organizacional. 
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Assim, as empresas possuem características que as individualizam, tais 

diferenciações fazem parte do que pode ser definido como a cultura ou personalidade 

da organização. Schein (2009) indica ser a cultura organizacional um fenômeno 

dinâmico e abstrato, um modelo de identidade e individualização da organização, 

levando a um nível de estabilidade estrutural. São padrões distintos de sentimentos e 

crenças coletivas, compartilhados com novos membros do grupo, através de sinais, 

comportamentos aceitáveis e inaceitáveis, tradições, rituais, normas e valores que 

definem o grupo e as formas de liderança que devem ser desenvolvidas. 

A cultura é formada por elementos históricos da organização, aspectos pouco 

maleáveis e que influenciam os membros em suas ações e comportamentos, assim 

como no comportamento e desenvolvimento das lideranças. Como resultado de um 

complexo processo de aprendizagem do grupo, a cultura organizacional é 

influenciada, primeiramente, pelo comportamento do líder fundador, inserindo suas 

ideias de restrição e singularização dos processos, fornecendo estrutura e significados 

aos membros com dimensões simbólicas pré-concebidas e capazes de integrar os 

aspectos da prática social, orientando a vida da empresa. Portanto a influência do 

líder nesse processo é clara e a formação e reconhecimento desse líder vai depender 

de como a organização define liderança e suas características. 

Schein (2009) reforça que o desenvolvimento da cultura organizacional e suas 

características é um fenômeno que está abaixo da superfície, no cotidiano, com 

poderoso impacto, comportando um grau considerável de inconsciência. Por isso cada 

organização possui um sistema de convicções compartilhado por todos os membros, 

denotando uma “personalidade” própria, com características que refletem na 

organização, no perfil do líder, no desempenho individual, satisfação e produtividade 

do funcionário, assim como em todas as demais características que interfiram na 

organização. 

Conforme Pagés (1987) ao sujeito cabe internalizar os valores e metas da 

organização, vinculando-se cada vez mais a cultura, com a dominação tornando-se 

extensa, tomando conta inclusive do inconsciente, envolvendo-se emocionalmente 

com ela, atualizado e imbuído da cultura da organização, diante da manipulação da 

individualidade e de suas potencialidades que são canalizadas para os objetivos 

organizacionais, tornando-se fonte de prazer ou de sofrimento. 
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Bornholdt (2005) destaca que a cultura organizacional forma os vínculos e os 

laços que geram coesão grupal em torno da identidade. O autor completa destacando 

a origem da cultura organizacional, além dos elementos que compõem os laços 

familiares aglutinados em torno de crenças e valores, fruto da cultura familiar. Essa 

cultura familiar desenvolve-se numa cultura organizacional. 

Trata-se de uma cultura forte, com um sistema altamente afetivo, dado que está 

profundamente relacionada com a propriedade, o poder e os valores da família, 

fundamentando a estratégia e a direção da empresa. A cultura destas organizações 

tem, portanto, raízes anteriores à própria criação da empresa, radicando no contexto 

educacional da família. Dentro da família, o fundador assume um papel 

particularmente decisivo no perfil cultural desta, determinando, em geral, o 

desenvolvimento de uma cultura forte. 

Para Kets de Vries (2009) é uma estrutura flexível que possibilita aos 

empregados ter fácil acesso as lideranças e aos proprietários, construindo um espaço 

de sentimento de vínculo, lealdade e reciprocidade de objetivos e que pelo fato de 

uma família liderar uma organização, são seus valores e suas experiências 

compartilhadas que moldam as metas e interações sociais da organização, inclusive 

a forma da liderança, assumindo o perfil de uma “grande família”. 

Assim, a influência da cultura familiar na cultura organizacional nas empresas 

familiares é ainda mais notória, pois esta identidade tem origem nos valores e crenças 

da família. A organização recebe muita influência do seu fundador, que exerce 

extrema força sobre a cultura da empresa. Nesse sentido, Casillas, Vázquez e Díaz 

(2007) afirmam que é o alicerce no qual se fundamenta sua estratégia e organização 

da gestão familiar organizacional. 

 

De acordo com Lodi (1993, p.53): 

As organizações familiares possuem um número reduzido de especialistas, 
se comparado com as empresas não familiares, além disso, segundo o autor, 
as empresas familiares são menos susceptíveis de produzir um negócio 
formal ou estratégico. Diante de tais dificuldades, a busca por soluções dos 
líderes torna-se uma questão urgente para a sobrevivência de empresas 
familiares, mas limitada diante das peculiaridades já apontadas na 
organização familiar, assistindo-se a uma gestão conservadora e 
centralizadora. Comumente, nessas organizações, a transmissão do 
conhecimento é realizada de maneira informal e espontânea. 
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Por sua vez, Garcia (2001) apresenta que muitas organizações familiares 

atribuem seu sucesso a prática de princípios singulares e fundamentais, que 

consideram estar na base da sua ação, criando traços característicos de cada 

empresa familiar que as tornam diferentes das demais empresas. Assim, a cultura 

organizacional é abordada de forma peculiar. Diante dessa realidade, alguns autores 

apontam as limitações comumente observadas na gestão de organizações familiares, 

fato importante a ser considerado, diante da importância do desenvolvimento da 

organização.  

Também sobre questões relativas ao trabalho em organizações familiares, de 

forma mais específica sobre o trabalho dos líderes, Lima (1995) revela que a figura do 

líder sofre uma vulnerabilidade maior do que as classes de trabalhadores mais 

operacionais, uma vez que estas últimas, ao entrarem em contato com as ideologias 

da organização, contam com a mediação do líder como alguém que filtra a influência 

dessa ideologia. Porém, o autor afirma que esse mesmo papel de filtro não é exercido 

pelos superiores hierárquicos dos líderes. 

Lima (1995) afirma que a sujeição à ideologia e aos interesses da empresa 

familiar, em detrimento dos seus próprios interesses, é um pré-requisito para aqueles 

que desejam ocupar um posto de chefia nessas empresas, ou seja, a sujeição consiste 

em um preço a pagar pelas contrapartidas que prometem os cargos de liderança, 

principalmente na forma de benefícios materiais. Nakayama (1997), em sua tese de 

doutorado, dedicou especial atenção ao trabalho desse grupo. A autora destaca que 

alguns incômodos relatados estão relacionados ao convívio e à demanda por um 

talento especial para as interações em contextos da organização familiar, tais como 

os jogos de poder, apontando que a administração intermediária pode ser uma das 

áreas mais frustrantes da vida da organização familiar, em função das mudanças que 

ocorrem no ambiente organizacional e social e a responsabilidade desse papel de 

ligação. 

Tais características são vivenciadas pelos líderes no contexto da organização 

familiar pesquisada, pois os aspectos emocionais e subjetivos, busca de lealdade 

constante, normatizações e mudanças de acordo com a gestão do fundador, não 

questionamento de tais situações, tempo de empresa, personalização dos problemas, 

dentre outros, são percebidos no cotidiano da organização e influenciam diretamente 

as atividades dos líderes. Assim, é necessário um maior esclarecimento sobre o perfil 

dos líderes e os estudos feitos na área. 
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1.6 SUCESSÃO NA EMPRESA FAMILIAR  

 

Toda empresa, familiar ou não, chega a uma fase na qual será necessário 

encontrar um sucessor para dirigi-la. O processo de sucessão é inevitável, e sua 

correta execução permite à empresa garantir a sua continuidade. Para que os 

resultados deste processo sejam positivos dentro de uma empresa familiar é 

necessário que a organização realize um planejamento de sucessão adequado 

apoiado numa gestão profissionalizada e no predomínio dos critérios empresariais 

sobre os familiares. 

Para Bueno, Fernández e Sánchez (2007, p. 194) “A empresa familiar costuma 

ser muito frágil frente a mudanças de gerações. Não existe nenhuma garantia de que 

as qualidades inatas das quais o fundador da empresa se utilizou para iniciá-la sejam 

herdadas [...]”. Desta forma, “isso nos leva a admitir a probabilidade de a mudança de 

geração ocasionar certas inquietações na empresa familiar”. 

Gersick et al (2017) consideram a sucessão o momento mais importante de 

uma empresa familiar, pois não se trata de um evento único que ocorre quando o líder 

atual se aposenta, mas sim, de um processo movido pelo desenvolvimento da 

organização. A sucessão sempre leva um tempo para acontecer e possui um período 

de ajuste e adaptação. Trata-se de um processo complexo que deve estar apoiado na 

visão futura da estrutura de controle que o proprietário almeja para sua empresa. 

De acordo com Gersick et al (2017) é necessário treinar e desenvolver os 

sucessores potenciais para que estejam preparados para lidar com as mais variadas 

situações. É necessário também que se verifiquem as mudanças que poderão atingir 

a organização em relação a sua estrutura e cultura em função da sucessão. 

Leone (2005, p. 41) afirma que “As chances de sobrevivência da empresa 

familiar repousam na sucessão planejada e na observação de regras de convivência 

entre empresa e família. Essas diretrizes ajudam a perpetuar o negócio”. 

Bornholdt (2005) aponta as seguintes considerações sobre o processo de 

sucessão: 

a) Os modelos de processos sucessórios variam entre as empresas familiares, 

pois cada empresa possui as suas particularidades. No entanto, existem algumas 

regras básicas que se forem seguidas corretamente poderão facilitar estes processos.  
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b) A responsabilidade sobre o processo de tomada de decisão sempre foi fonte 

de tensões interpessoais entre os dirigentes, e um processo de sucessão significa que 

haverá mudança nas regras sobre tomada de decisão com uma nova estrutura de 

poder, criando um clima de tensão em potencial.  

c)  A sucessão é o marco mais significativo de uma organização familiar, que 

se repete em ciclos de 20 a 40 anos.  

d) O processo de sucessão envolve sucedidos e sucessores, os quais precisam 

estar preparados para esta transição, que será permeada de sofrimento, ambiguidade 

e conflitos.  

e) Os sucedidos são reconhecidos pelos seus atos heroicos e simbolismos 

sobre sua liderança, sendo assim, é importante que os sucessores preservem estes 

mitos e cultivem o seu valor, para que os seus atos heroicos também sejam 

reconhecidos durante sua gestão.  

f) Numa organização o poder pode ser transferido formalmente, no entanto a 

liderança deve ser conquistada. Sendo assim, poder e liderança devem ser 

conquistados e legitimados, tanto pelos principais diretores, quanto pelos membros 

da família, pelos mais leais colaboradores e também pelos acionistas e conselhos.  

g) Mudanças no poder e liderança resultam em mudanças na cultura 

organizacional, que acabam gerando resistências. Os líderes são responsáveis pela 

cultura que moldaram, uma vez que a sucessão desestabiliza os referenciais culturais 

atuais da organização.  

De acordo com Oliveira (2006) a efetividade do processo de sucessão é 

fundamental para otimizar a continuidade da empresa familiar. Dentre os processos 

de sucessão nas empresas familiares podem ser destacados a sucessão familiar e a 

sucessão profissional. 

A decisão em transferir o comando da empresa para um membro da família ou 

profissional externo deve ter como foco a sobrevivência e continuidade do negócio, 

visto que o comando deve ser transferido para o indivíduo que apresentar maior 

competência para assumir tal responsabilidade. 
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1.6.1 Sucessão Familiar  

 

Em certas empresas a melhor opção para a sucessão da direção é passar o 

comando para um membro da família. 

Conforme Bueno, Fernández e Sánchez (2007, p. 226): 

A sucessão familiar, entendida como uma fase que termina com a 
transmissão do poder de decisão e da propriedade para a geração seguinte 
é um dos processos mais importantes e ao mesmo tempo mais críticos que 
uma empresa familiar deve realizar para garantir a continuidade nas mãos da 
família empresária. 

Para Oliveira (2006) muitas empresas insistem em transferir o comando para 

um herdeiro natural, mesmo que esta não seja a melhor opção, e esta tentativa de 

agradar os familiares pode levar a empresa ao caos administrativo, muitas vezes sem 

volta. Esta análise serve para ressaltar que o sucessor deve ser escolhido de forma 

criteriosa, caso o herdeiro se apresente competente para assumir a empresa, não há 

problema em lhe transferir o comando. 

Segundo Oliveira (2006) devem ser considerados os seguintes aspectos na 

sucessão familiar: 

 A realidade da família, seus valores, princípios, atitudes, crenças e 

comportamentos pessoais;  

 Se a empresa valoriza mais sua riqueza e seu poder do que as relações 

pessoais e familiares;  

 Se existe uma separação entre família e empresa;  

 Como é o tratamento despendido aos parentes agregados, como genros e 

noras;  

 A expectativa de vida dos principais membros da família;  

 A atuação do patriarca e matriarca da família.  

De acordo com Oliveira (2006) os herdeiros podem ser classificados de quatro 

formas principais: 

 Quanto ao envolvimento do herdeiro com a gestão dos negócios da família, 

podendo haver herdeiros mais e menos dedicados;  

 Em relação a efetiva contribuição do herdeiro frente aos resultados da empresa 

familiar;  

 Quanto à ordem de preferência legal dos herdeiros definida por lei;  
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 Em relação aos agregados, que também podem se tornar herdeiros 

dependendo do regime de casamento.  

O autor mencionado levanta duas situações pelas quais a questão da sucessão 

na empresa familiar passa: a profissionalização, onde executivos profissionais 

assume os cargos diretivos da empresa e os membros da família ficam em um 

conselho; e a gestão da empresa familiar pelos membros da família, onde são 

debatidas questões sobre a interação da empresa familiar com a família. 

As vantagens da sucessão familiar apontadas por Oliveira (2006), são: 

 Continuidade do comando familiar na empresa, uma vez que o herdeiro se 

apresente competente para assumir a função de direção.  

 Ter um ágil processo de tomada de decisão com elevado grau de flexibilidade 

para implementação das ações.  

 Ter no comando uma pessoa que com interesse societário na otimização dos 

resultados da empresa, tanto atuais quanto futuros.  

 Ter a possibilidade de um treinamento mais intenso e extenso, visto que 

herdeiro participa das atividades da empresa desde a juventude, e terá como 

mentor o próprio dono da empresa.  

 Conhecer melhor e mais profundamente a pessoa que está assumindo o 

comando por tratar-se de alguém da família.  

 Ter otimizados sistemas de remuneração por resultados, com base na 

participação de lucros da empresa.  

 Maior poder de comando sobre o sucessor, visto que a convivência com os 

membros da família acontece dentro e fora da organização.  

 Ter visão de longo prazo e planos de investimentos consistentes.  

 Ter maior espírito de família, onde o nível de ligação do negócio com o estilo 

de vida da família confere sucesso a empresa  

As desvantagens da sucessão familiar apontadas por Oliveira (2006) são: 

 Ocorrer disputa de poder entre os membros da família, ocasionando drásticos 

conflitos, disputas e até rompimento dos laços familiares.  

 Dificuldade em demitir o executivo sucessor, quando este se apresentar 

inadequado para o cargo que ocupou.  

 Dificuldade em executar diferentes papéis, no sentido de separar o ambiente 

familiar do ambiente profissional.  
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Na visão de Oliveira (2006) a sucessão familiar costuma provocar alguns 

problemas sérios na organização, enquanto a sucessão profissional de apresenta 

mais promissora e costuma proporcionar vários resultados interessantes. 

 

1.6.2 Sucessão Profissional  

 

Em muitas empresas, a sucessão profissional se apresenta como melhor 

solução para o sucesso da realização do processo de sucessão. 

Para Leone (2005, p. 43) “A sucessão profissional é aquela na qual executivos 

contratados passam a ocupar os cargos diretivos da empresa familiar e os 

representantes da família ficam em um Conselho, que pode ou não atuar como um 

Conselho de Administração”. 

De acordo com Oliveira (2006) a sucessão profissional pode abordar as 

seguintes situações: uma empresa com administração familiar que passa o comando 

para profissionais contratados; e uma empresa já profissionalizada, na qual ocorre a 

troca de executivos. 

Conforme o autor supracitado as principais vantagens da sucessão profissional, 

são: 

Maior facilidade de recrutamento e seleção de um profissional com o perfil desejado, 

ou seja, um profissional que atendas as expectativas relacionadas ao cargo de 

comando que está sendo passado adiante.  

a) A empresa pode receber de maneira rápida e efetiva as experiências e os 

conhecimentos de um executivo profissional, visto que a experiência adquirida 

pelo profissional externo em outras empresas pode renovar de forma positiva 

os padrões da organização.  

b) Receber novos estilos e filosofias de administração, os quais podem otimizar 

os processos e alavancar os resultados.  

c) Maior flexibilidade para a alteração de executivos, caso o profissional 

contratado não atenda as expectativas sua substituição ocorrerá sem influência 

de aspectos emocionais.  

Em relação às desvantagens da sucessão profissional, Oliveira (2006) destaca 

as seguintes: 
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a) Incorporação de filosofias de administração que fogem da maneira de ser da 

empresa familiar, uma vez que os valores trazidos pelo profissional externo 

possam estar em desacordo com os valores fundamentais da empresa.  

b) Maior possibilidade de perder o executivo à medida que novas oportunidades 

vão surgindo no mercado de trabalho.  

c) Problemas na hierarquia, visto que membros da família podem ter de submeter 

às ordens de um estranho.  

É necessário que se analise quais são as expectativas da empresa em relação 

ao futuro e a relação dos membros da família com o negócio para que se possa 

planejar como será executado o processo de sucessão dentro da organização. 

 

1.6.3 O Planejamento no Processo de Sucessão  

 

Para que o processo de sucessão atinja resultados positivos é imprescindível 

que a organização efetue um planejamento adequado de como ocorrerá este 

processo. Segundo Grzybovski e Tedesco (2002) o principal objetivo que deve 

orientar o processo de planejamento sucessório é a preservação da harmonia familiar 

visando a continuidade do negócio. Deve-se então evitar conflitos pessoais, e o 

fundador da empresa deve procurar manter a união da família, gerindo as eventuais 

disputas entre os membros da família com o objetivo de preservar a integridade do 

negócio. 

Para Garcia (2001, p. 203), “A principal causa de fracasso nos processos 

sucessórios e na transição de gerações da empresa familiar é absoluta falta de 

planejamento do processo, seja com relação à entrada da geração que chega, seja 

com relação à retirada da geração que sai”. 

A maior dificuldade para iniciar o planejamento, é justamente abordar as 

questões acerca do assunto, pois a questão do processo sucessório gera insegurança 

em relação ao seu controle e suas consequências. Para que o risco dos resultados 

deste processo seja amenizado é fundamental que as soluções a respeito da 

sucessão sejam planejadas. “A fase mais difícil no planejamento da transição se refere 

à sensibilização dos dirigentes, especialmente do dirigente principal quanto à sua 

necessidade” (GARCIA, 2001, p. 210). 

Conforme Garcia (2001), muitos dirigentes se sentem angustiados por não 

abordar a questão da sucessão, pois não querem passar a impressão de que estão 



50 
 
desistindo da organização, e se sentem aliviados quando alguém lhe propõe discutir 

o tema. No entanto, existem dirigentes que negam a possibilidade de tratar do 

assunto, pois se consideram onipotentes e acreditam que não precisam lidar com esta 

questão. 

