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RESUMO 

 

Escândalos organizacionais, como casos de corrupção, fraudes contábeis e 
manipulação de mercados, vêm sendo noticiados com impactos cada vez maiores 
sobre a economia ao redor do mundo, impactando a credibilidade do sistema. A 
governança corporativa surgiu como uma das respostas para a prevenção, 
mitigação e eliminação de problemas dessa natureza, que, em sua essência, 
trazem o conflito de interesses como fator causal destes desvios. Avaliando os 
diversos ambientes de governança sob a ótica do conflito de interesses, há muitas 
particularidades para contextualizar os fatos, onde as variáveis impactantes 
divergem conforme a natureza da atividade, tamanho e setor em que estão 
inseridas. As peculiaridades das empresas de capital aberto são distintas das 
cooperativas, que divergem das empresas públicas e, que por sua vez, são distintas 
das empresas privadas de natureza familiar. Considerando o universo das 
empresas familiares como um ambiente rico de estudo, com relações profissionais 
e não profissionais envolvidas e diante de sua elevada relevância frente à economia 
brasileira, optou-se por aplicar a pesquisa nesse contexto. Escolheu-se uma 
empresa de natureza familiar, com sistema de governança maduro e envolvimento 
de mais de uma geração no negócio. O presente estudo teve como objetivo analisar 
práticas de governança corporativa que impactassem a relação de interesses entre 
o principal e o agente no contexto das empresas familiares, considerada a 
imperfeição dos contratos. O objeto de pesquisa foi a Frahm Indústria e Comércio, 
uma companhia de mais de 50 anos de mercado, com a terceira geração sendo 
envolvida e com conselho de administração implementado há mais de três anos. A 
pesquisa tem característica descritiva, tratando-se de um estudo de caso com 
natureza qualitativa. A análise da narrativa dos achados da pesquisa, juntamente 
com a observação in loco e a análise documental, demonstraram que são vários os 
fatores que influenciam na prevenção, mitigação e eliminação dos conflitos. Por um 
lado, as boas práticas existentes na teoria apresentada por Silveira (2015), são 
integralmente aplicadas e percebidas pelos stakeholders da organização, como 
responsáveis pelos resultados positivos referentes ao conflito de interesses. 
Quanto ao interesse específico dos sócios e da alta direção na dinâmica 
organizacional familiar, ficou claro que, para todos os stakeholders, o alinhamento 
de interesses é elevado, mas sustentado por práticas também de várias naturezas, 
passando, novamente, pela importância dos órgãos e ferramentas de governança. 
Concluiu-se que a resposta para a mitigação do conflito de interesses passa pelas 
duas questões citadas anteriormente, mantendo aderência com o conceito de 
Jensen e Meckling (1976), a inexistência do contrato completo e a inexistência do 
agente perfeito. No campo teórico, o presente estudo reforça a importância das 
boas práticas e mecanismos existentes tratados como referência em governança, 
enquanto no campo prático-gerencial permite o aprofundamento de estudos e 
pesquisas relacionadas a questões comportamentais humanas, visando identificar 
as práticas de alinhamento dos valores da família em organizações desta natureza. 
 
Palavras-chave: Conflito de Agência, Empresa Familiar, Governança Corporativa, 
Perenidade, Agente, Principal, Stakeholder, Shareholder. 

  



 

ABSTRACT 

 

Organizational scandals, such as cases of corruption, accounting fraud and market 
manipulation, have been reported with increasing impacts on the economy around 
the world, impacting the credibility of the system. Corporate governance has 
emerged as one of the answers to the prevention, mitigation and elimination of 
problems of this nature, which, in essence, brings the conflicts of interest as a causal 
fator of thes deviations. Evaluating the different governance environments from the 
perspective of conflicts of interest, there are many particularities to contextualize the 
facts, where the impacting variables differ according to the nature of the activity, 
size and sector in which it is inserted. The peculiarities of public-traded companies 
are distinct from cooperatives, which differ from public enterprises and are distinct 
from private family-owned enterprises. Considering the universe of family 
businesses as a rich study environment, with professional and non-professional 
relationships involved and given their high relevance to the Brazilian economy, we 
chose to apply research in this context. We chose a family-owned business with a 
mature governance system and more than one generation of business involvement. 
The present study aimed at analyzing corporate governance practices which 
impacted the relationship between the principal and the agent, in the context of 
family firms, considering the imperfection of contracts. The research object was 
Frahm Indústria & Comércio, a company with more than 50 years of experience in 
its market, with the third generation being involved and with a board of directors 
implemented more than three years ago. The research has descriptive 
characteristics, being a case study of qualitative nature. The narrative analysis of 
the findings of the research, together with in situ observation and documentary 
analysis, have demonstrated that there are several factors which influence the 
prevention, mitigation and elimination of conflicts. On the other hand, the existing 
good practices in the theory presented by Silveira (2015) are fully applied and 
perceived by the organization's stakeholders as responsible for the positive results 
related to the conflict of interest. Regarding the specific interest of the members and 
top management in the family organizational dynamics, it was clear that for all 
stakeholders, the alignment of interests is high, but sustained by practices of various 
natures, and again by the importance of governance bodies and tools . It was 
concluded that the answer to the mitigation of the conflicts of interest, passes 
through the two issues mentioned above, maintaining adherence to the concept of 
Jensen and Meckling (1976), the absence of the complete contract and the absence 
of the perfect agent. In the theoretical field, the present study reinforces the 
importance of good practices and existing mechanisms treated as reference in 
governance, while in the practical-managerial field, it allows the deepening of 
studies and research related to human behavioral issues, linked to the field of 
psychology, aiming to identify the practices of alignment of family values in 
organizations of this nature. 
 
