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RESUMO 

 

A presente dissertação teve por objetivo preparar a organização para a sucessão 

empresarial, através da implantação de boas práticas de Governança Corporativa e 

Sustentabilidade, garantindo assim a profissionalização da empresa e minimização dos 

problemas que levariam a mesma a um processo de sucessão desordenado. Através de 

uma experiência prática, objeto do Mestrado Profissional, essa dissertação descreveu 

cada prática que foi implantada com seus benefícios e fatores limitantes. A metodologia 

utilizada foi uma pesquisa descritiva de abordagem qualitativa, desenvolvida a partir de 

uma pesquisa-ação. A pesquisa-ação permitiu a identificação ao longo de 8 (oito) meses 

de implantação dos principais resultados que a organização obteve. Os principais 

resultados foram a criação de um Conselho de Família, a implementação de uma política 

de Compliance, ações estratégicas provenientes da contratação de uma auditoria externa 

e a aplicação de práticas sustentáveis espelhadas em alguns dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS). A conclusão é que a implantação das boas práticas 

de Governança e Sustentabilidade foi benéfica à organização, uma vez que ofereceu 

profissionalização aos diversos níveis da empresa, garantiu uma gestão eficaz e 

acompanhamento estratégico por parte da direção executiva e influenciou a empresa a 

incorporar uma nova cultura organizacional.  

 

Palavras-chave: governança corporativa; sustentabilidade; pesquisa-ação; boas práticas.  

 



 
 
 

ABSTRACT 

 

This dissertation aimed to prepare the organization for business succession, through the 

implementation of good practices of Corporate Governance and Sustainability, thus 

ensuring the professionalization of the company and minimizing the problems that would 

lead it to a disorderly succession process. Through a practical experience, object of the 

Professional Master's, this dissertation described each practice that was implemented 

with its benefits and limiting factors. The methodology used was a descriptive research 

with a qualitative approach, developed from an action research. The action research 

allowed the identification of the main results obtained by the organization over eight 

months of implementation. The main results were the creation of a Family Council, the 

implementation of a Compliance policy, strategic actions arising from the hiring of an 

external audit and the application of sustainable practices mirrored in some of the 

Sustainable Development Goals (SDGs). The conclusion is that the implementation of 

good governance and sustainability practices was beneficial to the organization, since it 

offered professionalization at different levels of the company, ensured effective 

management and strategic monitoring by the executive management and influenced the 

company to incorporate a new culture organizational. 

 

Keywords: corporate governance; sustainability; action research; good practices. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Uma empresa sustentável e profissionalizada com processos bem definidos, 

normas e estatutos é fundamental para ter vida longa no mercado. A boa estruturação 

gerida por profissionais capacitados respalda a organização tanto para enfrentar as 

adversidades que possam vir a surgir pelo caminho, quanto para tomar decisões que 

podem impactar no futuro da empresa, como é o caso de uma sucessão empresarial.  

Os primeiros estudos sobre sucessão empresarial surgiram na década de 80. A 

maior parte das publicações se concentram nos segmentos familiares (objeto de estudo 

da presente pesquisa), o que aponta para o fato de que a sucessão empresarial é um 

grande desafio para as empresas familiares brasileiras (MEDEIROS et al., 2019). 

Isso ocorre devido a representatividade que as empresas familiares têm em 

relação ao mercado brasileiro. Em pesquisa recente do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), no Brasil as empresas administradas por famílias representam 90% 

do número total de empresas, contribuindo com cerca de 65% do Produto Interno Bruto 

(PIB) nacional, e empregando 75% da mão de obra existente. Dentre as maiores 

empresas brasileiras 50% são familiares. Mesmo assim, a pesquisa aponta que somente 

30% dessas empresas conseguem sobreviver à segunda geração, e apenas 5% 

alcançam à terceira geração (SOUZA, 2020). 

Os estudos existentes indicam que o alto índice de falência das empresas 

familiares está diretamente relacionado ao processo sucessório. E neste processo de 

sucessão há diversas variáveis que devem ser levadas em consideração, desde a 

profissionalização da empresa, até o desenvolvimento e identificação do líder que em 

muitos casos são impostos na figura do herdeiro-sucessor, sem que o mesmo esteja 

preparado para tal missão (LIMA; NASSIF, 2017). 

Neste contexto de profissionalização de uma empresa há fatores que se destacam, 

dentre eles a Governança Corporativa e a Sustentabilidade Empresarial. Empresas que 

se utilizam desses fatores ampliam a capacidade de resolver seus problemas 

internamente e se tornarem competitivas no mercado.  

Segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), que foi fundado 

em 1995, o velho-modelo empresarial estava ultrapassado, sob os novos desafios para 
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os quais as empresas não estavam preparadas, e o advento da Governança Corporativa 

tem por finalidade preencher essa lacuna para as empresas (IBGC, 2015).  

A sustentabilidade, por outro lado, traz o complemento que a profissionalização 

das empresas exigem. Atualmente há um novo conceito de que as práticas sustentáveis, 

não são aderidas apenas para mostrar aos clientes a preocupação da empresa com o 

meio ambiente, mas sim de fato, com uma vantagem competitiva frente ao mercado 

(BENITES; POLO, 2013). 

Neste contexto, grandes empresas já implementam em seu planejamento 

estratégico o tripé sustentável: social, econômico e ambiental. Essas grandes 

corporações já possuem áreas de sustentabilidade em seu organograma, divulgando 

anualmente relatórios de sustentabilidade em suas demonstrações finais de exercício.  

Um dos pilares da Sustentabilidade é a visão de longo prazo, uma vez que os 

interesses das futuras gerações devem ser analisados. Uma organização deve se 

preocupar com o impacto ambiental de suas ações e refletir sobre qual meio sustentável 

os futuros gestores irão administrar seus negócios (CLARO, P.; CLARO, D.; AMÂNCIO, 

2008).  

Um exemplo prático de empresa familiar que aderiu a sustentabilidade de forma 

êxitosa foi a empresa Faber-Castell. É a maior empresa de lápis do mundo, com 250 

anos de existência, encontrando-se em sua 8ª (oitava) geração, empregando mais de 

5.000 (cinco mil) colaboradores no mundo. A empresa conseguiu criar valor a partir de 

suas práticas sustentáveis que valem destacar como: certificação ISO 14001, tecnologia 

de pintura a base de água, e a criação do Ecolápis (PEREIRA et al., 2016). 

É neste contexto que a presente dissertação tem por objetivo desenvolver uma 

reorganização estratégica empresarial na empresa Comércio de Combustíveis 

Lubrificantes LTDA, através de um processo colaborativo com o proprietário Fernando 

Manuel e seus sucessores, definindo normas e processos de longo prazo a partir de 

práticas de Governança Corporativa e de sustentabilidade, a fim de garantir que a 

empresa realize a sucessão empresarial de seu diretor Fernando Manuel da Cruz para 

seu primogênito Fernando Cruz.  

 

1.1 Relato de experiência 
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No início da pesquisa, a empresa Comércio de Combustíveis encontrava-se em 

um momento de grandes dificuldades empresariais. A organização carecia de forma 

premente de uma reorganização estratégica para em ato contínuo realizar a sucessão 

empresarial. O desafio de unir 2 (dois) temas como Sustentabilidade e Governança em 

uma empresa que objetivava se preparar para a sucessão empresarial foi grande.  

O fato dos diretores executivos terem a consciência da necessidade empresarial 

foi o primeiro passo a ser dado. Após anos expondo o desejo de profissionalizar a 

empresa, Fernando Manuel concluiu que a sucessão para Fernando Cruz só seria 

possível com uma organização e desenvolvimento de normas e processos, para que a 

gestão de seu filho fosse menos complicada.  

Fernando Manuel com 71 (setenta e um) anos e desde 1993 na direção executiva 

da empresa expunha seu cansaço e o desejo de ter mais tempo para cuidar de sua 

saúde. O fato de seu filho estar com 41 (quarenta e um) anos e atuante na empresa há 

15 (quinze) anos o encorajou a não mais adiar o processo. 

A dissertação abordará preceitos teóricos a partir de 3 (três) temas: Sucessão 

Empresarial, Governança Corporativa e Sustentabilidade. Diante desses 3 (três) pilares 

teóricos, foi aplicada a teoria na prática empresarial paralelamente à execução do 

Mestrado Profissional, proporcionando espaço para o desenvolvimento da pesquisa de 

acordo com a metodologia de pesquisa-ação. A referida metodologia foi implementada 

ao longo do ano de 2021, podendo ter resultados avaliados.  

 

1.1.1 Unidade de análise 

  

A pesquisa-ação, metodologia da dissertação, foi aplicada numa empresa de 

combustível, a Comércio de Combustíveis Lubrificantes LTDA, localizada na capital 

Belém do Pará. Fundada em 1993 pelo patriarca e diretor Fernando Manuel da Cruz, 

conta ainda com uma loja de conveniência anexa ao posto de gasolina. A empresa possui 

25 (vinte e cinco) funcionários contando o posto e a loja. No ponto comercial que abrange 

quase uma esquina inteira do bairro mais central da capital também estão localizados 

outros 2 (dois) negócios de membros da família: uma academia e hamburgueria. 
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A empresa Comércio de Combustíveis Lubrificantes LTDA, objeto de estudo desta 

pesquisa, encontrava-se em um dos momentos mais desafiadores de sua longa história: 

a sucessão empresarial. Para isto, a fim de solucionar tal desafio identificado, foi proposto 

a metodologia da pesquisa-ação. A metodologia foi realizada pelos integrantes da família 

que consideraram a adoção de boas práticas de Governança e Sustentabilidade no 

processo. 

Ademais, a profissionalização e planejamento que foram executadas também 

objetivaram reverter o momento de dificuldades que a empresa se encontrava ao longo 

dos últimos anos. A empresa sempre apresentou bons números de faturamento, porém 

o mesmo não refletia nos resultados esperados. A organização enfrentava há anos 

grandes dificuldades em todos os setores. A ausência de uma política de normas e regras 

para seus colaboradores e diretores, a falta de processos padronizados, a falta de um 

plano profissional de meritocracia, de cargos e salários, e a ausência de mecanismos de 

controle interno impediam a empresa de se beneficiar de todas as suas vantagens. 

A pesquisa foi capaz de incorporar na empresa uma visão de longo prazo, algo tão 

característico da sustentabilidade. Alguns dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS) foram implementados, como o ODS 3 (saúde e bem-estar), o ODS 6 (água potável 

e saneamento) e o ODS 8 (trabalho decente e crescimento econômico), destacando as 

seguintes ações: a oferta da academia do grupo aos funcionários e cônjuges se 

exercitarem,  a criação de um projeto para aproveitar as águas das chuvas tão 

características da região Amazônica, que fazem de Belém a capital e cidade mais 

chuvosa do país, e salários e benefícios adequados às leis trabalhistas e compatíveis ao 

mercado respectivamente.  

No âmbito de Governança Corporativa, a criação de Conselho de Família, a 

implementação de uma política de Compliance e uma auditoria especializada que fez um 

trabalho independente e minucioso guiaram a empresa no sentido da profissionalização, 

capacitando todos os participantes da organização.  

A Tabela 1 resume as principais características da empresa – unidade de análise 

desta dissertação: 

 

Tabela 1 - Características da empresa estudada. 
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Ramo de atividade Atua no setor de combustíveis desde 1993 

Número de Funcionários 25 funcionários 

Controle acionário Familiar (patriarca e dois herdeiros) 

Fonte: Elaboração própria (2022). 

 

O senhor Fernando Manuel da Cruz possui 71 anos e está na gestão diretiva da 

empresa Comércio de Combustíveis Lubrificantes LTDA desde o ano de 1993. Antes era 

um profissional dedicado da companhia Shell que viajava pelo interior do Pará vendendo 

produtos da marca aos potenciais clientes prospectados pela companhia. Competente e 

trabalhador foi reconhecido pela direção da Shell, que lhe ofereceu a oportunidade de ter 

um posto de gasolina com a bandeira da empresa.  

Em 1993 inaugurou com outros 2 (dois) sócios a empresa Comércio de 

Combustíveis Lubrificantes LTDA que consiste em um posto de gasolina da bandeira 

Shell e uma loja de conveniência. Com uma localização privilegiada na capital Belém, 

estado do Pará, situando-se em uma das esquinas mais centrais de um dos bairros mais 

comerciais da capital.  

Desde o ano de 2000, após a saída dos sócios, Fernando Manuel administra 

sozinho a empresa. Atualmente, o diretor tem evidenciado cansaço dos anos inteiros que 

foram dedicados à empresa. Tem planos de em 3 (três) anos se aposentar da direção 

executiva, ficando apenas na função de acompanhar o andamento dos negócios. Para 

isso, aposta na transição da gestão para seu primogênito Fernando Cruz. Possui pressa 

de iniciar a transição sucessória da empresa, porém constatou que a mesma não está 

preparada para isto, chegando a conclusão de que é preciso adotar melhores práticas de 

gestão. 

A metodologia de pesquisa-ação foi oportuna e possível, pois foi desenvolvida em 

conjunto pela direção executiva ao longo de 8 (oito) meses, o que possibilitou a avaliação 

de resultados a partir dos objetivos e metas propostas. Fato que gera ganho para a 

prática empresarial da empresa e para a teoria, conforme objetivo de uma dissertação de 

Mestrado Profissional. 

1.1.2 Implantação de um grupo principal de pesquisa 
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A criação do grupo principal de pesquisa foi fruto da interação entre teoria e 

prática. A formação deste grupo teve por objetivo integrar atores que poderiam identificar 

os gargalos que a organização atravessava, refletir com base na teoria sobre os cursos 

de ação possíveis para solucionar o desafio, traçar ações e soluções do plano estratégico 

e avaliar as ações realizadas.  

O grupo principal foi composto pela direção executiva da Comércio de 

Combustíveis, que era formada pelo patriarca e diretor Fernando Manuel, o herdeiro-

sucessor Fernando Cruz e o irmão Rodrigo Cruz, além da minha atuação como autor.  

Neste conexto a proposta da pesquisa foi realizada em duas etapas com 

momentos distintos: 

 

a) Etapa 1: criação de um grupo principal na empresa, a fim de garantir que a 

preparação da empresa para a sucessão fosse feita de forma êxitosa 

(conforme apresentado no Capítulo 4); 

b) Etapa 2: avaliação dos resultados após 8 (oito) meses enfatizando seus 

acertos e limitações (conforme apresentado no Capítulo 5). 

 

1.2 Problemática observada 

 

Observou-se no diagnóstico realizado na empresa Comércio de Combustíveis, que 

a situação-problema estava na ausência de uma profissionalização interna que impedia 

que a mesma pudesse se planejar e se preparar para a sucessão empresarial. Cabe 

salientar que um dos principais obstáculos das empresas à sobrevivência de longo prazo 

é justamente a preparação para posterior transferência de poder dos fundadores a seus 

possíveis sucessores (FREITAS; FREZZA, 2016). 

Lodi (1987) afirma que para minimizar os problemas no processo sucessório, dois 

tópicos básicos de gestão são fundamentais: profissionalização e planejamento de 

sucessão familiar. 

Um planejamento eficiente de sucessão deve ser feito de maneira imparcial, isento 

de emoções, decidindo se o comando da empresa passará para um herdeiro familiar 

qualificado para o desafio, ou para um profissional de mercado externo à empresa 
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(FREITAS; FREZZA, 2016). 

Empresas que se adaptam inovando à medida que inserem práticas de 

Governança Corporativa em seu planejamento estratégico tendem a se profissionalizar 

internamente e como consequência vão adquirir vantagem competitiva no mercado. Mais 

ainda as empresas que colocam a sustentabilidade no cerne da Governança Corporativa, 

para isso é importante que a organização crie uma estrutura de governança para a 

sustentabilidade (BENITES; POLO, 2013). 

A questão pode ser debatida de forma mais ampla, haja vista que há inúmeras 

indagações, como: Por que as empresas não se preparam para uma sucessão 

empresarial? Qual a maior dificuldade que as empresas encontram de profissionalizar 

seus departamentos? 

Desse modo, na dissertação, além de apresentar os mecanismos de preparação 

à empresa Comércio de Combustíveis Lubrificantes para a sucessão empresarial, 

buscou-se também mostrar os benefícios que uma organização pode obter 

implementando práticas sustentáveis concomitante com práticas de Governança 

Corporativa, além também apresentar seus fatores limitantes. A conciliação da teoria e 

prática em torno desta problemática, gerou a questão de pesquisa ao longo do 

desenvolvimento da presente dissertação. 

 

1.3  Questão de pesquisa e objetivos do trabalho 

 

A questão de pesquisa que motivou a dissertação, a partir da análise conjunta da 

prática e da teoria foi:  

 

 

 

 

 

 

            Considerando esta pergunta central, pode se afirmar que o objetivo geral desta 

pesquisa foi preparar a empresa para realizar a transição sucessória de forma planejada 

Como preparar a empresa Comércio de Combustíveis Lubrificantes LTDA 

para o processo sucessório a partir da perspectiva da Governança 

Corporativa e Sustentabilidade? 
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e eficiente deixando processos de gestão bem definidos norteados pela Governança 

Corporativa e Sustentabilidade. 

Os objetivos secundários da pesquisa foram: 

 

a) Identificar os principais gargalos da empresa para realizar o processo 

sucessório; 

b) Desenvolver soluções para os gargalos identificados; 

c) Implementar ações selecionadas para realizar o processo de sucessão familiar; 

d) Avaliar as ações mensurando os impactos positivos a fim de gerar um produto 

técnico a ser incorporado à empresa.   

 

1.4 Justificativas e contribuições 

 

A dissertação propôs atender aos requisitos necessários de um Mestrado 

Profissional, que consiste em aliar a teoria com a prática empresarial. Esta relação ao 

longo do período de pesquisa somada ao trabalho coletivo com a direção executiva da 

Comércio Combustíveis covergiu para o método de pesquisa-ação.  

Essa troca de informações na qual levei a parte teórica aos diretores da empresa, 

e os mesmos me ofereceram a parte prática, foi de grande valia e contribuição para 

ambos os lados. Tal interação foi fundamental para o desenvolvimento da dissertação, 

esperando assim que tanto para os acadêmicos quantos para os empresários, o 

resultado desta dissertação cumpra seu papel de construção do conhecimento.  

 

1.5 Estrutura da dissertação 

 

A dissertação está estruturada em 7 (sete) capítulos, sendo eles: introdução, 

referencial teórico, metodologia, aplicação e mecanismos adotados, resultados e 

análises, produto técnico e conclusão, conforme a Figura 1 abaixo:  

 

 Figura 1 – Estrutura de capítulos da dissertação. 
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Fonte: Elaboração própria (2022). 

 

No capítulo 1, Introdução, foram apresentados os objetivos geral e específicos da 

dissertação e a questão de pesquisa a eles relacionada: como preparar a empresa 

Comércio de Combustíveis Lubrificantes LTDA para o processo sucessório a partir 

da perspectiva da Governança Corporativa e Sustentabilidade? Ademais, neste 

capítulo buscou-se apresentar o que será discutido por meio da base teórica de 

Governança Corporativa, Sucessão Empresarial e Sustentabilidade e os resultados 

obtidos.  

No capítulo 2, Referencial Teórico, são descritas teorias relacionadas à questão 

de pesquisa da dissertação. O objetivo deste capítulo é embasar teoricamente os 

assuntos que norteiam os objetivos da dissertação: Sucessão Empresarial, Governança 

Corporativa e Sustentabilidade.  

No capítulo 3, Metodologia, é descrita a metodologia utilizada para a pesquisa 

sob 3 (três) viéses: sua natureza, forma de abordagem e método (pesquisa-ação). Neste 

capítulo são apresentados os procedimentos metodológicos decorrentes da aplicação do 

método de pesquisa do trabalho.  

No capítulo 4, Aplicação e Mecanismos Adotados, são apresentadas as 

intervenções propostas pela auditoria externa, bem como as ações que foram 

implementadas tanto as sugeridas pela auditoria como as de consenso que foram 

diagnosticadas em conjunto com a empresa no que tange às práticas sustentáveis e de 

Governança Corporativa. Neste capítulo ainda será feito a relação entre os resultados 

obtidos e as teorias estudadas, ponto fundamental exigido em um Mestrado Profissional.  