Para Bueno, Fernández e Sánchez (2007), planejar o processo sucessório com 

antecipação é fator mais crítico para assegurar a continuidade de uma empresa 

familiar. Quanto mais cedo o proprietário da empresa começar a planejar o processo 

sucessório maiores serão as suas chances de sucesso. 

Segundo Oliveira (2006), as seguintes fases devem ser consideradas no 

planejamento do processo sucessório: 

Fase 1 – Identificação dos resultados a serem alcançados: nesta fase devem 

ser identificados os resultados esperados no nível de toda empresa familiar e no nível 

da unidade organizacional onde será alocado o sucessor. Esta identificação deve 

estar aliada a um processo estruturado de planejamento estratégico, considerando os 

objetivos da organização.  

Fase 2 – Estabelecimento do perfil básico do profissional: esta fase considera 

os aspectos de conhecimento e habilidade do sucessor, tendo em vista os resultados 

desejados na primeira fase. O perfil deve ser estabelecido visando interação com as 

forças que devem impulsionar a empresa familiar ao longo do tempo. Dentre estas 

forças destacam-se a criatividade, inovação, vantagem tecnológica, obsessão com a 

qualidade, trabalho com equipes multidisciplinares.  

Fase 3 – Amplo debate dos resultados esperados e do perfil básico do executivo 

sucessor: trata-se da fase de fechamento do processo de sucessão, tendo em vista a 

interação dos resultados esperados e do perfil básico do sucessor.  

Fase 4 – Escolha do executivo sucessor: a dificuldade desta fase depende do 

andamento das anteriores. O processo de debate, análise e escolha deve acontecer 

com muita franqueza e honestidade.  

Fase 5 – Implementação e avaliação da sucessão: trata-se da fase de 

consolidação do processo sucessório.  

Bueno, Fernández e Sánchez (2007) destacam três requisitos básicos para um 

planejamento eficaz: 
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Planejar objetivamente: formular claramente os objetivos que atendam às 

necessidades da organização, estabelecer prioridades entre os objetivos 

estabelecidos, realizar ações para alcançar os objetivos, elaborar e implantar um 

cronograma organizando as ações e os eventos previsíveis em uma sequência lógica.  

Planejar de forma realista: é necessário analisar de forma realista quais são os 

familiares que possuem capacidade, conhecimento e vocação para dirigir a empresa, 

assim como identificar quais características familiares e comerciais favorecerão ou 

dificultarão o processo sucessório.  

Planejar estrategicamente: este planejamento implica em estabelecer objetivos 

e colocar em prática as ações necessárias para alcançá-los. O sucesso do 

planejamento estratégico está relacionado com o comportamento e com as decisões 

das pessoas responsáveis pela empresa.  

De acordo com Bueno, Fernández e Sánchez (2007, p. 235) “Ao planejar e 

implementar a sucessão, é preciso tomar algumas decisões duras, principalmente 

porque se sabe que o futuro da empresa, e possivelmente até o da família, depende 

dela”.  

O planejamento da sucessão representa um momento decisivo para a empresa 

familiar, a transição será satisfatória se a pessoa escolhida para ocupar o lugar de 

comando estiver preparada e possuir competência para assumir o papel de dirigente. 

 

1.6.4 A Preparação dos Sucessores  

 

É fundamental que o sucessor da organização possua as competências e os 

conhecimentos necessários para assumir o cargo de direção da empresa. Neste 

sentido, a preparação dos sucessores se apresenta de suma importância para permitir 

um desenvolvimento adequado do sucessor. 

Conforme Bueno, Fernández e Sánchez (2007) se a intenção da empresa é 

realizar o processo sucessório com sucesso, a preparação da geração seguinte de 

dirigentes se apresenta significativa para este fim. 

Os mesmos autores pontuam que, o nível de instrução, formação e 

experiências para desenvolver habilidades e conhecimentos é fundamental para a 

preparação dos sucessores, porém só a educação formal não garante a eficiência na 
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direção, é necessário que o sucessor trabalhe arduamente e adquira experiência com 

orientação para traduzir esse conhecimento em uma gestão eficiente. 

Pontuam ainda que, além na nova geração de diretores poder desenvolver seu 

talento seguindo a orientação de pessoas mais experientes, é necessário que suas 

capacidades sejam desenvolvidas por intermédio de estudo e treinamento. A 

oportunidade de adquirir experiência fora da empresa é muito interessante, visto o 

aprendizado adquirido pelo esforço em construir uma carreira pelos próprios méritos“. 

O valor de tudo que essa experiência externa proporciona é tão grande que ela deve 

fazer parte do programa de preparação dos sucessores em vez de ser ignorada” 

(BUENO; FERNÁNDEZ; SÁNCHEZ, 2007, p. 239) 

Outro ponto destacado por Bueno, Fernández e Sánchez (2007) é o 

conhecimento da empresa por parte dos sucessores. O plano de aprendizado deve 

ser bem dirigido para que fiquem claros os objetivos da empresa para os futuros 

sucessores. Os autores destacam as questões a serem consideradas na hora de 

preparar a entrada dos novos sucessores, quais sejam: 

a) Posicionar o indivíduo no nível correto dentro da hierarquia organizacional: os 

aprendizes que não dominam as atividades da empresa devem começar de 

baixo, para adquirirem um conhecimento profundo da empresa, caso a pessoa 

já domine os princípios das atividades, esta deve ser alocada em outro nível 

hierárquico para que a organização possa aproveitar a sua experiência.  

b) Proporcionar-lhe orientação e submetê-lo à supervisão direta: desta forma 

pretende-se instruir e corrigir os aprendizes em suas novas funções.  

c) Avaliá-los em função do desempenho: o curso de aprendizado deve ser 

avaliado regularmente por meio de avaliações de desempenho dos aprendizes.  

d) Responsabilidade: o proprietário e os principais funcionários da empresa 

devem se responsabilizar pelo aprendizado da pessoa escolhida até que o 

sucessor assimile essas funções, garantindo que o futuro chefe seja 

competente entenda o trabalho e as dificuldades existentes.  

e) Delegar responsabilidades e passar confiança a eles: chega o momento em 

que o fundador da empresa deverá passar suas funções para o sucessor, pois 

a melhor maneira de dominar o trabalho é partir do momento que você começa 

a executá-lo.  

f) Facilitar-lhes a aquisição de novas experiências, tanto em outros âmbitos 

alheios à empresa como em novas áreas de conhecimento: ter sucesso pelos 
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próprios méritos longe da empresa familiar ajudará o futuro sucessor a reforçar 

seu orgulho, autoestima e confiança sobre suas habilidades, e a conquistar o 

respeito e a credibilidade dos funcionários da empresa que herdará.  

Conhecimento nunca é demais, diferentes experiências e um programa de 

aprendizagem adequado permitem que o futuro sucessor ajude a empresa a atingir 

seus objetivos da melhor possível. 

 

1.6.5 Os Principais Erros da Sucessão  

 

Cada empresa, familiar ou não, possui características individuais, e desta forma 

lida de forma particular com suas dificuldades. Em relação ao processo sucessório a 

situação a mesma, contudo segundo Floriani (2008) existem dificuldades semelhantes 

entre as empresas, as quais podem ser elucidadas a fim de melhorar o desempenho 

da empresa familiar, tornando seu sucesso mais duradouro ao desviar-se de 

problemas que poderiam fazê-la perecer prematuramente. 

Os principais erros de sucessão expostos por Floriani (2008), são: 

 Confundir a propriedade com capacidade de direção: acontece quando o 

fundador insiste em passar o comando da empresa para um de seus herdeiros, 

mesmo que nenhum deles se apresente competente para assumir a direção da 

organização.  

 Atrasar desnecessariamente o ingresso dos filhos: refere-se a resistência dos 

fundadores em permitir o ingresso do herdeiro, por anseio que a novidade 

estratégica proposta por esse possa ser fatal para a empresa. No entanto, é 

conhecida a necessidade de renovação, tanto quanto o processo de 

modernização é necessário com o passar do tempo.  

 Fixar inadequadamente as retribuições salariais: é necessário que as 

remunerações sejam condizentes com a realidade do mercado, sem exagerar 

ou diminuir excessivamente a retribuição distribuída.  

 Estabelecer remunerações em espécie em contrapartida: refere-se a situação 

em que os herdeiros utilizam o dinheiro da empresa para cobrir seus gastos 

pessoais ou utilizam bens da empresa para uso próprio.  

 Manutenção de diretores familiares incompetentes: refere-se à má postura 

apresentada por parte de alguns herdeiros, gerando a deterioração de valores, 

o desprezo por parte dos colaboradores e do mercado, que se mostra 
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impiedoso frente aqueles que menosprezam o respeito, ética profissional e a 

moral individual.  

 Falta de austeridade: muitos herdeiros apresentam um comportamento 

esnobe, de ostentação e deboche perante os demais colaboradores, o que 

demonstra o despreparo destes herdeiros para assumir uma função na qual o 

comportamento ideal deveria servir de espelho para toda organização.  

 O primeiro trabalho das novas gerações: refere-se a imposição por parte do 

fundador em antecipar o ingresso do herdeiro na empresa, sem que este esteja 

teórica e praticamente preparado.  

O processo de sucessão é delicado e deve ser efetuado com o máximo de 

planejamento para possibilitar que se faça a melhor escolha a fim de garantir a 

sobrevivência e a prosperidade da organização. 

 

 



2 GOVERNANÇA CORPORATIVA 

 

A Governança Corporativa (GC) é um tema em discussão e vem sendo 

implantada e utilizada gradativamente pelas empresas. Conforme pesquisa 

apresentada pela KPMG em 2004, quando o assunto começou a ter mais destaque 

no mundo todo, o tema Governança Corporativa era priorizado por 82% das empresas 

pesquisadas, sendo que para 44% era tópico de alta prioridade (KPMG, 2004). Isto 

demonstra o quanto as empresas começavam a destacar este assunto e entender sua 

importância para a boa gestão dos negócios. 

Após os escândalos envolvendo grandes empresas norte-americanas como a 

Enron e a WorldCom, as brasileiras Bancos Nacional e Banco Santos, e a italiana 

Parmalat, empresas que sofreram escândalos financeiros por fraudes e manipulação 

de informações contábeis, houve uma pressão da sociedade para que as companhias 

demonstrassem mais solidez e transparência na divulgação de seus dados 

(ANDRADE; ROSSETTI, 2009). 

Motivados pelos escândalos contábeis, Andrade e Rossetti (2009) pontuam que 

os norte-americanos, senador Paul Sarbanes e o deputado Michael Oxley, 

propuseram a aprovação da Lei Sarbanes-Oxley (SOX). Essa lei propõe a criação de 

mecanismos de auditoria e segurança nas empresas, incluindo regras para a criação 

de comitês e comissões encarregados de supervisionar suas atividades e operações. 

A SOX modificou o ambiente empresarial no mundo, demonstrou a 

preocupação das autoridades norte-americanas em resgatar a confiança dos 

investidores e garantir a qualidade das informações prestadas aos mesmos, pois criou 

medidas que intensificaram os controles internos, visando trazer credibilidade às 

demonstrações financeiras. 

Este ato alterou as regras de governança corporativa, relativas à divulgação e 

à emissão de relatórios financeiros. Desta forma, as boas práticas de governança 

corporativa e ética do negócio deixaram de ser apenas requintes e transformaram-se 

em exigência legal. 

Segundo Álvares, Giacometti e Gusso (2008, p. 3), a “expressão governança 

corporativa somente começa a ser aplicada de forma mais ampla no âmbito da 

Administração a partir dos anos 1980 do século XX”. 
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Andrade e Rossetti (2009) citam que há três marcos históricos, como pilares da 

moderna governança corporativas que são: 

a) Ativismo pioneiro de Robert Monks – ele foi um advogado, empresário e 

executivo bem-sucedido, tornou-se o ativista pioneiro na aplicação da prática da 

governança corporativa. Sendo ele o primeiro, a empregar a expressão governança 

corporativa em 1991. Ele mudou o curso da governança nos Estados Unidos, 

participando de um departamento do governo voltado a fundos, atuando como 

acionista, no sentido de combater irregularidades e propor melhorias, fundou um fundo 

que investe em empresas com problemas. Estudioso, escreveu vários livros e artigos 

sobre o assunto, conseguindo muito progresso com seu trabalho nos Estados Unidos, 

pois várias importantes empresas implantaram a governança na sua administração;  

b) Relatório Cadbury - divulgado em 1992, destacou-se pelo seu caráter 

pioneiro e por ter apresentado, em resposta a fortes pressões de influenciadores, um 

conjunto de novas propostas que atingiram em cheio a forma como vinham sendo 

governadas as corporações britânicas. O Cadbury Report foi o primeiro código de 

melhores práticas de governança corporativa;  

c) Princípios da OCDE – o terceiro grande marco histórico da governança 

corporativa foi estabelecido por uma organização multilateral, a Organization for 

Economic Co-operation and Development (OCDE), que congrega os 30 países mais 

industrializados e desenvolvidos do mundo, mantendo relacionamento ativo com mais 

de 70 outros países, organizações não governamentais (ONGs) e diversas 

sociedades civis de caráter internacional. A primeira iniciativa desse organismo 

multilateral para a difusão dos princípios da boa governança e para a evidenciação de 

seus efeitos positivos sobre o crescimento econômico das nações foi concluído em 

1999, com a edição do Principles of corporate governance, da OCDE. Esse é o marco 

mais recente e de maior alcance, tanto pela abrangência dos aspectos tratados, bem 

como pela difusão internacional dos princípios da boa governança, quanto ainda pela 

sua reconhecida influência na definição de códigos de melhores práticas em crescente 

número de países. 

No Reino Unido, conforme Álvares, Giacometti e Gusso (2008), o pensamento 

sobre governança corporativa foi bastante influenciado pelo Relatório Cadbury, que 

contém um código que enfatiza, por exemplo, a importância da presença de 

conselheiros independentes e do comitê de auditoria. Outros países, como França, 
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África do Sul, Canadá e Hong Kong, quando lançaram seus códigos também tiveram 

preocupação em relação a recomendação do uso do comitê de auditoria e de 

conselheiros independentes. 

Andrade e Rossetti (2009) comentam que, até 1998, oito países propuseram 

códigos de governança. De 1999 a 2006 foram mais de 50 países. E a expectativa 

para os próximos anos segundo o European Corporate Governance Institute, 

conforme menciona o autor acima, é de 110 países com códigos editados, entre eles 

30 com códigos revistos, em segunda ou terceira versões. 

Almeida et al (2010) comentam que, a publicação da OCDE foi um marco 

estimulante para que os países editassem seus códigos de governança. Propondo 

para as organizações a criação de um controle interno, em que as práticas de 

governança corporativa devem ser confiáveis e de fácil entendimento, para garantir 

os interesses e confiança dos investidores e de outros envolvidos com a empresa, 

como administradores, conselhos, auditores independentes, funcionários, entre 

outros, buscando assim qualidade em suas atividades. Com eles espera-se que seja 

criado um ambiente favorável ao alinhamento de interesses entre acionistas e 

gestores. 

Para Andrade e Rossetti (2009, p.18), um bom sistema de governança: 

Ajuda a fortalecer as empresas, reforça competências para enfrentar novos 
níveis de complexidade, amplia as bases estratégicas da criação de valor, é 
fator de harmonização de interesses e, ao contribuir para que os resultados 
corporativos se tornem menos voláteis, aumenta a confiança dos 
investidores, fortalece o mercado de capitais e é fator coadjuvante do 
crescimento econômico. 

As práticas de governança corporativa não contribuem apenas para uma 

imagem favorável da empresa para os usuários externos, mas também atraem 

acionistas, consumidores e fornecedores, fornecendo maior qualidade, pois tem como 

valores a equidade, a transparência, a responsabilidade e o cumprimento das leis. 

Esses quatro elementos, segundo Andrade e Rosetti (2009), são os valores da 

governança corporativa, que dão sustentação, amarrando concepções, práticas e 

processos de alta gestão. 

A governança corporativa segundo Macedo, Mello e Tavares Filho (2006, p. 4) 

se apoia em: 

Um conjunto de regras, procedimentos e atividades que os acionistas 
estabelecem para a gestão superior da empresa. Seu alvo é incrementar o 
seu valor de mercado. Empresas com elevados padrões técnicos e éticos de 
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Governança Corporativa valem mais do que aquelas que não se preocupam 
com esse aspecto fundamental para sua gestão. 

Para Santos (2009), algumas atitudes gerenciais podem comprometer o 

resultado das empresas e, para que não sejam ocultadas é importante ressaltar o 

papel da governança. Nos últimos anos, a governança corporativa vem tomando 

dimensões significativas e já não há como negar a sua importância sob o ponto de 

vista da sobrevivência das entidades, principalmente no que se refere à transparência 

da informação contábil. 

Porém, apesar de contribuírem para a governança das organizações, os 

códigos de governança corporativa não são suficientes para evitar fraudes ou a 

falência de uma empresa, pois concentra-se em questões específicas como a 

estrutura do conselho de administração, os processos de governança corporativa, e, 

sobretudo, a relação entre conselheiros e executivos (ÁLVARES; GIACOMETTI; 

GUSSO, 2008). 

Furuta (2010) comenta que, apesar da expectativa que o comitê de auditoria 

possibilite uma maior transparência nas atividades sociais da empresa, os 

reguladores, órgãos governamentais e pesquisadores de muitos países, tem 

questionado sobre a efetividade do comitê de auditoria e sua contribuição para a 

governança corporativa. Pois, em algumas empresas que possuíam membros 

altamente qualificados, estes não foram capazes de identificar irregularidades dentro 

da organização. 

Constata-se assim que, mesmo os códigos de governança corporativa 

aconselharem diversas condutas dentro da organização, instituir o conselho de 

administração, e este os comitês, é possível a ocorrência de fraudes dentro de uma 

organização, devido ao conflito de interesses muitas vezes ainda existente na 

empresa. Entretanto, mesmo se encontrando fraudes, a governança corporativa 

dentro das organizações se torna importante. 

2.1 SIGNIFICADO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA 

Existem vários conceitos a respeito de governança corporativa, devido a sua 

ampla abrangência de aplicação nas empresas. Ela representa inúmeras práticas 

diferentes de acordo com as necessidades das empresas. Inicialmente era usada para 

coibir os conflitos de interesses e com o passar do tempo tornou-se múltipla em 
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relação às atribuições que propõe aos interesses das empresas, ficando mais 

completa e indispensável (MAZER, 2007). 

Borgerth (2007) comenta que o termo governança corporativa é um dos mais 

utilizados no ambiente empresarial moderno. No entanto, poucos são os que 

compreendem o seu real significado. Talvez, essa incompreensão seja explicada 

porque sua origem foi motivada pela necessidade de buscar uma solução para os 

conflitos de interesse resultantes do afastamento dos acionistas da administração 

cotidiana das empresas.  