Keywords: Agency Conflict, Family Business, Corporate Governance, Perenniality, 
Agent, Principal, Stakeholder, Shareholder. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com a Revolução Industrial ocorrida nos séculos XVIII e XIX, sucederam-se 

mudanças consideráveis nos modos de produção e nas relações entre os diversos 

agentes econômicos. O desenvolvimento da indústria de bens de capital e o aumento 

das oportunidades de investimento foram fatores marcantes para o mundo dos 

negócios. No início do século XX é possível verificar o fenômeno do agigantamento 

das organizações, quando as empresas se desenvolveram em escalas nunca antes 

vistas. O aumento exponencial do porte das companhias exigiu expansão da 

capacidade instalada, com redimensionamento dos barracões, aquisição de 

maquinário e contratação de mão-de-obra intensiva. Consequência disso, houve uma 

evolução do mercado de capitais e a inerente dispersão da propriedade, bem como a 

necessidade de contratação de gestores profissionais, ocasionando o divórcio da 

propriedade e gestão, conforme relatado por Berle e Means (1932).  

Na década de sessenta, Galbraith (1967) trouxe à tona novas realidades 

corporativas, onde o poder da tecnoestrutura se torna relevante, uma vez que o poder 

dos acionistas dispersos das empresas de capital aberto, fica cada vez menor. Com 

origem na dispersão do capital, o conflito de interesses passou a ser evidenciado pelos 

estudos de Jensen e Meckling (1976), que desenvolveram a teoria de agência, a qual 

relata a inexistência do contrato perfeito. Complementando referida teoria, Klein 

(1983), evidenciou a inexistência do contrato completo, onde o elevado número de 

variáveis imprevisíveis possíveis, a multiplicidade de reações a cada nova ocorrência 

e a crescente frequência de ocorrências de difícil prognóstico, foram os fatores que 

permitiram tal conclusão.  

 Inseridas nesse contexto, estão as empresas familiares, que possuem 

particularidades de alta complexidade. Silveira (2015) destaca como principais riscos 

enfrentados pelas empresas familiares os problemas sucessórios e de transição de 

gerações, nepotismo, informalidade na avaliação de desempenho e ausência de um 

modelo meritocrático, criação de ramos familiares conflitantes, dificuldade de 

separação entre os temas familiares e os empresariais e a ausência de fóruns 

adequados para solução de divergências de cunho da família.  

Nessa mesma linha, Bernhoeft e Gallo (2003) destacam que os maiores 

desafios de organizações familiares correspondem à prestação de contas formal, 

frequente e transparente a todos os stakeholders, conciliação do crescimento familiar 
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com o desempenho organizacional, alinhamento de interesses coletivos com os 

individuais, educação e desenvolvimento dos herdeiros, profissionalização da família 

e da propriedade simultaneamente à profissionalização da empresa. 

 Essa contextualização conduz a questionamentos sobre práticas de 

governança corporativa que impactam a mitigação do conflito de interesses no 

universo das empresas familiares. A partir deste momento, elabora-se o problema de 

pesquisa, considerando que o objeto de pesquisa possui inúmeras peculiaridades e 

variáveis envolvidas para serem analisadas e entendidas sob a ótica dos diversos 

agentes de governança. 

 

1.1 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Decidiu-se, devido à relevância dos mecanismos de direção, monitoramento e 

incentivo das organizações envolvendo seus stakeholders, bem como a busca da 

promoção da manutenção e do desenvolvimento de modelos sustentáveis nas 

organizações, correlacionar as práticas de governança corporativa ligadas a uma das 

variáveis de maior relevância ao tema: o conflito de interesses, também denominado, 

conflito de agência. O problema de pesquisa se concentrará na análise de 

mecanismos de mitigação do denominado conflito de interesses sob a ótica dos 

outorgantes e outorgados, bem como dos diferentes tipos de outorgantes entre si, 

acionistas majoritários e minoritários. Sendo assim, a questão que este trabalho 

procura responder é: Quais práticas de governança corporativa impactam na 

mitigação do conflito de interesses no contexto de uma empresa familiar?  