Capítulo 1: 
Introdução

Capítulo 2: 
Referencial 

Teórico

Capítulo 7: 
Conclusão 

Capítulo 4: 
Aplicação e 
mecanismos 

adotados

Capítulo 5: 
Resultado e 

Análises 

Capítulo 3: 
Metodologia

Capítulo 6: 
Produto Técnico 
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No capítulo 5, Resultado e Análises, são apresentadas as percepções dos 

diretores executivos da Comércio de Combustíveis Lubrificantes LTDA, em relação aos 

benefícios que as ações aplicadas ofereceram à empresa, assim como suas limitações. 

A evolução das ações ao longo de oito meses de pesquisa também é relatada.  

No capítulo 6, Produto Técnico, é apresentado o Manual de boas práticas de 

Governança e Sustentabilidade, gerado a partir da pesquisa do Mestrado Profissional. 

Neste manual são descritas as etapas para implementação das ações e práticas de 

Governança e Sustentabilidade em pequenas e médias empresas familiares que estão 

no momento de realizar a sucessão empresarial. 

No capítulo 7, Conclusão, são apresentadas as principais conclusões que 

respondem aos objetivos geral e específicos da dissertação. Ademais, são descritas as 

limitações encontradas, assim como sugeridos futuros estudos a partir dos resultados de 

pesquisa.  

Ao final, está todo o Referencial Bibliográfico utilizado no desenvolvimento da 

dissertação.  
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2 QUADRO TEÓRICO DE REFERÊNCIA 

 

O conceito de empresa familiar evoluiu ao longo dos anos, assim como o debate 

sobre a mesma efetuar o processo de sucessão empresarial. Isso porque, a sucessão 

empresarial é uma característica marcante que é levada em consideração no contexto 

de uma organização familiar (BERTUCCI et al., 2009). 

Na década de 60, o conceito de empresa familiar era ligado à duas gerações na 

família que tinham influência em uma mesma organização (DONNELLEY, 1964 apud 

CANÇADO et al., 2013). 

A partir da evolução do tempo e dos trabalhos publicados, a definição de uma 

empresa familiar passou a ser de duas ou mais pessoas de uma mesma família ou várias 

famílias que são sócias ou proprietárias de uma mesma organização (CANÇADO et al., 

2013). 

E essa sociedade que possui alto grau de parentesco gera inúmeras dificuldades 

tanto na gestão e mais ainda no processo sucessório. De acordo com Freire et al. (2010), 

as relações familiares comportam altas cargas emocionais, conflitos não manifestos, que 

podem gerar um alto grau de estresse organizacional, afetando assim tomada de 

decisões. 

Isso ocorre porque numa empresa familiar há a caracterização de duas dimensões 

diferentes que se deparam em conflitos e a busca por uma harmonia entre elas passa a 

ser um grande desafio. São elas a dimensão da família e da empresa. A família por 

aspectos de união e afetividade entre os membros, e a empresa sendo marcada pelo 

espírito competitivo e pelo profissionalismo no seu ambiente (OLIVEIRA; 

ALBUQUERQUE; PEREIRA, 2012). 

O tal conflito entre as dimensões trazem ao debate mecanismos que possam 

solucionar a questão, tentando encontrar um ponto de equilíbrio entre as mesmas. Neste 

debate emerge a questão da Governança nas empresas familiares. O desafio da 

Governança é em auxiliar neste processo de equilíbrio entre família, propriedade e 

empresa, contribuindo para solução de conflitos e consequente longevidade de uma 

empresa familiar (OLIVEIRA; ALBUQUERQUE; PEREIRA, 2012). 
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2.1 Governança Corporativa e seus princípios 

 

No Brasil, há o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) desde 1995. 

Segundo este Instituto, a 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 (IBGC, 2015).   

Outra definição pertinente é de que a Governança Corporativa para funcionar de 

forma eficiente deve estabelecer uma relação de harmonia e equilíbrio entre todos os 

stakeholders internos e externos que são envolvidos no processo, mesmo aqueles que 

possuem visões divergentes. Isso porque a Governança Corporativa é sujeita a falhas, 

porque são os humanos que a implantam, eles são os guardiões do processo, e buscar 

manter esta relação de harmonia pode reduzir as falhas do processo (GUERRA, 2017).  

A definição acima da autora Sandra Guerra, uma das fundadoras do IBGC, 

desperta a atenção de que as práticas de Governança Corporativa não vão focar apenas 

nos mecanismos internos da organização, mas sim nos fatores externos e em tudo o que 

está ao redor da empresa que pode impactá-la. Exemplo disso é a responsabilidade 

social corporativa que a empresa deve possuir. Responsabilidade esta que integra os 

quatro princípios da Governança Corporativa.  

Assim sendo, Governança Corporativa consiste no conjunto de mecanismos 

internos e externos que aplicados de forma eficiente reduzirão os problemas empresariais 

e farão a organização obter os resultados esperados (LAZZAROTTO, 2015).  

Os mecanismos internos que são o Conselho de Administração, no caso de 

empresa familiar o Conselho de Família, Sistema de Remuneração, Acordo de Quotistas, 

Compliance, e os mecanismos externos como Auditoria/Consultoria externa, Estrutura de 

Capitais, Proteção Legal aos investidores, entre outros, proporcionarão aos diretores 

executivos uma tomada de decisão mais segura e convicta para que os resultados 

atendam ao esperado (FIORINI; ALONSO JUNIOR; ALONSO, 2016).  

Destaque para o mecanismo interno denominado Conselho de Administração ou 

como já mencionado para a empresa Comércio de Combustíveis e Lubrificantes que será 

o foco do presente trabalho, o Conselho de Família. Isso porque o Conselho terá a 
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relevante função de ser o guardião dos guardiões. Ou seja, o mesmo que formado por 

pessoas externas (parente familiar que não participa da gestão empresarial ou alto 

executivo de outra corporação) ou pessoas internas (gestores de outros setores da 

empresa) irão cobrar a prestação de contas da direção executiva (ANDRADE; 

ROSSETTI, 2014). 

A literatura mundial consolida para a Governança Corporativa 4 (quatro) princípios 

(transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa) que visam 

nortear sua prática com a finalidade de estabelecer o equilíbrio empresarial (reduzir os 

conflitos) entre os stakeholders externos e internos e consequentemente alcançar os 

resultados que as organizações buscam (IBGC, 2015). 

A transparência significa que todas as ações e posicionamentos que a empresa 

empreende devem ser disponibilizados ao mercado de forma geral, ou seja, ao Conselho, 

aos stakeholders, aos acionistas e/ou cotistas, aos colaboradores e todos os envolvidos 

que fazem parte da organização. Todos devem estar a par do que a empresa pensa, age 

e obtêm de resultados  (FIORINI; ALONSO JUNIOR; ALONSO, 2016). 

A transparência, segundo o IBGC (2015), consiste no desejo de disponibilizar para 

as partes interessadas as informações que sejam de seu interesse e não apenas aquelas 

impostas por disposições de leis ou regulamentos. 

A transparência está diretamente associada à divulgação de informações sobre a 

situação da empresa a todos que estão envolvidos no processo, principalmente aos de 

alta relevância (ANDRADE; ROSSETTI, 2014).  

Por exemplo, o fato de uma empresa divulgar seus valores, sua missão e visão 

empresarial é uma forma de ter transparência. Numa empresa familiar, foco da presente 

dissertação, o patriarca deve informar não apenas sobre a solvência da empresa e seus 

demonstrativos financeiros, mas também fornecer a seus postulantes à sucessão e ao 

Conselho de Família todas as ações e planejamento estratégico da organização. A 

prática deste princípio irá gerar confiança de que todas as práticas e ações das empresas 

estão sendo tratadas com zelo e diligência. 

A equidade de acordo com o IBGC (2015) caracteriza-se pelo tratamento justo e 

isonômico de todos os sócios e demais partes interessadas (stakeholders), levando em 

consideração seus direitos, deveres, necessidades, interesses e expectativas.  
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Segundo Mackey e Sisodia (2009), esse princípio da Governança Corporativa 

converge com a ideia de empresas conscientes, de que todos os stakeholders envolvidos 

no processo devem ser tratados da mesma forma em importância para que todos atinjam 

o bem-estar na relação. 

A equidade significa o senso de justiça e igualdade. Neste princípio, todos os 

colaboradores e demais partes que participam do processo são tratados de forma 

igualitária, respeitando seu credo, sua raça e orientações sexuais. O princípio preza o 

respeito a todos e os direitos iguais tanto dos sócios majoritários quanto aos sócios 

minoritários (ANDRADE; ROSSETTI, 2014). 

A prestação de contas segundo o IBGC (2015, p. 19),  

 

[...] os agentes de governança devem prestar contas de sua atuação de 
modo claro, conciso, compreensível e tempestivo, assumindo 
integralmente as consequências de seus atos e omissões e atuando com 
diligência e responsabilidade no âmbito dos seus papéis.  

 

A prestação de contas por parte da direção executiva aos investidores e acionistas, 

ou ao conselho gera uma relação de confiança e é algo obrigatório dentro da prática de 

Governança Corporativa. Em qualquer empresa, seja de capital aberto ou fechado, seja 

familiar ou multinacional, o fato de existir reuniões periódicas em que sejam divulgadas 

as receitas, os custos, os demonstrativos de resultados e demais itens proporcionam às 

partes interessadas a confiança no negócio e em quem está gerindo as ações da 

organização. 

O último Princípio de Governança Corporativa diz respeito à Responsabilidade 

Corporativa, ou seja, a responsabilidade que cada organização possui com o meio em 

que está inserida, seja ao ambiente externo, com práticas que preservem a 

sustentabilidade, e ao microambiente, com relação aos seus colaboradores e afins.  

Sobre este princípio, o IBGC (2015) afirma que os agentes de governança devem 

zelar pela viabilidade econômico-financeira das organizações, reduzir as externalidades 

negativas de seus negócios e suas operações e aumentar as positivas, levando em 

consideração, no seu modelo de negócios, os diversos capitais (financeiro, 

manufaturado, intelectual, humano, social, ambiental, reputacional, etc.) no curto, médio 

e longo prazos. 
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Os 4 (quatro) princípios de Governança Corporativa irão corroborar positivamente 

para um processo sucessório numa empresa familiar. Isso porque a aplicação de tais 

princípios é fundamental para profissionalizar a empresa. E a profissionalização é a 

chave para que a sucessão do patriarca para seu sucessor seja feita de forma natural. O 

desafio de uma sucessão é amenizado no caso de empresas que seguem todos os 

princípios da prática de Governança Corporativa (ANDRADE; ROSSETTI, 2014). 

Por tudo isso, a Governança Corporativa tem se tornado fundamental em qualquer 

tipo de gestão. Não à toa e em todas as esferas públicas ou privadas ou até em 

agremiações esportivas, observa-se gestores aplicando ou tentando aplicar os princípios 

de governança. Sendo assim, não é diferente em uma empresa familiar, foco em questão 

da presente dissertação.  

 

2.2 Empresa familiar e sucessão empresarial 

 

Uma empresa familiar é uma organização com particularidades, pois, além de 

todas as questões profissionais de relacionamento, há questões emocionais por estar se 

lidando com irmãos, pais ou primos. Os conflitos passam a ser mais difíceis, há uma 

responsabilidade familiar, além da corporativa. Cada diretor ou membro de diretoria que 

se encontra lidando com um parente, carrega consigo um histórico de sentimentos, de 

histórias e de DNA afetivo que pode afetar suas decisões.  

O primeiro desafio parte de uma conceituação do que seja uma empresa familiar, 

a identificação de suas particularidades que a diferem das demais organizações, e a 

análise de suas características nessa relação adicional: família e empresa (SHARMA, 

2006).  

A empresa familiar pode ser conceituada como aquela na qual duas ou mais 

pessoas de uma mesma família (ou de várias famílias, em empresas multifamiliares) são 

proprietários/acionistas e ou participam do gerenciamento do negócio (CANÇADO et al., 

2013). 

No Brasil, as empresas familiares representam aproximadamente 50% do PIB e 

60% dos empregos (LEONE, 2005). Porém, sua taxa de mortalidade é alta, 70% das 

empresas familiares não alcançam a segunda geração (RICCA, 2007). 
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Na maioria das vezes, por ser uma empresa familiar principalmente para as que 

estão na primeira geração, os procedimentos e normas da empresa não são claros, e a 

tendência é que não haja um conjunto de ações padronizadas nas esferas corporativas. 

Embora a organização já esteja no processo de maturação do seu ciclo de vida, a mesma 

segue seu fluxo muito pelos resultados de capital de giro do que de administração e 

planejamento estratégico (BERNHOEFT, 2019). 

Tal fato desencadeia outro problema que mais cedo ou mais tarde irá se deparar: 

a sucessão. Para uma organização que supera os desafios impostos pelo mercado, a 

sucessão é tão certa como a morte para o ser humano.  

Podem ser dos mais variados os motivos que levam a sucessão empresarial de 

uma organização. O fato é que a sucessão deve ser entendida como um processo e não 

um evento, e para que ocorra esse processo é necessária uma intervenção humana 

(BERNHOEFT, 2019).  

Bernhoeft (2019) também ressalta que esse processo deve ser coerente e 

congruente. Coerente, pois a sucessão de um diretor dentro de uma organização deve 

ter motivos e ações coerentes para tal, e a congruência entre as palavras e os atos das 

pessoas envolvidas no processo.  

Para que ocorra uma sucessão empresarial numa empresa familiar tem que haver 

uma motivação. Normalmente, a sucessão pode ser de dois tipos: planejada e 

compulsória (BERNHOEFT, 2019).   

A sucessão planejada quando há uma preocupação com antecedência de se 

identificar e formar herdeiros nos negócios. Tal formação vem desde a orientação escolar 

como in loco nos negócios e ações empresariais. A sucessão compulsória é o inverso da 

planejada, ou seja, se faz necessária no curto prazo por uma necessidade não 

programada (BERNHOEFT, 2019). 

No caso da empresa em questão, Comércio de Combustíveis Lubrificantes, a 

motivação é clara. O patriarca Fernando Manuel da Cruz encontra-se com uma idade 

avançada, setenta e um anos, sentindo a necessidade de ter uma qualidade de vida 

melhor e se afastar da empresa após décadas de trabalho e ritmo intenso, passando a 

gerência da empresa ao seu filho primogênito.  

O processo sucessório de uma empresa familiar é uma grande oportunidade 
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também de mudança. Muitas das vezes, o diretor, atual patriarca da família, que fundou 

e está na organização há décadas possui uma forma de liderança e gestão não adequada 

para o cenário atual. A oportunidade é que o sucessor escolhido tenha a oportunidade 

de renovar os métodos e maneiras de gestão.  

A empresa Comércio de Combustíveis Lubrificantes é um exemplo de que o 

processo sucessório pode gerar oportunidade de mudança. O patriarca possui uma 

gestão à moda antiga, sendo que os processos de gestão atualmente utilizados podem 

ser otimizados através de mecanismos mais eficientes. 

A escolha do sucessor não é fácil, ou não deveria ser. O desafio é manter o 

patrimônio construído pelo fundador há décadas e, seguir o legado da família. Para isso, 

a empresa deve investir na gestão de conhecimento. Identificar qual filho tem maior 

aptidão ao negócio, investir em cursos de formação, para que a transição de liderança, 

mesmo que saudável, não afete a empresa. A receita é direta: cultura de 

desenvolvimento, ou seja, preocupação em formar pessoas, com competências 

organizacionais e habilidades emocionais (MEDEIROS et al., 2019). 

A parte emocional deve ser levada em consideração tanto quanto a parte 

profissional. Exemplo disso, são grandes profissionais que não conseguem produzir sob 

pressão, ou que não possuem o equilíbrio emocional para tomar decisões que possam 

impactar no andamento da organização.  

O recomendável é que o processo seja iniciado décadas antes, quando os filhos 

ainda são pequenos, passando por uma boa formação escolar e universitária, inserindo-

os na organização o quanto antes para que comecem a se acostumar com o ambiente 

organizacional (CANÇADO et al., 2013). 

A sucessão compulsória é circunstância mais perigosa. É quando não apenas na 

morte repentina do patriarca diretor, mas sim no caso de uma doença que impossibilite a 

gestão empresarial por parte do mesmo (BERNHOEFT, 2019). Nesta hipótese, o 

processo tende a ser traumático. Pois, os herdeiros na maioria das vezes não estão 

preparados, ou até nem inseridos na organização se encontram. A partir daí tentam, com 

dificuldades, ter conhecimento da saúde financeira da organização e podem 

comprometer seu seguimento sem a presença do patriarca.  
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2.3 Governança Corporativa no processo sucessório familiar 

 

Nessa conjuntura, a Governança Corporativa se torna imprescindível. É a adesão 

às práticas de governança que auxiliam na profissionalização da empresa familiar. A 

Governança será capaz de estabelecer normas, padrões para cada nicho da empresa. A 

partir da Governança Corporativa a organização poderá se preparar para uma sucessão 

profissional e sua existência dentro da empresa melhorará a relação entre a direção 

familiar que gere as ações. 

Quando é descrita a profissionalização proporcionada pela Governança, o leque é 

vasto. Pois além de implantar e gerir mecanismos de controle, estabelecer normas e 

procedimentos, posicionar a organização num contexto social responsável, a 

Governança deve preparar os sucessores, identificando qual membro familiar possui 

mais aptidão e perfil ao negócio investindo na profissionalização.  

Um dos grandes desafios da Governança na empresa familiar é conciliar os 

valores da família e a sobrevivência da empresa. Considerando as necessidades e 

particularidades da empresa familiar, a formalização da governança exibe potencial para 

estruturar, regular e auxiliar os processos de sucessão, de profissionalização e de 

abertura de capital, no momento em que as organizações familiares deparam com essas 

necessidades (OLIVEIRA; ALBUQUERQUE; PEREIRA, 2012).  

 

2.3.1 Ciclo de vida das organizações familiares 

 

A literatura realiza uma relação muito próxima do ciclo de vida de uma empresa 

familiar com a sucessão empresarial, tendo como pano de fundo a Governança. Alguns 

autores costumam relacionar a sucessão empresarial ao fato de uma organização estar 

no limite de suas inovações, ou seja, consequentemente na linha de declínio. 

Marques (1994) afirma que uma empresa familiar possui ciclos de vida igual a um 

ser humano. Isto é, assim como um ser vivo nasce, cresce, reproduz e morre, uma 

organização tem suas fases iniciais, de apogeu e de decadência.  

Cançado et al. (2013) apresenta diversos modelos de autores sobre o ciclo de vida 

das empresas familiares. O modelo de McGivern (1989) trata deste ciclo de vida em 4 



28 
 

(quatro) etapas. A fase inicial do negócio quando o gestor se caracteriza pela inovação e 

criação. A fase de desenvolvimento marcada pela execução e empreendedorismo do 

gestor. A fase de maturação quando o gestor deve exercer o papel de administrador e na 

fase final de decadência, quando o gestor além de preparar a sucessão, deve cumprir o 

papel de reorganizador.  

Ward (1988), defende que o ciclo de vida de uma empresa familiar é classificado 

em 3 (três) etapas: inicial, intermediária e avançada. A inicial marcada pela motivação e 

entusiasmo do fundador, a intermediária pelos objetivos traçados pela família e 

expectativas econômicas, e a avançada pelos resultados conquistados pela empresa. 

Lodi (1987 apud CANÇADO et al., 2013) faz uma relação do ciclo de vida da 

empresa com o ciclo de vida de um produto. Pois, assim como a organização, um produto 

quando recém-lançado tem sua fase inicial, de crescimento, de maturação e de declínio. 

Assim funciona para a empresa em quatro etapas: fundação, crescimento, apogeu e 

declínio.  

Kaufmann (1990) classifica o ciclo de vida de uma organização em 4 (quatro) 

etapas: infância, crescimento, maturação e renovação. Na primeira fase (infância), a 

empresa não possui estrutura definida, os processos não estão padronizados, há uma 

informalidade, e a organização segue o ritmo da novidade de sua operação. Na segunda 

fase (crescimento) já há uma profissionalização nos seus níveis hierárquicos. Na terceira 

fase (maturação), a empresa está madura, a ponto de novos produtos serem lançados e 

novos mercado serem explorados. E a quarta fase (renovação), a empresa já se encontra 

consolidada e institucionalizada, tendo o desafio de eliminar gerências, adaptar 

estruturas e propícia a uma sucessão empresarial. 