A governança corporativa, para o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa 

(IBGC, 2015, p. 20), é: 

Governança corporativa é o sistema pelo qual as empresas e demais 
organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os 
relacionamentos entre sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos 
de fiscalização e controle e demais partes interessadas. As boas práticas de 
governança corporativa convertem princípios básicos em recomendações 
objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar e otimizar o 
valor econômico de longo prazo da organização, facilitando seu acesso a 
recursos e contribuindo para a qualidade da gestão da organização, sua 
longevidade e o bem comum. 

Andrade e Rossetti (2009, p.20) vêem a governança corporativa como “um 

conjunto de princípios e práticas que tem sido incorporada aos modelos de gestão das 

empresas, tem atraído a atenção de diferentes partes interessadas e em sentido mais 

amplo, o próprio interesse público”. 

Nas Recomendações da CVM sobre Governança Corporativa publicado em 

2002, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) define Governança Corporativa 

como, um conjunto de práticas que melhoram o desempenho de uma companhia 

protegendo todas as partes interessadas, sejam elas investidores, empregados ou 

credores. 

Segundo Andrade e Rossetti (2009), a governança corporativa não é idêntica 

em todos os países, existindo assim vários conceitos e interpretações sobre ela. 

Envolve questões legais, macroeconômicas, financeiras, estratégicas e de gestão, 

que variam conforme as condições culturais dos países. Embora possam ser 

identificados elementos comuns que dão suporte às melhores práticas, é possível 

identificar diferenças. 

Nota-se que existem diversos conceitos de governança corporativa. Porém, os 

autores citados a descrevem como um conjunto de princípios, valores e propósitos 
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que buscam otimização do desempenho das organizações, de forma que sejam 

minimizados os conflitos de interesse, buscando a equidade aos sócios e 

transparência de suas informações. 

 

2.2 AGENTES DA GOVERNANÇA CORPORATIVA 

 

A governança corporativa possui agentes que devem zelar pela organização. 

Esses agentes são o conselho de administração, administradores, comitê de auditoria 

entre outros. A eficiência de um programa de governança corporativa, conforme 

Rodrigues (2003, p. 10), depende da atuação de quatro agentes principais: 

Conselho de administração, diretoria (CEO), auditoria independente e 
conselho fiscal, pela relevância das funções que desempenham, 
principalmente para o processo de prestação de contas (accountability), 
eqüidade (fairness) e transparência (disclosure), considerados como os três 
elementos formadores do tripé da governança corporativa. 

Os agentes devem zelar pela sustentabilidade das organizações, visando à sua 

longevidade, incorporando considerações de ordem social e ambiental na definição 

dos negócios e operações da entidade. Os diferentes agentes de governança 

corporativa das empresas devem escolher seus administradores e parceiros com base 

em sua competência, integridade e alinhamento com os valores da empresa. 

Segundo o IBGC (2015), os agentes da governança corporativa são os sócios, 

administradores, conselheiros fiscais e auditores. Estes devem prestar contas de sua 

atuação, assumindo integralmente as consequências de seus atos e omissões, no 

exercício de seus mandatos. 

Além dos sócios, administradores fiscais e auditores, os comitês são formas de 

atuação diferentes das estruturas hierárquicas de linha (Conselho Deliberativo, 

Conselho Fiscal e Diretoria Executiva) que, dada a sua flexibilidade de composição, 

podem resolver os problemas de segregação de funções e conflito de interesses, 

garantindo uma atuação de boa governança (IBGC, 2015). 

Segundo Marcatti (2008), os agentes da governança corporativa devem prestar 

contas de sua atuação a quem os elegeu e respondem integralmente por todos os 

atos que praticarem no exercício de seus mandatos. Conforme Álvares, Giacometti e 

Gusso (2008), a prestação de contas, que não se limita apenas ao conselho de 

administração e aos proprietários, recai com especial ênfase sobre os 

administradores, notadamente o presidente e a diretoria executiva. 
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Todas as companhias também deveriam ter auditoria independente, pois se 

trata de um agente de governança corporativa de importância para todas as partes 

interessadas, uma vez que sua atribuição básica é verificar se as demonstrações 

contábeis refletem adequadamente a realidade da sociedade. E os comitês devem 

auxiliar os conselhos e a diretoria executiva no desempenho de suas funções e 

responsabilidades. 

2.2.1 Conselho de Administração e o Comitê de Auditoria 

O conselho de administração é importante em uma organização, uma vez que 

auxilia a diretoria e monitora também os comitês instalados. Seu objetivo é proteger e 

valorizar a organização, buscando sempre o retorno de seus investimentos. O 

conselho de administração, segundo Silva (2006), nos países de mais antiga tradição 

organizacional nasceu como órgão revestido de confiança para proteger os interesses 

dos acionistas. O mesmo é eleito pelos sócios, e é para eles que deve prestar contas. 

Santos (2009) comenta que a governança começa a desenhar um cenário que 

é necessário à criação de órgãos de controle e monitoramento das práticas adotadas. 

Assim, o conselho de administração se torna o mais importante e essencial elemento 

que surge para as organizações. Conforme Kitagawa e Ribeiro (2009) as legislações 

societárias dos países, geralmente, requerem que os negócios das empresas abertas 

sejam conduzidos por um conselho de administração. 

Para o IBGC (2015), o conselho de administração é o guardião do objeto social 

e do sistema de governança. É ele que decide os rumos do negócio, conforme o 

melhor interesse da organização. Ele é o principal componente do sistema de 

governança. 

Algumas responsabilidades do conselho de administração, segundo o IBGC 

(2015) são a discussão, aprovação e monitoramento de decisões, envolvendo: 

estrutura de capital; estratégia; perfil de risco; fusões e aquisições; contratação, 

avaliação e remuneração do diretor-presidente e dos demais executivos, a partir da 

proposta apresentada pelo diretor-presidente; escolha e avaliação da auditoria 

independente; processo sucessório dos conselheiros e executivos; práticas de 

governança corporativa; relacionamento com partes interessadas; sistema de controle 

interno; política de gestão de pessoas; código de conduta  entre outros. 
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Segundo as Recomendações da CVM sobre Governança Corporativa (2002), o 

conselho de administração deve atuar de forma a proteger o patrimônio da companhia, 

perseguir a consecução de seu objeto social e orientar a diretoria a fim de maximizar 

o retorno do investimento, agregando valor ao empreendimento. As atividades que 

demandam muito tempo para o conselho de administração podem ser exercidas com 

mais profundidade por comitês específicos, que estudam os assuntos de sua 

competência e preparam propostas ao conselho de administração. 

Um dos comitês que pode ser formando é o comitê de auditoria, mas também 

podem existir outros, como: recursos humanos/remuneração; governança, finanças e 

sustentabilidade. A quantidade de comitês deve levar em consideração o tamanho da 

organização, por isso precisa ser reavaliada periodicamente a existência dos comitês 

dentro da organização. Esses comitês podem ser criados pelos estatutos da empresa, 

por disposição dos acionistas ou por resoluções do próprio conselho (SILVA, 2006). 

Para Santos (2009), o comitê de auditoria é um dos elementos que têm como 

característica principal o controle, a preocupação com a assimetria informacional dos 

relatórios contábeis e avaliar o desempenho econômico-financeiro de entidade num 

determinado período. Essa avaliação deve ser feita por peritos, com comprovado 

conhecimento técnico sobre o assunto. 

O conselho de administração deve reunir-se regularmente com os comitês, para 

estabelecer as suas atividades e aprovar os seus programas de trabalho e relatórios. 

O IBGC (2015) recomenda a participação efetiva do comitê de auditoria e do conselho 

de administração no planejamento dos trabalhos de auditoria interna. 

2.2.2 Composição do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria 

A composição do conselho de administração e do comitê de auditoria pode 

variar de uma empresa para outra, tanto em sua quantidade de membros como em 

suas qualificações não existindo uma regra específica. 

Segundo o IBGC (2015), os comitês devem ser formados apenas por 

conselheiros, porém no caso do comitê de auditoria e recursos humanos, existindo a 

possibilidade de conflitos, devem ser de preferência formados por membros 

independentes do conselho, sem a presença de conselheiros internos, que tenham 

funções executivas na organização. Todos os seus membros devem ter conhecimento 
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do tema, e pelo menos um deve ser especialista no assunto, com experiência 

comprovada na área contábil ou de auditoria. 

Conforme a PricewaterhouseCoopers (2007), sugere-se o mínimo de três 

membros independentes, necessariamente, integrantes do conselho de 

administração. Considera-se que o comitê composto de três a seis membros seja o 

ideal. Em que pelo menos um dos membros, como já mencionado pelo IBGC 

anteriormente, deve ser identificado como especialista contábil-financeiro. Esse 

especialista deverá: 

Apresentar de preferência um currículo, constando atribuições anteriormente 
exercidas nas áreas de finanças, auditoria, e particularmente, conhecimento 
do processo de preparação das demonstrações financeiras, dos controles 
internos e das práticas contábeis brasileiras e outros princípios contábeis 
utilizados na apresentação das informações financeiras ao mercado. No caso 
de demonstrações financeiras primárias serem apresentadas de acordo com 
outra prática contábil (US GAAP ou IFRS), o especialista deverá ter 
conhecimento dessas práticas (PRICEWATERHOUSECOOPERS, 2007, p. 
27). 

A Resolução CMN nº 3.198, publicada em 27 de maio de 2004, pelo Banco 

Central do Brasil – BCB, em seu art.12, menciona que: 

O comitê de auditoria deve ser composto, no mínimo, por três integrantes, 
observando que o mandato máximo deve ser de cinco anos para as 
instituições com ações negociadas em bolsa de valores e sem mandato fixo 
para aquelas de capital fechado. O número de integrantes, critérios de 
nomeação, de destituição e de remuneração, tempo de mandato e atribuições 
do comitê de auditoria devem estar expressos no estatuto ou no contrato 
social da organização (BCB, 2004, p.7). 

Assim, em ambos comenta-se sobre as qualificações que os membros do 

comitê de auditoria devem possuir. É destacado que pelo menos uma pessoa deve 

ser especialista no assunto, com experiência na área contábil e financeira. O conselho 

de administração é responsável por indicar os membros do comitê de auditoria. O 

número de membros, atribuições, remuneração, entre outros devem estar expressos 

no estatuto da empresa. 

2.2.3 Atribuições do Comitê de Auditoria 

O comitê de auditoria é implantando dentro das organizações com o objetivo de 

tratar de assuntos específicos, que requerem conhecimentos técnicos. Para o mesmo 

são atribuídos diversos objetivos, que devem ser seguidos dentro da organização, 

contribuindo para que os relatórios finais da empresa sejam emitidos com 
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transparência e relevância aos seus investidores e credores (ÁLVARES, 

GIACOMETTI; GUSSO, 2008). 

Em relação ao desempenho das atividades do comitê de auditoria, Oliveira, 

Niyama e Oliveira (2009) comentam que, está intimamente relacionado à indicação 

de seus membros. Portanto, quanto maior for a qualificação e a experiência, mais 

significativa será a contribuição dada pelo comitê. O fator tempo é importante para um 

melhor desempenho de todas as funções exercidas pelo comitê. É preciso certo 

período para entender todos os negócios da empresa. A melhor forma para conhecer 

a instituição é pelos processos e este, facilita a visão do negócio; ou seja, os membros 

devem entender das relações comercias, caso contrário apresentará dificuldades em 

perceber os riscos presentes nas estratégias de negócios e avaliar a qualidade dos 

controles. 

Os componentes e considerações para uma estrutura de supervisão efetiva do 

comitê de auditoria segundo o KPMG’s Audit Committee Intitute (2004), são as que 

estão demonstradas na Figura 3. 

Figura 3: Elementos da estrutura de uma supervisão efetiva 

 

 
Fonte: KMPG (2004, p. 10). 
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Pode-se observar que para uma efetiva supervisão do comitê de auditoria em 

relação as suas atividades, sua estrutura deve facilitar o fluxo de informações, para 

assim alcançar seus objetivos em tempo hábil, e alcançar seu objetivo final, que são 

as divulgações dos relatórios financeiros da organização. 

As responsabilidades do comitê de auditoria são: monitorar a divulgação das 

demonstrações contábeis, manter-se atualizado em relação as normas contábeis 

vigentes, entre outros. Com isso visa-se a segurança da divulgação das 

demonstrações contábeis da organização. Para o desempenho de suas funções os 

membros do comitê de auditoria necessitam estar sempre atualizados em relação a 

requisitos normativos e novas tendências, além de terem de se adaptar rapidamente 

a novas regras, caso seja necessário (SANTOS, 2009). 

 

2.3. A LEI SARBANES-OXLEY  

Diante da ampla difusão sobre a governança corporativa no mundo, e de sua 

crescente aceitação e aplicação em vários países, a fim de otimizar o retorno a seus 

acionistas, a Lei Sarbanes-Oxley tem sua principal característica voltada para a 

reestruturação do controle interno das empresas, com o objetivo de tornar mais 

transparente suas operações diante dos olhos dos investidores, principalmente depois 

que vários casos de fraudes contábeis abalaram o equilíbrio do mercado de capitais 

e exigiram uma reação imediata a tal disparate. 

Desta forma, os escândalos envolvendo empresas de prestígio nos mercados 

financeiros e de capitais, justamente em países propagadores da governança 

corporativa, como Estados Unidos e Europa, acabou refletindo numa imediata reação 

regulatória, ou seja, na criação de medidas e leis mais rigorosas que proporcionassem 

maior garantia e confiança aos investidores desses mercados. 

Assim, foi com este espírito que foi promulgada, em julho de 2002, pelo Congresso 

dos Estados Unidos, a Lei Sarbanes-Oxley, que leva o sobrenome do senador Paul 

Sarbanes e do deputado Michael Oxley, com o objetivo de restabelecer a 

confiabilidade no mercado de capitais após escândalos ocorridos no final de 2001 

envolvendo grandes empresas daquele país. 

Não obstante, “a promulgação da Lei Sarbanes-Oxley ou SOX, em 2002, foi 

uma reação das autoridades reguladoras e fiscalizadoras norte-americanas para 

proteger o seu mercado de capitais” (BERGAMINI JUNIOR, 2005, p. 166). 
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2.3.1 O Escândalo Enron 

 

No final do ano de 2001 veio à tona o escândalo envolvendo a empresa de 

energia norte-americana Enron, investigada pela Securities and Exchange 

Commission (SEC – sigla em inglês para comissão de valores mobiliários), que provou 

a existência de várias irregularidades contábeis e comportamentos antiéticos na 

governança da empresa. 

Os principais desvios de governança corporativa que revelaram sua fragilidade 

de aplicação na empresa Enron foram a maximização dos lucros artificialmente e o 

disfarce de empréstimos, o que gerou pânico e desespero entre os investidores desta 

empresa quando da divulgação daquela fraude. 

Em outras palavras, registre-se que: 

A fim de apresentar uma saúde financeira que lhe permitisse acesso a crédito, 
a empresa manipulou seus dados contábeis. Isso se deu pela criação de 
empresas do tipo Specific Purpose Enterprise (SPE), em que executivos da 
Enron eram os acionistas principais e das quais a própria Enron detinha 
apenas 3% do controle. Isso descaracteriza a necessidade de consolidação 
dos resultados dessas empresas nas demonstrações contábeis da Enron, 
que, então, realiza transações com tais empresas, com os seguintes 
objetivos: proteção de investimentos transferência de ativos e disfarce de 
empréstimos (BORGHERTH, 2007, p. 2). 

Ademais, a companhia mostrou outra característica deficiente, como um comitê 

de auditoria não independente, pois muitos membros deste conselho se beneficiaram 

com vendas de ações pouco antes do escândalo, enfatizando que os controles 

internos eram falhos. Não bastasse isso, “o comportamento de três classes 

profissionais também foi marcado por posições antiéticas: os advogados, os analistas 

de mercado e os auditores independentes da empresa” (BORGERTH, 2007, p. 4). 

Os advogados das empresas contratadas acobertavam as operações 

duvidosas. Os analistas de mercado, sabendo dos riscos, influenciavam os 

investidores a comprar ações em razão de interesse próprio e os auditores, diga-se 

de passagem, totalmente incompetentes, mesmo que independentes, não se 

empenhavam em detectar falhas dos controles internos ou mesmo testá-los. 

Como consequência lógica, a Enron foi à falência, seu fundo de pensão não 

supriu a demanda dos empregados, os quais ficaram desamparados. 
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2.3.2 O Escândalo Arthur Andersen 

A Arthur Andersen era uma das maiores e mais respeitada empresa de auditoria 

norte-americana e entrou em colapso quando o escândalo da Enron foi divulgado, pois 

a Arthur Andersen prestava serviços de auditoria independente a essa companhia, 

portanto, estava vinculada aos escândalos da Enron. 

As práticas adotadas pela Arthur Andersen de acobertar as fraudes na Enron, 

visando proteger seus próprios interesses, tais como recebimento de pagamentos a 

peso de ouro, por serviços prestados aquela empresa, gerou grande repudio à sua 

imagem face a comunidade em geral (BORGERTH, 2007). 

Com efeito, pode-se inferir que: 

O mais chocante a respeito da participação da Andersen no esquema de 
corrupção que imperava na Enron foi o fato de a empresa, que, teoricamente, 
deveria tomar uma posição independente em relação à empresa que 
auditava, tão logo começaram os rumores sobre problemas, ter destruído 
toda e qualquer documentação que pudesse comprometer a Enron ou a si 
própria, na mais declarada atitude antiética que uma empresa do setor de 
atuação poderia tomar. Os principais executivos ligados à conta Enron estão 
sofrendo processos judiciais (BORGERTH, 2007, p. 6). 

Assim, uma empresa com mais de 89 anos de atuação no mercado de 

contabilidade, mais especificamente no ramo de auditoria, afundou junto com a Enron, 

causando um grande mal estar no mercado de capitais, que passou a duvidar da 

competência da maioria dos auditores independentes e de muitos contadores, 

prejudicando a imagem de profissionais competentes alheios a essa situação, além 

de colocar em questão a transparência e veracidade das informações relevantes de 

muitas empresas que atuavam no mercado de ações norte-americano. 

 

2.3.3 O Escândalo WorldCom 

 

A WorldCom foi uma das maiores empresas de telefonia norte-americana. Em 

julho de 2002, pediu falência, sendo que na ocasião foram divulgadas as fraudes 

praticadas pela empresa, as quais, aliás, serviram de fundamento a tal pedido 

(BORGERTH, 2007). 

De forma sucinta, pode-se asseverar que a WorldCom manipulava seus 

lançamentos contábeis, sem qualquer justificativa para tanto. Borgerth (2007, p.7), 

registra que: 
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Durante os cinco anos que antecederam à sua falência, a empresa havia 
crescido intensamente, a partir de fusões e aquisições, usando bilhões de 
dólares de suas próprias ações e dívidas de US$ 25 bilhões como mecanismo 
de financiamento desse crescimento. Para forjar essas fontes, a WorldCom 
manipulou suas demonstrações contábeis no período de 1999 a 2002, dando 
origem ao maior caso de fraude contábil da história norte-americana 
(BORGERTH, 2007, p. 7). 