O ponto focal está sob a ótica do relacionamento entre agente e principal, que, 

de acordo com a teoria seminal de Jensen e Meckling (1976), define a relação de 

agência como um contrato entre uma ou mais pessoas, onde o proprietário, também 

denominado principal, estimula outra pessoa, o agente, a executar atividades em seu 

favor, concedendo-lhe autonomia para a tomada de decisão. 

 

1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

Abaixo, apresenta-se o objetivo geral, seguido dos objetivos específicos, 

pontos centrais da execução desta pesquisa. 
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1.2.1 Objetivo Geral 

 

Analisar práticas de governança corporativa que impactem a relação de 

interesses entre o principal e o agente, no contexto das empresas familiares, 

considerada a imperfeição dos contratos. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar práticas de governança corporativa utilizadas para mitigar o 

conflito de interesse. 

 Compreender os interesses dos sócios e da alta direção na dinâmica 

organizacional de uma empresa familiar. 

 Analisar práticas de governança corporativa com impacto sobre a mitigação 

do conflito de interesse. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA TEÓRICA E PRÁTICA 

 

O tema governança corporativa é relativamente recente, sendo utilizado de 

maneira mais ampla a partir da década de 90, porém, independente do conceito 

científico e formal, sua relevância vem sendo discutida por diversos autores de 

maneira mais profunda desde o início do século XX, quando ocorreu a consolidação 

da Revolução Industrial (séculos XVIII e XIX) e o evento da produção em série, que 

permitiu a escalabilidade produtiva das organizações, migrando o poder das terras 

para o capital. Com este fato se consolidando, as organizações passaram a crescer 

de maneira exponencial, onde outro fator preponderante, passou a ser a entrada de 

novos acionistas, pulverizando a propriedade das empresas, formalmente ocorrido 

pelo fortalecimento do sistema das S.A., fato este que pode ser ilustrado pela 

realidade das organizações americanas, conforme relatado por Berle e Means (1932).  

A partir de então, uma nova realidade corporativa passou a vigorar, onde o 

papel da tecnoestrutura organizacional e as exigências dos acionistas, retratados por 

Galbraith (1967), revisita essas novas realidades corporativas, evidenciando o 

aumento do poder dos gestores das organizações e a perda do mesmo pelos 

acionistas, em conjunto com o aumento da importância da competência organizada 
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por meio de processos e especialistas, em contradição ao modelo autocrático vigente 

em períodos anteriores. 

Várias práticas passaram a ser buscadas para mitigar o conflito de agência, 

porém a complexidade de contratos e as diversas variáveis que influenciam no 

alinhamento de interesses entre os agentes de governança ilustraram a dificuldade de 

se identificar soluções (ALCHIAN; DEMSETZ, 1972). 

À medida em que a teoria da administração continuou se desenvolvendo ao 

longo do século XIX, surgiu, em 1976, a teoria de agência, desenvolvida por Jensen 

e Meckling, aprofundada sob uma ótica inovadora para a época: o conflito de 

interesses, advindo da separação entre controle e capital. 

A realidade do conflito de interesses se estende até os dias de hoje e a 

dificuldade mercadológica de mitigação do mesmo é elevada, principalmente em 

empresas com perfil familiar. Por essa perspectiva, a preocupação quanto à 

implantação de mecanismos que inibam transações em proveito próprio, o chamado 

self-dealing, bem como a imperfeição da legislação ao redor do mundo reforçam a 

pertinência do tema (ANDRADE; ROSSETI, 2014). 

O perfil das empresas brasileiras demonstra que as de natureza familiar 

representam 65% do PIB nacional, mais de 85% do volume total de empregos. Por 

possuírem características muito peculiares e no mercado, muitas vezes, serem 

sinônimo de não profissionalização, este estudo busca entender a importância da 

governança corporativa a estas empresas, suas práticas e os impactos das mesmas 

em seu sistema de governança corporativa. Para dimensionar o impacto e a 

importância da governança para essas organizações, bem como o nível de 

complexidade e a necessidade de um bom sistema de governança corporativa, 

segundo pesquisa do SEBRAE (2005), de cada 100 empresas familiares, 70 não 

sobrevivem à segunda geração e, das 30 restantes, apenas 5 sobrevivem à terceira 

geração. 