Observa-se pelos modelos de ciclo de vida apresentados pela literatura de que a 

fase oportuna a uma sucessão empresarial é a fase de renovação ou para alguns 

denominada de declínio. Pois nesta fase, o diretor encontra-se com todas suas 

estratégias de gestão esgotadas e o advento de uma nova liderança pode gerar uma 

renovação à empresa.  

2.3.2 Modelo tridimensional no processo sucessório 

 

Muitos autores creditam à sucessão como o maior desafio de uma empresa 
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familiar. Não só para o lado do patriarca fundador, que possui sentimentos de 

insegurança ao “passar o bastão” ao seu filho escolhido, quanto pelo sucessor que busca 

também se afirmar e criar uma identidade própria, além de atender as expectativas 

criadas pela família (FLORES JR.; GRISCI, 2012). Desta forma, a literatura também se 

respalda no modelo tridimensional para compreender a sucessão dessas organizações.  

O modelo outrora denominado de 3 (três) círculos da empresa familiar foi proposto 

por Jonh A. Davis e Renato Tagiuri no livro “As Vantagens e Desvantagens de uma 

empresa familiar”, 1994. Neste modelo, os autores classificam em 3 (três) pilares as 

organizações familiares: propriedade (empresa), família e negócio (gestão), afirmando 

que todos os membros familiares devem transitar nessas três esferas que são 

interdependentes dentro da organização. 

Gersick et al. (1997) analisa a evolução da empresa familiar também sob a ótica 

do modelo tridimensional, salientando que o grupo familiar deve ter uma visão macro dos 

3 (três) pilares, e que esta visão deve favorecer o momento da sucessão, caso as partes 

envolvidas tenham sob controle a interdependência entre os 3 (três) fatores. 

O enfoque deve abranger 3 (três) frentes de forma harmônica: família, patrimônio 

e empresa. Ou seja, é preciso que o sucessor seja um executivo preparado com cursos 

e especializações na área de gestão, capaz de continuar conduzindo a empresa, tenha 

a visão de preservar a cultura familiar da empresa para às próximas sucessões e proteger 

o patrimônio dos demais sócios/irmãos (BERNHOEFT, 2019). 

A família é um pilar que busca compreender como os membros familiares se 

relacionam com o patrimônio e com o negócio. Corresponde a parte emocional da 

empresa, envolvendo os fundadores e controladores da organização, além dos cônjuges, 

herdeiros e pessoas ao redor da família (GERSICK et al., 1997).  

A dimensão da família descreve a evolução da mesma pelo envelhecimento 

biológico de seus membros, mostrando uma evolução que dificilmente retroage. Pode ser 

dividida em 4 (quatro) fases: jovem família empresária, entrada da família na empresa, 

família que trabalha em conjunto e passagem de bastão, correspondendo 

respectivamente às quatro primeiras fases (GERSICK et al., 1997).  

A jovem família empresária carateriza-se pelo empreendedorismo de seu fundador 

e de sua administração. A fase de entrada da família na empresa é marcada pela 
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sociedade entre irmãos. A fase do trabalho em conjunto corresponde ao consórcio entre 

irmãos e a última fase de passagem do bastão é marcada pela transição de sucessão 

empresarial (GERSICK et al., 1997).  

O que faz a empresa a mudar de estágio é algum evento entre os três pilares 

(família, propriedade e gestão), como por exemplo, a abertura de novos mercados, a 

conquista de novos clientes, mudanças na participação acionária, relacionamento entre 

familiares, entre outros (PINHO; BERGAMASCHI; MELO, 2006).  

A propriedade é o pilar que define e delimita a empresa familiar. Nele estão os 

sócios e acionistas. É através da estrtuturação e distribuição de propriedade (quem 

possui quanto) que se define o controle sobre as decisões empresariais (GERSICK et al., 

1997).   

A propriedade possui 3 (três) estágios: proprietário-controlador, quando se tem um 

único proprietário, sociedade entre irmãos e consórcio de primos. Ou seja, sugere que as 

empresa comecem com um proprietário, movendo-se com o tempo para uma sociedade 

entre irmãos e depois para um consórcio de primos (GERSICK et al., 1997). 

Gestão e negócios englobam os funcionários da empresa. Nesta dimensão são 

analisados os papeis exercidos pelos membros da família, o equilíbrio das necessidades 

financeiras, as necessidades profissionais, a profisisonalização do empresário, a 

estruturação da empresa (GERSICK et al., 1997).  

A gestão e negócios descreve o desenvolvimento da empresa, a evolução da 

mesma ao longo do tempo. Possui três estágios: início, expansão/formalização e 

maturidade. O estágio do início é marcado pelo desbravamento do fundador para aplicar 

suas ideias no negócio. A fase de expansão é o estágio quando a empresa precisa 

formalizar seus processos e estrutura para obter mais resultados. E a fase de maturidade 

é quando a mesma está pronta para uma sucessão empresarial ou para abrir novos 

mercados focando em sua expansão (GERSICK et al., 1997). 

O modelo tridimensional é aplicável para compreender fontes de conflitos, 

prioridades e limites na empresa. Tem também o suporte das práticas da Governança. 

Para isto, a Governança é capaz de criar estruturas para cada aspecto, que são os 

Conselhos. O Conselho da Família para a ótica da família, o Conselho Societário para o 

aspecto da empresa, e o Conselho de Administração para a propriedade (BERNHOEFT, 
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2019).  

 

2.4 Boas práticas de Governança Corporativa: conselho e Compliance 

 

A adesão de boas práticas de Governança Corporativa contribui para a 

profissionalização de uma empresa. Porém, o desafio não é simples. É necessário uma 

gestão que saiba diagnosticar a situação-problema, as deficiências dos setores 

organizacionais e saiba elaborar um planejamento de ação e intervenção que aplique de 

maneira oportuna à boa prática que solucione o problema, minimize o risco e gere 

resultado.  

Numa organização familiar a profissionalização esbarra no tal grau de parentesco. 

Isso porque em muitos casos, os cargos estratégicos são direcionados a membros da 

família que não são qualificados aos cargos. Ao invés de contratar profisisonais 

especializados do mercado para ocupar as funções da organização, membros da família 

os ocupam, o que também dificulta a cobrança e supervisão por metas e resultados, pois 

na maioria das vezes há um constrangimento de se cobrar um familiar (LUZ; FREITAS, 

2013). 

No presente trabalho serão destacados alguns pontos fundamentais que 

colaboram com a profissionalização de uma empresa familiar. A criação de um Conselho 

e a implementação de um programa de Compliance.  

O Conselho é uma prática muito recomendada e neste capítulo será debatido os 

tipos de Conselhos existentes e suas características. O Conselho não será importante 

apenas para o processo sucessório, mas sim para monitorar a carreira do membro 

familiar dentro e fora da organização (BERNHOEFT, 2019). 

 A implementação de um programa de Compliance contribui diretamente para a 

profissionalização de uma empresa familiar. Porque a existência de uma política de 

Compliance vai informar a todos os integrantes da organização as normas e regras a 

serem seguidas, contribuindo assim para uma padronização dos processos. O 

Compliance significa estar em conformidade com as normas e regras de uma empresa, 

na qual todos os colaboradores, gestores e diretores devem seguir para que impactos 

como irregularidades, fraudes e corrupções não ocorram dentro da empresa (IBGC, 
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2015).  

As políticas de Compliance vão reforçar os princípios de Governança Corporativa, 

como a prestação de contas e transparência, princípios estes, fundamentais no processo 

sucessório do pai para o filho. Pois, o sucessor deve estar a par de todas as informações 

financeiras, operacionais e administrativas da empresa ao assumir a direção executiva.  

Essas ações de Compliance vão estar inseridas no documento denominado 

Código de Ética, principal documento desta ação, traduzindo o comportamento e as 

regras a serem seguidas por todos (OLIVEIRA; ACOCELLA, 2019).  

            

2.4.1 Conselho 

 

Neste presente trabalho serão apresentados 3 (três) tipos de Conselhos: o de 

família, o consultivo e o de administração, cuja a implementação dos mesmos 

caracterizam boas práticas de Governança Corporativa. O objetivo será decrevê-los a fim 

de mostrar para a empresa Comércio de Combustíveis Lubrificantes LTDA qual o melhor 

a ser implantado.  

 

2.4.1.1 Conselho de Família 

 

Conselho de Família é um órgão informal onde a família se encontra para 

comunicar os seus planos para a empresa. Faz parte também da estratégia para a 

empresa realizar um processo sucessório exitoso e alcançar a perenidade. A chave para 

o sucesso neste processo passar pelo tripé: Conselho de Família, acionistas e 

administração (RODRIGUES; SEABRA, 2011).  

 

O Conselho de Família é o órgão responsável por manter os assuntos de 
ordem familiar separados dos assuntos da organização a fim de evitar a 
interferência indevida sobre a organização por assuntos de interesse 
exclusivo da família. Os objetivos do Conselho de Família não se 
confundem com o Conselho de Administração, que são voltados 
unicamente para a organização (IBGC, 2015, p. 36). 

 

De acordo com o IBGC (2015), as empresas de caráter familiar devem constituir 

um Conselho de Família, pois será um espaço para discussão de assuntos familiares e 
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alinhamento das expectativas dos integrantes quanto à organização.  

A missão principal do Conselho de Família é fortalecer um pensamento uniforme 

entre os membros da família, fazendo com que haja transparência das informações, 

facilitando a comunicação e resolvendo eventuais conflitos entre os integrantes. Além de 

transmitir seus pareceres ao Conselho de Administração das empresas (BERNHOEFT; 

GALLO, 2003). 

As suas funções são formular valores familiares, as políticas de investimento, as 

normas de comportamento, a resolução dos conflitos família-empresa. Ou seja, um local 

em que apenas os familiares que participam da empresa podem se reunir para tratar dos 

assuntos (BERNHOEFT; GALLO, 2003). 

Segundo o IBGC (2015), cabe ao Conselho de Família às seguintes práticas: 

 

a) a definição dos limites entre interesses familiares e empresariais; 

b) a preservação dos valores familiares e o tratamento da organização como fator 

de união e continuidade da família; 

c) a definição de critérios para proteção patrimonial, crescimento, diversificação e 

administração de bens da família;  

d) a criação de mecanismos (ex.: fundo de participação) para a aquisição de 

participação de sócios que desejem se retirar da sociedade; 

e) o planejamento da sucessão, a transmissão de bens e herança; 

f) o acompahamento da preparação dos membros da família para a sucessão na 

organização, considerando os aspectos vocacionais, o futuro profissional e a 

educação continuada;  

g) a definição de critérios para indicação, se for o caso, de membros da família 

para atuarem como colaboradores ou administradores.  

 

De acordo com Bernhoeft (2019), uma tarefa primordial do Conselho de Família é 

monitorar as carreiras profissionais dos integrantes da família dentro e fora da 

organização. Ou seja, este Conselho não possui o foco apenas no processo sucessório 

dos executivos, mas sim no foco também de planejar o acompanhamento das carreiras 

profissionais dos familiares que estejam de forma direta ou indireta relacioandos à vida 
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da empresa, independente de serem candidatos ou não à posição de diretores ou CEO. 

Isso porque, mesmo que os membros da família não estejam diretamente ligados à 

empresa, a tendência é que no médio ou longo prazo eles sejam herdeiros, e para isso 

devem estar preparados.  

O Conselho de Família proporciona um grande diferencial aos membros da família 

que aderem a este Conselho nas suas organizações. É o fato de oferecer uma saudável 

convivência entre duas ou mais gerações da família ou até de aproximar alguns 

membros, sejam eles irmãos ou primos, que não tinham fácil comunicação 

(BERNHOEFT, 2019).  

Em suma, o Conselho de Família é um órgão de governança da família criado para 

falar da família. Por isso se diferencia do Conselho de Administração, que se origina na 

empresa e dirige-se unicamente para a empresa. A semelhança é que ambos são 

deliberativos, mas o Conselho de Família é predominantemente um órgão educativo, 

educando a família em diversos pontos (BERNHOEFT, 2019). 

 

2.4.1.2 Conselho Consultivo 

 

O Conselho Consultivo é um outro tipo de Conselho que como o nome sugere, tem 

a função de aconselhar quais as melhores estratégias que uma organização deve seguir 

a fim de alcançar os objetivos esperados. É uma outra alternativa para as empresas que 

sentem a necessidade da implantação de um tipo de Conselho.  

Porém, este tipo de Conselho é muito recomendado para empresas de pequeno e 

médio porte, e muitas delas do tipo familiares, que ainda não possuem nenhum tipo de 

órgão com este propósito. Nessas organizações, o Conselho Consultivo proporciona a 

possibilidade dos conselheiros de colaborar com a empresa por meio de um processo 

gradativo de melhoria de sua gestão, a fim de conseguir os resultados esperados 

(ESTRADA; BOEMO; BORSCHEID, 2009). 

De acordo com Estrada, Boemo e Borscheid (2009, p. 7), as funções do Conselho 

Consultivo são:  

 

- estabelecer mecanismos de controle e gerenciamento de recursos, 
adequados para a organização; 
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- desenvolver o planejamento estratégico e assegurar que o mesmo seja 
seguido conforme o plano de ação desenvolvido;  
- checar a adequação da equipe de direção aos objetivos de médio e 
longo prazo;  
- verificar se a estrtutra de capital é saudável.  

  

A implementação de um Conselho Consultivo gera um desafio adicional para as 

empresas familiares. Pois, como uma de suas atribuições é reestruturar o organograma 

da empresa, direcionando os cargos necessários e eliminando os demais, isso pode 

afetar alguns cargos que são ocupados por familiares, gerando um desconforto 

necessário para uma maior profissionalização da empresa (ESTRADA; BOEMO; 

BORSCHEID, 2009). 

Para a composição de um Conselho Consultivo para pequenas e médias 

empresas, os membros devem possuir experiências como diretor, experiências em 

administrar conflitos, ter conhecimento em finanças e contabilidade e nas atividades 

desenvolvidas pela empresa, além de uma visão estratégica da empresa (BORSCHEID, 

2006). 

 

Para que um Conselho Consultivo consiga tornar-se eficaz, e trazer os 
resultados esperados, é necessário que haja um espaço de tempo mínimo 
para que seja introduzida uma nova cultura organizacional, e 
implementados os processos de controle e gestão, de acordo com as 
decisões tomadas no Conselho (BORSCHEID, 2006, p. 64). 

 

Por outro lado, principalmente para as empresas familiares, o Conselho Consultivo 

tem a limitação de não ter poder de decisão. Ou seja, para aqueles casos citados de 

reestruturação de organograma, onde os cargos de familiares podem ser afetados, o 

constrangimento tende a ser evitado, e os cargos serem mantidos (CANDIDO, 2019).  

 

O Conselho Consultivo, com a presença de membros internos e 
independentes, pode ser um primeiro passo dado por empresas fechadas 
para fomentar a adoção das melhores práticas de Governança 
Corporativa. É uma alternativa transitória ao Conselho de Administração, 
sobretudo para organizações em estágio inicial de adoção de boas 
práticas de Governança Corporativa. O Conselho Consultivo difere do 
Conselho de Administração por não ter poder decisório, nem integrar a 
administração. Ele não é deliberativo, apenas aconselha e propõe 
recomendações que podem ou não ser aceitas pelos administradores 
(IBGC, 2015, p. 56). 
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De acordo com o IBGC (2015), caso conste no estatuto da empresa, o Conselho 

Consultivo deve ter suas funções muito bem definidas. Deve ser composto por 

profissionais especializados em áreas variadas da empresa, preferencialmente por 

número ímpar, a fim de que não haja tomada de decisões divididas. Embora não seja 

obrigatório, tal Conselho é aplicável em qualquer empresa e tem  o objetivo principal de 

aconselhar os líderes e gestores quanto às melhores estratégias para definição do plano 

de ação da organização.  

Na maioria das vezes, o Conselho Consultivo tem uma importância para o 

processo sucessório de implementação de um Conselho de Administração. A empresa 

que é consciente de que as boas práticas da Governança Corporativa irão trazer 

melhores resultados, pode iniciar estruturando o Conselho Consultivo, se habituando a 

ter reuniões periódicas, a interagir com ideias dos profisisonais de finanças,  de vendas, 

de marketing, entre outros, até que atinga uma maturidade e consequentemente sinta a 

necessidade de migrar para uma Conselho de Administração (IBGC, 2015).  

Exemplo prático é a empresa Romagnole Produtos Elétricos, que teve início com 

um Conselho Consultivo que preparou a empresa para a transformação em uma S.A, 

quando foi feita a transição para um Conselho de Administração (IBGC, 2015). 

Posto isso, é víavel que uma empresa familiar possa ter tanto um Conselho de 

Família, onde se debate apenas com os membros do núcleo familiar, como um Conselho 

Consultivo, onde os familiares irão debater com profissionais externos sobre assuntos 

das mais diversas áreas da empresa.  

 

 

 

2.4.1.3 Conselho de Administração 

 

O Conselho de Administração é um tipo de Conselho dos mais utilizados em 

organizações fechadas que carecem de um órgão regulador de fiscalização de suas 

linhas de ação e estratégias. Compete ao Conselho de Administração supervisionar a 

diretoria executiva da organização, sendo o elo entre a mesma e os acionistas. Os 



37 
 

integrantes do Conselho são eleitos pelos sócios, e na qualidade de conselheiros 

possuem obrigações e prestam contas com os sócios que os elegeram e com os demais 

stakeholders (IBGC, 2015). 

 

O Conselho de Administração é o órgão colegiado encarregado do 
processo de decisão de uma organização em relação ao seu 
direcionamento estratégico. Ele exerce o papel de guardião dos 
princípios, valores, objeto social e do sistema de governança da 
organização, sendo seu principal componente (IBGC, 2015, p. 39). 

 

De acordo com o IBGC (2015), para cumprir sua missão, o Conselho de 

Administração deve: definir objetivamente os propósitos, os princípios, e os valores da 

empresa; preservar e em alguns casos promover transformações na cultura e na 

identificação da empresa; dar direcionamento estratégico apoiando a diretoria nas ações 

estratégicas; planejar o processo sucessório da diretoria, entre tantas outras 

competências. 

O Conselho de Administração é um órgão deliberativo de controle interno, tendo a 

finalidade de ratificar as decisões dos executivos, informando às partes interessadas 

sobre o andamento dos negócios. Em suma, o Conselho de Administração é uma 

organização dentro da organização (RODRIGUES; SEABRA, 2011). 

De acordo com Rodrigues e Seabra (2011), a missão do Conselho de 

Administração é ser um mecanismo de governabilidade empresarial visando criar 

soluções para as tensões resultantes da separação entre a posse da propriedade e o 

poder da gestão.  

Segundo Mascena, Barakat e Fischmann (2016), o Conselho de Administração 

monitora a gestão em nome dos acionistas, possuindo o papel de aprovar as principais 

decisões de negócios e a estratégia corporativa, como investimentos, alienação de 

ativos, etc. O Conselho de Administração também é responsável pela compensação dos 

executivos, supervisão da gestão de riscos e auditorias.   

As funções do Conselho de Administração atuam em duas frentes: na direção e 

no controle. No que tange a direção no sentido de orientar de forma estratégica a 

empresa, quanto suas ações, planejamento e nichos. Quanto ao controle em se fazer um 

monitoramento da gestão visando garantir que os objetivos sejam alcançados 



38 
 

(MASCENA; BARAKAT; FISCHMANN, 2016). 

É importante ressaltar que este controle feito pelo Conselho é muito mais 

abrangente do que um simples monitoramento da gestão. Este controle amplo deve 

abranger o monitoramento de todos os acionistas da organização. Ademais, deve 

abranger o monitoramento de toda a organização em seus diversos níveis do 

organograma, ratificando a ideia de que o Conselho de Administração deve assegurar 

um sistema eficaz de controle interno e gestão de riscos. Além disso, deve também 

abranger uma avaliação assídua dos próprios integrantes do Conselho e de seus 

membros, visando a melhoria da eficácia (MASCENA; BARAKAT; FISCHMANN, 2016).  