Em outras palavras, a WorldCom, visando ser a maior empresa dos Estados 

Unidos em seu ramo de atuação, sob a chancela da empresa de auditoria 

independente Arthur Andersen, mascarava seus resultados e adquiria empresas em 

situação financeira precárias, porém, tal prática não durou muito tempo, eis que a 

referida empresa não suportou mais essa situação e acabou pedido falência, 

desencadeando um dos maiores escândalos da esfera contábil norte-americana.  

Hoje a WorldCom continua no mercado, buscando sua reestruturação graças a 

um rigoroso código de governança corporativa.  

Com efeito, estes foram os três principais escândalos do ramo da contabilidade 

que originaram a criação da Lei Sarbanes-Oxley, o que não significa dizer que não 

existiram outros casos de fraude contábil, como o caso Xerox, o Bristol-Myers Squibb, 

o Merck e o Tyco, entre outros, os quais neste mesmo período também foram 

relevantes para a formulação da SOX. 

Importante lembrar o caso Parmalat, que ocorreu na Itália no ano de 2003, e 

representou um dos maiores exemplos de manipulação contábil das últimas décadas 

e o crime de sonegação de impostos. Neste caso, o objetivo era fortalecer a imagem 

da empresa com resultados forjados e encobrir fraudes que incluíam o próprio 

controlador, que desviava recurso para benefício próprio (BORGERTH, 2007). 

Na ocasião, alguns gestores foram presos, outros cometeram suicídio ou foram 

assassinados, e as cooperativas que forneciam leite para a empresa encontravam-se 

com grande dificuldade financeira ou foram incorporadas por outras empresas. 

 

2.3.4 Objetivo da Lei Sarbanes-Oxley 

A Lei Sarbanes-Oxley tem como objetivo principal proteger os investidores 

com a aplicação de regras bastante rígidas, bem como o fortalecimento dos 

controles internos durante a elaboração das demonstrações contábeis e financeiras 

nas empresas, com a finalidade de transparecer a real situação financeira da 

empresa aos investidores interessados. 
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É muito importante destacar os focos principais objetivados pela SOX, pois 

cabe à lei a regulação dos controles internos a fim gerenciar riscos internos e 

externos. Sendo assim, frise-se que: 

Seus focos são exatamente os quatro valores que há duas décadas vinham 
sendo enfatizados pelo ativismo pioneiro: 1 compliance, conformidade legal; 
2 accountabily, prestação responsável de contas; 3 disclosure, mais 
transparência; 4 fairness, senso de justiça (ANDRADE; ROSSETTI, 2005, p. 
85). 

O primeiro foco, da compliance, visa a conformidade legal, isto é, estar em 

conformidade com as demonstrações e relatórios, fazendo cumprir regulamentos 

internos e externos impostos às atividades da empresa e garantindo que as 

transações e negócios sejam feitos de forma completa, adequada e correta. Cabe ao 

auditor independente informar qualquer deficiência que o sistema de controles 

internos possa apresentar, assegurando o funcionamento dos procedimentos de 

controles internos nas corporações. 

O segundo foco, da accountabily, refere-se à prestação responsável de contas, 

visa apresentar informações contábeis como: demonstrações financeiras (balanços), 

relatórios, comunicados entre outros, de forma verdadeira, completa, clara e 

tempestiva, certificando segurança de informações aos usuários internos e externos, 

de acordo com suas necessidades. 

Assim, é preciso lembrar que o principal executivo e diretor financeiro da 

empresa são, em conjunto com o auditor independente, responsáveis pelas 

informações prestadas, devendo obrigatoriamente assinar essas demonstrações com 

pleno conhecimento das punições a que estão sujeitos, caso haja discordância sobre 

as informações divulgadas (ANDRADE; ROSSETTI, 2005). 

O terceiro foco, da disclosure, que busca melhor transparência, está voltado 

para as alterações que ocorrem nas operações da instituição, sobretudo no que tange 

às informações complementares ou daquelas não constam nos relatórios, mas que 

são relevantes e por isso devem ser publicadas, uma vez que visam assegurar maior 

transparência e confiança sobre as transações financeiras das empresas, algo 

determinante para a hígida imagem da empresa. 

Por fim, o último foco, do fairness, ou senso de justiça, afirma que cada 

executivo principal, diretores executivos ou até mesmo acionistas, não devem ter 

vantagens próprias de remuneração, empréstimos, bônus, divisão de lucros, (através 
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de atitudes fraudulentas, como burlar informações, documentos), em função do cargo 

que exercem ou influencia que gozam na empresa. 

Considerando dessa forma, pode-se afirmar que os controles internos devem 

refletir os bens, direitos e obrigações da empresa, sua real situação e as severas 

punições a qualquer desvio de conduta que venha a ocorrer, sendo que as 

penalidades a que serão submetidos, caso seja detectada alguma fraude, vão de 

pagamento de multas a sujeição a processos criminais. 

Existem algumas reclamações de empresas a respeito do custo elevado na 

aplicação da lei, principalmente no cumprimento às exigências da seção 404. Ocorre 

que muitas empresas mantinham seus controles internos de forma desatualizada e 

com tecnologia ultrapassada, exigindo o aprimoramento do processo de controles 

internos e treinamento dos funcionários para execução dos novos padrões exigidos 

pela Lei Sarbanes-Oxley, com isso, o custo para adequação dos novos padrões 

tornou-se muito elevado, gerando constantes reclamações por parte dos empresários 

submetidos a essa situação (ANDRADE; ROSSETTI, 2005). 

Desta forma, percebe-se que a governança corporativa está diretamente 

relacionada ao desenvolvimento sustentável das empresas, oportunizado pelo avanço 

das melhores práticas de governança corporativa, em conjunto com a aplicação da 

SOX.  

Sem dúvida, a Lei Sarbanes-Oxley reflete transparência e confiança nos 

processos contábeis e demonstrativos financeiros das empresas, através de seus 

controles internos com alto índice de qualidade, o que contribui para a redução de 

riscos para os investidores. 

 

2.4 OS MODELOS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA 

A prática da boa governança corporativa não depende apenas de modelos 

próprios e prontos, mas também da análise sobre a situação em que a empresa se 

encontra, a natureza econômica, a sua localização geográfica, a cultura dos 

colaboradores e da sociedade ligada a ela, uma vez que estes fatores obrigam a 

implantação de modelos únicos adaptados à realidade da empresa para que exista 

sucesso na aplicação da prática da governança corporativa. 
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Neste sentido, pode-se afirmar que “os diversos modelos de governança 

corporativa são decorrentes de condições históricas, culturais e institucionais dos 

países em que cada um deles predomina” (ANDRADE; ROSSETTI, 2009, p. 30). 

Os modelos de governança corporativa não se aplicam a toda e qualquer 

realidade econômica uniformemente, porquanto é preciso levar em conta as 

diferenças que cada contexto apresenta. 

2.4.1 O Modelo Anglo-Saxão 

O modelo Anglo-Saxão é utilizado na maioria das empresas norte americanas 

e inglesas, que não raras vezes tem seu capital pulverizado, ocasionando entre 

acionistas e administradores das empresas conflitos de interesse consecutivos, em 

virtude do exagerado abuso de poder cometido pelos seus gestores de um lado, e o 

enfraquecimento de decisões dos acionistas, de outro, o que acaba gerando diversos 

prejuízos aos acionistas e demais interessados. 

De forma sucinta, pode-se dizer que 

O modelo anglo-saxão apresenta as seguintes características: a) origem anglo- 
saxônica; b) objetivos estritamente vinculados aos interesses dos acionistas: valor, 
riqueza e retorno; c) indicadores de desempenho centrados em demonstrações 
patrimoniais e financeiras; d) crescimento, riscos e retornos corporativos: avaliações 
e aferições como focos da governança (ANDRADE; ROSSETTI, 2009, p.35). 

No modelo anglo-saxão, a característica determinante é o conflito de interesses 

entre os investidores externos, que são detentores de direitos de decisão dispersos, 

e os gestores. 

A governança corporativa aplicada neste modelo, propõe melhorias, como a 

criação de conselhos de administração competente e constante avaliação de seu 

desempenho, contratação de auditoria independente, obediência às exigências 

estatutárias e integridade ética entre gestores e acionistas, entre muitas outras ações, 

a fim de corrigir a má conduta nas empresas. 

2.4.2 Modelo Alemão e Japonês 

Estes modelos abrangem o padrão dos modelos nipo-germânico, europeu e 

latino, caracterizados por estruturas de propriedade com capital concentrado. É 

também denominado como Stakeholder, predominante na Alemanha e Japão, tendo 
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seu principal conflito de interesses entre acionistas majoritários e minoritários. Em 

relação a este modelo, destacam-se as seguintes características: 

a) origem nipo-germânica; b) conjunto ampliado de interesses: geração 
abrangente de valor; c) leque mais aberto de públicos-alvo: integrados na 
estratégia corporativa; d) amplo conjunto de indicadores de desempenho; e) 
além de resultados patrimoniais e financeiros (que se mantêm essenciais), 
olhos voltados também para sustentabilidade e função social; f) geração de 
balanço ambiental e social (ANDRADE; ROSSETTI, 2009, p. 35). 

Com efeito, nota-se que o modelo em questão busca maior abrangência no 

campo de atuação nas empresas, o que confere um melhor entendimento por parte 

desses países e instituições, quanto à aplicação da governança corporativa, que 

busca justamente atuar em todas as dimensões da empresa, melhorando a qualidade 

de desenvolvimento da empresa de forma geral. 

 Os modelos alemães e japoneses têm em comum a forte presença de bancos 

em suas instituições, a gestão de opiniões e a orientação stakeholder (ANDRADE; 

ROSSETTI, 2009). 

Particularmente, conforme os autores supramencionados, no modelo alemão 

existe a gestão coletiva, exercendo uma consciência de governança que permite a 

participação de todas as classes trabalhadoras envolvidas nas empresas, desde os 

gestores até os operários, sindicatos e bancos, pela busca de melhores acertos na 

continuidade da empresas e maiores benefícios aos agentes envolvidos com a 

companhia. 

No modelo japonês, o diferencial é a constituição de somente um conselho, 

porém, bem numeroso, pois a propriedade é integrada por grupos de ações cruzadas 

(Keiretsu) (ANDRADE; ROSSETTI, 2009). 

O objetivo da governança corporativa em relação ao modelo adotado por essas 

nações, é o de minimizar os conflitos de interesses entres os acionistas majoritários e 

minoritários, uma vez que este tipo de conflito em particular é o que mais se mostra 

comum em tais situações. 

2.4.3 O Modelo Latino – Americano 

O modelo de governança corporativa latino-americano é baseado em estudos 

sobre as características apontadas no cenário da economia latina a partir da década 

de 1980, quando ocorreram as privatizações, concentração patrimonial, 
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reestruturação de sistemas financeiros, fundos de pensão e tradições jurídicas, entre 

outros fatores. 

A principal característica do modelo latino-americano é a concentração de 

capital, que favorece os acionistas majoritários e enfraquece os acionistas 

minoritários, sem contar, ainda, aqueles casos em que a empresa, pessoa jurídica, 

acaba se confundindo com a figura da própria pessoa física gestora, o que é comum 

em empresas tradicionais, de pequenos grupos familiares, que não raras vezes 

concentram todo o poder de decisão em suas mãos. 

Neste sentido, vale registrar que  

O modelo latino é similar aos modelos aplicados na Alemanha, Japão, e 
Europa Ocidental, caracterizados pela estrutura de propriedade concentrada. 
No Brasil, a estrutura de propriedade concentrada predomina com o controle 
das empresas em poder de grupos familiares (MACHADO FILHO, 2006, 
p.96). 

Não obstante, uma das vantagens do capital concentrado é o maior controle 

que o acionista majoritário dispõe para acompanhar de perto as tomadas de decisões 

dos administradores e executivos, isto é, esse acionista está mais próximo dos 

agentes envolvidos com a empresa, podendo interferir nas decisões e negócios da 

empresa, consequentemente os custos de gestão caem, o que também é um ponto 

positivo. 

Por outro lado, quem pode ser prejudicado com essa situação é o acionista 

minoritário, que tem fraco poder de voto e influência sobre as decisões da empresa, o 

que, sem dúvida, torna sua situação menos vantajosa. 

Com efeito, pode-se afirmar que a governança corporativa atua nesse modelo 

em função da minimização dos conflitos entre os acionistas majoritários e minoritários, 

a fim de assegurar os direitos dos acionistas minoritários e corrigir o excesso de poder 

ou influencia por parte dos acionistas majoritários, sobre os conselhos definidos pela 

instituição (MACHADO FILHO, 2006). 

Por fim, em relação a estes três últimos modelos abordados, é importante 

observar, ainda, que a efetividade das práticas da governança corporativa depende 

do cumprimento dos “critérios de eficiência que lhes sejam apropriados e sejam 

compatíveis com a cultura local” (BERGAMINI JUNIOR, 2005, p.154). 
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2.5 O VALOR DA GOVERNANÇA CORPORATIVA NO BRASIL  

A governança corporativa começou a expandir-se no Brasil em meados dos 

anos de 1990, quando o Brasil abriu sua economia e derrubou barreiras a 

competidores estrangeiros. Também foi à época em que ocorreram as fusões, 

aquisições e as privatizações, atraindo investidores estrangeiros e institucionais. Para 

mantê-los, muitas empresas investiram na aplicação de melhores práticas de 

governança corporativa, almejando o crescimento econômico e o fortalecimento das 

empresas internas, no sentido de tornarem-se mais competitivas em face das demais 

empresas mundiais (CARMO, 2006). 

Como elucida Lie Uema do Carmo, 

Por causa da abertura econômica, privatizações, melhoria da conjuntura 
macroeconômica e criação de um ambiente legal e regulatório, ocorreu uma 
onda inédita de fusões e aquisições. Esses fenômenos contribuíram, de um 
lado, para fortalecer o capitalismo familiar e privado, e, de outro lado, para 
alterar o perfil da estrutura de propriedade das companhias abertas 
brasileiras, que passou a contar com a presença representativa de 
investidores estrangeiros e institucionais notadamente dos fundos de pensão 
(CARMO, 2006, p. 5). 

A partir destas mudanças, incluindo a globalização, passou-se a exigir das 

empresas a aplicação da política de governança corporativa dentro dos padrões 

internacionais de demonstrações contábeis, de modo padronizado e de acordo com 

órgãos reguladores reconhecidos internacionalmente. Esta política buscava garantir 

transparência nos negócios das corporações, atrair mais investidores estrangeiros e 

manter os institucionais. 

Neste passo, destaque-se que: 

Os países em desenvolvimento, em busca de recursos financeiros e 
estratégias que proporcionem o crescimento econômico, começaram a 
atentar para a necessidade de desenvolverem seus mercados de capitais, de 
forma a proporcionarem mais uma forma de ingresso de recursos em suas 
economias (LAMEIRA, 2001, p.19). 

Assim, fica claro a necessidade das empresas, com incentivo do governo, 

angariar investimentos em seus negócios, como garantia de continuidade da sua 

sobrevivência no mercado e consequentemente auxiliando no crescimento da 

economia brasileira. 

Não obstante, essas mudanças contribuíram para a abertura da economia e de 

certa forma exigiram a aplicação das políticas da governança corporativa, mesmo no 

Brasil, que tem como característica principal o capital centralizado, que se concentra 
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nas mãos de familiares e proprietários, desencadeando o clássico conflito de 

interesses entre controladores e minoritários. 

Contudo, é importante lembrar que um grande interessado na aplicação pelas 

empresas da governança corporativa no Brasil é também o governo, uma vez que tal 

prática acaba refletindo diretamente no crescimento da economia, beneficiando todos 

os envolvidos no mercado de capitais. 

Nesta perspectiva, conforme Lameira (2001, p.20): 

 Observam-se alguns estudos no sentido de que o desenvolvimento desse 
mercado pode permitir o ingresso de recursos estrangeiros. Dois fatores 
ajudam a essa compreensão: 

1. A existência empírica e teórica que indicam que o desenvolvimento do 
mercado de capitais impacta positivamente no crescimento econômico. 

Deve-se ressaltar, porém, que somente se verifica a existência de mercados 
de capitais fortes em economias de elevado grau de desenvolvimento 
econômico. Nessas economias, a renda per capita das pessoas permite-lhes 
que destinem parte de seus recursos para investimentos de longo prazo, 
como mostram os investimentos em ações. 

2. As empresas nacionais, em vista do processo de globalização e em razão 
da necessidade imperiosa de crescente competitividade, necessitam crescer 
para competir. Se não conseguirem, perderão mercados pra as grandes 
multinacionais, ou mesmo poderão vir a ser adquiridas por estas. 

Portanto, fica evidente a importância da governança corporativa para o Brasil 

ou para qualquer outra nação que deseje equilibrar e desenvolver seu mercado de 

capitais, bem como fortalecer sua economia ou favorecer seu crescimento, como é o 

caso dos países emergentes. 

Ademais, Andrade e Rossetti (2009) explicam que as empresas brasileiras 

ameaçadas com a quebra de barreiras, a globalização e a livre concorrência, de certa 

forma foram obrigadas a adequar-se às exigências do mercado mundial a fim de 

garantir sua continuidade. Dentre estas exigências merece destaque a reestruturação 

das empresas, através da criação de conselhos administrativos, conselhos de 

auditoria e fiscais, respeito aos princípios contábeis, adequação as normas e 

princípios de governança corporativa e, para empresas de capital aberto que 

negociam suas ações na bolsa de valores de Nova York, a inclusão no cumprimento 

da regulamentação da Lei Sarbanes–Oxley, que atinge todas as empresas com ações 

negociadas em bolsas de valores dos Estados Unidos. Tais fatos corroboram a 

intenção de dar transparência às instituições, chamar a atenção e interesse de 

investidores internos e externos, captando com isso maiores recursos e igualando-se 

às demais empresas brasileiras e mundiais numa competitividade mais equilibrada. 
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2.5.1 O Sistema Corporativo Brasileiro 

Andrade e Rossetti (2009) pontuam que, conforme estudos e análises 

comparativas, pode-se inferir que o sistema corporativo brasileiro é um dos mais 

concentrados no mundo. O sistema corporativo brasileiro apresenta-se sob as 

seguintes condições: 

a) Pequeno número de empresas que têm expressão mundial, tanto do ponto 
de vista de suas dimensões, como de seus graus de inserção no ambiente 
global de negócios. 

b) Presença expressiva de empresas de origem externa entre as 500 as 
maiores do setor real e as 100 maiores do setor financeiro. 

c) Entre as sociedades anônimas, preponderância das de capital fechado, em 
relação às abertas, tanto de capital privado, quanto estatais. 

d) Expressiva participação do capital privado tanto nacional, quanto de origem 
externa, relativamente ao de controle do Estado. 

e) Participação expressiva dos investimentos estrangeiros e dos institucionais 
no mercado de capitais. 

f) Entre as empresas de capital privado nacional, forte presença de grupos 
familiares e alta concentração de propriedade (ANDRADE; ROSSETTI, 2009, 
p.267). 