 Ao se avaliar a realidade das organizações de natureza familiar, fala-se da alta 

representatividade econômica no mercado brasileiro, bem como realidades distintas, 

complexas e de difícil solução.   A escolha da Frahm Indústria e Comércio se sustenta 

pelo fato de ser uma organização de natureza familiar, ou seja, contém as diversas 

variáveis complexas que a tornam um ambiente rico de pesquisa, além de possuir um 

sistema de governança corporativa, implementado há mais de três anos, com um 
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conselho de administração ativo e, envolvimento de mais de uma geração da família 

no negócio, passando agora, por um momento importante e crítico de transição. 

 A pesquisa se torna relevante à medida que pretende contribuir com a 

ratificação das teorias já desenvolvidas por Jensen e Meckling (1976), bem como, 

Klein (1983), vinculadas às práticas de governança aplicadas em uma organização, 

permitindo o fortalecimento dos processos com impacto na mitigação do conflito de 

interesses e, percepção de valor por parte dos agentes de governança em um 

ambiente peculiar como o de uma organização familiar. 

 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

A estrutura deste trabalho, divide-se em cinco capítulos.  

No Capítulo 1, apresenta-se a introdução ao tema, contextualiza-se o problema, 

a questão de pesquisa, os objetivos, desdobrados em seus objetivos geral e 

específicos, a justificativa para o estudo do tema e o que se pretende estudar, ou seja, 

a pesquisa em formato mais detalhado, a delimitação do tema de pesquisa e a 

estrutura do trabalho. 

O Capítulo 2 tem como objetivo apresentar a base teórica da pesquisa. Faz 

parte desta seção a trajetória epistemológica, iniciada por um recorte em Berle e 

Means (1932), seguindo para os demais autores na linha do tempo, até chegar a 

Jensen e Meckling (1976), com a elaboração da teoria de agência e seus 

desdobramentos. Também serão apresentados além da evolução da governança 

corporativa e conflito de agência, o desenvolvimento dos estudos sobre as empresas 

de natureza familiar, iniciando na conceintuação de Donnelley (1964), até o 

desenvolvimento de uma teoria mais completa sobre os círculos de interesse das 

organizações, observando estas caraterísticas, desenvolvida por Davis e Tagiuri 

(1982). 

O Capítulo 3, descreve os métodos e técnicas de pesquisa. Será apresentado 

o delineamento da pesquisa, seu constructo, instrumentos de coleta de dados, os 

pressupostos de pesquisa, objetos de estudo, a forma de coleta de dados, os 

procedimentos de análise das entrevistas e as limitações da pesquisa. 

O Capítulo 4, traz à análise dos achados de pesquisa e a discussão dos dados 

perante a teoria existente.  



17 

 

O Capítulo 5, apresentará a conclusão, as contribuições e as recomendações 

desta pesquisa. São trazidas sugestões e oportunidades para trabalhos futuros.  
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2 QUADRO DE REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A revisão de literatura desta pesquisa compreende a abordagem sobre os fatos 

temporais responsáveis pelo nascimento da governança corporativa, o 

desenvolvimento do conceito do conflito de agência e o contexto das empresas 

familiares. 

 

2.1 A SEPARAÇÃO ENTRE PROPRIEDADE E GESTÃO 

 

A indústria de bens de capital, sendo estimulada principalmente pelo 

desenvolvimento do setor siderúrgico e a ampliação da força dos motores a vapor, 

provocou uma rápida mudança das atividades manuais para a produção em série, 

período que ficou conhecido como a Revolução Industrial (século XVIII). Neste 

contexto, com a produtividade elevada em relação ao período anterior, ocorreram 

alguns fenômenos que geraram mudanças significativas no sistema capitalista, como 

o aumento da diversidade de bens produzidos e inúmeras oportunidades de 

investimentos, sendo ampliadas de maneira inédita. Houve, então, a necessidade de 

novos padrões de infraestrutura para dar apoio aos novos níveis de produção aliados 

à conexão entre os mercados interno e externo. Desta forma, ocorreu a transferência 

do poder da terra para o capital (ANDRADE; ROSSETTI, 2014). 

Com um modelo econômico em mudança, destaca-se, entre 1886 e 1932, a 

ocorrência da ascensão das companhias modernas, com a consolidação das 

sociedades anônimas, que, surgidas inicialmente na Inglaterra, tiveram seu 

florescimento mais forte nos Estados Unidos. Presenciava-se o agigantamento das 

corporações. Um elevado número de companhias com alta geração de riqueza e 

distribuição de recursos aos seus acionistas fortaleceu a mudança de propriedade e 

do poder. Ainda nesse contexto, o crescimento exponencial das organizações e a 

pulverização do capital das sociedades anônimas demandou a entrada de executivos 

profissionais para gerir os negócios, iniciando, assim, a era dos executivos 

profissionais (SILVEIRA, 2015). 