No caso das empresas familiares, objeto de estudo do presente trabalho, a 

importância de um Conselho de Administração é ainda maior. Isso porque, a existência 

do modelo tridimensional (propriedade, família e gestão) implica em muitos conflitos. 

Conflitos estes como, atrasos na sucessão empresarial, falta de lideranças, ausência de 

um amadurecimento do negócio e dos gestores, entre outros. Somente tais problemas já 

são motivos suficientes para a implantação de um Conselho de Administração 

(RODRIGUES, 2008).  

De acordo com Rodrigues (2008), o Conselho de Administração deve ser formado 

por administradores não pertencentes à família, com competências específicas no 

negócio, tendo como funções primordiais definir estratégias e implantá-las, aprovar e 

revisar o plano de negócios e assegurar o cumprimento da lei e estatutos. 

 

O Conselho de Administração é um órgão colegiado, cujo desempenho 
depende do respeito e da compreensão de cada um de seus membros, 
sem que isso implique ausência de debates de ideias. A diversidade de 
perfis é fundamental, pois permite que a organização se beneficie da 
pluralidade de argumentos e de um processo de tomada de decisão com 
maior qualidade e segurança (IBGC, 2015, p. 42). 

 

O Conselho de Administração caracteriza-se por ser uma das principais boas 

práticas da Governança Corporativa, além de ser o órgão que está diretamente ligado ao 

êxito da sucessão empresarial. Este possui um papel relevante e imprescindível dentro 

das organizações, como definir as estratégias dos negócios da empresa, elaborar o plano 

de sucessão, efetuar o acompanhamento da gestão e dos resultados da organização, 

monitorar os riscos que a empresa pode estar vulnerável. Em suma, o Conselho de 
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Administração é a guardiã da Governança Corporativa da empresa (BERNHOEFT, 

2019). 

Segundo Bernhoeft (2019), o Conselho deve ser parceiro da direção executiva da 

empresa. Ambas as partes devem estar em sintonia, pois a diretoria possui a função de 

implantar ações que serão fiscalizadas pelo Conselho. Este, deve ser formado por 

profissionais competentes, experientes, com uma vasta gama de conhecimentos tanto 

específicos como gerais, mantendo sua independência, fato que é fundamental para a 

boa prática de Governança Corporativa.  

Para Bernhoeft (2019), o Conselho de Administração contribui diretamente para 

uma sucessão empresarial leve e espontânea. Para o Conselho, sucessão significa 

sustentação, e o mesmo desempenhará o papel de guardião da cultura organizacional. 

Ou seja, no processo sucessório da empresa, é função do Conselho respeitar a cultura 

organizacional fazendo com que o sucessor-herdeiro a mantenha em sua nova gestão. 

É relevante destacar que para um Conselho de Administração existir de fato, 

algumas ações são necessárias, pois há casos de empresas que possuem um Conselho, 

mas na prática ele não é eficaz. Isso depende muito da interação entre as 

Implementações Estratégicas e o Conselho, porque em determinadas situações várias 

decisões estratégicas são tomadas de forma distante do Conselho (BATISTA, 2016). 

Para encurtar tal distância e os Conselhos serem efetivamente eficazes eles 

deverão ter acesso à informação, pois somente assim, serão capazes de monitorar as 

Implementações Estratégicas, haja visto que serão cônscios de todas as informações 

para compreensão dos problemas dos mais diversos setores da organização. Além de 

terem acesso à informação, os Conselhos para serem bem implantados devem reunir 

membros competentes tanto de fora da empresa, com experiência de diversas áreas, 

como é importante ter integrantes de dentro da empresa, considerando que os 

integrantes da empresa já terão profundo conhecimento dos problemas da organização. 

É comum, por exemplo, o CEO ou CFO fazerem parte do Conselho (BATISTA, 2016). 

Outro requisito fundamental para um Conselho de Administração ser eficiente é 

existir normas de responsabilidade. Tais normas vão permitir que o Conselho possa 

intervir no acompanhamento das ações estratégicas da empresa, sempre no alinhamento 

do trabalho coletivo entre os conselheiros e os diretores executivos (BATISTA, 2016). 
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2.4.1.4 Classe de Conselheiros 

 

De acordo com o IBGC (2015) há 3 (três) classes de conselheiros: internos, 

externos e interdependentes. Os conselheiros internos são aqueles que ocupam a 

posição de diretores ou de empregados na organização. 

Os conselheiros externos são aqueles sem vínculo empregatício, comercial ou de 

direção com a organização, mas que não independentes, como ex- diretores e ex- 

empregados, advogados e consultores que prestam serviços à empresa, sócios ou 

empregados do grupo controlador (IBGC, 2015). 

Um conselheiro deve possuir qualidades que o postule para participar de um 

Conselho de Administração. Deve possuir visão estratégica, alinhado com os princípios 

e valores da organização, assim como o código de conduta, ser comunicativo, com 

destreza para trabalhar em equipe, ter disponibilidade de tempo e principalmente 

conhecer as melhores práticas de Governança Corporativa (IBGC, 2015). 

Assim como o Conselho Consultivo, o recomendável para um Conselho de 

Administração é um número ímpar de conselheiros, entre 5 (cinco) a 11 (onze), com as 

mais diversas especialidades, a fim de oferecer um conhecimento diversificado nos 

debates do Conselho (IBGC, 2015). 

 

2.4.2 Política de Compliance 

 

De acordo com o IBGC (2015), Compliance representa a adoção de políticas de 

boa Governança Corporativa destinados à diminuição dos riscos das empresas. Blok 

(2020), afirma que a prática é mais do que conhecer as normas da empresa, e sim, seguir 

os procedimentos recomendados agindo em conformidade, sendo sempre correto.  

Compliance se origina do verbo em inglês “to comply”, que significa estar em 

conformidade com alguma norma ou regra. Representa o conjunto de procedimentos 

adotados que tem a finalidade de otimizar o cumprimento de normas legais, regulamentos 

e políticas pela organização, a fim de mitigar os riscos e responsabilidades (ALVES; 

PINHEIRO, 2017).  
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Porém, o significado de Compliance vai além de cumprir alguma norma ou regra 

formal ou informal da empresa. O significado é muito mais amplo, representando o 

comportamento que a empresa terá no mercado em que atua, protegendo sua reputação 

quanto aos demais stakeholders (ALVES; PINHEIRO, 2017). 

Reforçado após os escândalos financeiros no mercado norte-americano nos anos 

2000, esta prática de boa governança vem sendo adotada por empresas com a finalidade 

de um aprimoramento na relação com os stakeholders, com os acionistas e diretores, a 

fim de reduzir conflitos. Empresas que adotam o Compliance como um mecanismo 

interno que compõe as boas práticas de Governança Corporativa tendem a ter melhores 

resultados (CRISÓSTOMO; GIRÃO, 2019).  

Os conflitos existentes entre os atores de uma organização sempre existiram, e 

nos mais diversos níveis hierárquicos. Segundo Fama e Jensen (1983), a Teoria da 

Agência já tinha como objetivo analisar tais conflitos, propondo a formulação de contratos 

bem elaborados para resolver as discordâncias entre os acionistas e a direção executiva 

sobre propriedade e gestão da empresa. Esses conflitos decorrentes dos contratos e 

normas mal elaboradas produziam efeitos negativos nas organizações, o que 

impulsionou a busca por estratégias para solução (EISENHARDT, 1989).  

O Compliance representa o conjunto de medidas internas que permite a prevenção 

ou minimização dos riscos da violação às leis decorrentes de atividade praticada por um 

agente econômico e de qualquer um de seus sócios ou colaboradores (EMERICH; 

FERRARI; MACIEL-LIMA, 2020).  

No Brasil, as políticas de Compliance são muito relacionadas à aplicação em 

bancos, com intuito de evitar fraudes e informações privilegiadas no mercado financeiro. 

Porém, é um mecanismo interno de Governança Corporativa que pode ser adotado por 

qualquer empresa tendo o grande desafio de fortalecer a cultura organizacional através 

de treinamento aos colaboradores, para que os mesmos assimilem os valores do 

Compliance (EMERICH; FERRARI; MACIEL-LIMA, 2020). 

Para as empresas familiares a implementação de um programa de Compliance 

consiste em um instrumento eficiente e reforçam as práticas de Governança Corporativa 

na organização. É mais um mecanismo que vai contribuir para o planejamento e 

profissionalismo da empresa que visa no curto ou médio prazo realizar um processo de 
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sucessão empresarial (BERNHOEFT, 2019).  

A implementação deste mecanismo é tão relevante que sugere ser exercida por 

um profissional independente, que tenha acesso direto ao Conselho de Administração. 

Este profissional é intitulado de Compliance Officer ou Diretor de Compliance (ALVES; 

PINHEIRO, 2017). 

Este profissional será responsável pelo aconselhamento de todas as linhas de 

negócios da instituição, controlando os riscos legais, regulatórios e reputacionais da 

empresa. Os riscos legais são diretamente relacionados a sociedade de riscos que se 

contextualiza o momento das organizações. Haja vista, que o Compliance surge em 

sociedade de riscos, onde cada vez mais há a necessidade da criação de mecanismos 

que mitigam os riscos (ALVES; PINHEIRO, 2017). 

Portanto, o primeiro passo para uma empresa familiar que deseja implantar um 

programa de Compliance é a ter em seu escopo estrutural a existência de um Diretor de 

Compliance. Tendo a empresa um Conselho, seja de Família, ou Consultivo ou de 

Administração, o Compliance deverá atuar em constante reporte e comunicação ao 

Conselho e proporcionará uma maior robustez quanto às práticas de Governança 

Corporativa.  

O Compliance Officer deverá ter apoio dos departamentos de Recursos Humanos, 

Jurídico e Regulatórios da empresa. E terá diversas atribuições, como certificar a 

adequação, fortalecimento e funcionamento do sistema de controles internos, 

desenvolver e aplicar códigos de conduta tanto para os colaboradores, quanto para as 

negociações da empresa com o ambiente externo, através do due diligence, oferecer 

treinamentos para os funcionários com a finalidade de promover a integridade, 

acomapanhar denúncias recepcionadas, entre outras (FRANCO, 2020). 

As etapas de implementação de um programa de Compliance são variadas, sem 

perder o foco em ser um instrumento responsável pelo que se propõe. Em uma empresa 

que está iniciando na adoção das boas práticas de Governança Corporativa, algumas 

etapas são imprescindíveis, como a revisão de documentos, a elaboração de políticas 

corporativas e de um programa de integridade, criação de códigos de conduta para 

colaboradores e terceiros, criação de um canal de denúncias dentro da empresa, 

programa de treinamento aos colaboradores, avaliação constante dos riscos, auditoria 
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externa e due diligence (FRANCO, 2020). 

A revisão de documentos pode ser a primeira tarefa do programa, a fim de 

fiscalizar os contratos em andamento da empresa, visando detectar se há alguma 

irregularidade nas claúsulas. Tal tarefa alinha-se com a due diligence, que visa analisar 

pré-contratos tanto de pessoas físicas e jurídicas que se relacionam com a empresa, a 

fim de confirmar que todos os contratos estão dentro da legalidade (SOUZA FILHO; 

PEREIRA, 2020). 

Outro ponto relevante é a criação de um código de conduta. Tal ação funciona 

tanto para os colaboradores terem a consiência de como se comportarem dentro da 

empresa, como também para os terceiros, que são os fornecedores e prestadores de 

serviços (SOUZA FILHO; PEREIRA, 2020). 

Igualmente relevante é a criação de um canal de denúncias. Esse mecanismo visa 

proteger os colaboradores a diversos problemas, como assédios, indisciplinas, sendo 

uma outra ação do programa a ser recepcionado e monitorado pelo Diretor de 

Compliance (SOUZA FILHO; PEREIRA, 2020). 

O gerenciamento de riscos é outra importante ação que integra um programa de 

Compliance. É fundamental conhecer em que conexto a empresa está inserida, quais os 

riscos que a mesma possui, mensurando seu grau de vulnerabilidade quanto a níveis de 

crédito, mercado, operacionais, etc. (SOUZA FILHO; PEREIRA, 2020). 

A auditoria externa também é relevante a compor o programa de Compliance, pois 

com a auditoria externa, a empresa terá um parecer de fora de como estão os processos 

de Governança Corporativa que a mesma se propôs a adotar, e se os mesmos estão 

eficientes e no caminho de oferecer os resultados esperados (SOUZA FILHO; PEREIRA, 

2020). 

É necessário ressaltar que um programa de Compliance deve ser adaptado e 

personalizado de acordo com as necessidades de cada empresa, com as circunstâncias 

e realidade que a mesma atravessa no momento. Porém há um ponto convergente que 

toda empresa deve integrar em seu plano de Compliance: a análise dos riscos. Pois 

independente de cada empresa, todas possuem riscos pontuais e prováveis em seus 

segmentos atuantes, o que deve gerar um mapeamento dos mesmos e sua alocação na 

matriz dos riscos da organização. Tais riscos além de serem mapeados, devem ser 
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constantemente monitorados pelo Compliance Officer (BATISTI; KEMPFER, 2016).  

Um programa de Compliance quando implantado e perpetuado na organização 

quebra paradigmas e forma uma nova cultura organizacional. Além de proteger a 

empresa contra o crime de corrupção que foi regimentado na Lei de Anti-Corrupção, de 

2015, o programa ajuda a empresa a formar valores éticos empresariais que ficarão 

enraigados na cultura da empresa (BATISTI; KEMPFER, 2016).  

Somado a isso o programa quando implementado ajudará no processo sucessório 

da empresa, haja vista que o sucessor-herdeiro terá muito mais acesso aos 

procedimentos, processos e mecanismos de controle para gerir e dar continuidade na 

gestão, caso o programa esteja atuante (BERNHOEFT, 2019).  

 

2.5 Modelo dos 8Ps da Governança Corporativa 

 

O modelo dos 8Ps tem por objetivo identificar as lacunas que afastam às 

organizações das boas práticas de Governança Corporativa. É composto por 8Ps: 

propriedade, princípios, propósitos, papéis, poder, práticas, pessoas e perpetuidade. Ou 

seja, as 8 (oito) palavras que formam o modelo estão relacionadas aos hiatos que são 

encontrados nas empresas (ANDRADE; ROSSETTI, 2014).  

O modelo dos 8Ps da Governança Corporativa é um modelo que pode ser utilizado 

em qualquer tipo de empresa, seja de capital fechado ou aberto, seja pública ou privada 

ou familiar. É através desse modelo que se pode avaliar o sistema de Governança 

Corporativa dentro de uma organização (ANDRADE; ROSSETTI, 2014). 

Os autores José Rossetti e Adriana Andrade chegaram a esse modelo através de 

uma pesquisa que ambos implementaram em organizações, a fim de saber quais eram 

as maiores dificuldades à aplicação das boas práticas de Governança Corporativa. 

Propriedade, pois se observa uma dificuldade em identificar a distribuição do 

capital social da empresa, em muitos casos não há coesão entre os acionistas, o que 

gera um distanciamento de uma boa prática de Governança Corporativa. Os Princípios 

representam o maior valor intangível de uma organização e correspondem aos valores 

morais, a honestidade, a integridade, e a união familiar. A ausência dos Princípios é uma 

lacuna profunda e oposta do que seja uma boa prática de Governança (ANDRADE; 
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ROSSETTI, 2014). 

O Propósito é identificado como um hiato nas organizações, quando não há 

estabelecido a missão, a visão e o planejamento estratégico da empresa. Ter esses 

propósitos bem definidos corresponde às boas práticas de Governança (ANDRADE; 

ROSSETTI, 2014). 

Outra lacuna que depõe contra as boas práticas são os Papéis. É de boa prática 

que cada membro familiar, ou administrador, ou diretoria tenha bem definido suas 

funções dentro da empresa, e que saiba evitar a “cultura do entrelaçamento”, isto é, a 

mistura de questões familiares com as empresariais (ANDRADE; ROSSETTI, 2014). 

O Poder remete a figura do patriarca, no caso de uma empresa familiar. A liderança 

dele imposta e seus resultados à frente da empresa. A lacuna aqui que pode ocorrer diz 

respeito a uma acomodação dessa liderança e a falta de critérios meritocráticos. Já a 

Prática diz respeito às ações como criação de um Conselho de Administração, 

transparência, auditoria e controle (ANDRADE; ROSSETTI, 2014). 

Pessoas estão relacionadas à gestão de pessoas. A deficiência aqui ocorre pela 

falta de um plano de cargos e salários aos colaboradores, a ausência de 

premiações/bonificações e de processos sucessórios, este último, a falta de um 

planejamento para se identificar e formar um herdeiro-sucessor (ANDRADE; ROSSETTI, 

2014). 

Perpetuidade é o último P que forma o modelo. Relaciona-se com as boas práticas 

de Governança quando há inovações, geração de resultados em curto prazo, preparação 

para se formar um sucessor, atenção aos stakeholders. A ausência dessas ações é 

ratificada como um hiato que depõe contra a boa prática (ANDRADE; ROSSETTI, 2014). 

 

2.6 Sustentabilidade empresarial           

 

O envolvimento de uma empresa com as questão de sustentabilidade pode gerar 

oportunidade de negócios. Através dessas questões, uma organização pode reduzir 

custos, incrementar receitas, melhorar a qualidade de vida de seus colaboradores, 

melhorar a imagem institucional, aumentar a produtividade, dentre outros. Este 

envolvimento é feito por uma gestão organizacional, o que faz com que o papel da alta 
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administração seja fundamental (BERTUCCI et al., 2009).  

O estilo de gestão tem relação direta sobre o entendimento e comportamento de 

uma empresa na adesão da sustentabilidade empresarial. Um estilo mais participativo é 

capaz de criar uma cultura organizacional ligada à sustentabilidade (BERTUCCI et al., 

2009).  

De acordo com Araújo et al. (2006), a sustentabilidade empresarial corresponde 

as ações que a organização realiza visando à promoção de programas sociais, e 

reduzindo impactos ambientais a fim de se manter economicamente viável no mercado.  

Uma política de sustentabilidade dentro de uma organização busca reduzir o 

conflito entre o crescimento econômico e a proteção ambiental. A sustentabilidade 

organizacional tenta conciliar os objetivos do crescimento econômico com as limitações 

ambientais e a atividade econômica (GOMES JÚNIOR; GOMES, 2010). 

O conceito de sustentabilidade empresarial leva em conta um novo modelo de 

negócios, que considera na tomada de decisão, além do aspecto econômico, os aspectos 

ambientais e sociais (FROEHLICH; BITENCOURT, 2016). 

Nas últimas décadas, no âmbito empresarial a sustentabilidade nas organizações 

é muito relacionada ao conceito do tripé econômico, criado por Jonh Elkington (1997 apud 

FROEHLICH; BITENCOURT, 2016), que afirma que o modelo de negócio deve levar em 

consideração o desempenho social, ambiental e econômico.  

O tripé da sustentabilidade é uma ferramenta que mostra que não se pode separar 

as questões sociais das questões ambientais. Se uma empresa é sustentável significa 

que a mesma atua nos 3 (três) pilares do tripé de maneira igualitária e responsável, 

atendendo aos interesses de todos os stakeholders (ARAÚJO et al., 2006). 

O pilar ambiental da sustentabilidade empresarial corresponde à capacidade de 

uma empresa para fazer negócios de uma forma que minimize a poluição refletindo na 

gestão prudente dos recursos naturais. O pilar social corresponde às condições de 

trabalho, a diversidade, treinamentos etc. E o pilar econômico refere-se às estratégias 

dos negócios ao mercado, a qualidade dos produtos e serviços, os custos e a vantagem 

competitiva (ELKINGTON, 1997 apud FROEHLICH; BITENCOURT, 2016).  

Baseado neste tripé, a ideia se baseia na relação entre as dimensões sociais, 

ambientais e econômicas, para que a sustentabilidade aconteça. Os 3 (três) pilares 
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questionam a necessidade da empresa em tomar as decisões estratégicas conforme o 

tripé, onde deverão manter a sustentabilidade econômica do seu negócio ao gerenciar 

empresas lucrativas, também a sustentabilidade social estimulando atividades ligadas à 

educação, lazer e bem-estar, onde a empresa está inserida, além de manter o cuidado 

com o meio ambiente através de cuidados ambientais com programas de reciclagem, 

preservação, dentre outros (GOMES JÚNIOR; GOMES, 2010).  