A partir dos fatores acima apontados, depreende-se que as empresas 

brasileiras precisam melhorar alguns aspectos, porém estão no caminho certo para 

consolidação de um mercado de capital equilibrado e significativo no cenário mundial, 

levando em consideração os níveis de governança que vem sendo desenvolvido no 

país a partir das iniciativas de instituições governamentais, como veremos a seguir. 

2.5.1.1 Instituto Brasileiro de Governança Corporativa 

A governança corporativa no Brasil segue regulamentos para melhorar o 

desempenho e facilitar o capital das empresas, através do Código das Melhores 

Práticas elaborado pelo IBGC, pela cartilha de governança da Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM), entres outros órgãos reguladores (ANDRADE; ROSSETTI, 2009). 

Segundo Lameira (2001), amparada pelos estudos do IBGC, o Código das 

Melhores Práticas de Governança está dividido em seis partes: 

Propriedade – acionistas, quotistas, sócios; 
Conselho de administração – representando a propriedade; 
Gestão – executivo principal (CEO) e diretoria; 
Auditoria – auditoria independente; 
Fiscalização – conselho fiscal; 
Ética/conflito de interesses. 
Sua pratica deve ocorrer de forma sempre voluntária, sendo suas diretrizes: 
Transparência; 
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Prestação de contas (accountability); 
Eqüidade (LAMEIRA, 2001, p. 57). 

A primeira parte do código, que trata da propriedade, diz respeito ao direito a 

voto e regras de votação, a constituição da assembléia geral de acordo com o estatuto 

da empresa, bem como as mudanças de controle da empresa, entre outros pontos. 

A parte referida ao conselho de administração, descreve como deve ser sua 

constituição, seus poderes e responsabilidades, seus membros, suas atribuições e 

funções, assim como seu relacionamento com os demais agentes da empresa, 

principalmente o proprietário, os executivos e diretores  

A terceira divisão que se restringe a gestão, está voltada para a competência 

do CEO e diretoria, além do respeito à ética e transparência no que tange à confecção 

dos relatórios financeiros e contábeis, informações relevantes e o relacionamento com 

os demais agentes envolvidos na empresa. 

A quarta parte, relativa a auditoria, trata da competência e responsabilidade 

plena na aplicação de seu trabalho na empresa. 

A parte da fiscalização é responsável pela estruturação do conselho fiscal, suas 

atribuições e obrigações diante da empresa e seu relacionamento com os 

proprietários, auditores, executivos e diretores. 

Por fim, a última parte se reporta a todos os indivíduos interessados na 

empresa, a fim de coibir qualquer atividade suspeita e minimizar o conflito de 

interesses. 

Esta é a estruturação do Código das Melhores Práticas de governança, que 

prega uma melhor reestruturação e consequente desenvolvimento das empresas. 

2.5.1.2. Comissão de valores Mobiliários (CVM) 

A cartilha da CVM foi criada a partir da reforma da Lei das Sociedades por 

Ações, em 2001, e do Código Civil, em 2003 (ANDRADE; ROSSETTI, 2009). Da 

referida cartilha pode-se destacar os principais aspectos: 

a) A redução do limite máximo de emissão de ações preferenciais. 
b) A redefinição dos direitos dos titulares de ações preferenciais. 
c) A competência e a convocação da assembléia geral de acionistas. 
d) A composição, funcionamento e a competência do conselho fiscal. 
e) A composição e a competência do conselho de administração. 
f) A eleição e a composição da direção executiva. 
g) Os acordos de acionistas. 
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h) a alienação do controle das companhias abertas. 
i) A arbitragem e a solução de conflitos internos. 
 j) As novas formalidades inseridas no Código Civil (ANDRADE; ROSSETTI, 
2009, p. 284). 

Com efeito, observa-se que a cartilha da CVM apresenta muitos pontos em 

comum com as apresentadas pelo Código do IBGC, pois ambas buscam uma 

regulamentação de certa forma padronizada, almejando quase sempre o mesmo 

objetivo de transparência e equilíbrio sobre as negociações das instituições. 

2.5.1.3. Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA) 

A Bolsa de Valores de São Paulo teve a iniciativa de criar novas condições que 

serviram de alicerce para a governança corporativa no Brasil, sobretudo em função 

das novas exigências provindas da abertura do mercado no ano de 2000. 

Essa iniciativa surgiu no ano de 2000, com a criação de três níveis de 

governança diferenciados, são eles o Nível 1, o Nível 2 e o Novo Mercado, que são 

segmentos especiais de listagem produzidos com o objetivo de proporcionar um 

ambiente de motivação para investidores e para as companhias. Os níveis 1 e 2 são 

voltados para as empresas que já negociavam pelo mercado tradicional e o novo 

mercado é para as empresas que venham a abrir seu capital (ANDRADE; ROSSETTI, 

2009). 

Para as empresas aderirem a qualquer listagem dos três níveis é fundamental 

a assinatura do contrato de adoção de práticas diferenciadas de governança 

corporativa celebrado entre a BOVESPA e a companhia, administradores, 

conselheiros fiscais e controladores. No contrato, cabe à empresa a obrigação do 

cumprimento dos requisitos e a BOVESPA fiscalizar e, se for o caso, punir os 

infratores (ANDRADE; ROSSETTI, 2009). 

O novo mercado tem seus compromissos também vinculados, como nos outros 

níveis de governança, a prestação de informações que facilitam o acompanhamento 

e a fiscalização dos atos da administração e dos controladores da instituição, com o 

uso de medidas societárias que equilibram os direitos de todos os acionistas, o que 

consequentemente reduz o risco. 

A inclusão de uma empresa no novo mercado é caracterizada pela assinatura 

de um contrato entre a empresa, seus controladores, administradores e a BOVESPA. 

A adesão ao novo mercado pelas empresas brasileiras que abriram seu capital é 
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expressiva e a transferência do segmento tradicional para o novo mercado também, 

reflexo da atenção e tratamento especial que os investidores dispõem a este 

segmento. 

Andrade e Rossetti (2009) destacam que, no Brasil a governança corporativa 

foi desenvolvida e enriquecida com a interferência de várias instituições nacionais que 

contribuíram para seu aperfeiçoamento, através da elaboração de códigos, 

recomendações e cartilhas que estabelecem padrões eficazes na aplicação da 

governança corporativa pelas empresas interessadas. 

Os reflexos que esse desenvolvimento da governança corporativa trouxe ao 

Brasil são positivos, pois atraem investidores para as empresas. 

 

2.6 GOVERNANÇA CORPORATIVA EM EMPRESAS FAMILIARES  

 

A separação entre família e empresa nos processos de tomada de decisões, 

direção e controle é fundamental para que a empresa garanta sua sobrevivência no 

mercado. Desta forma, surge a necessidade de uma governança promissora da 

organização que promova seu crescimento contínuo.  

Conforme Bueno, Fernández e Sánchez (2007, p. 101) “As empresas 

familiares, por conta de suas particularidades e apesar da sua grande 

heterogeneidade, devem elaborar um sistema de governança adequado para suas 

características específicas que garanta a defesa de todos os agentes nelas 

envolvidos. ” 

Em relação à governança de uma empresa familiar Bueno, Fernández e 

Sánchez (2007, p. 102) afirmam que “[...] a governança empresarial é um sistema de 

estruturas e processos para dirigir e controlar as empresas e responder por isso”. 

Segundo os autores estas funções podem ser entendidas da seguinte forma: 

 Dirigir: refere-se à definição da orientação estratégica que será adotada 

para o longo prazo e à participação das decisões em relação a alocação 

dos recursos financeiros, humanos, tecnológicos, etc.  

 Controlar: refere-se à supervisão das funções de direção 

desempenhadas pela alta direção da empresa em relação ao 

cumprimento dos objetivos e à aplicação dos recursos estratégicos.  
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 Responder: significa prestar contas aos acionistas, membros da família, 

acionistas institucionais, investidores externos, etc.  

Para Bueno, Fernández e Sánchez (2007) estas três funções se complementam 

e servem como alicerce da estrutura de governança, e o principal problema das 

empresas familiares consiste em delimitar quem assumirá as responsabilidades de 

cada função. Conforme os autores, a estrutura de governança deve ser adaptada às 

características e a realidade de cada empresa, sendo assim, esta distribuição de 

responsabilidades será estruturada conforme a fase de crescimento na qual a 

empresa se encontra. 

Nas empresas familiares, o “princípio da governança corporativa” refere-se às 

relações entre empresa, os acionistas (sócios), a família e seus herdeiros. 

(BORNHOLDT, 2005, p.27). 

A governança corporativa surge nas organizações familiares, como um 

mediador, que através dos seus princípios e códigos estabelece normas de 

tratamentos e de procedimentos a serem seguidos por todos, além de pacificar os 

conflitos existentes. 

IBGC (2007), esclarece alguns pontos sobre a governança corporativa em 

organizações familiares: 

A governança corporativa em empresas de controle familiar, portanto, 
estabelece as relações não apenas no âmbito da separação entre 
propriedade e gestão (como no caso das empresas não familiares), mas no 
âmbito das relações entre família, patrimônio societário (propriedade) e 
empresa (gestão). Como consequência, o sucesso na questão da 
governança de empresas familiares depende da capacidade da família definir 
sua atuação nessas três esferas, criando mecanismos formais e legais para 
administrar suas diferenças e conflitos (IBCG, 2007, p. 23). 

As boas práticas de governança corporativas são importantes em qualquer tipo 

de organização, elas estabelecem diretrizes a serem seguidas, nas organizações 

familiares, ela tem a função de separar as três esferas que as envolvem, como destaca 

Floriani (2008, p. 227): 

Mesmo consciente da necessidade de separação dos interesses familiares 
em relação às empresas familiares, através do tripé – família – propriedade – 
administração, com uma estrutura espacial capaz de identificar claramente 
os cuidados, interesses e necessidades básicas, um novo desafio se 
apresenta ao empresariado nacional: administrar profissionalmente as 
empresas seguindo princípios e valores comuns a todos os sócios quotistas 
ou acionistas.  
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Para proporcionar um nível de qualidade existente no primeiro mundo, 

necessário se faz a implementação de boas práticas de governança. Entre os órgãos 

instituídos pela governança corporativa, o conselho de administração tem um 

destaque, não apenas nas organizações familiares mais também nas organizações 

não familiares. A sua implantação deve ser feita de forma cautelosa, onde 

profissionais estejam à frente do controle. 

Segundo o código das melhores práticas de governança corporativa IBGC 

(2007), conselho de administração é: 

Órgão colegiado encarregado do processo de decisão de uma organização 
em relação ao seu direcionamento estratégico, é o principal componente do 
sistema da governança corporativa. Seu papel é ser o elo entre a propriedade 
e a gestão para orientar e supervisionar a relação desta última com as demais 
partes interessadas. O Conselho recebe poderes dos sócios e presta contas 
a eles. 

O Conselho de Administração é o guardião do objeto social e do sistema de 

governança. É ele que decide os rumos do negócio, conforme o melhor interesse da 

organização. 

Toda organização deve ter um Conselho de Administração eleito pelos sócios, 

sem perder de vista as demais partes interessadas, seu objetivo social e sua 

sustentabilidade no longo prazo. 

“O Conselho de Administração deve sempre decidir em favor do melhor 

interesse da organização como um todo, independentemente das partes que 

indicaram ou elegeram seus membros” (IBGC, 2007, p. 29). Para que o conselho de 

administração seja atuante, que possa deliberar de forma mais eficiente recomenda-

se que não seja um membro da família, assim podendo ser imparcial na tomada da 

decisão correta. 

Conforme Silva (2010, p. 211), as boas práticas ajudam os membros da família: 

 Obter transparência contábil e administrativa 

 Ser tratados com equidade 

 Entender as necessidades da companhia 

 Conhecer os riscos do negócio 

 Nomear representantes para gerir o negocio 

 Certificar-se de que as decisões do controlador serão fiscalizadas· Saber seus 

direitos e deveres legais 

 Resolver conflitos de interesses entre os herdeiros e demais acionistas 
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 Garantir a continuidade de um retorno financeiro 

 Aprender a seguir um código de ética 

 Adotar uma postura de responsabilidade social. 

Bornholdt (2005) destaca a existência de diversos órgão que estão relacionados 

com a gestão da organização e a inter-relação com a família, assim contribuindo para 

a boa prática da governança corporativa nas empresas familiares. Destacando-se 

entre esses órgãos o Conselho de Família. 

O conselho de família é um órgão optativo, mas de fundamental importância, 
a ser considerado nas empresas familiares. Geralmente é instituído no acordo 
societário para deliberar sobre os interesses e expectativas dos familiares nos 
negócios. Também cuida de suas participações na sociedade e zela pelo 
patrimônio dos sócios e acionistas. Além disso, administra os conflitos de 
interesse entre familiares. Dessa forma, os assuntos pertinentes às famílias 
ficam restritos ao âmbito desse conselho, diminuindo a ingerência e a 
interferência nas decisões e nas questões empresariais (BORNHOLDT, 2005 
p. 79). 

Silva (2006, p. 66) se refere ao conselho de família como: 

As sociedades familiares devem implantar um conselho de família, com o 
objetivo de discutir assuntos familiares e expectativas em relação à sociedade 
– limites entre interesses familiares e empresariais, preservação dos valores 
familiares, planejamento de sucessão etc. o conselho de família não deve 
confundir com o conselho de administração. 

IBGC (2007), em seu código das melhores práticas de governança corporativa 

descreve a importância do conselho de família: 

Organizações familiares devem considerar a implementação de um Conselho 
de Família, grupo formado para discussão de assuntos familiares e 
alinhamento das expectativas dos seus componentes em relação à 
organização. Entre as principais práticas do Conselho de Família estão: 

 Definir limites entre interesses familiares e empresariais; 
 Preservar os valores familiares (história, cultura e visão 

compartilhada); 
 Definir e pactuar critérios para proteção patrimonial, crescimento, 

diversificação e administração de bens mobiliários e imobiliários; 
 Criar mecanismos (ex: fundo de participação) para a aquisição de 

participação de outros sócios em caso de saída; 
 Planejar sucessão, transmissão de bens e herança; 
 Visualizar a organização como fator de união e continuidade da 

família; 
 Tutelar os membros da família para a sucessão na organização, 

considerando os aspectos vocacionais, o futuro profissional e a 
educação contínua; e  

 Definir critérios para a indicação de membros que irão compor o 
Conselho de administração. 

Os objetivos do Conselho de Família não devem ser confundidos com os do 
Conselho de Administração, que são voltados para a organização 
(IBGC,2007, p.27). 

O conselho de família deve se reunir com bastante frequência para deliberar os 

assuntos pertinentes aos interesses da família como o patrimônio, administração entre 
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outros, e esses assuntos devem ser discutidos antes mesmo de levar ao conselho de 

administração. Deve-se ter bem claro que o papel do conselho de família é de 

defender os interesses do grupo familiar, já o do conselho de administração é de 

manter uma gestão com transparência e equidade. 

Bornholdt (2005) destaca que outro código estabelecido e de suma importante 

nas organizações familiares é o código de ética, que estabelece de que forma a 

família, acionistas e colaboradores devem se relacionar e se portar. Existe ainda 

outros códigos, que auxiliam na gestão das organizações - em especial das empresas 

familiares, são de suma importância, pois é através deles que muitos conflitos, muitos 

problemas podem ser resolvidos sem que haja problemas maiores. 

A empresa familiar deve estruturar sua governança fundamentada num 

eficiente sistema de direção e controle das atividades diárias, assim como nos 

benefícios promovidos pela adequada gestão dos conselhos, permitindo, desta forma, 

a perpetuação da organização. 

Por fim, pode-se destacar que a governança corporativa desempenha um papel 

fundamental nas companhias, faz crescer a credibilidade atraindo maior número de 

investidores. Nas companhias familiares, forma um elo entre acionistas e a família, 

estabelecendo formas de gestão, conduta e assegurando os interesses de ambos.  

Pode-se destacar a importância da governança corporativa nas companhias 

familiares, que distingui a propriedade da família, estabelece conselhos que auxiliam 

a gestão da companhia onde se destaca o conselho de administração, que é 

encarregado de tomar as decisões e deliberar os assuntos pertinentes a companhia. 

Nas companhias familiares o conselho de família é essencial, a família delibera 

assuntos pertinentes aos interesses familiares antes mesmo de ser apreciado pelo 

conselho de administração. 

 

2.7 GOVERNANÇA E COMPLIANCE 

 

Sendo o compliance um alicerce da governança corporativa, que por sua vez é 

pautada na transparência e ética das informações, é ele a ferramenta adequada para 

a minimização dos impactos advindos de qualquer atividade empresarial, sendo que 

permite a sustentabilidade da organização ao inseri-la num ciclo de crescimento sólido 

e efetivo, com reconhecimento constante e seguro da imagem da organização, o que 

é fundamental na atualidade.  
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Os primeiros passos acerca do compliance no Brasil surgiram com a publicação 

da Lei nº. 9.613/1998 (BRASIL, 1998), que dispõe sobre os crimes de lavagem de 

dinheiro envolvendo organizações empresariais e governamentais, contudo, as 

organizações internacionais, muito antes desta lei, já observavam seus princípios e, 

timidamente, aplicavam em sua governança corporativa, com a finalidade de obter 

outros resultados além da conformidade com a lei.  

Com a publicação da Lei nº 12.846/2013 (BRASIL, 2013), a chamada Lei 

Anticorrupção, o tema tomou maior vulto, iniciando-se as discussões teóricas e 

procedimentos capazes de contribuir para o cumprimento da norma, bem como evitar 

exposição ao risco financeiro, legal e de imagem às organizações empresariais 

(CAPANEMA, 2014).  

Sendo um tema novo, o compliance no Brasil recebe um tratamento importante 

especialmente dentro das organizações empresariais (CABETTE; NAHUR, 2013).  

Na própria política, com os acontecimentos mais recentes relacionados aos 

julgamentos de políticos por corrupção (caso mensalão), observa-se a importância da 

manutenção de práticas de compliance, mesmo na administração pública.  

É perceptível que as organizações não sobrevivem por si só. Estas necessitam 

relacionar-se com fornecedores, clientes, órgãos reguladores, órgãos governamentais 

e não governamentais, com seus empregados, com a comunidade onde estão 

inseridas e até mesmo com a comunidade internacional (MANZI, 2009).  

Com a evolução cultural, Mazi (2009) destaca que, a globalização e a 

disseminação cada vez maior e mais veloz de informações, críticas, notícias e 

opiniões de todas as espécies de públicos, faz-se necessário que organizações 

públicas e privadas estejam atentas às suas obrigações, controlando-as, monitorando-

as, tornando-se responsável por cada elemento delas, utilizando ferramentas 

possíveis para prever, mensurar e evitar exposições que lhe tragam passivos ou riscos 

legais e financeiros. 