Após um período de euforia econômica, houve um marco histórico, o crash da 

Bolsa de Nova York, que em 29 de outubro de 1929, não registrou nenhuma ordem 

de compra, trazendo grande impacto à economia mundial, uma vez que as economias 
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do sistema capitalista ocidental, estavam completamente interligadas (ANDRADE; 

ROSSETTI, 2014). 

Cientificamente, com fatos e dados, o divórcio entre propriedade e gestão foi 

explicitado por Berle e Means (1932). Os autores identificaram três possíveis funções 

ao discutirem os problemas organizacionais: ter interesse em uma empresa, ter poder 

sobre ela e a ação sobre a mesma. Foi constatado que um único indivíduo poderia 

preencher em graus variados cada uma das três funções, havendo assim a 

divergência de interesses entre propriedade e controle. 

Coase (1937), trouxe contribuição para o tema à medida que desenvolveu a 

teoria da firma, considerando as empresas um nexo de contratos entre seus agentes 

que busca mecanismos de redução de custos de transação para o principal, mas sem 

desconsiderar a imperfeição do mercado e a instabilidade das relações. O tema 

propriedade e controle, bem como sua evidenciada separação, gerou o 

aprofundamento de estudos sobre o tema. 

Nessa cena, mecanismos de controle passaram a ser desenvolvidos nas 

organizações, com origem na separação entre propriedade e gestão. Galbraith (1967) 

questionou a eficácia das práticas nas décadas de cinquenta e sessenta nos Estados 

Unidos, as quais gerariam uma falsa sensação de controle por parte dos investidores, 

ratificando a constatação de Berle e Means (1932). 

Além disso, Galbraith (1967) destacou a relevância da tecnoestrutura das 

empresas, onde a dispersão do capital aumentou a importância de organização dos 

processos produtivos em meio à complexidade dos negócios, adicionando, assim, 

mais um fator de desenvolvimento da governança corporativa, passando o poder para 

o conhecimento técnico, experiência e expertise. A tecnoestrutura passou a ser o fator 

mais importante de sustentação dos negócios em um mercado de empresas gigantes 

de controle acionário disperso. 

 

2.2 O CONFLITO DE AGÊNCIA E A EVOLUÇÃO DA GOVERNANÇA 

 

O poder da tecnoestrutura, explicitado por Galbraith (1967), foi reforçado como 

uma variável impactante para o ambiente das organizações quando Spence e 

Zeckhauer (1971) apontaram a grande dificuldade de encontro do ponto ideal para a 

gestão de riscos por meio de interesses antagônicos de diferentes agentes. 
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Seguindo a evolução da governança, Alchian e Demsetz (1972) ratificaram os 

achados de Coase (1937) em relação ao direito de propriedade por parte dos 

acionistas e o seu conceito sobre o nexo de contratos, porém, de maneira 

complementar, constataram a dificuldade de elaboração do contrato perfeito. Surgia 

assim, mais um estudo seminal coerente com os achados anteriores, com acréscimos 

importantes aos mesmos. 

Ross (1973) foi o primeiro a descrever a relação de agência, conceituada como 

a mais antiga e comum forma de interação social. O conceito da relação de agência 

considera o relacionamento entre duas ou mais partes, em que uma é denominada 

agente, a qual age em representação a alguém, denominado principal. 

Seguindo sobre a relação de agência, descrita por Ross (1973), Jensen e 

Meckling (1976) desenvolveram a teoria de agência, que corresponde à relação entre 

agente e principal, baseada na inexistência do agente perfeito. O problema de agência 

ocorre nas condições em que o agente deveria tomar decisões sobre os melhores 

interesses do principal (razão de construção da relação de agência), mas age sob 

uma ótica egoísta, gerando o chamado conflito de interesses. 

 

FIGURA 1 – Relação de agência: outorgantes e outorgados 

 

Fonte: ANDRADE; ROSSETTI, (2014). 

 

Complementarmente à teoria de agência, de Jensen e Meckling (1976), Klein 

(1983) desenvolveu o conceito da inexistência do contrato completo, trazendo como 

pilares de sua teoria o elevado número de ocorrências imprevisíveis possíveis em uma 



21 

 

organização, as múltiplas reações de uma empresa para cada nova ocorrência e o 

crescente aumento de ocorrências imprevisíveis. 