O tripé de sustentabilidade tornou-se o cerne da discussão sobre a 

sustentabilidade dentro das organizações. A partir deste conceito, as empresas elaboram 

estratégias, implementam ações, avaliam os resultados e elaboram os relatórios de 

sustentabilidade (FROEHLICH; BITENCOURT; 2016).  

O desafio, no entanto, para que as empresas adotem em seu planejamento 

estratégico, o tripé de sustentabilidade não é tão simples. Ainda mais para empresas, 

como a do objeto de estudo desta pesquisa, a Comércio de Combustíveis Lubrificantes. 

Isso porque, somente no atual momento de se preparar para realizar uma sucessão 

empresarial, que a mesma procurou refletir sobre as práticas sustentáveis empresariais. 

E tal reflexão que antecede a ação gera custos.  

Segundo Backes e Mazon (2012), um dos grandes desafios que impedem 

algumas organizações sejam elas familiares ou não, de adotarem a sustentabilidade em 

seu planejamento referem-se aos recursos financeiros limitados. Normalmente ainda 

segundo os autores, tais empresas carecem de uma priorização da área financeira, 

enfatizando apenas a produtividade. Desse modo a organização concentra apenas na 

produção em detrimento da gestão.  

Outro fator limitante particular de empresas familiares que dificultam às práticas 

sustentáveis são os interesses da família. Uma empresa familiar pode em muitos casos 

priorizar decisões de investimentos que não se alinham às necessidades dos 

stakeholders, e sim somente às necessidades das famílias, o que pode em muitos casos 

deixar à sustentabilidade de fora das estratégias organizacionais (BACKES; MAZON, 

2012). 

Antes, as empresas adotavam práticas sustentáveis como uma obediência às 

normas e aos requisitos legais do meio ambiente, hoje elas adotam práticas sustentáveis 

em seus processos produtivos acreditando que tais ações podem trazer maiores ganhos 
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para a empresa a médio e longo prazo (GOMES JÚNIOR; GOMES, 2010). 

As práticas sustentáveis adotadas pelas organizações podem ser tanto de 

natureza interna quanto externa. Quanto às práticas internas, a empresa deve olhar para 

seus colaboradores. A valorização e melhoria na qualidade de vida de seus funcionários 

através de treinamentos para capacitação profissional, oportunidade de crescimento 

profissional, lazer e cultura, planos de saúde a aposentadoria são práticas sociais que 

irão satisfazer seus colaboradores e consequentemente aumentar a produtividade dos 

mesmos. Quanto às práticas externas, que irão refletir na imagem da empresa perante o 

mercado, podemos citar o incentivo ou a participação da mesma em programas sociais, 

e a conduta ética e responsável perante seus stakeholders correspondem às ações que 

demonstram a preocupação da organização com a sustentabilidade (ROCHA, S.; 

ROCHA, D.; POLIDORIO, 2017). 

Ademais, há a forma de como a organização se relaciona com o meio ambiente. 

Através de ações como programas de reciclagem de resíduos sólidos, a minimização do 

utilização de água e energia, o tratamento de efluentes, dentre outras ações, demonstram 

a sustentabilidade corporativa de uma empresa (ROCHA, S.; ROCHA, D.; POLIDORIO, 

2017). 

Os benefícios de uma organização que aplica práticas sustentáveis são 

relevantes. Primeiramente, a nível interno podemos citar que os colaboradores sentem 

orgulho e satisfação por trabalharem em uma empresa sustentável. Quanto ao mercado, 

há maioria dos investidores procuram empresas sustentáveis para investir, pois 

entendem que sustentabilidade gera maior valor aos acionistas no longo prazo, por 

compreenderem que essas empresas estão mais preparadas a enfrentar as dificuldades 

economicas, sociais e ambientais (FROEHLICH; BITENCOURT, 2016). 

Devido a essa valorização do mercado foram criados vários índices de 

sustentabilidade com o objetivo de criar uma referência para medir o desempenho 

financeiro das empresas. No Brasil, podemos destacar o Índice de Sustentabilidade 

Empresarial (ISE) que foi criado pela Bovespa em 2005 com a finalidade de refletir o 

retorno de uma carteira formada por ações de empresas que se destacam por práticas 

sustentáveis empresariais e de responsabilidade social (GOMES JÚNIOR; GOMES, 

2010). 
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O ISE é um índice que destaca as empresas comprometidas com a 

sustentabilidade, diferenciando-as para os investidores. Empresas essas que se 

caracterizam por uma visão de longo prazo que adotam práticas sustentáveis (VITAL et 

al., 2009). 

Além disso, há a relação dos benefícios com o desempenho financeiro e a 

vantagem competitiva. De acordo com Repetto e Austin (2001 apud GOMES JÚNIOR; 

GOMES, 2010), o desempenho financeiro de uma empresa é afetado pelos custos e 

oportunidades decorrentes de problemas ambientais. Sendo assim, ações para reduzir 

os impactos ao meio ambiente, como por exemplo, práticas de redução de emissões 

poluentes, tem seu impacto positivamente no resultado financeiro da organização.  

Em 2015, durante a 70ª Assembleia da Organização das Nações Unidas (ONU) 

foi firmado um acordo pelos 193 (cento e noventa e três) Estado-membros da ONU com 

o compromisso de seguir um plano consolidado no documento intitulado de 

“Transformando o nosso mundo: A agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”. 

Este documento abrangia 17 (dezessete) Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS) e 169 (cento e sessenta e nove) metas para os próximos 15 (quinze) anos (2015 

a 2030) (ONU, 2015). 

Os ODS se estabeleceram como a maior iniciativa global organizada voltada à 

redução das desigualdades, em busca de melhoria nas condições sociais e econômicas 

integrando a promoção dos direitos humanos (SANTOS, 2019).  

De acordo com Menezes e Minillo (2017 apud SANTOS, 2019), os ODS 

constituem uma ampla agenda que visa atingir um patamar transformador, e que para 

isso deve explorar localmente os objetivos que foram estabelecidos internacionalmente 

incentivando ativamente a participação social.  

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e as metas abrangem as 

três dimensões da sustentabilidade (econômica, social e ambiental) e foram criados para 

erradicar a pobreza, ampliar a igualdade de gênero, mitigar os efeitos da mudança do 

clima, promover a vida digna a todos os habitantes do planeta sem comprometer a 

qualidade de vida das futuras gerações, dentre outros. A Figura 2, abaixo, ilustra os 17 

(dezessete) Objetivos de Desenvolvimento Sustentável presentes na Agenda 2030 

(ONU, 2015). 
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 Figura 2 – Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

 

 Fonte: ONU (2015, não paginado). 

 

A partir dos 17 (dezessete) Objetivos de Desenvolvimento Sustentável surge o 

desafio de como as organizações irão integrar os mesmos em sua cultura organizacional. 

De acordo com Cruz (2020), os ODS são diversificados e para uma empresa integrá-los 

à sua política de sustentabilidade, deve requerer a criação de novos processos 

convergentes com a estruturação de Gestão de Sustentabilidade.  

O desenvolvimento de competências dos profissionais que vão gerir a 

sustentabilidade, a criação de departamentos específicos para a área sustentável, o 

monitoramento de todas as ações sustentáveis pela Alta Administração são alguns 

processos que podem integrar os Objetivos à cultura organizacional (CRUZ, 2020). 

Segundo Lima (2020), as organizações a fim de integrar os ODS em suas ações 

devem propor aos seus profissionais uma ampla reflexão sobre o que cada ação está 

contribuindo para cada Objetivo. Esta reflexão pode ser dividida nas 3 (três) dimensões 

sustentáveis e posteriormente classificadas por ODS.  

Já Munck (2013 apud CRUZ, 2020), afirma que a Gestão de Sustentabilidade não 

deve se restringir apenas ao tripé social, econômico e sustentável, mas sim explorar uma 

reflexão sobre os problemas gerados pela ausência de políticas sustentáveis. A 
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organização não deve apenas incentivar ou participar de uma ação isolada que atinja 

superficialmente o tema.  

De acordo com Santos (2019), o tema sustentabilidade deve ser difundido por 

meio da educação através das instituições de nível superior. Para que dessa maneira 

forme profissionais capacitados, para que os mesmos quando atingirem cargos na 

organização tenham as competências necessárias para implantação das ações 

sustentáveis espelhadas nos ODS.  
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3 METODOLOGIA 

 

O presente capítulo tem por objetivo apresentar a metodologia de pesquisa que 

será explicadas sob 3 (três) aspectos: sua natureza (3.1), sua forma de abordagem (3.2), 

e seu método (3.3), conforme Figura 3. 

 

Figura 3 – Aspectos da metodologia de pesquisa. 

 
Fonte: Elaboração própria (2022). 

 

3.1 Natureza colaborativa 

 

Com relação à sua natureza, a presente dissertação é uma pesquisa de caráter 

colaborativo, onde o pesquisador participa de forma intervencionista em coletivo com os 

demais membros da pesquisa.  

A pesquisa colaborativa desta dissertação foi tratada de maneira qualitativa com 

os resultados apresentados no capítulo 4 e 5.  

 

3.2 Abordagem qualitativa 

 

A abordagem qualitativa nos trabalhos de pesquisa possuem as seguintes 

características de acordo com Silva (1998): 

 

• O investigador é o elemento principal; 

• A investigação tende a ser mais descritiva; 

• Há interesse no processo de coleta de dados, o que ocorre nele; 

• Os investigadores analisam os dados de forma indutiva, correlacionando os 

dados à abordagem teórica; 

• O significado é de importância vital para essa abordagem.  

Natureza

Pesquisa colaborativa

Abordagem

Análise 
Qualitativa

Método

Pesquisa-
Ação
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Considerando a abordagem qualitativa desta dissertação, a coleta de dados foi 

realizada sob o método de pesquisa-ação, através de uma reflexão coletiva de todos os 

participantes da pesquisa e posterior plano de intervenções. Foram realizados os 

registros das reuniões em um diário de campo utilizado para análise e organização do 

relatório de pesquisa-ação.  

 

3.3 Método: pesquisa-ação 

 

A metodologia de pesquisa-ação advém da necessidade de preencher o hiato 

existente entre a teoria e a prática. Enquanto muitas pesquisas focam na teoria e apenas 

ao final do projeto sugerem uma aplicação prática para solucionar o problema, a 

pesquisa-ação já intervém na prática no próprio processo de pesquisa e não apenas ao 

final do projeto. A metodologia pode ser aplicada em qualquer situação, desde que haja 

um problema de interação social, ou seja, que tenham envolvidas pessoas, 

procedimentos e tarefas (ENGEL, 2000). 

Segundo Coughlan e Coghlan (2002), a pesquisa-ação possui quatro 

carcaterísticas fundamentais: pesquisa na ação, ao invés de pesquisa sobre a ação; 

pesquisa participativa; o trabalho de pesquisa é realizado paralelamente com a ação; e 

há estratégias para resolução de um problema.  

Ainda de acordo com Coughlan e Coghlan (2002), na pesquisa-ação, o 

pesquisador não é observador de algo que está acontecendo, mas sim participa 

ativamente na solução de um problema de forma coletiva com os atores envolvidos. O 

que faz com que esta metodologia seja cooperativa, interativa entre pesquisador e os 

profissionais.  

Outro ponto relevante da metodologia referida é no que tange as opções de 

soluções do pesquisador. Segundo Thiollent (1997), a pesquisa deve ser conduzida de 

modo que não seja dominante pelo pesquisador, isto é, do pesquisador diagnosticar 

isoladamente o problema e propor unicamente sua ideia de solução. Tanto o diagnóstico 

e as soluções devem ser tratados coletivamente.  

De acordo com Thiollent (1997, p. 84),  
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[...] a metodologia da pesquisa ação no âmbito organizacional consiste 
em estabelecer uma forma de cooperação entre pesquisadores, técnicos 
e usuários para resolverem conjuntamente problemas de ordem 
organizativa e tecnológica. O processo seria orientado de modo que os 
grupos considerados pudessem porpor soluções ou ações concretas, e 
ao mesmo tempo, adquirir novas formas de conhecimento.  

 

Dresch, Lacerda e Miguel (2015), afirmam que as características que confirmam o 

método de pesquisa-ação na pesquisa devem ser concebidas desde o início, ou seja, o 

pesquisador deve planejar a pesquisa já considerando tais requisitos, ou seja, uma 

pesquisa empírica, baseada em um problema organizacional diagnosticado de forma 

coletiva. 

 

A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa participante engajada, em 
oposição à pesquisa tradicional, que é considerada como independente, 
não ‘reativa’ e ‘objetiva’. Como próprio nome já diz, a pesquisa-ação 
procura unir a pesquisa à ação ou prática, isto é, desenvolver o 
conhecimento e a compreensão como parte da prática. É, portanto, uma 
maneira de se fazer pesquisa em situações em que também se é uma 
pessoa da prática e se deseja melhorar a compreensão desta (ENGEL, 
2000, p. 182). 

 

De acordo com Greenwood e Levin (2007), a pesquisa-ação deve ser descrita em 

4 (quatro) etapas independente de sua perspectiva epistemológica. São elas: a reflexão 

inicial exploratória; planejamento ou pesquisa aprofundada; ação e por último, a 

observação, reflexão e avaliação das ações. 

Na presente dissertação, a pesquisa-ação seguiu as etapas de Greenwood e Levin 

(2007), e foi realizada por meio de uma pesquisa participativa, com a implementação de 

práticas de Governança Corporativa e sustentabilidade para preparação da empresa 

Comércio de Combustíveis à sucessão empresarial, através de uma reflexão, diagnóstico 

e plano de ação coletivo entre os participantes, cujo resultados puderam ser iniciados 

durante a execução do Mestrado Profissional. 

Abaixo, os sub-itens desenvolverão mais detalhadamente a relação entre a 

metodologia em questão e o planejamento do trabalho. 
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3.3.1 Reflexão inicial exploratória 

 

A reflexão inicial exploratória é o primeiro passo do processo de pesquisa-ação, 

com o objetivo de diagnosticar o estado da situação, as necessidades do objeto de 

pesquisa, o problema e os objetivos científicos do projeto (GREENWOOD; LEVIN, 2007). 

Nesta etapa o grupo de pesquisa por meio de reuniões e debates realizou o 

processo de reflexão sobre a atual situação da unidade de análise da pesquisa, as 

necessidades e dificuldades que devem ser solucionadas. 

Para a reflexão inicial exploratória da pesquisa-ação desta dissertação, a Tabela 

2 sintetiza esta etapa da pesquisa. 

 

Tabela 2 - Reflexão inicial exploratória. 

Reflexão 

Inicial 

Unidade de Análise 

 

Empresa de combustíveis definida no item 1.1 

Necessidade da Unidade 

de Análise 

Realizar o processo de sucessão empresarial. 

Estado da Situação Empresa, cujo fundador encontra-se com idade 

avançada e cansado, objetivando assim efetuar a 

transição de seu cargo. 

Problema diagnosticado Falta de profissionalização em diversos setores da 

empresa que impossibilitam a sucessão de 

maneira natural. 

Objetivos Implementar ações de Governança Corporativa 

(Conselho de Família, Compliance, Auditoria 

Externa) e de sustentabilidade (ODS 3, 6 e 8) que 

profissionalize a empresa para a sucessão 

empresarial e consequente vantagem competitiva 

no mercado. 

Fonte: Elaboração própria (2022). 

 

O diagnóstico e a situação-problema serão apresentados com mais detalhes no 

capítulo 4.1.  

 

 

 

3.3.2 Planejamento ou pesquisa aprofundada 
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O planejamento ou pesquisa aprofundada é fruto de um trabalho coletivo tanto de 

investigação quanto de aprendizagem (MIGUINI, 2013). O objetivo desta etapa é 

envolver todos os participantes da pesquisa em um processo estruturado de geração de 

conhecimento (GREENWOOD; LEVIN, 2007).  Ainda segundo os autores, tal processo 

de conhecimento deve ser fomentado a partir de reuniões específicas dos pesquisadores 

para planejamento e ações.  

No caso da empresa Comércio de Combustíveis, o planejamento das ações 

ocorreu através de reuniões com o grupo principal de pesquisa (Fernando Manuel, 

Fernando Cruz, Rodrigo Cruz e pesquisador observador- participante). As reuniões com 

esse propósito ocorreram nos meses de maio (presencial), junho (on-line) e julho 

(presencial). 

Para Thiollent (1997), o resultado dessas reuniões de pesquisa aprofundada é um 

conjunto de ações e planos, os quais serão seguidos de maneira coletiva pelos 

integrantes da pesquisa. A partir desses encontros que o plano de ação será construído 

pelos integrantes e posteriormemente avaliado.  

Nesta etapa, Thiollent (1997) propõe a criação de um grupo de pesquisa principal 

(participantes ligados diretamente à pesquisa) e secundário que servirá de apoio ao 

principal, com objetivo também de aprofundar os temas principais de discussão. 

A pesquisa aprofundada da empresa Comércio de Combustíveis cumpriu as 6 

(seis) etapas de Greenwood e Levin (2007), que são: história compartilhada e 

comunicada ao grupo de pesquisa, criação de uma visão compartilhada sobre o futuro 

desejável da organização, criação de uma visão de futuro caso nada seja feito, 

identificação dos planos de ação direcionados à situação-problema, criação de um 

processo de priorização coletiva e atividades que gerem mudança concreta, a fim de 

compartilhar conquistas. 

 

3.3.3 Ação 

 

De acordo com Thiollent (1997), a ação é consequência de toda a fase de 

planejamento. Ou seja, após o processo de reflexão, interação entre os pesquisadores, 
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diagnóstico da situação problema, análise e definição de um plano, faz-se necessária a 

aplicação do que foi estabelecido no planejamento. Por consequência, nesta etapa, 

começam a ser identificadas as mudanças na organização.  

Nesta etapa, o processo de reflexão deve seguir entre o grupo de pesquisa, porém 

agora a reflexão é na prática, com a finalidade de avaliar se o planejamento elaborado 

está sendo seguido e se as ações estão impactando o que foi proposto (FRENCH, 2009 

apud FRANZOLIN; MINGHINI; LOURENÇO, 2013). 

Segundo Greenwood e Levin (2007), esta etapa proporciona aos integrantes da 

pesquisa o aprendizado e reflexão sobre as mudanças, assim como a relação com a 

estrutura conceitual-teórica apresentada no Capítulo 2 desta dissertação. 

A Tabela 3 discrimina as ações que foram implementadas na Comércio de 

Combustíveis e serão detalhadas no capítulo seguinte. 

 

Tabela 3 - Ações implementadas no plano de ação.       

Ação Descrição e Resultado da Ação 

Criação de um Conselho de Família Item 4.2.1 

Implementação de uma política de Compliance Item 4.2.2 

Aplicação de ações oriundas dos ODS 3, 6 e 8 Item 4.2.3 

Outras ações propostas pela auditoria Item 4.2.4 

Fonte: Elaboração própria (2022). 

 

3.3.4 Observação, reflexão e avaliação das ações 

 

Conforme French (2009 apud FRANZOLIN; MINGHINI; LOURENÇO, 2013), a 

observação é o elo entre a ação e a avaliação, e deve ser praticada, planejada e estar 

preparada aos imprevistos das ações. Já a avaliação, para o autor, corresponde ao 

processo de reflexão dos pesquisadores que os permitem avançar nas ações e 

mudanças.  

Nesta etapa do processo de pesquisa-ação, os membros participantes da 

pesquisa buscam refletir sobre as contribuições de cada um, dos resultados, e do 

aprendizado produzido. Ademais, nesta etapa, o espírito de coletividade e comunicação 

entre os pesquisadores e de pesquisa aprofundada também atuam para assegurar o 

comprometimento entre o grupo de pesquisa no que tange as mudanças almejadas 
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(GREENWOOD; LEVIN, 2007). 