 

2.7.1 Conceito de Compliance e suas Características 

O compliance é uma ferramenta empregada pelas organizações, não somente 

empresariais como também governamentais, para o controle e gestão de informações 
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capazes de mitigar riscos na condução estratégica dos negócios e organizações que 

buscam alcançar determinados resultados (CABETTE; NAHUR, 2013).   

Conforme Cabette e Nahur (2013), na tradução literal, compliance significa 

conformidade. De acordo com estudos dos autores apresentados, o tema tomou maior 

vulto na década de 90 no Brasil, com a entrada em vigor de leis e resoluções acerca 

da lavagem de dinheiro e mais recentemente com a chamada “lei anticorrupção”, isto 

porque a ferramenta é utilizada para que empresas e órgãos governamentais, tenham 

conformidade nas suas práticas, assegurando o cumprimento e aderências às leis, a 

observância de princípios éticos e normas de conduta, aderência e implementação de 

procedimentos, internos, sistemas de informação, planos de contingência e políticas 

internas, segregando funções e gerenciando informações, fomentando culturas de 

prevenção à ilegalidade e de controle interno buscando sempre a esta conformidade.  

Importante lembrar que as organizações, ao buscarem esta conformidade, 

certificam-se do cumprimento das exigências de órgãos reguladores e fiscalizadores, 

auditorias internas e externas, bem como associações de classe e outros órgãos que 

tenham o condão de fiscalizar ou punir de forma pecuniária ou não, os desvios e 

ilegalidades.  

Coimbra e Manzi (2010), em sua obra Manual de Compliance, transcrevem a 

definição da missão de compliance da ABBI – Associação Brasileira de Bancos 

Internacionais e da Federação Brasileira dos Bancos Nacionais do ano de 2003:  

Assegurar, em conjunto com as demais áreas, a adequação, fortalecimento 
e o funcionamento do sistema de controles internos da instituição, procurando 
mitigar os riscos de acordo com a complexidade de seus negócios, bem 
como, disseminar a cultura de controles para assegurar o cumprimento de 
leis e regulamentos existentes (COIMBRA; MANZI, 2010, p.4). 

As primeiras organizações que aderiram ao compliance no Brasil foram as 

financeiras, não só por conta da legislação, mas também, por conta da influência 

internacional, onde as primeiras legislações versaram sobre práticas de corrupção 

mais vultuosas que lhe deram origem, derivando de práticas de instituições financeiras 

(CABETTE; NAHUR, 2013). 

Nos Estados Unidos, em 1977, foi promulgada a Foreing Corrupt Practices Act 

(Práticas de Corrupção no Exterior) mais conhecida no Brasil como FCPA. Empresas 

multinacionais cuja origem de sua sede era norte-americana, por força da FCPA, 

passaram a adotar práticas de compliance em suas unidades espalhadas pelo mundo 
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e disseminando a prática com a finalidade de reduzir ou amenizar penalidades 

provenientes da corrupção (CABETTE; NAHUR, 2013). 

Ocorre que nesta evolução, verificou-se, conforme Saavedra (2011) que muito 

mais do que uma prática capaz de minimizar penalidades, o compliance tornou-se 

ferramenta de gestão, pois esta forma de controle derivou da prática da área contábil, 

a auditoria, permitindo que o controle de informações provenientes desta prática fosse 

utilizado como ferramenta capaz de contribuir com a estratégia das organizações.  

Nesse sentido, o autor supracitado destaca que,  o compliance, por ter derivado 

de uma necessidade de controle por conta da prática de corrupção e ilegalidades, 

afastando ou minimizando a responsabilidade penal de administradores das 

organizações, revestiu-se da natureza jurídica criminal e, agora, fortemente abordada 

como criminal compliance, busca mecanismos capazes de salvaguardar organizações 

que ao comprovar práticas de conformidade, são capazes de individualizar os sujeitos 

que deverão ser punidos por terem descumprido todas as normas éticas e legais às 

quais a organização o sujeita.  

Até o advento da Lei nº 12.846/2013, a chamada Lei Anticorrupção, não se 

falava em responsabilização criminal empresarial a não ser por crimes relacionados 

ao meio-ambiente. A referida Lei no seu artigo 7º, VIII, prevê expressamente que:  

Art 7º Serão levados em consideração na aplicação das sanções:  

[...]  

VIII – a existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, 
auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de 
códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica [...] (BRASIL, 
2013). 

Depreende-se claramente do dispositivo, que os administradores que 

implantarem em suas organizações os mecanismos de compliance, poderão utilizá-lo 

como forma de amenizar as possíveis sanções acerca de práticas cometidas pelos 

seus empregados. 

Segundo Coimbra e Manzi (2010, p.8), o pilar de compliance é a integridade, 

cuja principal função é “estabelecer limites por intermédio de normas, ou seja, 

condições, leis, regras, critérios, etc.” É por meio da integridade, que as diversas áreas 

das organizações interagem propiciando a sustentabilidade e a conformidade por 

meio do compromisso, consistência, coerência e continuidade.  
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Além de todo este aspecto do cumprimento das normas para evitar punições, 

há que se ressaltar outro importante ponto onde Saavedra (2011) coloca “[...]o qual 

deveria melhorar o relacionamento da empresa com os stakeholders1 e com o 

mercado. [...]” ou seja, o relacionamento das organizações com seus públicos.  

Não é possível e tampouco admissível que uma organização sobreviva sem 

quaisquer relacionamentos. Todas as organizações precisam se relacionar com seus 

clientes, com seus fornecedores, com os órgãos governamentais, com os órgãos 

reguladores, enfim, com toda espécie de público que denominamos stakeholders.  

É destes relacionamentos que surgem os conflitos que causam os prejuízos 

materiais e imateriais para as organizações e a prática do compliance, minimiza a 

possibilidade de existência destes conflitos ao mapear os procedimentos, calcular os 

riscos de acordo com as normas expressas, implícitas ou não no cotidiano da 

organização. 

 

2.7.2 Objetivos e Vantagens da Utilização do Compliance 

 

Atualmente, as organizações, antes mesmo de buscarem lucros, procuram não 

perder, e para isto, revestem-se das mais variadas ferramentas, aplicadas a toda 

cadeia do negócio, para que nada possa impactar seus resultados ou atrapalhar sua 

estratégia de crescimento e desenvolvimento com vistas ao lucro.  

Segundo Coimbra e Manzi (2010, p.21): “Um modelo de compliance definido e 

adaptado às especificidades e exigências locais reduz a exposição da organização ao 

ambiente local”.  

Manzi (2009, p.64) destaca que “A governança corporativa nasceu e evoluiu da 

equidade, transparência e responsabilidade pelos seus resultados – sustentabilidade”. 

Segundo a autora a governança surgiu da necessidade de monitoramento, controle e 

gestão, por parte dos executivos das empresas.  

Coimbra e Manzi (2010) destacam que a governança corporativa, que é o 

sistema pelo qual as organizações são dirigidas e monitoradas, envolvendo os 

relacionamentos entre acionistas/cotistas, conselho de administração, jurídico, 

auditoria independente e conselho fiscal, que é pautado na transparência, equidade, 

                                                           
1 Público estratégico, parte interessada, intervenientes 
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prestação de contas e responsabilidade corporativa, agregam valor à organização 

garantindo-lhe perenidade nos negócios, ressaltando que:  

Segundo os autores, a perda da eficiência, a falta de qualidade nas decisões e 

o déficit no resultado são consequências da ausência de governança, cujo pilar do 

compliance pode alicerçar com o fornecimento de informações, capazes de qualificar 

estas decisões, possibilitando a adoção da melhor estratégia em busca do resultado, 

evitando a vulnerabilidade da organização. 

2.7.3 O Compliance e a Organização Empresarial 

É no meio empresarial que o compliance está tomando sua maior importância, 

onde as organizações têm transformado suas assessorias jurídicas em parceiros de 

negócios, capazes de contribuir para a estratégia que possibilita alcançar os 

resultados operacionais desejados, deixando de ter este setor como opressor e 

impeditivo de crescimento dos negócios (CABETTE; NAHUR, 2013).  

Como o compliance tem pautado o crescimento organizacional empresarial com 

ética, respeito e reconhecimento por todos os stakeholders, é capaz de solidificar a 

imagem da organização, fazendo-a crescer de forma acelerada e sustentável. O 

compliance tem recebido extrema importância, pois também é fator primordial, capaz 

de reduzir o risco legal que, por sua vez, também reflete na imagem, reconhecimento 

e solidez empresarial. Em razão disso, cria um ciclo vicioso: o compliance reduz o 

risco que melhora a imagem e reputação que solidifica esta imagem permitindo o 

crescimento sólido e efetivo, dando cada vez mais reconhecimento, solidez e 

sustentabilidade para a organização (CABETTE; NAHUR, 2013).  

 Para que uma empresa defina os seus pontos mais críticos, capazes de gerar 

inconformidades possíveis de abalar sua estratégia e sustentabilidade, ela pode iniciar 

por meio de uma análise SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), no 

Brasil, conhecida como FOFA (Forças, Oportunidades, Fraquezas, Ameaças). 

Segundo Gonçalves, os objetivos de uma análise SWOT são:  

Conhecer melhor através de uma análise externa o meio ambiente em que 
se atua ou pretenda atuar, identificando as oportunidades, ou seja, situações 
que se entenda que os clientes demandam ou possam demandar produtos 
ou serviços que não estão sendo atendidos da melhor maneira pelos atuais 
fornecedores ou concorrentes (GONÇALVES, 2012, p.2). 
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O autor, ainda, destaca que é necessário “identificar as ameaças” que são 

potenciais “variáveis políticas, econômicas, sociais, tecnológicas” além da verificação 

do mercado onde se pretende atuar, observando os produtos, serviços e fornecedores 

já existentes.  

De acordo com Gonçalves (2012, p.2), é necessário “Conhecer com 

abrangência e imparcialidade, através de uma análise interna, os pontos fortes[...]”, 

que são traduzidos nos recursos e competências disponíveis à organização, avaliando 

desde os recursos humanos, a localização física, os recursos materiais e tecnológicos 

disponíveis (máquinas e equipamentos), os recursos intangíveis como marcas, 

patentes, direitos autorais, contratos, sem esquecer obviamente, dos recursos 

financeiros, tudo que traz vantagem competitiva para a organização em relação aos 

seus concorrentes. 

Esta análise permite que a empresa, dentro de sua estratégia e por meio da 

análise interna, identifique seus pontos fortes e seus pontos fracos e na análise 

externa identifique oportunidades e ameaças. Uma legislação ou norma pode ser um 

ponto que figure em qualquer dos quadrantes de uma análise, pois pode ser um ponto 

forte quando a empresa domina e consegue cumprir todas as suas determinações, 

fazendo com que surjam oportunidades em virtude desta facilidade e domínio da 

legislação, ao passo que pode ser um ponto fraco, quando a organização não 

consegue cumprir e observar a norma, o que se torna uma ameaça e poderá gerar 

alguma espécie de dano para a empresa (CABETTE; NAHUR, 2013).  

Todos os setores da empresa devem ser mapeados devendo ser criados 

procedimentos para que estes setores possam contribuir para a missão e visão da 

empresa e sempre de forma sustentável, ou seja: proporcionando crescimento, 

minimizando riscos e perdas.  

Toda organização empresarial, embora cumpra os papéis a ela atribuídos como 

função econômica e função social, visam especialmente a obtenção de lucro para 

seus acionistas (GONÇALVES, 2012).  

De acordo com Cabette e Nahur (2013), embora muitas destas empresas não 

tenham um registro formal de seus procedimentos, todas de alguma forma seguem 

preceitos baseados em seus valores e crenças que balizam o comportamento das 

relações no ambiente interno e externo, além é claro, da observância das leis, normas 
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e regulamentos vigentes, o que leva a concluir que mesmo que informalmente, todas 

buscam alguma prática de conformidade.  

Porém, quando não há o registro desta busca pela conformidade, não há a 

comprovação capaz de diminuir penalidades e, tampouco, auxiliar na estratégia da 

empresa para o crescimento e desenvolvimento de novos negócios, por isso, a 

importância de um programa formal de compliance, com a emissão de manuais, 

normas de conduta e boas práticas deve ser editado.  

Bottini (2013) entende que muitas das organizações, especialmente as 

multinacionais, já possuem seus manuais de ética e comportamento, sendo que 

algumas o intitulam: manual de compliance, código de ética ou normas de conduta, 

que nada mais são do que um pequeno compêndio das normas de conduta esperadas 

de seus empregados.  

Ao falar sobre o comportamento das empresas, Bottini (2013), em seu artigo “O 

que é compliance no âmbito do Direito Penal? ” Destaca que compliance tem um 

conceito que busca assegurar o cumprimento de regras para evitar problemas 

jurídicos e éticos para manter a imagem da empresa. 

Tudo corrobora para a importância da aplicação de compliance para as 

organizações empresariais, objetivando sua segurança jurídica, financeira, moral e 

sustentabilidade de seus negócios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

3.1 ÁREA GEOGRÁFICA DO ESTUDO 

 Tendo em vista a importância da aplicabilidade da Governança Corporativa, 

principalmente em empresas de origem familiar, o presente trabalho de pesquisa 

abrange a Cidade de Caçador, situada no meio oeste do Estado de Santa Catarina. 

Neste município quase a totalidade das empresas são de origem familiar, justificando 

a relevância social do estudo pelo impacto socioeconômico e responsabilidade social 

que as mesmas representam no contexto onde estão inseridas. Caçador é uma cidade 

com 76.571 (IBGE- censo de 2016) e os seus principais setores de atividades que 

geram empregos formais são a indústria de transformação com 43,96%, serviços 

19,30%, comercio 14,59% e administração pública com 10,69% (Perfil 

socioeconômico de Caçador – Programa de Desenvolvimento e Redução das 

Desigualdades Regionais – Publicação 2016). 

Cerca de 290 indústrias de diversas áreas fazem com que Caçador seja 

considerada a “Capital Industrial do Meio Oeste”.  Destaque para o setor madeireiro. 

Através de suas próprias florestas, o município produz madeira serrada, celulose, 

papel, papelão, mobília, entre outros derivados, contando ainda com indústrias de 

produção metal-mecânica, plástica, couro/calçadista e confecções. Na agricultura, 

destaca-se a cultura do tomate, maior produtor do Sul do Brasil, além da uva, vinho, 

pêssego, pimentão e milho. Possui um PIB de R$ 1.027.647.000,00 sendo 

considerada a 15ª Economia e 8º maior exportador de Santa Catarina. (IBGE, 2016). 

3.2 A ORGANIZAÇÃO 

 A Adami S/A é uma organização empresarial privada de natureza familiar 

fundada em 1942 pelo Sr. José Rossi Adami. A empresa atua nos segmentos de 

plantio e tratamento de madeira, fábrica de papel, fábrica de portas e embalagem de 

papelão ondulado. Constituída em 9 de junho de 1942 com a razão social Adami & 

Cia Ltda, iniciou sua atuação no segmento madeireiro com uma estrutura modesta. 

Nesta época praticava a comercialização de madeiras brutas. No ano de 1956 ocorreu 

a mudança para razão social Adami S/A – Madeiras. Acompanhando o crescimento e 

desenvolvimento da região, a empresa mantinha como principais atividades, além do 

tratamento da madeira bruta, também a fabricação e comercialização de caixas de 



92 
 
madeira. Os constantes investimentos realizados em máquinas e equipamentos foram 

decisivos para início da verticalização dos setores de atuação, permitindo a ampliação 

da linha de produtos, fundamental para a conquista de novos mercados. Atualmente 

está composta pelas Unidades de Negócio Florestal, Madeireira, Papel, Embalagem 

de papelão ondulado e Energia elétrica.  

Os principais produtos, fruto da atividade industrial, são madeira serrada e 

beneficiada, paletes, painéis, molduras, portas, Kits de portas, papel para 

embalagens, chapas e caixas de papelão ondulado, energia elétrica e o plantio de 

florestas produtivas, desde a produção de mudas a colheita. As Unidades de Negócios 

dispõem de processos produtivos automatizados que funcionam de forma integrada, 

realizando atividades exclusivamente voltadas ao fortalecimento do nome e das 

marcas Adami e Vert. A Adami S/A surgiu de um sonho do seu fundador, tornando-se 

valorizada pela eficiência operacional, foco nos resultados e transparência nos 

relacionamentos.  

As Unidades de Negócios estão assim distribuídas: 

 Área Florestal – plantio, conservação e extração de madeira em área 

aproximada de 42 mil hectares, sendo de sua propriedade 60% deste 

montante. É certificada pelo FSC (Forest Stewardship Council)  

 Produção de Papel – fabricação de papel dos tipos kraft, miolo e capa para 

atendimento da Unidade de Negócio Embalagem e para venda externa.  

 Madeireira – fabricação de painéis, molduras, madeira serrada e beneficiada, 

portas e kits de portas destinados ao mercado interno e externo.  

 Energia – geração de energia através das PCH (Pequenas Centrais 

Hidrelétricas) direcionada para consumo próprio e venda ao mercado. 

 Embalagem – produção de chapas e caixas de papelão ondulado. É 

atualmente o negócio de maior faturamento do grupo. Atende ao mercado 

interno e abastece, principalmente, os três estados do sul do Brasil.  

 A empresa procura manter um relacionamento adequado com seus 

stakeholders, pois entende que o engajamento de todos é que produz a base de 

sustentação do negócio e o fortalecimento para seu crescimento. Neste contexto 

estão identificados como público de influencia os colaboradores, fornecedores, 

clientes, acionistas, órgãos governamentais e a comunidade. A seguir como a 

empresa procura interagir com estes protagonistas do negócio:  
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 Colaboradores: 

Com um quadro funcional de 2.000 colaboradores a empresa mantem vários 

programas com ações de melhorias, adoção de hábitos saudáveis, programas de 

incentivo à educação e aprimoramento profissional. Ciente de que são os 

colaboradores os responsáveis pelo crescimento e sucesso de uma empresa, investe 

constantemente em seu quadro através de programas educacionais, treinamentos, 

capacitações e diversos projetos sociais e esportivos. Dentre os principais programas 

que atestam a preocupação com seus colaboradores se destaca: 

 Conscientização: Outubro Rosa, Novembro Azul, Vacinação contra gripe, feira 

da saúde, na medida certa, unidade móvel odontológica, diálogo de segurança 

no trabalho, amiga da gestante, doe medula óssea, etc.  

 Integração: programa “Bem Viver Adami” visando a qualidade de vida dos 

colaboradores através de campanhas e promoção de eventos, são 

desenvolvidos diversos projetos, atividades e ações, que contribuem para o 

bem-estar, a qualidade de vida e a saúde de todos. Destaca-se também o 

programa de visita da família na empresa, dia do trabalhador e festa da criança.  