Fama e Jensen (1983), considerando a teoria de agência de Jensen e Meckling 

(1976) e motivados pela preocupação da sobrevivência das empresas com a 

separação entre o responsável pela tomada de decisão (agente) e a tomada de risco 

(principal), desenvolveram seu estudo, tendo em vista a inexistência do contrato e do 

agente perfeito, identificando variações de decisões e consequências ligadas aos 

custos de agência para empresas. Detectaram, ainda, que a concentração entre o 

tomador de decisão e o tomador de risco, quando comparada às organizações em 

que há separação entre os agentes, possui vantagens e desvantagens, não havendo 

uma regra de ouro. 

Morck, Shleifer e Vishny (1988), identificaram que a ausência de separação 

entre propriedade e controle, reduz significativamente o conflito de agência, 

alavancando positivamente o desempenho das organizações, devido à convergência 

de interesses. Nessa mesma esteira, o papel dos mecanismos de governança para 

mitigação do conflito de agência foi demonstrado por Shleifer e Vishny (1997), como 

sendo muito relevante, em especial a concentração de propriedade e a proteção legal 

dos investidores, mais um fator de evolução da governança. 

Em paralelo ao desenvolvimento dos estudos empíricos da teoria de agência, 

surgiram outras linhas de pensamento para questionar e confrontar o conceito. 

Eisenhardt (1989) trouxe uma visão crítica sobre o tema, questionando sua aplicação 

prática e concluindo que a teoria traz importantes contribuições relativas ao sistema 

de informação das empresas, incerteza dos resultados, incentivos e riscos 

organizacionais em uma perspectiva empírica, porém destaca a origem unilateral da 

premissa teórica, acrescentando a relevância da avaliação sobre a ótica de demais 

partes interessadas. 

Donaldson e Davis (1991), utilizando entre outros estudos científicos o de 

Eisenhardt (1989), afirmam que a teoria de agência pode ser confrontada por meio da 

denominada stewardship theory, que considera o interesse dos acionistas sendo 

maximizado pelo compartilhamento de papéis e responsabilidades. Os estudiosos em 

questão comprovam a existência de outros mecanismos de governança, os quais 

melhoram o retorno ao principal por meio desta última tese, onde o mesmo, não ocorre 

para com a teoria de agência. 
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De maneira complementar, Bhagat e Bolton (2008), demonstraram importante 

correlação positiva entre as práticas de governança e a performance organizacional, 

considerando a inter-relação entre governança corporativa, performance corporativa, 

estrutura de capital e, estrutura societária. 

Morck (2009) afirma aspectos do comportamento humano como uma das 

variáveis mais impactantes no conflito de agência, reiterando a importância das 

práticas de governança para direcionar questões humanas ao modelo de governança 

desejado de maneira racional. 

Falando-se em governança sob o contexto brasileiro, Carvalho (2002) destaca 

aspectos importantes, onde as boas práticas dependem das peculiaridades da 

empresa, da natureza do contrato financeiro em que é realizado o aporte de capital, 

citando que as políticas as quais buscam a padronização das regras sem considerar 

diferenças entre as organizações podem gerar distorções. 

Ainda no contexto do Brasil, a maioria das empresas são controladas por 

grupos familiares, seguido por investidores estrangeiros e, em percentuais menores, 

por investidores internacionais e públicos. Constata-se também a relação 

estatisticamente significativa entre estrutura de governança e valor de mercado, 

alavancagem e política de dividendos das empresas brasileiras (CARVALHAL; LEAL, 

2003). 

Dada a importância do conflito de interesses na governança corporativa e a 

demonstração científica de correlação positiva entre práticas de governança e a 

performance das organizações, destacam-se os custos de agência ou custos de 

representação (gastos com criação e estruturação de contratos entre executivos e 

acionistas, monitoramento das atividades dos executivos pelos acionistas e aqueles 

relativos a demandas dos próprios executivos para mostrar aos acionistas que seus 

atos estão alinhados com os seus interesses). Apresenta-se, abaixo, um resumo das 

estruturas, órgãos e documentos criados ao longo da evolução do sistema de 

governança corporativa, sempre com o principal objetivo de gerar valor ao patrimônio 

dos sócios e, eliminar o conflito de interesses, ressaltando que a gestão deste sistema 

é feita por pessoas.  

 

  



23 

 

FIGURA 2 – Principais órgãos e documentos em uma estrutura de governança 

 

Fonte: Caderno de Boas Práticas de Governança Corporativa para Empresas de Capital Fechado 
(IBGC, 2014, p. 22). 

 

Tal estrutura, com importância já amplamente discutida, tem como desafio o 

equilíbrio em relação aos custos de implementação e monitoramento (SILVEIRA, 

2015). 