Durante esta etapa, o grupo de pesquisa principal (Fernando Manuel, Fernando 

Cruz, Rodrigo Cruz e pesquisador observador-participante) da empresa Comércio de 

Combustíveis se reuniu no mês de dezembro de forma presencial com o objetivo de 

refletir sobre o que cada integrante aprendeu ao longo dos 8 (oito) meses de pesquisa. 

As reflexões incluíram o aprendizado adquirido, as melhorias e ações que foram 

implementadas e as dificuldades que surgiram durante o processo. No Capítulo 4, sub-

item 4.3, tal processo de reflexão entre os pesquisadores da Comércio de Combustíveis 

será descrito de forma mais detalhada.  

Ademais, é nesta etapa que os pesquisadores decidem se irão continuar com as 

ações ou reiniciar o processo de pesquisa-ação, conforme ilustrado na Figura 4. 

 

  Figura 4 – Etapas e ciclos do processo de pesquisa-ação. 

 

  Fonte: Franzolin, Mighini e Lourenço (2013, p. 239).  

 

3.4 Percurso metodológico 

 

O processo de interação entre o pesquisador-participante e o grupo de pesquisa 

principal e secundário foi fundamental para que a metodologia de pesquisa-ação na 
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presente dissertação pudesse ser satisfatória. 

Desde o início da pesquisa, quando foi apresentado ao grupo participante que 

seria uma metodologia de pesquisa-ação, os atores do processo entenderam a 

importância do trabalho coletivo, da reflexão conjunta e da necessidade de geração de 

conhecimento e aprendizagem para cada um, compreendendo a pesquisa como 

colaborativa e intervencionista por parte do pesquisador-participante. 

A primeira etapa caracterizou-se pela necessidade de reflexão de todos os 

envolvidos. E tal processo de reflexão foi evoluindo com o passar dos encontros. 

Primeiramente, a reflexão da necessidade e do objetivo atual da empresa que 

correspondia ao processo de sucessão empresarial. Posteriormente, a reflexão sobre 

quais seriam as dificuldades para se realizar esse objetivo, os gargalos existentes e 

possíveis soluções.  

Foi evidente o aprendizado obtido e trocado com a reflexão coletiva entre o grupo 

de pesquisa, que antes do trabalho proposto, tinha o costume de trabalhar 

individualmente, sem a interação necessária de informações. Por mais de uma 

oportunidade, o patriarca Fernando Manuel afirmou que a troca de ideias ofereceu um 

alívio para o mesmo. 

Após esse primeiro processo de reflexão, o sucessor Fernando Cruz afirmou que 

o maior legado dessa primeira etapa havia sido a empresa ter aprendido a trabalhar em 

coletivo, não somente no grupo de pesquisa envolvido no processo metodológico, mas 

sim, a empresa ter conseguido transmitir esse espírito de coletividade aos demais 

departamentos organizacionais, exercitando o espírito de coletividade entre os 

funcionários, escutando como cada um pensava sobre o funcionamento da própria 

organização. 

A segunda etapa correspondeu ao planejamento das ações. No início desta etapa 

foi reforçado nas reuniões a necessidade do trabalho coletivo de todos, da investigação 

de cada um, para posterior debate coletivo sobre quais ações seriam as melhores para 

superar os gargalos existentes. Durante as reuniões, cada integrante tinha um tempo (de 

dez a quinze minutos) para desenvolver as ideias individualmente e, em seguida, trazer 

o debate ao grupo. A discussão do grupo sobre as ideias gerou conhecimento para todos 

os envolvidos. 
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Pode-se destacar sobre a aprendizagem que a direção executiva obteve ao 

planejar, ao ser mais metódica e menos imediatista, formulando um programa de ação 

para os problemas existentes. Com essa consciência sobre o planejamento todos os 

envolvidos na pesquisa ficaram mais seguros de implementar as ações propostas no 

plano de ação. 

O processo de ação que consistiu na terceira etapa do percurso metodológico 

gerou uma reflexão sobre as mudanças que ocorriam na empresa no momento em que 

as ações eram implementadas. Esta etapa proporcionou aos atores vivenciarem de perto 

a conciliação entre a teoria que foi apresentada na primeira fase e a prática.  

Nas reuniões durante a terceira etapa foi destacado pelos atores da pesquisa que 

a metodologia da pesquisa-ação proporcionou uma aproximação entre a teoria e a 

prática, na medida em que as ações aplicadas remetiam à estrutura conceitual teórica 

que guiou todo o percurso da dissertação. 

Tal processo de implantação das ações gerou o momento de maior satisfação 

entre os pesquisadores, pois durante os meses em que as ações de Compliance eram 

concretizadas juntamente com outras ações como o Conselho de Família, o diretor 

Fernando Manuel confessou para todos que aqueles meses representavam os mais 

importantes e definitivos da organização nos 30 anos de existência.  

Durante o processo de avaliação das ações que consistiu na última etapa da 

metodologia, foi realizada uma reunião, que aconteceu no último mês do ano de 2021. 

Nesta reunião, cada membro do grupo principal e secundário pôde se manifestar a fim 

de expor sua visão sobre as ações já implementadas e as demais que estavam em curso. 

Foi um momento muito gratificante para todos, onde cada pesquisador reconheceu o 

trabalho coletivo e a dedicação de cada um. Cada aprendizado gerado somou o 

conhecimento para que as estratégias fizessem com que a Comércio de Combustíveis 

se preparasse para seu maior desafio em 30 (trinta) anos.   
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4 APLICAÇÃO E MECANISMOS ADOTADOS 

 

O presente capítulo irá apresentar os principais resultados da pesquisa-ação, 

através do diagnóstico da situação-problema (4.1), e do planejamento das ações (4.2) 

com seus principais resultados. Este capítulo vem reforçar a exigência de um Mestrado 

Profissional em aplicar na prática empresarial, a estrutura-conceitual teórica selecionada 

de uma pesquisa.  

 

4.1 Diagnóstico e situação-problema 

 

A empresa Comércio de Combustíveis Lubrificantes decidiu realizar o processo de 

sucessão empresarial. O cargo de direção será passado do senhor Fernando Manuel da 

Cruz para o seu primogênito, Fernando da Cruz. As principais motivações que 

fundamentaram essa decisão foram às motivações pessoais do fundador, com destaque 

para o cansaço decorrente de anos a frente da gestão da empresa. Também motivou a 

decisão, a oportunidade de incorporar novas práticas de gestão para a organização, visto 

que o sucessor passou por processo de formação em gestão atualizado e também 

desempenhou funções de gestão em outros negócios. 

Durante os meses de abril (presencial), maio (presencial) e junho (on-line) foram 

realizadas reuniões entre o grupo principal de pesquisa (Fernando Manuel da Cruz, 

Fernando Cruz, Rodrigo Cruz e o pesquisador observador-participante), a fim de 

diagnosticar a situação-problema da pesquisa. A partir dos encontros, os integrantes da 

pesquisa concluíram que a organização não estava preparada internamente para realizar 

o processo de sucessão empresarial. Essa conclusão é fruto de um processo de reflexão 

coletiva baseada nos seguintes motivos: 

 

• Falta de comunicação entre os membros da diretoria; 

• Ausência de transparência nos resultados da empresa; 

• Desconhecimento sobre o passivo da empresa; 

• Ausência de práticas sustentáveis em seus processos; 

• Falta de mecanismos de controle de custos e despesas; 
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• Desorganização na área de finanças, com a não separação de caixa do posto 

de gasolina e da loja de conveniência; 

• Ausência de regras financeiras, como o salário dos diretores. 

   

A partir desse diagnóstico o grupo de pesquisa deliberou realizar duas ações para 

aprimorar o diagnóstico e auxiliar a definição de planos de ações futuros: a contratação 

de uma auditoria externa para identificar possíveis gargalos que o grupo de pesquisa não 

identificou, e a apresentação teórica que o pesquisador observador-participante fez aos 

diretores da empresa sobre Governança e Sustentabilidade. 

A apresentação contou com os seguintes tópicos: 

 

• Conceito de Governança Corporativa e Sustentabilidade Empresarial; 

• Princípios de Governança Corporativa e suas principais práticas; 

• A Sustentabilidade como vantagem competitiva no mercado; 

• Apresentação sobre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável; 

• Práticas sustentáveis aplicadas no mundo corporativo. 

 

O conteúdo da apresentação alicerçou o processo de reflexão dos pesquisadores 

sobre as práticas de governança e sustentabilidade e permitiu a definição coletiva de 

quais as práticas de Governança e Sustentabilidade seriam aplicadas na empresa. 

As ações de Governança Corporativa que foram aplicadas na empresa neste 

processo de pesquisa consistiram na criação do Conselho de Família, na implantação de 

uma política de Compliance e na contratação de uma auditoria externa. Já no que tange 

as ações de Sustentabilidade, as ações sustentáveis alinhadas nos ODS consistiram na 

oferta de um plano trimestral de academia para os funcionários e seus respectivos 

cônjuges, o oferecimento de planos de promoções e bonificações por metas e o projeto 

de utilização da água da chuva para reutilização internamente na organização.  

O relatório de auditoria da empresa contratada apresentou outras ações a serem 

implementadas, como: 

• Contratação de um Controller, para atuar no departamento financeiro; 

• Troca do sistema atual da empresa para outro sistema, como Conta Azul ou 
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Alter data; 

• Troca de assessoria contábil, pois a atual não apresentou as informações 

necessárias para se realizar uma análise econômico-financeira; 

• Adesão dos princípios de Governança à empresa, o que veio em conformidade 

com o proposto pelo pesquisador observador-participante. 

 

Ao receber o relatório da auditoria externa em dezembro, o grupo principal de 

pesquisa já imaginava que alguns cortes seriam sugeridos, como por exemplo, o da 

assessoria contábil, muito devido à mesma não ter ofertado os documentos exigidos pela 

auditoria. Com isso os integrantes da pesquisa aproveitaram o parecer da auditoria para 

se respaldar e tomar as decisões que vinham sendo proteladas há algum tempo. 

A análise do parecer por parte dos pesquisadores descartou a contratação de um 

controller, devido a seu alto custo que impactaria na folha de pagamento e orçamento da 

empresa, e priorizou as rescisões dos prestadores de serviços contábeis e de sistema 

gerencial, além da adesão aos princípios de Governança Corporativa que foram de 

encontro com as necessidades diagnosticadas coletivamente pelos pesquisadores.        

 

4.1 Planejamento das ações e intervenções 

 

 A partir do processo de reflexão coletiva foi aprovado o plano de ação cujo objetivo 

era garantir a profissionalização da empresa Comércio de Combustíveis para realização 

de sua sucessão empresarial. 

No plano de ação foram propostas 4 (quatro) ações em conformidade com a teoria 

estudada, assim apresentado na Tabela 4.  

 

 

 

 

Tabela 4 - Ações propostas no plano de ação e literatura estudada. 

Ação proposta no plano de ação Literatura estudada 

Criação do Conselho de Família Bernhoeft (2019); IBGC (2015); Bernhoeft e Gallo 

(2003); Rodrigues e Seabra (2011) 
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Criação de uma Política de Compliance Blok (2020); Alves e Pinheiro (2017); Crisóstomos 

e Girão (2019); Bernhoeft (2019); Batisti e Kempfer 

(2016), Souza Filho e Pereira (2020). 

Aplicação dos ODS 3, 6 e 8 Froehlich e Bitencourt (2016); Gomes Júnior e 

Gomes (2010); Backes e Mazon (2012); Cruz 

(2020). 

Outras ações propostas pela auditoria 

externa 

Franco (2020); Souza Filho e Pereira (2020). 

Fonte: Elaboração própria (2022). 

 

As ações foram executadas ao longo de 8 (oito) meses e a descrição das 

atividades e principais resultados estão expostas a seguir. 

 

4.1.1 Criação do Conselho de Família 

 

Desde o início da pesquisa iniciada em maio de 2021, um dos temas iniciais 

debatidos e trazidos à pauta pelo senhor Fernando Manuel era a falta de diálogo entre 

os membros da direção executiva. A direção trabalhava isoladamente, não existiam 

mecanismos de diálogo que pudessem estreitar os laços empresariais e consequentes 

benefícios à organizaçao. O patriarca Fernando Manuel ficava à frente dos negócios do 

posto de gasolina, o filho Rodrigo Cruz dedicava-se ao departamento de compras, e o 

sucessor Fernando Cruz dedicava-se a outros negócios (gestão da academia do grupo e 

da hamburgueria) e era o responsável pelos pagamentos da empresa. 

Tal falta de diálogo gerava o seguinte ciclo interno na empresa: Fernando Manuel 

não sabia dos resultados financeiros, Rodrigo Cruz não sabia quanto poderia gastar nas 

compras e Fernando Cruz não recebia informações da contabilidade sobre os resultados 

do exercício. 

Oportunamente após a apresentação sobre o tema Governança Corporativa e 

Sustentabilidade, o patriarca identificou que a criação de um Conselho poderia ser a 

solução para a falta de diálogo do grupo. A proposta então foi debatida na reunião 

presencial de julho para que os demais pesquisadores pudessem validar a proposta. Com 

o aceite de todos foi criado o grupo principal de pesquisa (Fernando Manuel, Fernando 

Cruz, Rodrigo Cruz e pesquisador observador-participante) e o grupo secundário 

(assessoria contábil e Graça Santos, gerente financeira), a fim de refletir sobre qual tipo 
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de Conselho supriria a necessidade atual da empresa. 

Dos 3 (três) tipos de Conselhos (Administração, Consultivo e de Família), 

identificou-se que o que atenderia a necessidade era a constiuição do Conselho de 

Família. Isso porque na visão dos pesquisadores, neste primeiro momento, o espaço 

criado para o diálogo deveria ocorrer primeiramente apenas entre os familiares, os 

diretores do negócio. Segundo porque o Conselho de Família permitiria debater 

investimentos da família em outros negócios que pudessem ser identificados. 

Nesta mesma reunião de julho de 2021, ao discorrer sobre a operacionalização da 

pesquisa, segundo Greenwood e Levin (2007), no tópico “visão de futuro caso nada seja 

feito”, o patriarca demonstrou sua extrema preocupação de uma sucessão compulsória, 

na qual o sucessor Fernando Cruz não teria as informações sobre a atual situação 

econômico-financeira da empresa para geri-la adiante. As etapas de operacionalização 

da pesquisa de Greenwood e Levin (2007) são apresentadas na Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Características pesquisa aprofundada Greenwood e Levin (2007). 

Característica Criação do Conselho de Família 

História compartilhada e 

comunicada aos grupos 

participantes da pesquisa 

Nas primeiras reuniões, o patriarca Fernando Manuel 

compartilhou sua história profissional e início de carreira 

como vendedor de lubrificantes pelo interior do estado 

até o convite de se tornar dono de um posto de gasolina 

da bandeira Shell. Fernando Manuel manifestou seu 

cansaço após décadas à frente da gestão e de seu 

desejo de realizar a sucessão empresarial. 

Criação de uma visão 

compartilhada sobre o futuro 

desejável da empresa sobre criar 

o Conselho de Família 

Um espaço em que Fernando Manuel após o 

afastamento devido a sucessão empresarial possa 

participar juntamente com os sócios Fernando Cruz e 

Rodrigo Cruz sobre os assuntos relacionados à empresa. 

Criação de uma visão de futuro 

caso nada seja feito sobre a 

criação do Conselho de Família 

A falta de diálogo entre os sócios diretores seria 

predominante, afetando a produção dos departamentos 

e dificultando a sucessão empresarial, já que o sucessor 

Fernando Cruz não teria total informação sobre a 

empresa. 

Identificação de planos de ação 

direcionados à situação-problema 

A criação do Conselho de Família como uma prática de 

Governança Corporativa consistiria em uma ação que 

facilitaria solucionar a situação-problema da empresa, 

pois nas reuniões de Conselho diversas ações e 

estratégias poderiam ser elaboradas visando suprir 

eventuais carências da organização.  
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Criação de um processo de 

priorização coletiva na qual os 

participantes escolhem entre 

planos de ação alternativos. 

Dentre as muitas ações necessitadas a serem aplicadas 

na empresa, o grupo principal priorizou as mais 

prementes visando a profissionalização da organização, 

uma delas foi o Conselho de Família. 

Iniciar atividades de mudança 

concreta e estruturação que 

permita o compartilhamento de 

conquistas. 

A partir de setembro de 2021 foi criado o Conselho de 

Família, iniciando uma mudança concreta dentro da 

empresa, visando gerar benefício a curto e médio prazo. 

Fonte: Elaboração própria (2022). 

 

 Na reunião de agosto de 2021, oficialmente e formalmente foi implementado o 

Conselho de Família pelo grupo principal. Na reunião foram estabelecidas as regras que 

tal Conselho deveria seguir: 

 

• As reuniões do Conselho aconteceriam no dia 15 (quinze) de cada mês, sendo 

a primeira a ser realizada no dia 15 de setembro de 2021; 

• Os participantes seriam formados pelos 3 (três) integrantes da família que 

constituem a direção executiva familiar da empresa com a participação do 

pesquisador observador-participante até o mês de dezembro de 2021; 

• As reuniões teriam duração de 1h30min (uma hora e trinta minutos); 

• As pautas seriam estabelecidas na primeira quinzena do mês com o apoio do 

grupo secundário (assessoria contábil e gerente financeira).  

 

Estabelecida as normas, a primeira reunião do Conselho de Família ocorreu no dia 

15 de setembro de 2021, tendo se iniciado às 15h e teve duração de 1h30min (uma hora 

e trinta minutos). A primeira reunião proporcionou uma oportunidade única de diálogo 

entre os diretores da empresa. Há tempos os integrantes não dialogavam sobre os 

assuntos relacionados ao negócio. Os assuntos debatidos foram diversos, a citar: 

 

• Rodrigo Cruz expos o aumento dos preços de alguns fornecedores e a 

necessidade de reajustar o valor de venda de alguns produtos da loja de 

conveniência; 

• Fernando Manuel expôs a má assessoria contábil que a empresa obtém. 
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Inclusive com inscrição estadual suspensa por ausência de declarações 

emitidas pelo contador. Foi aprovada a mudança da assessoria contábil, sendo 

necessário planejar o processo de transição; 

• Ainda na questão de contabilidade, Fernando Manuel propôs uma alteração 

contratual com a finalidade de aumentar o capital social da empresa e inserir 

Rodrigo Cruz como sócio cotista. Pois, por contrato apenas Fernando Manuel e 

Fernando Cruz estavam como sócios cotistas. Há algum tempo, Fernando 

Manuel expôs a necessidade de formalizar Rodrigo Cruz como sócio, e o 

momento mais oportuno havia chegado. Portanto, foi acatada por todos a 

necessidade desta alteração; 

• O levantamento do passivo da empresa foi visto como fundamental, a fim de 

procurar taxas de juros melhores e posterior renegociação da dívida (tema este 

que não foi deliberado nenhuma ação por falta de informações concretas que a 

futura assessoria contábil irá fornecer).  

Conforme formalizado, as reuniões do Conselho voltaram a acontecer nas 

seguintes datas: 20/10/2021, 17/11/2021 e 15/12/2021, nas quais foram debatidas 

diversas pautas que aproximaram e fortaleceram a comunicação entre a direção 

executiva. 

O Conselho de Família consistiu na primeira prática de Governança Corporativa 

que foi implementada na Comércio de Combustíveis. O Conselho foi criado para 

preencher a lacuna da falta de comunicação entre os membros da diretoria (Fernando 

Manuel, Fernando Cruz e Rodrigo Cruz).  

Após o processo de sucessão empresarial ser concluído, o objetivo é que o 

patriarca Fernando Manuel apenas compareça as reuniões do Conselho de Família, a 

fim de dar sua opinião sobre os assuntos em curso da empresa, além de ficar a par dos 

resultados financeiros da organização. 

Resultado da Ação: 

 

• Maior interação e troca de informações entre a direção executiva. Isso porque 

após o processo de sucessão empresarial, o senhor Fernando Manuel estará 

afastado das atividades da empresa, e a criação do Conselho de Família será 
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a forma na qual ele irá participar sobre os assuntos específicos da organização; 

• Aproximação maior do integrante Rodrigo Cruz nos assuntos da empresa. Pois, 

o sócio Rodrigo Cruz ao contrário de Fernando Cruz, trabalhava apenas focado 

em seu departamento de compras e não se interessava em saber, por exemplo, 

do orçamento de seu setor. A criação do Conselho de Família foi um mecanismo 

que aproximou ele dos demais assuntos da empresa, como o de finanças; 

• Ações em curso da organização sendo acompanhadas de perto pela direção 

executiva; 

• Criação de um órgão de acompanhamento estratégico da organização, a fim de 

avaliar os prestadores de serviços da empresa, cobrar melhorias na qualidade 

das informações tanto dos prestadores quanto dos departamentos da empresa.  