 Treinamentos e Educação: Programa voltado para o desenvolvimento contínuo 

dos colaboradores, a empresa disponibiliza, em parceria com institutos e 

órgãos públicos a formação na educação básica. Em 2014 foram investidos R$ 

1,2 milhões com uma média mensal de 805 participantes. Em 2016 foram 

investidos R$ 1 milhão na formação curricular básica e técnica, como no 

desenvolvimento comportamental com ênfase no desenvolvimento de 

liderança e trabalho em equipe. 

 Benefícios: Objetivando uma vida social, profissional e pessoal saudável e de 

qualidade a empresa oferece uma gama de benefícios destacando-se o prêmio 

assiduidade, bolsas de estudo, centro de condicionamento, convenio com 

creches, biblioteca própria, distribuição de kits escolares para filhos de 

colaboradores, prêmio decenal, programa de ginastica laboral, transporte, 

projeto habitacional, plano de saúde, convenio com farmácias, atendimento 

odontológico e programa de alimentação do trabalhador.  

 

 Comunidade:  

Objetivando cumprir sua responsabilidade social, a empresa mantem projetos 

sociais destacando-se; contribuição para que a Prefeitura Municipal de Caçador 
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construísse o parque central, um espaço destinado à cultura e lazer e desporto, 

parceria com a Prefeitura da cidade de Ponta Serrada na manutenção de um posto 

de saúde para atendimento dos moradores e um automóvel disponível 24 horas, 

específico para o transporte de pessoas que necessitam atendimento diferenciado, 

apoio ao desenvolvimento social da cidade de Calmon através da doação de carteiras 

para creche, concessão de moradia gratuita aos colaboradores por determinado 

tempo possibilitando a reorganização e melhor gerenciamento das finanças das 

famílias para a conquista da casa própria.  

 Acionistas:  

Anualmente o plano de negócios é elaborado e alinhado de acordo com os 

objetivos e metas quantitativas estabelecidas pelos seus diretores, que conta om o 

apoio e total concordância de todos os acionistas, os quais estão em constante 

relacionamento com a empresa. Para a elaboração do plano de negócios, inicialmente 

se faz uma análise prospectiva da empresa, com base em cenários alternativos, 

procurando antecipar a possíveis ameaças ao retorno de uma remuneração justa pelo 

capital investido, indispensável para a realização de um processo de gerenciamento 

corporativo eficiente que os mercados atuais impõem a seus participantes. 

 Governo:  

Participa ativamente das principais entidades que ajudam a regulamentar e 

nortear as ações da empresa e de seus profissionais. A empresa faz parte do 

Sindicato das Industrias de Celulose e Papel de Santa Catarina (SINPESC), da 

Associação Comercial e Industrial de Caçador (ACIC), além de manter ótimo 

relacionamento com todos os Sindicatos representantes dos Trabalhadores de todas 

as categorias. O público interno tem total liberdade para decidir se quer ou não se 

associar em suas respetivas entidades de classe. Ao atuar não só no âmbito local, 

estende suas atividades desenvolvendo relacionamentos no setor governamental com 

os poderes Executivo, Legislativo e órgãos nas esferas federal, estadual e municipal. 

     Em suas práticas internas mantem contato com entidades que norteiam as 

políticas de meio ambiente e biodiversidade visando o desenvolvimento sustentável. 

Com a presença de Unidades de Negócios em várias comunidades a empresa 

provoca impactos através do desenvolvimento de programas e ações 

socioambientais, geração de renda, geração de emprego e recolhimento de tributos. 

Estas iniciativas resultaram nas conquistas do 16º prêmio Empresa Cidadã lançado 
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pela ADVB/SC (Associação dos dirigentes de Vendas e Marketing de Santa Catarina), 

Selo social lançado pela Câmara de Vereadores de Caçador, posição de destaque 

entre as Melhores Empresas para Trabalhar em Santa Catarina (GPTW – Great Place 

to Work), as 150 Melhores Empresas em Práticas de Gestão de Pessoas (PGPs – 

Práticas de Gestão de Pessoas – Grupo Gestão em RH), as 100 Melhores Empresas 

em Cidadania Corporativa e 100 Melhores Empresas em indicador de 

Desenvolvimento Humano Organizacional (IDHO – Indicador de Desenvolvimento 

Humano Organizacional – Grupo Gestão em RH). 

3.3 FONTE DOS DADOS  

 Os dados utilizados para a elaboração e execução do presente trabalho são 

originários de revisão bibliográfica em dissertações, teses, artigos, periódicos (jornais, 

revistas etc.), sítios da Internet, livros e institutos dedicados aos estudos dos temas 

abordados, entre outros.  

 A parte inicial apresenta o contexto de formação das empresas familiares no 

Brasil, discute os propósitos da organização e os conceitos de separação de 

propriedade, controle e gestão. A segunda parte apresenta os principais conceitos da 

Governança Corporativa e sua aplicabilidade às empresas de origem familiar.  

 Para Yin (2001), quando se tem um fenômeno a ser investigado dentro do seu 

contexto de vida real e suas fronteiras, não há uma definição palpável. Nessas 

circunstâncias, uma forma de pesquisa social que se pode utilizar é o estudo de caso.  

 A pesquisa se inicia com o levantamento bibliográfico sobre o tema onde se 

explora revistas de negócios, artigos, livros e sites especializados com a intenção de 

obter maior conhecimento sob o tema, servindo de base para elaboração da análise 

e realizar o levantamento na empresa escolhida. Este levantamento é concretizado 

através de entrevistas semiestruturada com um executivo de mercado que ocupa o 

cargo de Diretor e um acionista, pertencente à família fundadora, que ocupa também 

um cargo de Diretor. Ambos fazem parte do Conselho de Administração.  

 Dentro da formulação da situação problema, essa dissertação visa analisar a 

aplicabilidade da Governança corporativa no âmbito singular da empresa familiar, em 

relação as recomendações existentes no Código das melhores Práticas de 

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

seus métodos de administração e os resultados obtidos.  
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Para Gil (1999), “a entrevista é seguramente a mais flexível de todas as 

técnicas de coleta de dados que dispõe as ciências sociais”. A entrevista foi feita de 

forma semiestruturada com roteiro previamente estabelecido, mas que não excluiu 

que outras questões fossem levantadas durante a mesma pela riqueza de fatos, 

histórias das gerações, decisões e ações com critérios emocionais que são 

características das empresas familiares. Este roteiro possui a vantagem de possibilitar 

a obtenção de dados aprofundados acerca do problema da pesquisa e ser flexível 

para o entrevistador, que poderá alterar questões e incentivar os entrevistados a 

adicionar comentários e pontos fundamentais ao objetivo.  

3.4 ANÁLISE DE CONTEÚDO 

 A coleta de dados e informações foi realizada através de entrevistas individuais 

semiestruturada com dois executivos da empresa estudada. Salienta-se que 

primeiramente a intenção seria de entrevistar até cinco gestores, mas a preferência 

recaiu em apenas dois, pois partiu-se do pressuposto de que os mesmos representam 

posições e responsabilidades na companhia que vão de encontro a proposta principal 

do objetivo da pesquisa, isto é, Empresa familiar e Governança Corporativa. Ambos 

assumem papel decisivo na forma como as informações convergem e são 

interpretadas pela organização. Um deles sendo sócio acionista e atuante no dia a dia 

das operações e pertencente à família fundadora e outro, profissional de mercado 

tendo mesmo nível hierárquico e pertencente ao conselho. Com esta opção de 

escolha abrangeu-se a metade do Conselho de Administração composto por quatro 

conselheiros. 

 A coleta das informações ocorreu durante os meses de agosto e dezembro do 

ano de 2017 e com duração média de uma hora cada, totalizando cinco encontros 

para discussão e ponderações acerca dos assuntos abordados nas questões. Com o 

objetivo de instigação e levantamento das informações foram formuladas questões 

que abrangeram os seguintes temas:  

 Com relação ao sistema de Governança Corporativa 

 O confronto de interesses entre os acionistas e os seus gestores 

 Planejamento Estratégico institucional 

 Informatização dos processos organizacionais 

 Projetos de investimentos 
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A opção pela técnica de entrevista semiestruturada se deu em função de 

proporcionar ao entrevistador melhor entendimento e captação da perspectiva dos 

entrevistados, pois as entrevistas livres, ou seja, totalmente sem estrutura, onde os 

participantes da pesquisa falam livremente, “resultam num acumulo de informações 

difíceis de analisar que, muitas vezes, não oferecem visão clara da perspectiva do 

entrevistado” (ROESCH, 1999, p.159)  

Após as respostas espontâneas, foram apresentadas algumas situações para 

que os entrevistados descrevessem como seria sua estratégia de gestão diante de 

situações inseridas no tema governança. Algumas questões foram respondidas por 

escrito e outras, em sua maioria, narradas verbalmente.  

Ainda, como fonte de dados, cabe ressaltar a observação direta realizada pelo 

pesquisador com circulação livre pelas áreas da organização, participação em alguns 

momentos de decisão corporativa e atividades diárias e rotineiras da organização. A 

observação desempenha papel importante, pois obriga o investigador a estabelecer 

um contato direto com a realidade estudada (MARCONI; LAKATOS,2002).    

Por questões éticas não vamos divulgar nem identificar os entrevistados, 

apenas nomeá-los como entrevistado 1 e 2, no intuito de resguardar as informações 

da organização e dos seus colaboradores.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 ESTUDO DE CASO 

4.1 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES OBTIDAS 

 A empresa adota alguns conceitos-chaves dentro das boas práticas de 

Governança Corporativa que já são praticados. Através de divulgação adequada 

procura impregnar na organização seus princípios e valores. Esta prática vem desde 

as gerações anteriores e entende que são elementos diferenciados e podem agregar 

muito valor. Se adequadamente comunicados e disseminados, podem se tornar uma 

força convergente dos esforços de todos os níveis hierárquicos da empresa. Desta 

forma acrescenta uma identidade perante seus fornecedores e clientes, culminando 

com relacionamentos mais sólidos e competitivo nos negócios, 

Há uma tendência clara nos esforços em proporcionar a maior transparência 

na gestão. Este tem sido um elemento capaz de reforçar a relação com colaboradores, 

fornecedores, clientes, Governo e sociedade como um todo. Este esforço acaba 

sendo um elemento de atração de capital e adiciona valor à organização.  

Os Stakeholders desejam conhecer o modelo de gestão da organização e com 

isso o aspecto financeiro deixa de assumir o protagonismo deixando, cada vez mais, 

de ter importância absoluta. Eles procuram saber quais os mecanismos de 

monitoramento e controle são utilizados pelos sócios quotistas, pois estes são os mais 

interessados na criação de valor e também querem acompanhar como as decisões 

estratégicas são tomadas e esperam que a participação dos empreendedores que 

fundaram a empresa não deixe de existir. 

Fazendo uma comparação com o conceito de Governança preconizado pela 

OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico) que é definida 

como o conjunto de relações entre as diversas áreas da companhia e outras partes 

interessadas, proporcionando a estrutura que define os objetivos da empresa, como 

atingi-los e a fiscalização do desempenho, pode-se afirmar que este corresponde em 

grande parte a realidade da governança na Adami S/A.     

É possível afirmar que as práticas de Governança Corporativa buscam a 

melhoria da eficiência, transparência nas informações, melhor comunicação entre as 

partes interessadas e os acionistas culminando com geração de valor. A Adami S/A 

está estruturada para tal. As movimentações que levem às ações de maior 

envergadura e que possam significar impacto importante para a competitividade da 
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organização quando envolvam as estratégias de negócio, são definidas pelo Conselho 

de Administração. O grupo gerencial administra exclusivamente sua implementação, 

proporcionando elementos para que este conselho possa monitorar sua evolução. 

Dentre os projetos estratégicos há os que tratam de mudanças de processos e 

representam melhorias de rotina. Estes também são administrados pelo grupo 

gerencial estando os projetos sob suas alçadas. 

Sobre a relação com fornecedores, a Adami S/A seleciona e contrata baseado 

em critérios técnicos, profissionais e éticos. Os processos de contratação são pré-

determinados e buscam sempre a melhor relação custo-benefício. A capacidade 

técnica dos fornecedores e analisada por meio da qualidade do produto ou serviço, 

desempenho na entrega, documentação correta e cumprimento da entrega acertada 

e conformidade do produto e/ou serviço contratado. Mecanismos de medição estão 

centrados nos requisitos: 

 A empresa deve ser legalizada 

 A empresa deve ter capacidade econômica, social e ambiental 

 Sustentabilidade e credibilidade no processo de suprimento 

 Manutenção dos direitos humanos das pessoas que se relacionam com eles 

 Apresentar melhorias práticas de sustentabilidade 

 Para a contratação de serviços terceirizados bem como o ingresso dos mesmos 

nas dependências das Unidades de Negócios da empresa, implantou-se um sistema 

integrado de dados. Esta integração acelera o processo de contratação do prestador 

de serviço e garante um cadastro de forma completa de todos os profissionais que 

adentram as instalações para a prestação dos serviços.  

 Periodicamente os fornecedores são avaliados através de sistemas de 

qualificação envolvendo as dimensões: 

 Qualidade (IQF – Índice de Qualificação de Fornecedor) não conformidade, 

retorno e plano de ação, medindo sua eficácia.  

 Redução de custo – prazo de pagamento, ganhos anuais de valor agregado, 

custo evitado e participação anual em negociações de compras. 

 Sustentabilidade – documentação e certificações, respostas aos questionários 

trimestrais de gestão. 

 Otimização de processo – implementação de projetos de melhoria, participação 

no processo, criatividade e inovação.  
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 Nas análises das respostas dos entrevistados foram notadas algumas 

particularidades divergentes. Enquanto o entrevistado 1 defende que o menor custo 

no momento da compra ainda é o melhor critério e traz benefícios no curto e médio 

prazo, o entrevistado 2 argumentou que a discussão fornecedor-cliente não deve ser 

pautada apenas no preço e condições de pagamento, mas sim nas relação ganha-

ganha. Defende que o cliente deve conhecer seu fornecedor profundamente - seus 

processos, custos, capacitações e problemas. A relação fornecedor-cliente não deve 

ser pautada apenas no preço, mas sim nos processos que geram os custos e, 

portanto, os preços. Registrou de forma enfática que os fornecedores precisam ter 

sua margem de lucro adequada ao seu negócio, mas ao mesmo tempo precisam 

reduzir seus custos para consequentemente reduzir seus preços.    

 Com relação aos clientes, especificamente os que proporcionam maior 

faturamento ao grupo e pertencem a carteira de vendas do negócio embalagens de 

papelão ondulado, se concentram nos Estados do Paraná, Santa Catarina, Rio 

Grande do Sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Os Estados do Sul representam 

quase a totalidade da carteira de vendas sendo grande parte deste volume destinado 

ao ramo frigorifico. No segmento de molduras, painéis e madeira serrada, o mercado 

externo é o maior destino. Já a fabricação de Portas destina seus produtos para o 

mercado interno atendendo as grandes construtoras e lojas de varejo ligadas a 

construção civil. Além da existência de uma estrutura robusta de vendas e 

principalmente de pós-venda concentrando esforços no atendimento aos desejos e 

perspectivas dos clientes, é feita semestralmente uma pesquisa de satisfação que 

permite com o resultado, traçar diagnósticos para apontar o caminho da evolução e 

formas de orientação para atendê-los da melhor forma possível. Esta pesquisa 

engloba os itens qualidade do produto, data de entrega, atendimento, transporte, 

condições de recebimento e comparativo com melhor fornecedor. 

Os entrevistados 1 e 2 convergem na questão da seleção de clientes, pouca 

concentração de vendas e depuração da carteira. 

No entendimento do entrevistado 1, em um período de crescimento econômico 

robusto a estratégia de concentrar vendas em determinado cliente pode ser até 

acertada, mas preocupa se houver uma crise que atinja diretamente os clientes dessa 

empresa. O perigo que se apresenta é ficar refém quando se corre o risco de perdê-

lo e ter de oferecer vantagens e descontos cada vez maiores para mantê-lo.  
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Já o entrevistado 2 concorda que há um risco na concentração de vendas, mas 

pondera que alterar drasticamente a carteira de clientes implica na criação de novos 

produtos, serviços e formas de atendimento, e que a diversificação não pode ser feita 

aleatoriamente sem antes definir qual perfil de cliente é mais interessante para compor 

o novo portfólio da empresa. Deve-se levar em consideração também a alteração da 

forma como a equipe comercial prospectará as novas oportunidades.  

 A empresa dispõe de procedimentos que descrevem os processos produtivos 

e especificações dos produtos fabricados, além de seguir os procedimentos 

específicos das normas do FSC (Forest Stewardship Council) e descritos nas normas 

do Sistema de Gestão da Qualidade. Integrado à área fabril, funciona o Setor de 

Controle de Qualidade que atua no monitoramento e controle dos processos, 

baseados na NBR ISSO 9001:2008, de forma a garantir a qualidade e confiabilidade 

dos produtos que a empresa oferece a seus clientes.  

Dentro do princípio da transparência, que consiste na disponibilização para as 

partes interessadas de informações que sejam de seu interesse e não apenas aquelas 

impostas por disposições de leis e regulamentos, a empresa promove mensalmente 

reunião para discussão de resultados. Com a presença de todos os gerentes de todas 

as Unidades de Negócios e diretoria, são divulgados os resultados mensal e 

anualizados de cada Unidade de Negócio e da Companhia de forma consolidada.  São 

analisados em conjunto os dados do demonstrativo de resultado e resultado 

financeiro. Na mesma reunião cada gerente, seja de áreas de apoio ou de Unidades 

de Negócios apresentam os resultados dos indicadores de desempenho a eles 

atribuídos. A cada meta não atingida é feito um plano de ação para reverter o resultado 

adverso. É uma forma de divulgar a todos o que acontece na empresa e promover o 

esforço coletivo para mitigar os desvios. 

Ainda como parte do princípio da transparência, a empresa disponibiliza um 

canal de diálogo e participação através de linha telefônica (0800) exclusiva e 

amplamente divulgada possibilitando a interação com sugestões, reclamações, 

denuncias, mantendo assim um relacionamento ágil e transparente com seus 

stakeholders, reforçando e ampliando a interação com a sociedade. Todas as 

mensagens são registradas individualmente em boletim e repassado à gerencia da 

área citada para que proceda a averiguação da denúncia, acompanhamento e 

devolutiva 
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A empresa estabelece seu planejamento estratégico visando o monitoramento 

adequado das ações e respectivos indicadores de desempenho. Como forma de 

ampliação de sua visão estratégica com procedimentos de Governança Corporativa, 

o planejamento estratégico visa o alinhamento das ações e visões entre sócios e 

gestores. O que norteia o planejamento é o que está estabelecido na “Visão” da 

empresa. Antes de detalhar o planejamento estratégico baseado na visão, cabe 

mencionar os demais valores estabelecidos, divulgados e disseminados na 

organização. 

MISSÃO: Cultivar florestas, beneficiar madeiras, produzir papel, embalagem e 

energia, gerando riqueza com equilíbrio ambiental e desenvolvimento social. 