 

2.3 ALINHAMENTO CONCEITUAL DA GOVERNANÇA CORPORATIVA 

 

Uma vez que a governança corporativa passou a ter notoriedade em todo o 

mundo, conforme evolução histórica apresentada que passa pela mudança do poder 

da terra para o capital, passando ao gigantismo das organizações e pela pulverização 

da sociedade com o fenômeno das S.A.’, culminando com a separação entre 

propriedade e gestão, as teorias da administração tiveram seu desenvolvimento e 

amadurecimento (ANDRADE; ROSSETTI, 2014). 

Em uma evolução histórica conceitual já citada, pode-se resumir a 

epistemologia da governança começando por Berle e Means (1932), com a 

identificação da separação entre propriedade e gestão, seguindo para Coase (1937), 
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com a definição das organizações por um feixe de contratos, passando por Galbraith 

(1967), identificando o poder da tecnoestrutura e, indo para Spence e Zeckhauer 

(1971), os quais apontaram a dificuldade de alinhamento das decisões para tomada 

de risco, devido a interesses antagônicos entre os agentes. Alchian e Demsetz (1972) 

abordaram a dificuldade de elaboração do contrato perfeito. Ross (1973), 

pioneiramente, descreveu a relação de agência e Jensen e Meckling (1976) 

desenvolveram a teoria de agência baseada no conflito de interesses e a inexistência 

do agente perfeito. Klein (1983) complementou a teoria de agência por meio da 

constatação da inexistência do contrato perfeito. 

A partir da teoria de agência, a ciência passou pelo questionamento e 

confirmação do conceito. Morck, Shleifer e Vishny (1988) trouxeram experimentos 

constatando a redução do conflito com relação direta à concentração da propriedade, 

Eisenhardt (1989) enfatizou a importância do sistema de informações e suas 

consequências para o conflito de interesses. Donaldson e Davis (1991) contribuíram 

de maneira significativa com experimentos que confrontam a teoria de agência, 

criando a stewardship (teoria do compartilhamento de papéis com impacto positivo 

sobre o conflito). Bhagat e Bolton (2008), corroboram com a importância da 

governança para o desempenho organizacional e, Morck (2009), traz variáveis do 

comportamento humano como importante para o sistema de governança e a 

ocorrência do conflito. 

A partir do fortalecimento da governança corporativa na década de 90, quando 

são registados os primeiros relatos de sua denominação, sua importância passou a 

ser discutida mundialmente (SILVEIRA, 2015). Andrade e Rossetti (2014), descrevem 

a diversidade sobre o tema governança, identificando dez grandes dimensões, sendo 

elas: a dimensão das empresas; estrutura de propriedade; fontes de financiamento 

predominantes (interna ou externa); tipologia dos conflitos de agência e harmonização 

dos interesses; tipologia das empresas quanto ao regime jurídico; tipologia das 

empresas quanto ao grupo controlador; crescimento das organizações por fusões e 

aquisições; abrangência geográfica; variáveis culturais sobre os locais de atuação das 

organizações e instituições legais; e, marcos regulatórios ao redor do mundo. Os 

autores resumem estas dimensões em quatro grandes grupos relacionados ao olhar 

e função da governança, sendo a mesma guardiã dos direitos das partes interessadas 

(stakeholders) nas empresas, o sistema de relações para monitoramento e direção 
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das sociedades, estruturação do poder nas empresas e o sistema normativo das 

relações internas e externas organizacionais. 

Tendo por base estas quatro dimensões conceituais da governança, pode-se 

conceituá-la com base na linha de pensamento de alguns autores. Monks e Minow 

(2004) consideram que a governança trata o conjunto de leis e regulamentos para 

garantir os direitos dos sócios, sejam eles controladores ou minoritários e 

disponibilizar aos acionistas informações para monitoramento da tomada de decisão 

dos executivos, enxergando impactos sobre seus direitos. Referidos autores 

consideram, também, que a governança deve permitir aos diversos públicos atingidos 

pela organização a observância de direitos e promover a interação dos acionistas, do 

conselho de administração e da diretoria executiva. 

Nessa mesma linha, a Organização de Cooperação para o Desenvolvimenot 

Econômico – OCDE (2009) define governança como sendo o sistema em que as 

empresas são dirigidas e controladas, abordando a distribuição de direitos e 

responsabilidades entre os diferentes grupos de interesse, bem como as regras e 

procedimentos para a tomada de decisão e os meios para alcance dos objetivos 

organizacionais. 

Considerando a dimensão do sistema de relações citados por Andrade e 

Rossetti (2014), Shleifer e Vishny (1997) definem governança, como o campo da 

administração que trata o conjunto de relações entre direção, conselho de 

administração, sócios e demais stekeholders, estabelecendo os meios para os 

principais, garantirem o retorno de seus investimentos. 