4.2.2 Política de Compliance 

 

A implementação de uma política de Compliance consistiu na segunda boa prática 

de Governança Corporativa que foi aplicada na Comércio de Combustíveis. O tema em 

questão foi refletido e debatido pelo grupo principal que destacou a necessidade que a 

organização tinha de atualizar suas normas e regras perante ao mercado, aos 

funcionários e à própria direção. A Tabela 6 apresenta as características da 

implementação da organização. 

 

Tabela 6 - Pesquisa aprofundada para implementação de política de Compliance. 

Característica Implementação Política de Compliance 

História compartilhada e 
comunicada aos grupos 
participantes da pesquisa 

A palavra Compliance é nova na empresa. A organização não 
apresentava uma política formalizada e comunicada aos 
funcionários sobre às normas e regras, não havia um canal de 
denúncias, embora nunca tenha ocorrido nenhum problema 
quanto a isso. Existia apenas um código de conduta que já 
estava desatualizado e arquivado na empresa. 

Criação de uma visão 
compartilhada sobre o futuro 
desejável da empresa sobre 
implementar uma política de 
Compliance 

Uma política de Compliance bem estruturada auxiliaria na nova 
gestão do sucessor Fernando Cruz, que já assumiria a nova 
administração com todas as normas e regras atualizadas e 
padronizadas em seu novo estatuto.  

Criação de uma visão de 
futuro caso nada seja feito 
sobre a implementação de 
uma política de Compliance 

A empresa continuaria com um estatuto ultrapassado às 
necessidades atuais, com regras fora dos padrões atuais, 
impactando em mais uma dificuldade na nova gestão de 
Fernando Cruz. 
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Identificação de planos de 
ação direcionados à 
situação-problema 

A implantação de um Compliance como uma prática de 
Governança Corporativa consistiria em mais uma ação que 
facilitaria solucionar a situação-problema da empresa, pois 
contribuiria como uma ferramenta de profissionalização da 
empresa. 

Criação de um processo de 
priorização coletiva na qual 
os participantes escolhem 
entre planos de ação 
alternativos. 

Uma política de Compliance foi uma das boas práticas 
priorizadas pelos pesquisadores, visto que para os mesmos, 
seria de fundamental importância sua implantação, mesmo que 
não em sua totalidade, mas algumas ações já gerariam 
benefícios a curto e médio prazo. 

Iniciar atividades de 
mudança concreta e 
estruturação que permita o 
compartilhamento de 
conquistas. 

A implementação de uma política de Compliance gerou 
mudanças concretas dentro da empresa que a deixaram 
estruturalmente mais profissional permitindo benefícios. 

Fonte: Elaboração própria (2022). 

 

Na reunião de julho de 2021, à respeito da falta de informações financeiras que a 

assessoria contábil não informava, foi identificado que os membros da diretoria tinham 

salário fixo, porém o pró-labore do CEO era desconhecido. O problema de não saber 

quanto estava retirando de salário era somado ao problema de não saber se o que estava 

sendo retirado era possível e viável. 

A partir deste debate, o grupo de pesquisa decidiu que uma retirada semanal seria 

mais prudente e reduziria o impacto no caixa da empresa. Ademais, provisoriamente foi 

implementado um salário fixo para o CEO compatível ao seu cargo. Também foi 

deliberado que após a regularização das informações financeiras sobre os resultados da 

empresa, garantindo a precisão e periodicidade destas, o valor poderia ser reajustado. 

Essa ação foi incorporada ao estatuto da empresa, que embora existisse há anos, 

não era atualizado. No estatuto da empresa, além dos valores de salários dos cargos, 

também foi realizada a atualização no Código de Condutas de todos os funcionários. Foi 

observado que o Código estava ultrapassado quanto às exigências atuais do mercado e 

da sociedade. Itens relacionados ao bom comportamento quanto à abusos morais e 

utilização de aparelhos eletrônicos não constavam no Código. 

Ficou estabalecido que qualquer funcionário que fosse admitido a partir da data de 

atualização do código, como norma e regra da empresa receberia um exemplar do 

Código de Conduta para ler e assinar como ciente.  

Na reunião de outubro de 2021, o grupo de pesquisa atento ao mercado e às boas 
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práticas de concorrentes também, implementou outra ação que reforçou o Compliance 

da organização. Consistia no canal de denúncias, que foi adicionado ao Código de 

Condutas. Este canal seria atendido pelo gerente de Recursos Humanos da organização, 

com o objetivo de aceitar qualquer denúncia de âmbito moral, sexual ou de ferimento de 

honra de qualquer funcionário dentro da empresa. 

A criação de um canal de denúncia veio reforçar a política de Compliance dentro 

da empresa visando a reorganização profissional e estratégica que a mesma iniciou a 

fazer, como forma de padronizar as normas e regras. 

Em meio às discussões sobre o Compliance realizadas no grupo de pesquisa, foi 

identificado que muitas das grandes empresas criam um departamento específico de 

Compliance, que atua diretamente em contato com o Conselho. A contratação de um 

profissional do Compliance, denominado de Compliance officer, ficou nos planos para 

uma futura ação, que precisaria ser analisada mais adiante, pois envolveria custo e mão 

de obra qualificada, com pouca disponibilidade na região da empresa, sendo necessário 

recorrer a head-hunters. O grupo de pesquisadores entendeu que poderia iniciar ações 

na área de Compliance, para num futuro um profissional da área aprofundá-la. 

Outra ação de política de Compliance consistiu nos treinamentos dos funcionários 

que trabalham no pátio do posto de gasolina. A empresa a fim de incentivar os 

treinamentos que a bandeira Shell oferece, decidiu premiar com comissões e 

bonificações aqueles funcionários que finalizarem todos os treinamentos on-line que a 

companhia disponibiliza em sua plataforma. De outubro a dezembro de 2021, a metade 

dos funcionários do pátio já haviam concluido os treinamentos do 2º semestre, obtendo 

gratificações e brindes da companhia. 

Todas as ações implementadas de Compliance reforçam o profissionalismo da 

empresa, não apenas para sua organização interna, mas sim frente ao mercado, como 

vantagem competitiva.  

Resultado da Ação: 

 

• Implementação de um salário fixo para o diretor patriarca; 

• Normas e regras da empresa claras aos funcionários devido a reformulação do 

estatuto da empresa e ao código de conduta incorporado; 
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• Maior segurança aos funcionários devido a existência de um canal de denúncias 

na organização; 

• Melhor atendimento aos clientes do posto de gasolina, devido ao estímulo do 

treinamento aos frentistas. 

 

4.2.3 Ações sustentáveis oriundas dos ODS 

 

A empresa Comércio de Combustíveis na figura do sucessor Fernando Cruz vinha 

alertando ao patriarca diretor Fernando Manuel, a importância da mesma se inserir no 

mundo corporativo da sustentabilidade. O sucessor reiterava que a organização por estar 

inserida na região da Amazônia, precisava externar um compromisso maior com o meio 

ambiente, e que o momento da sucessão empresarial era a oportunidade para a empresa 

assumir esse novo comportamento. 

No mês de julho de 2021 foi apresentada aos pesquisadores a importância das 

práticas de sustentabilidade, os impactos das ações relacionadas aos ODS, e de como a 

sustentabilidade empresarial está inserida atualmente no mundo corporativo, não apenas 

pelo compromisso com o meio ambiente, mas também como forma de reduzir custos, 

otimizar tempo e ganhar competitividade no mercado. 

Após a reunião de julho de 2021, o grupo principal de pesquisa refletiu sobre a 

importância de a empresa ter consciência de seu compromisso com o meio ambiente, 

inserindo práticas sustentáveis na capital da Amazônia. E que isso ainda iria gerar ganhos 

com visibilidade frente aos clientes, ao mercado, aos funcionários, além de melhorias nos 

resultados da organização. 

A partir das reflexões, a empresa elaborou um plano de ação em prol da 

sustentabilidade com o objetivo de ser uma organização sustentável nessa nova fase de 

profissionalização a caminho da sucessão empresarial. 

Desde o início da pesquisa, a empresa vem orientando os funcionários a terem 

cuidado com o derrame de produtos e a separação de lixo, no qual há vários box de lixo 

recicláveis e não recicláveis na entrada da loja de conveniência. 

A partir da apresentação dos 17 ODS, os pesquisadores iniciaram um processo 

de reflexão, analisando cada um dos ODS, e quais a empresa poderia aderir em seu 
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contexto de negócio e segmento. Chegou-se a conclusão de que até o momento, a 

empresa ainda não tinha se movimentado em direção à sustentabilidade, muito por conta 

do contexto que está inserida, porém desperdiçando oportunidades que serão descritas 

na Tabela 7, a seguir.  

 

Tabela 7 - Pesquisa aprofundada de práticas de sustentabilidade. 

Característica Práticas de Sustentabilidade 

História compartilhada e 

comunicada aos grupos 

participantes da pesquisa 

Após uma reflexão sobre as práticas sustentáveis e os ODS, 

a empresa identificou que apenas o ODS 8 (Trabalho decente 

e crescimento econômico) a mesma aplicava oferecendo aos 

seus colaboradores. Mesmo assim, a organização não 

assumia nenhuma política e postura sustentável perante aos 

seus funcionários e muito menos perante ao mercado 

(concorrentes e consumidores). 

Criação de uma visão 

compartilhada sobre o futuro 

desejável da empresa sobre 

ser uma organização 

sustentável 

Uma empresa com práticas de sustentabilidade gerando 

benefícios ao meio ambiente na qual está inserida e obtendo 

vantagens competitivas por ser sustentável frente ao 

mercado 

Criação de uma visão de 

futuro caso nada seja feito 

sobre a adesão de práticas 

sustentáveis 

A empresa continuaria desperdiçando oportunidades de ser 

sustentável, ficando para trás perante os concorrentes e 

prejudicando o meio ambiente na qual está inserida, além de 

desperdiçar ganhos pela falta de práticas sustentáveis 

empresariais.  

Identificação de planos de 

ação direcionados à situação-

problema 

A adesão de práticas sustentáveis auxiliaria o fortalecimento 

da nova fase empresarial da organização, centrada na 

profisionalização, e consciente de seu papel no meio 

ambiente. 

Criação de um processo de 

priorização coletiva na qual os 

participantes escolhem entre 

planos de ação alternativos. 

A implementação das ações sustentáveis foram eleitas pelo 

grupo de pesquisa como prioridade, por estar dentro do 

contexto na qual a empresa busca trilhar a partir da sucessão 

empresarial. 

Iniciar atividades de mudança 

concreta e estruturação que 

permita o compartilhamento 

de conquistas. 

As ações de sustentabilidade que foram implementadas na 

empresa já geraram uma mudança concreta e satisfatória aos 

impactados, neste primeiro momento, os colaboradores. 

Fonte: Elaboração própria (2022). 

 

Após a reflexão sobre o tema sustentabilidade, a empresa identificou ODS, que 

poderiam ser aplicados como prioridade em seu plano de ações. Os ODS identificados 
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são apresentados nos sub-itens a seguir.  

 

4.2.3.1 ODS 3: Saúde e bem-estar 

 

Na reunião de julho de 2021, após uma reflexão e análise, Fernando Cruz, 

responsável pela academia BP 91 Condicionamento e Performance, que integra o 

complexo do posto de gasolina e loja de conveniência, propôs um plano gratuito trimestral 

contemplando os meses de outubro a dezembro de 2021 para os funcionários e cônjuges 

do posto de gasolina, sejam eles os frentistas ou equipe administrativa. 

O objetivo foi oferecer saúde e bem-estar aos funcionários da empresa, e assim 

efetivamente aderindo a Comércio de Combustíveis à sustentabilidade. O período de 3 

(três) meses teve grande adesão, sendo que 18 (dezoito) dos 25 (vinte e cinco) 

funcionários aderiram ao plano. A partir de janeiro de 2022, os funcionários que 

desejarem prosseguir teriam um desconto de 30% sobre o plano família trimestral.  

           

4.2.3.2 ODS 6: Água potável e saneamento 

 

Belém não é uma cidade sustentável, então é um desafio para os empresários 

identificarem práticas sustentáveis e aplicá-las. Apenas 13% da população da capital 

recebe atendimento de coleta de esgoto e apenas 0,8% dos esgotos de Belém são 

tratados. 

Neste contexto desafiador, os integrantes da pesquisa identificaram oportunidades 

relacionadas ao ODS 6. Sendo Belém, a cidade mais chuvosa do país (pesquisa da 

Universidade Federal do Pará, de 2021, apontou o índice anual de 3.868mm), 

propusemos o projeto de coleta de água da chuva. 

O projeto consiste em armazenar a água a fim de fazer o reaproveitamento da 

mesma. O projeto está sendo negociado junto a Secretaria do Meio Ambiente (SEMMA). 

O processo encontra-se em andamento com a aquisição de um tanque ecológico por 

parte da empresa, a fim de utilizar a água da chuva para lavagem da pista, regação dos 

jardins que ficam à lateral do posto. Além de ser mais uma oportunidade que fará com 

que a empresa seja sustentável, o projeto reduzirá custos de água da organização.  
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Outro ponto que cabe salientar é referente ao tratamento da coleta de esgoto. 

Como mencionado, a capital do Pará em sua grande maioria dos bairros não possui 

tratamento de esgoto, e na localização da empresa não é diferente, a avenida não recebe 

esgoto. Devido a isso, a SEMMA solicitou que a empresa faça o tratamento do seu esgoto 

canalizado para a rua. Porém, a empresa esbarra no problema de canalizar o esgoto, 

pois a avenida não possui. O processo encontra-se em andamento, pois necessita de um 

aval da Prefeitura. 

 

4.2.3.3 ODS 8: Trabalho decente e crescimento econômico 

            

Após o processo de reflexão e debate sobre o ODS 8, que diz respeito ao trabalho 

decente e crescimento econômico, o grupo de pesquisa identificou que a organização já  

aplicava ações relacionadas a este objetivo de desenvolvimento sustentável.  

             A empresa desde o início sempre objetivou oferecer as melhores condições de 

trabalho aos seus colaboradores, com salário registrado nas leis trabalhistas no piso do 

sindicato (Sindi Combustíveis do Pará), oferecendo além do salário, o programa de plano 

de saúde Hapvida, o qual mantém parceria e convênio com a organização.  

             Além disso, a organização estimula promoções quando identifica o trabalho 

árduo e dedicado de seus colaboradores. Exemplo que podemos citar, é a gerente 

financeira, Graça Alves, que possui mais de 15 (quinze) anos de empresa, tendo iniciado 

como estagiária e chegando ao cargo de gerência. A empresa ofereceu meia bolsa para 

a conclusão de faculdade de Administração da mesma e ajudou a custear também o 

curso de MBA em gestão empresarial em uma instituição renomada na capital. A empresa 

se mostra disponível para custear outros cursos de colaboradores, caso os mesmos 

procurem sua evolução por intermédio da empresa. 

Resultado da Ação: 

 

• Geração de benefícios aos colaboradores devido às práticas sustentáveis da 

empresa; 

• Redução de custo para a empresa, oriundas da adesão à sustentabilidade; 

• Melhora na imagem da empresa perante aos clientes e ao mercado por ser uma 
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organização preocupada com o meio ambiente;  

• Uma visão externa dos problemas diagnosticados devido à contratação de uma 

auditoria externa. 

 

4.2.4 Outras ações propostas pela auditoria externa 

 

Na primeira reunião de maio de 2021, após a apresentação de Governança e 

Sustentabilidade feita pelo pesquisador observador-participante, Fernando Cruz e o 

patriarca refletiram sobre a necessidade de contratação de um auditor que trabalharia 

internamente a fim de revisar os documentos da empresa e auditar os departamentos. 

Porém, após pesquisa de mercado, na cidade de Belém a oferta é de empresas de 

auditoria externa, que são contratadas pontualmente e prestam serviços. 

Após indicação de clientes e conhecimento de mercado, a empresa entrou em 

contato com a empresa de auditoria RSS, empresa das mais tradicionais no mercado 

paraense, atuante há mais de 10 (dez) anos. 

A RSS Auditoria foi contratada em julho de 2021 com a finalidade de oferecer aos 

executivos da empresa uma visão de fora, identificando gargalos que até então o grupo 

de pesquisa não tinha observado. 

A primeira reunião com a auditoria ocorreu em 13 de agosto de 2021. A RSS 

solicitou uma série de documentos tanto do histórico da empresa na Junta Comercial do 

Pará quanto a de documentos oriundos da contabilidade, como o balanço patrimonial e 

demonstração de resultado de exercício dos últimos 3 (três) anos. 

O relatório da auditoria sofreu atrasos e foi comprometido pela falta de documentos 

não fornecidos pela assessoria contábil da empresa. A ideia da auditoria de realizar uma 

análise econômico-financeira baseada nos índices de liquidez, rentabilidade e 

endividamento não foi possível. O laudo técnico então concentrou-se nos departamentos 

e deficiências identificadas dentro da organização. 

Devido a espera por estar na expectativa dos documentos da contabilidade, o 

trabalho da auditoria foi finalizado em 20 de dezembro de 2021 e conteve os principais 

pontos, descritos na Tabela 8. 
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Tabela 8 - Diagnóstico da auditoria RSS sobre a empresa. 

Diagnóstico RSS Auditoria Ação proposta 
Sistema gerencial inoperante Troca do sistema, recomendando-se a adoção do 

Conta Azul ou Alter Data.  

Ausência de ferramentas de gestão, 

mistura da gestão posto e loja 

Contratação de um Controller 

Assessoria contábil ineficiente Troca de assessoria contábil 

Gestão de compras deficiente Implementação de um orçamento (previsto e 

realizado) 

Reorganização área finanças Separação caixa do posto de gasolina da loja de 

conveniência 

Recuperar informações financeiras da 

empresa com levantamento geral nos 

órgãos 

Valuation, análise econômico-financeira, 

reorganização da dívida, caso haja.  

Fonte: Elaboração própria (2022). 

 

A Tabela 9 apresenta as etapas da pesquisa aprofundada à respeito da 

contratação da RSS Auditoria feita pela empresa Comércio de Combustíveis.  

 

Tabela 9 - Pesquisa aprofundada de contratação de auditoria externa. 

Característica Contratação auditoria externa 
História compartilhada e comunicada 

aos grupos participantes da pesquisa 

Há 10 anos a empresa não contratava uma assessoria 

externa para auditar as contas. Oportunamente ao contexto 

de sucessão empresarial, a Comércio de Combustíveis 

identificou a necessidade de contratar uma auditoria, para 

que pudesse receber informações atuais referentes à saúde 

financeira e econômica de suas contas. 

Criação de uma visão compartilhada 

sobre o futuro desejável da empresa  

Uma empresa auditata anualmente para identificação de 

seus gargalos e soluções a tempo. 

Criação de uma visão de futuro caso 

nada seja feito 

Empresa com deficiências em seus setores, com processos 

lentos e retrógrados, desperdiçando estratégias para ser 

competitiva. 

Identificação de planos de ação 

direcionados à situação-problema 

A contratação da RSS foi feita para juntamente com o grupo 

de pesquisa iniciar a reflexão sobre as ações a serem 

implantadas para solucionar a situação-problema. 

Criação de um processo de 
priorização coletiva na qual os 
participantes escolhem entre planos 
de ação alternativos. 

A contratação de uma auditoria foi eleita como prioridade 
pelo grupo de pesquisa, a fim de receberem um diagnóstico 
externo sobre as deficiências internas. 

Iniciar atividades de mudança 

concreta e estruturação que permita 

o compartilhamento de conquistas 

A contratação de uma auditoria externa permitiu uma visão 

externa dos problemas diagnosticados proporcionando uma 

mudança concreta e nova estruturação proposta pelo 

prestador de serviço. 