VISÃO: Ser reconhecida pela gestão do negócio e qualidade dos produtos e 

admirada pelo desempenho. 

VALORES: 

 Crescimento: contínuo para tornar-se líder nos segmentos de atuação 

 Comprometimento: Com soluções inovadoras, produtos e serviços que 

atendam às necessidades dos clientes. 

 Responsabilidade: Com o desenvolvimento econômico, tecnológico, 

ambiental, social, cultural, político e comunidade. 

 Sustentabilidade: Utilizando práticas eficientes na manufatura em 

respeito ao meio ambiente e a sociedade. 

 Ética: Nas relações com os stakeholders, de forma a garantir a 

continuidade do negócio. 

 

PARTES INTERESSADAS: 

 Acionistas: Retorno sobre investimento, valorização do negócio 

 Clientes: Qualidade dos produtos, pontualidade na entrega e preço justo 

 Fornecedores: Fidelidade no relacionamento e pontualidade nas 

obrigações 

 Colaboradores: Oportunidade de crescimento e atendimento às 

obrigações 

 Sociedade: Geração de emprego, respeito ao meio ambiente e 

responsabilidade social. 
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POLÍTICA DA QUALIDADE: 

  Beneficiar madeiras, produzir papel e embalagem de modo sustentável, 

satisfazendo as partes interessadas.  

Baseado na “VISÂO” o planejamento estratégico está estabelecido em três 

grandes grupos de objetivos dentro das diretrizes gerais e projeta metas a serem 

alcançadas em período de quatro anos: 

a) melhorar a gestão do negócio 

b) melhorar a satisfação dos clientes (Qualidade), Percentual do custo da não 

qualidade, Percentual de Devolução sobre Receita e Percentual de 

reclamações de clientes.   

c) melhorar o desempenho (Objetivos como resultado líquido e EBTIDA que 

abrange todas as Unidades de Negócios). 

 O questionário preparado para entrevista foi composto de questões 

abrangendo quatro grupos de assuntos relacionadas a Gestão Organizacional: 

Governança Corporativa, Planejamento Estratégico Institucional, Informatização dos 

Processos Organizacionais e Transparência. O resultado aponta para uma 

convergência de opiniões nos assuntos abordados, tanto pelo executivo de mercado 

como pelo acionista fundador pertencente a uma das famílias detentoras do negócio. 

Nota-se uma clara sintonia na visão e na necessidade de transformação das relações 

internas, relações com o mercado e propósitos de futuro para a empresa. Por 

questões éticas não vamos divulgar nem identificar os entrevistados, apenas nomeá-

los como entrevistado 1 e 2, no intuito de resguardar as informações da organização 

e dos seus colaboradores. 

 O planejamento estratégico e o plano de negócios são anualmente elaborados 

de forma alinhada com os objetivos dos acionistas que participam, de forma ativa no 

monitoramento de todas as atividades da empresa. Além de receberem todas as 

informações necessárias que lhes permitem uma visão ampliada sobre a gestão dos 

negócios, é através dos relatórios periódicos que conseguem visualizar a empresa 

como um todo e analisar os investimentos realizados, os quais geram vantagem 

competitiva e agregam valor às marcas Adami e Vert. Pautados pela confiança e 

transparência nas tomadas de decisões, busca-se constantemente o fortalecimento 

de uma relação cada vez mais sólida com os stakeholders. 



104 
 
  O Conselho de Administração é formado pelo Diretor Presidente, Diretor Vice-

presidente, Diretor Superintendente e pelo Diretor de Suprimentos que avaliam e 

oferecem suporte estratégico às decisões a serem tomadas. O comitê gerencial é 

composto pelos responsáveis finais de cada atividade da empresa, possui funções 

táticas e operacionais tendo como objetivo avaliar, tomar decisões e indicar novas 

diretrizes para aprovação junto a Diretoria. Este conselho reúne-se mensalmente, ou 

quando necessário, para analisar os indicadores de cada Unidade de Negócio, bem 

como, os impactos, riscos e oportunidades derivados de questões econômicas, 

ambientais, sociais e estratégicos. A gestão econômica, social e ambiental é realizada 

pela gerência de cada área pertinente, que tem autonomia para responder em casos 

em que a solução for de ordem comum. Em situações que envolvam impactos 

maiores, é a diretoria que acompanha, analisa e realiza as tomadas de decisão.  

 O Diretor Presidente tem o papel de representar institucionalmente a empresa 

em todos os órgãos e eventos sociais. Além disso tem funções executivas e também 

acompanha constantemente as ações e acontecimentos de todas as Unidades de 

Negócios e o cumprimento das metas anuais estabelecidas.    

 Com relação a Governança Corporativa há uma real motivação para implantá-

la, decorrente da urgência provocada pela necessidade de mais controles e 

transparência na gestão. O entrevistado 1 fez a seguinte observação: 

A governança corporativa é importante para todos os tipos de organização, 
mas ela é fundamental para empresas familiares e com acionistas ainda na 
condução dos negócios, pois é esta governança que dá transparência nas 
estratégicas e metas, e define a forma de gestão. (registro de entrevista pelo 
autor)  

 Já o entrevistado 2 comentou sobre a necessidade de transparência nas 

relações tanto interna como externa e fez o seguinte comentário: 

Sem transparência não há como comunicar-se com todos os níveis da 
organização, não há como estabelecer estratégias e metas e 
consequentemente cobrar resultados. (registro de entrevista pelo autor) 

 Quando a entrevista discorreu sobre planejamento estratégico e sua 

necessidade, a resposta apurada foi similar e dentro de uma linha de pensamento 

totalmente convergente. Destaca-se a observação feita pelo entrevistado 1: 

O Planejamento Estratégico, com seus desdobramentos, contendo as metas 
organizacionais, é a diretriz da organização que norteia o seu futuro. A 
comunicação deste planejamento passa ser fundamental para o seu sucesso, 
de forma clara e simples. Todos devem conhecer o seu papel, as suas 
responsabilidades e qual é a sua parte no todo. (registro de entrevista pelo 
autor) 
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 Abordou-se o aspecto da profissionalização e seus resultados alcançados até 

o momento. Ambos veem como ponto positivo e a tendência é que isto se intensifique 

nos próximos anos, buscando substituições de gestores e/ou aprimoramento 

profissional dos que executam cargos de comando. Apesar dos resultados favoráveis, 

a empresa necessita de um processo de profissionalização para acompanhar novos 

modelos de gestão e utilizará mecanismos de Governança corporativa para apoiar e 

organizar essa importante etapa de desenvolvimento. Os traços deste processo de 

profissionalização levam a utilização dos mecanismos de governança. A escolha 

destes novos profissionais é tomada em consenso e as entrevistas, seleção e 

aprovação passa por pelo menos três membros do conselho.  

 Vale destacar que os entrevistados realçaram em suas posições os requisitos 

desejáveis para a empresa e o perfil dos gestores deve estar focado no planejamento 

estratégico, processo orçamentário, gestão de pessoas e gestão de desempenho. 

Com relação aos aspectos culturais os mesmos percebem que a cultura da empresa 

hoje disseminada denota que a mesma se aproxima das práticas de uma empresa 

profissionalizada e focada na inovação, tanto em produtos, como na característica de 

gestão.  

As dificuldades e facilidades expostas durante as entrevistas com os diretores, 

corrobora a real necessidade de implantação e melhoria de uma nova ordem de 

administração. Quanto aos objetivos da pesquisa, levando-se em conta os dados 

levantados e a analise realizada, confirmou-se a suposição inicial de que a adesão ás 

práticas de Governança Corporativa ocorre de forma gradativa e contínua, nem 

sempre na velocidade adequada, mas através de fases em que forças e fatores 

desempenham um papel determinante.  

Analisando os modelos mencionados na pesquisa sobre Governança 

Corporativa, pode-se afirmar que a Adami S/A se enquadra num modelo em transição. 

A empresa ainda apresenta resquícios de práticas encontradas na maioria das 

empresas familiares que ainda não aderiram ao programa de governança, mas 

avança para uma gestão mais profissionalizada, moderna e atualizada com as 

melhores práticas do mercado. As principais características identificadas que denotam 

o avanço na gestão são: 

 Conselho de Administração com componente externo à família 
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 Transparência e prestação de contas plenamente confiáveis (sistemas 

de contabilidade gerencial) 

 Investimentos de grande porte em Tecnologia da Informação. 

 Os principais processos do negócio da organização são suportados por 

sistemas informatizados 

 As práticas de responsabilidade socioambiental atendem os requisitos 

de Responsabilidade Corporativa 

 As ações extrativistas atendem na integridade as questões ambientais 

 O nível de profissionalismo hoje existentes atende às expectativas dos 

acionistas 

 O plano estratégico institucional vigente contém pelo menos um 

indicador de resultado para quantificar o cumprimento de cada objetivo 

estratégico estabelecido 

 Existe um alinhamento estratégico de projetos de investimento com os 

fatores críticos de sucesso da empresa e os processos-chave do negócio 

 Procura se antecipar as tendências de mercado e projeta e discute 

investimentos para acompanhar o nível de exigências em serviço e 

qualidade dos clientes 

 Os resultados da Companhia são apresentados a todos os Gerentes da 

empresa em reunião formal e junto com a Diretoria.  

Se percebe que nos valores e princípios da Adami S/A, há uma grande 

preocupação com a sociedade e no crescimento sustentável, por isso, investe 

constantemente em tecnologia, ações sociais em seu entorno, ações de proteção ao 

meio ambiente e sistemas de qualidade. Entende que adotando as boas práticas de 

Governança Corporativa, principalmente nos requisitos de prestação de contas e 

transparência na gestão, estabelece os pilares da administração da empresa 

melhorando seu status atual e projetando seu futuro. Sua diretoria e sócios percebem 

que ao adotar uma série de regras provem uma empresa mais justa, englobando os 

interesses das diversas partes deste complexo sistema: acionistas, gestores, 

funcionários, clientes, fornecedores, sociedade e Estado.    

 

 



CONSIDERAÇÕES 

 Esta dissertação teve como objetivo identificar as iniciativas, dentro de uma 

empresa Catarinense situada na Cidade de Caçador, com relação à adoção da 

Governança Corporativa. Constatou-se que muitos princípios de governança se fazem 

presentes na empresa estudada. O executivo de mercado e o acionista, que fazem 

parte do Conselho de Administração, demonstraram sintonia entre ideias, conceitos e 

opiniões e o resultado obtido no estudo denota a importância de ter uma Governança 

Corporativa estabelecida e que seu funcionamento correto poderá oferecer melhorias 

para o desempenho e sucesso da empresa.  

 A empresa familiar se tornou um objeto de estudo específico ao longo dos 

últimos tempos tanto no meio empresarial como no âmbito acadêmico, pelo fato de ter 

grande participação e importância sobre o ambiente econômico na maioria dos países 

industrializados. A complexidade a ela atribuída se justifica pelos laços bastante 

estreitos entre família, propriedade e gestão, o que dificulta sua administração. 

Após inúmeras pesquisas realizadas nos últimos tempos que levaram ao 

interior dessas organizações, comprovaram que as mesmas têm características até 

desejáveis em relação a empresas de tamanho e origem diferentes. Trata-se de uma 

espécie de redenção após anos de rotulagens preconceituosas e de descrédito, fruto 

da ausência de pesquisas mais aprofundadas feitas neste âmbito. Por muito tempo, 

negócios conduzidos por famílias foram considerados uma fonte inesgotável de 

problemas, quase todos resultantes dos conflitos da mistura de família, gestão e 

propriedade.  

Através da pesquisa realizada observou-se que as empresas que obtiveram 

relativo sucesso e mantiveram seu crescimento são as governadas pela mentalidade 

inicial de seu fundador. São empresas que mais tarde conseguiram trocar a figura do 

herói representada pelo fundador por sistemas que tornaram o negócio vitorioso, entre 

eles a capacidade de fugir da burocracia e de manter a atenção nos detalhes da 

operação. É comum que os fundadores sejam lideranças carismáticas e seus valores 

ainda permeiam a empresa, mas o rosto único não existe mais. Se um 

empreendimento está dando certo não é só por ter um líder carismático à frente, mas 

sim porque tem uma família que soube se organizar com persistência, consistência e 

disciplina.  
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O movimento em torno das boas práticas de Governança Corporativa não é 

mais um conceito perdido entre tantos outros surgidos no campo da administração, 

mas uma necessidade básica, principalmente em empresas de origem familiar, 

oportunizando melhorias significativas na gestão e no ambiente onde a empresa está 

inserida. Uma administração competente, ciente da importância da aplicação de uma 

política de prestação de contas e de transparência, gera valor e torna-se um diferencial 

competitivo para a organização.  

Pode-se afirmar que os mecanismos da boa governança de empresas servem 

para mitigar as disfunções na empresa familiar, causadas pelas deficiências e 

necessidades bem específicas deste universo. As empresas familiares têm lugar de 

destaque no cenário econômico e compreender suas peculiaridades leva à 

constatação de que os princípios da boa governança são o único caminho para 

solução dos conflitos e desvios na gestão, que podem comprometer sua trajetória.  

Outra questão importante a ser abordada é quanto à profissionalização da 

empresa, isto é, trazer novos componentes com vivência em culturas diferentes. Nota-

se alguns temores destes novos gestores vindos do mercado e que são visíveis 

quando se deparam com alguns traços predominantes dentro da organização como 

corporativismo, resistência às mudanças até de baixo impacto, desconfiança, 

nepotismo e decisões aparentemente irracionais. Por isso, ter uma governança 

estruturada é condição imprescindível para os acionistas atraírem e manterem 

profissionais talentosos, que tragam novas ideias e métodos de trabalho e agreguem 

valor à Companhia.    

Na empresa estudada o grande passo no sentido da Governança Corporativa 

foi o estabelecimento do Planejamento Estratégico. O mesmo tem o objetivo de impor 

desafios, alterar e controlar e é uma atividade permanente e tem como função mais 

importante o de adequar a empresa ao ambiente presente e futuro, fornecendo 

ferramentas de avaliação antecipada das ameaças e oportunidades de mercado. 

Cabe ao planejamento implantado estabelecer estratégias, implantá-las e controla-

las, com o envolvimento integral do nível de comando. Pela capacidade que tem de 

alterar, controlar e impor desafios dentro da empresa sua implantação veio de 

encontro a uma necessidade premente e tem como objetivo adequar a empresa a seu 

ambiente presente e futuro, avaliando antecipadamente as ameaças do mercado. 

Com o posicionamento adotado a empresa sinaliza uma grande transformação e 
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disponibiliza ferramentas para alcançar os resultados necessários à continuidade e 

sucesso do negócio.  

O planejamento estratégico, fruto de boa prática da Governança Corporativa, 

não apenas ajuda a empresa a ler suas operações de maneira rápida e precisa, como 

orienta as ações da família, reduzindo a subjetividade das decisões. 

Como considerações finais, entende-se que a empresa pode se 

profissionalizar, utilizar a administração estratégica e estar atenta para os tradicionais 

conflitos entre pessoas. Não adianta planejar as ações da empresa sem levar em 

conta as possíveis resistências das pessoas. Tratá-las e reduzi-las é tarefa principal 

dos acionistas e gestores responsáveis, através da formalização de sistemas 

decisórios, programas intensivos de treinamento e estabelecimento de um conjunto 

de regras de convivência entre os protagonistas. Planejamento sucessório, 

administração de conflitos familiares, profissionalização da gestão e pensamento 

estratégico são os fatores fundamentais que estabelecem sua longevidade. 

 A empresa precisa estabelecer seu rumo e para isso é necessário que os 

relacionamentos societários sejam lastreados por protocolos familiares e um 

programa de governança robusto, que contemple critérios gerenciais explícitos e 

objetivos.  

 A presente dissertação visa identificar a evolução da governança corporativa e 

perceber seu grau de maturidade aplicado às empresas de origem familiar, que 

poderão ser observados por outras empresas da mesma região e cidade e servir de 

estudo para outros artigos acadêmicos voltados ao mesmo assunto. Há uma reação 

de desconfiança do empresariado regional quando confrontado com a divisão de 

conhecimentos e constata-se que grandes números de empresas não participam de 

rede de compartilhamento de inovações em gestão. Percebe-se outra atitude bastante 

enraizada na nossa cultura empresarial que é a ausência de uma gestão estratégica. 

Nessa perspectiva, o objeto deste estudo é mostrar que é possível a divulgação de 

suas melhores práticas e, se bem conduzida, funcionar como estratégia de 

crescimento profissional para gestores e proprietários de micro, pequenas e médias 

empresas. 

 Mesmo em face do incontestável momento de transformações aceleradas em 

que se vive hoje, momento no qual a informação e a troca de experiência são tidas 

como necessidade dentro das organizações, o empresário local ainda se caracteriza 
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por não fazer uso dessa gama de responsabilidades que está à sua volta. Embora 

micros, pequenas e médias empresas sejam comumente citadas como criativas, 

flexíveis, absorvedoras de mão de obra, seus esforços são neutralizados por 

problemas de planejamento e execução. Essas dificuldades de gestão são oriundas 

em grande parte de um perfil já identificado no relacionamento empresarial regional. 

O empresariado apresenta como perfil as seguintes características: tem dificuldade 

em aceitar ajuda externa: considera os concorrentes como inimigos pessoais: atuam 

de forma isolada, sem buscar apoio e sem discutir seus problemas com outros 

empresários: desconhecem, em muitos casos, quais sejam seus problemas 

exatamente. São paradigmas que são encontrados comumente no mundo 

empresarial. 

 O compartilhamento das boas práticas de gestão, planejamento e integração, 

sobretudo com forte ênfase competitiva apoiada na governança corporativa, 

pressupõe organizações que tendem a sobreviver ao longo do tempo, gerando 

empregos, renda e, em última análise, contribuindo para o desenvolvimento 

econômico e social da região.  É a partir da consciência e da cultura empresarial, junto 

à necessidade de atuação conjunta e de cooperação entre empresas, com o objetivo 

de se tornar mais eficiente e competitiva, que surge a lógica de atuação em redes 

empresariais.  

 A colaboração está intimamente relacionada à forma como as empresas 

compartilham informações, realizam ações de forma conjunta e intensificam relações 

interpessoais. É evidente que para isso ocorrer é preciso que haja conhecimento das 

estratégias, ações e dificuldades do parceiro, onde se verifica a importância de se 

mensurar seu desempenho. Desta forma, uma análise do nível de colaboração entre 

elos de uma cadeia empresarial só se torna viável quando é possível mensurar o nível 

de desempenho dos agentes envolvidos. Vemos uma necessidade urgente de 

promover a conscientização dos empresários locais de que o compartilhamento de 

suas dificuldades leva a lógica do compartilhamento de informações visando a 

superação dos entreves regionais, saindo de uma solução que gerencia uma empresa 

par uma solução que gerencia relações entre muitas empresas.  

 Vemos constantemente situações, principalmente no tocante a estratégias de 

gestão, que a não soma de conhecimento e estruturas voltado ao ganho conjunto leva 

a prejuízos individuais. 
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