Fonte: Elaboração própria (2022). 
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5 RESULTADO E ANÁLISE 

 

O capítulo anterior apresentou as boas práticas de Governança Corporativa e de 

Sustentabilidade que foram implementadas na empresa Comércio de Combustíveis 

Lubrificantes, além dos principais resultados das ações.  

No presente capítulo o objetivo consistiu em descrever cada ação com os 

benefícios, limitações e custos da implementação sob a perspectiva do grupo principal 

de pesquisa. Tal reflexão de análise dos resultados foi possível através das reuniões 

mensais entre os membros da pesquisa. A Tabela 10 sintetiza o resultado desta análise.  

 

Tabela 10 - Resultado das reuniões sobre as ações. 

Resultado Benefícios Limitações Custos 

Conselho de Família Aproximação entre 

os membros da 

direção executiva 

Falta de informações 

à respeito da 

empresa para análise 

Sem custos 

Compliance Normas e regras 

claras sobre as 

exigências da 

empresa 

Contratação de um 

Compliance Officer 

Custo para 

contratação de um 

Compliance Officer 

Ações Sustentáveis Redução de custo, 

bem-estar aos 

funcionários, 

melhoria de imagem 

frente ao mercado 

consumidor e 

concorrentes 

Criação de uma área 

sustentável, 

divulgação de 

relatório anual de 

sustentabilidade 

Aquisição de tanque 

ecológico para 

armazenamento da 

água da chuva, 

planos trimestrais da 

academia do grupo 

Auditoria Externa Troca de assessoria 

contábil, de sistema 

gerencial, 

implementação de 

práticas de 

Governança 

Contratação de um 

controller 

Rescisão da atual 

contabilidade e 

contratação de nova 

assessoria, aquisição 

de um sistema 

gerencial integrado e 

contratação de um 

controller. 

Fonte: Elaboração própria (2022). 

 

Os sub-itens a seguir tratam de maneira mais detalhadas sobre os benefícios, 

limitações e custos observados pela direção executiva sobre as ações implantadas na 



78 
 

empresa.  

 

5.1 Principais benefícios 

         

A implementação das ações de boas práticas de Governança e Sustentabilidade, 

sob a perspectiva dos diretores executivos, trouxeram para a organização benefícios sob 

os 3 (três) níveis organizacionais, que segundo Chiavenato (2004), são: estratégico, 

tático e operacional. Através da classificação do autor, podemos elencar os benefícios 

classificados por níveis.  

 

5.1.1 Nível estratégico 

 

• Aproximação com os diretores executivos por meio do Conselho de Família, que 

possibilitou aos mesmos dialogarem sobre os diversos assuntos da 

organização; 

• Novo posicionamento de mercado da empresa, que passa a ser sustentável, 

por meio das práticas de sustentabilidade inseridas. O planejamento de 

armazenamento da água da chuva demonstra internamente e externamente, 

que a empresa está atenta ao meio ambiente e ao contexto na qual está 

inserida; 

• Priorização de ações mais prementes que supriram a ausência de 

profissionalismo e deram o passo inicial para a transição da gestão empresarial.  

 

5.1.2 Nível tático 

 

• Inserção na empresa sobre a necessidade de organizar (gerência) as ações 

propostas pela direção executiva, por exemplo, decisões de trocar o sistema 

gerencial, a assessoria contábil, a análise sobre a viabilidade de contratação de 

um controller ou profissional de Compliance; 

• Pró-atividade da gerência em dar suporte às reuniões do Conselho de Família, 

por meio da idenfiticação e elaboração de pautas a serem discutidas. 
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5.1.3 Nível operacional 

 

• Abertura de diálogo entre os departamentos da empresa, por exemplo, Rodrigo 

Cruz, responsável pela área de compras, devido as reuniões do Conselho, está 

ciente sobre o teto de orçamento e finanças, por consequência interage com o 

setor financeiro; 

• Padronização de informações, com normas e regras claras internas da 

empresa, devido a implementação de uma política de Compliance, e elaboração 

do estatuto da organização.  

 

Os benefícios observados pela direção executiva estão de acordo com prática 

relatada no Capítulo 4, assim como a teoria estudada no Capítulo 2.  

 

5.2 Limitações 

 

Com relação às limitações das ações implementadas, o grupo de pesquisa 

identificou 4 (quatro) tópicos, que serão descritos a seguir. 

 

5.2.1 Assessoria contábil  

 

Ao longo dos 8 (oito) meses de pesquisa, a assessoria contábil que prestava 

serviço à organização foi um fator relevante limitador. A assessoria não entregou à 

empresa de auditoria RSS os documentos solicitados que impediram a realização de uma 

auditoria completa por parte da RSS. Isso afetou diretamente a pauta do Conselho de 

Família. Pois, se a direção executiva tivesse as informações prestadas pela contabilidade 

e posterior pela auditoria, teria subsídios mais concretos a fim de saber a real situação 

da empresa e traçar uma reorganização financeira. 

Por já estar há cerca de 7 (sete) anos prestando assessoria contábil, a mesma 

tinha ou deveria ter informações relevantes sobre a saúde financeira-contábil da 

organização. Ademais, a Comércio de Combustíveis ao longo dos sete anos de 
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assessoria acumulou multas e penalidades devido a ausência de declarações e 

obrigaçoes fiscais. 

O escritório de contabilidade tinha uma relação de amizade com o patriarca diretor, 

porém o grupo de pesquisa decidiu que era o momento da empresa dar um passo rumo 

à profissionalização de sua assessoria contábil e a troca foi concretizada por outra 

assessoria.  

 

5.2.2 Sistema gerencial 

 

O sistema gerencial que a empresa utilizava por cerca de cinco anos foi outro fator 

limitador. A auditoria detectou que o sistema estava obsoleto, não otimizava tempo e não 

integrava os departamentos, por exemplo, o de compras com o financeiro. 

O sistema não correspondeu às necessidades da auditoria externa. O fato da 

empresa por meio de seu departamento financeiro trabalhar com planilhas de controle à 

parte ao sistema foi visto como uma acentuada deficiência. A auditoria solicitou em seu 

parecer a troca por outros sistemas, foram sugeridos 2 (dois) softwares mais completos, 

integrados a todos os setores da empresa. 

Ao final da pesquisa, em dezembro de 2021, a empresa efetuou a troca do sistema, 

o que provocou certa resistência por parte de alguns funcionários, que já estavam 

acostumados a trabalhar no sistema antigo. Ocorreu treinamento on-line por cerca de 15 

(quinze) dias, para que os funcionários se adaptassem à troca.  

 

5.2.3 Contratação de profissionais do mercado 

 

A contratação de um controller e de um Compliance officer foram fatores 

limitadores que poderiam ter aperfeiçoado às ações que foram implementadas pela 

Comércio de Combustíveis Lubrificantes.  

No caso de um controller, esse profissional foi sugerido pela auditoria externa, que 

entendeu que a empresava necessitava de um gerente de controladoria para atuar 

ativamente nos controles da empresa, auxiliando o departamento financeiro e atuando 

também como uma ponte com a assessoria contábil. 
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A empresa teve bastante dificuldade em recrutar esse perfil de funcionário. 

Primeiramente, pois o mercado em Belém não ofereceu opções de candidatos que 

atendessem aos requisitos para atuar como um controller. O recrutamento teria que ser 

feito através de headhunters. E o segundo fato limitador que após pesquisa de mercado, 

a empresa decidiu que era inviável contratar esse perfil de funcionário, pelo salário inicial 

e na média girar em torno de R$ 4.700,00. Não haveria espaço no orçamento para 

contratação em CLT de um profissional de controller. 

No caso de um Compliance officer as dificuldades também se deram por dois 

motivos: falta de profissionais qualificados neste perfil em Belém e remuneração de tal 

funcionário. A contratação teria de ser feita também por meio de headhunters, e 

provavelmente empresas de Belém que possuem esse executivo em seu quadro de 

funcionários, são empresas que recrutaram de fora do estado, mais precisamente dos 

estados do Centro-Oeste e Sudeste. A remuneração inicial de um executivo de 

Compliance gira em torno de R$ 6.000,00.  

Porém, tal limitação não impediu a Comércio de Combustíveis de implementar 

uma política de Compliance pelos seus próprios funcionários, como a criação de um canal 

de denúncias, a atualização de seu estatuto com novas regras e normas, dentre outras.  

 

5.2.4 Departamento sustentável 

 

A empresa Comércio de Combustíveis deu o primeiro passo para o mundo da 

sustentabilidade, porém ainda há um longo caminho a ser percorrido. A inexistência de 

um departamento sustentável inserido no organograma da empresa é um fator limitador, 

que impede novas reflexões sobre o assunto e consequente novas ações ligadas às 

práticas sustentáveis, como por exemplo, a divulgação de um relatório anual de 

sustentabilidade. 

Até mesmo ações em desenvolvimento sem que haja um departamento específico 

de sustentabilidade é limitador. Por exemplo, as ações que refletem o ODS 6 (Água 

potável e saneamento) estão em andamento há quase um ano, e por motivos 

burocráticos frente à Secretaria de Meio de Ambiente e a Prefeitura ainda não foram 

concluído. Por não possuir profisisonal especializado no assunto, demanda da direção 
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executiva, neste caso do próprio diretor Fernando Manuel, que acumula função e 

consequentemente não fornece celeridade ao processo. 

           

5.3 Custos 

 

Os custos ao longo da pesquisa não foi um tema de preocupação aos diretores 

executivos e mostrou-se barato e acessível. Os custos foram direcionados à contratação 

de uma auditoria externa que realizou o trabalho por 3 (três) meses. Já os custos 

provenientes das ações também não resultaram em problema, e consistiu na rescisão da 

assessoria contábil e da empresa fornecedora do sistema gerencial. Posteriormente na 

contratação das empresas dos seus respectivos segmentos. 

A implementação das boas práticas de Governança e Sustentabilidade, nas 

circunstâncias propostas, mostrou-se barata em comparação aos benefícios trazidos à 

organização. Isso porque não foram contratados profissionais especializados nas áreas 

de Governança e Sustentabilidade para implementação das respectivas práticas, e sim o 

próprio pesquisador observador-participante auxiliou na implementação dos processos, 

o que foi determinante para o baixo custo das ações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

6 PRODUTO TÉCNICO 

 

O presente capítulo tem por objetivo apresentar o Produto Técnico gerado a partir 

da presente dissertação. O Produto consistiu em um Manual de boas práticas de 

Governança e Sustentabilidade que será oferecido para as empresas familiares de 

pequeno e médio porte que estejam no momento de realizar o processo de sucessão 

empresarial. O manual possui 4 (quatro) etapas e tem por finalidade auxiliar as empresas 

público-alvo a terem segurança em efetuar a transição  de uma geração à outra.  

A primeira etapa consiste no estudo por parte do pesquisador (contratado) sobre 

a empresa e na reflexão entre a direção executiva (contratantes do trabalho). Esta 

reflexão é realizada através de reuniões, onde o pesquisador visa entender como a 

empresa funciona em sua totalidade, e como está estruturada em seu organograma. É o 

momento onde irão, de maneira cooperativa, identificar os gargalos que possam existir e 

que podem representar fatores limitantes ao processo transitório. 

Nesta primeira etapa o pesquisador, além de apresentar as etapas do 

assessoramento à empresa, aplica entrevistas à direção a fim de obter conhecimento 

sobre alguma boa prática de Governança Corporativa que a empresa já possui, e sua 

posição sobre o tema da Sustentabilidade, bem como identifica se há alguma prática 

sustentável dentro da organização.  

A segunda etapa consiste na elaboração de um plano de ação que será formulado 

pelo pesquisador (contratado) e apresentado à direção executiva. Este plano de ação 

estratégico é fruto de todo o entendimento do pesquisador na primeira etapa do 

assessoramento, bem como das informações fornecidas pela organização. É nesta etapa 

que o contratado irá sugerir e apresentar temas e ações que farão com que os gargalos 

identificados sejam superados para que o processo de sucessão seja eficiente e êxitoso. 

A segunda etapa é fundamental para que o processo de sucessão seja realizado 

de forma satisfatória, pois a direção executiva, em especial, o patriarca-diretor e seu 

herdeiro-sucessor, devem reconhecer que todas as ações propostas a serem aplicadas 

seguirão em conformidade com a missão da empresa, trazendo além do auxílio ao 

processo de transição, benefícios que se perpetuarão dentro da organização. 

É nesta etapa que ações de boas práticas de Governança e Sustentabilidade 
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serão propostas a fim de preparar a empresa para a sucessão. Tais ações, como por 

exemplo, o Conselho Consultivo ou Práticas Sustentáveis, serão sugeridos através de 

uma apresentação, sempre enfatizando seus conceitos, características e benefícios para 

determinada situação da empresa. 

A terceira etapa consiste na aplicação das boas práticas de Governança e 

Sustentabilidade propostas no plano de ação. Nesta etapa, a mais duradoura de todo o 

processo, são definidas duas condições: quem serão os integrantes da empresa que irão 

interagir com o pesquisador-contratante na aplicação das ações e o prazo para 

implementação das ações. 

Exemplificando, caso uma ação a ser implantada seja um programa de 

Compliance, para esta ação deverá ser definido um prazo na empresa e quais os 

departamentos da organização irão participar desta ação. No caso da criação de um 

canal de denúncias ou atualização do estatuto de normas dos colaboradores, o 

departamento pessoal deve agir ativamente junto ao pesquisador nesta ação. 

É muito importante nesta terceira etapa a definição e interação dos grupos que 

irão fornecer informações para que as ações sejam implementadas. Caso haja alguma 

falha, a implantação ficará comprometida. Por exemplo, caso ocorra a necessidade de 

informações advindas do departamento contábil, e as mesmas chegarem imprecisas, a 

ação e consequente resultado ficará sem êxito. 

A quarta e última etapa consiste na avaliação e monitoramento das ações. Nesta 

fase, através de reuniões quinzenais entre o contratante e a contratada, são debatidas 

as ações em andamento, as possíveis dificuldades e soluções, e a análise dos prazos 

em curso. A avaliação das ações tem por objetivo mensurar se a ação implementada está 

suprindo o gargalo da organização, oferecendo os benefícios esperados a realizar o 

processo sucessório. 

É nesta fase que a empresa e o pesquisador irão avaliar se a ação ofereceu o 

resultado esperado e, caso isso não aconteça, existe a necessidade de avaliar o motivo 

de não ter tido êxito e o retorno à fase inicial de reflexão, a fim de retomar o processo do 

Manual de boas práticas de Governança e Sustentabilidade.  

A Tabela 11 resume as etapas consolidadas do produto técnico denominado de 

Manual de boas práticas de Governança e Sustentabilidade, da presente dissertação. 
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Tabela 11 - Manual de boas práticas de Governança e Sustentabilidade. 

Etapas Característica Ação 

1ª Etapa Reflexão e estudo sobre a empresa 

contratante 

Reuniões e entrevistas aplicadas 

2ª Etapa Elaboração do plano de ação Apresentação à direção executiva da 

empresa contratante sobre às 

práticas a serem implementadas 

3ª Etapa Aplicação de boas práticas de 

Governança e Sustentabilidade 

Definição do prazo e integrantes das 

ações 

4ª Etapa Avaliação e monitoramento das ações Reuniões e análise das limitações e 

benefícios 

Fonte: Elaboração própria (2022). 
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7 CONCLUSÃO 

 

7.1 Considerações finais 

 

O objetivo central desta pesquisa foi implantar, através de uma pesquisa-ação, 

boas práticas de Governança Corporativa e Sustentabilidade na empresa estudada a fim 

de prepará-la para efetuar o processo de sucessão empresarial. Os principais benefícios 

gerados a partir de sua execução foram identificados, bem como os fatores limitantes de 

sua implementação. A questão de pesquisa estabelecida foi: como preparar a empresa 

Comércio de Combustíveis Lubrificantes LTDA para o processo sucessório a partir da 

perspectiva da Governança Corporativa e Sustentabilidade? 

Os benefícios desta implantação foram relevantes à organização e mapeados nos 

3 (três) níveis: estratégico, tático e operacional, o que proporcionou estabelecer na 

empresa uma nova política e cultura organizacional. 

Em relação aos fatores limitantes que foram identificados no decorrer dos 8 (oito) 

meses de pesquisa, alguns foram solucionados e outros estão sendo aperfeiçoados, 

como por exemplo, à questão da sustentabilidade.  

Ademais, foi gerado um produto técnico a partir da pesquisa que consistiu em um 

Manual de boas práticas de Governança e Sustentabilidade para empresas familiares de 

pequeno e médio porte que estejam em vias de realizar um processo de sucessão 

empresarial. 

         

7.2 Reflexões sobre os objetivos do trabalho 

 

Os pesquisadores buscaram refletir sobre como cada objetivo deste trabalho foi 

alcançado tendo como base o objetivo geral e os específicos que foram determinados no 

início da pesquisa.  

O objetivo geral desta pesquisa foi preparar a empresa para realizar a transição 

sucessória de forma planejada e eficiente deixando processos de gestão bem definidos 

norteados pela Governança Corporativa. A partir deste objetivo geral, o grupo de 

pesquisa compreendeu que após 8 (oito) meses, a Comércio de Combustíveis está muito 
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mais preparada para realizar a sucessão empresarial do que se encontrava em maio de 

2021. Este objetivo geral foi atingido através das práticas de Governança e 

Sustentabilidade que foram implantadas na empresa e seguem sendo avaliadas 

constantemente. 

Embora, os pesquisadores tenham consciência de que os processos de gestão 

norteados pela Governança Corporativa necessitam de um tempo de maturação, ao 

menos, pode-se afirmar que a organização já possui tais ações implementadas que com 

o tempo irão se consolidar. Tempo este que até a sucessão empresarial ser concluída 

(dois anos), os benefícios já poderão ser mensurados na empresa. 

Com relação ao primeiro objetivo específico, que consistia em refletir sobre os 

principais gargalos da empresa para realizar o processo sucessório, o grupo de pesquisa 

compreendeu que este objetivo foi alcançado a nível bem satisfatório, através de 

reuniões que mensalmente eram feitas com o propósito de iniciar um processo profundo 

de reflexão entre os sócios visando analisar o que impedia a empresa de ter melhores 

resultados. Cada integrante do grupo da pesquisa aprendeu a trabalhar de forma coletiva 

e planejada, primeiro refletindo sobre o problema para posterior análise da solução. Neste 

processo de reflexão, a escolha pela contratação de uma auditoria externa foi definida 

como forma da empresa ter uma visão de fora sobre os seus gargalos. 

O segundo objetivo específico foi construir e desenvolver soluções para os 

gargalos identificados. Os pesquisadores entendem que este objetivo foi alcançado 

através da elaboração das ações eleitas como prioridades no planejamento (práticas de 

Governança e Sustentabilidade), oriundas do processo coletivo de reflexão e do 

diagnóstico de auditoria preliminarmente entregue aos sócios no início do trabalho.  

O terceiro objetivo específico consistiu em implementar ações selecionadas para 

realizar o processo de sucessão familiar. Tal objetivo foi alcançado com êxito através da 

criação do Conselho de Família, da implantação de uma política de Compliance que 

atualizou o estatuto da empresa e instalou um canal de denúncias, na implementação de 

ações sugeridas pela auditoria externa (como a troca de assessoria contábil e de 

sistema), e das ações sustentáveis espelhadas nos ODS, como a disponibilidade da 

academia do grupo aos colaboradores e seus cônjuges.  

O quarto objetivo específico foi definido como avaliar as ações mensurando os 
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impactos positivos a fim de gerar um produto técnico a ser incorporado à empresa. Esse 

objetivo foi alcançado através das reuniões de outubro a dezembro de 2021, onde os 

pesquisadores idenficaram mudanças positivas decorrentes das ações implantadas, 

como a melhora na comunicação entre os sócios, o melhor entendimento de cada diretor 

sobre o departamento do outro, a satisfação e bem-estar maior dos colaboradores devido 

às ações de sustentabilidade que refletiam numa produtividade maior.  

As ações de Governança e Sustentabilidade já implantadas na empresa serão 

consolidadas em um Manual de boas práticas de Governança e Sustentabilidade, que 

ficará disponível juntamente com o estatuto da empresa aos colaboradores da 

organização.  
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