Alinhado com esta visão, o IBGC (2015) define governança como o sistema 

pelo qual as sociedades são dirigidas e monitoradas, considerando o relacionamento 

entre os sócios, conselho de administração, diretoria executiva, auditoria 

independente e conselho fiscal. O órgão complementa seu conceito, com o propósito 

das boas práticas de governança em aumentar o valor da sociedade, facilitar seu 

acesso ao capital e permitir sua perenidade. 

Tendo a governança como estrutura de poder e o sistema normativo, Cadbury 

(1999) a conceitua por meio na dimensão do sistema normativo, citando que 

governança é expressa por um sistema de valores que rege as empresas em sua rede 

de relacionamentos internos e externos, refletindo padrões organizacionais, que por 

sua vez, correspondem aos padrões de comportamentos sociais. 
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Entre os vários modelos desenvolvidos para amparar a conceituação da 

governança, o IBGC (2015) define os princípios envolvidos com o objetivo, dentre 

outros, de agrupar o conhecimento sobre o tema: 

 

FIGURA 3 – Prinicípios Básicos da Governança Corporativa 

 

Fonte: IBGC (2015). 

 

Os pilares da governança são: transparência, equidade, prestação de contas e 

responsabilidade corporativa. Transparência é mais do que a obrigação de informar, 

é o desejo de disponibilizar às partes interessadas informações necessárias e as de 

seu interesse. Equidade corresponde ao tratamento justo dos stakeholders. 

Accountability ou prestação de contas, é a responsabilização sobre os atos dos 

agentes de governança, assumindo as consequências pelos mesmos. Por fim, 

responsabilidade corporativa, é o zelo pela visão de longo prazo das organizações 

(IBGC, 2015). 

São vários os conceitos de governança corporativa, onde o próprio tema, de 

natureza ampla, envolve variáveis que dificultam o alinhamento teórico. Sendo assim, 

para fechar o conceito e buscar o alinhamento completo, apresenta-se, abaixo, o 

conceito dos 8 P’s da governança, desenvolvido por Rossetti (2011) para sintetizar as 

diversas dimensões envolvidas. 
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FIGURA 4 – 8 P’s da Governança Corporativa 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018), adaptado de ROSSETTI (2011). 

 

As oito dimensões buscam resumir o ambiente, o sistema, os pontos fortes, as 

fragilidades e as situações críticas das boas práticas de governança corporativa, de 

maneira independente da tipologia das empresas, podendo ser privadas ou estatais, 

abertas ou fechadas, familiares ou de estrutura societária consorciada não familiar, 

sociedades anônimas ou limitadas. O conceito é aplicado como apoio à metodologias 

e construção de ferramentas para levantamento situacional e adequação ao sistema 

de governança das organizações (ROSSETTI, 2011). 

Pode-se detalhar o conteúdo dos 8Ps da governança, conforme descrição 

abaixo: 

Propriedade: trata-se de um dos principais atributos de diferenciação da razão 

de ser da governança corporativa, assim como seu regime legal de constituição. 

Corresponde à razão essencial da governança, à remoção de conflitos e custos de 

agência, envolvendo gestores e acionistas. Além disso, busca-se por meio da 

propriedade a promoção da coesão societária, a transparência dos atos dos sócios 

que exercem a gestão ou a entrega da mesma a executivos não proprietários, 

considerando o monitoramento por meio dos órgãos de governança (conselho e 

demais órgãos) (ROSSETTI, 2011). 
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Princípios: são a base ética da governança, com foco na universalidade, 

adaptando as práticas às diferenças culturais, institucionais, marcos regulatórios, que, 

a longo prazo, podem ou não, evoluir para maior homogeneidade. Destaca-se também 

que há princípios éticos imutáveis inseridos nos propósitos, formas de exercício do 

poder, no desenho e na operação dos processos e nas práticas diárias das 

organizações. Neste tema, temos inseridos os quatro princípios, equidade, 

transparência, responsabilidade corporativa e accountability (ROSSETTI, 2011). 

Propósitos: o propósito da governança corporativa está na contribuição do 

máximo retorno total de longo prazo dos shareholders. Esse propósito, deve ser 

harmonizável aos interesses legítimos de outros stakeholders. Considera-se essencial 

a gestão estratégica dos demais stakeholders, uma vez que o conceito de 

sustentabilidade do triple botton line impacta cada vez mais na reputação das 

organizações e, por consequência, em seu desempenho (ROSSETTI, 2011). 

Papéis: os papéis e responsabilidades dos agentes de governança, se 

resumem aos sócios, conselheiros e gestores, onde a clara separação, entre eles, não 

deve permitir o acúmulo de funções. Os sócios definem a estrutura de poder, elegem 

os conselheiros, revisam estatutos sociais, mudam a estrutura acionária e avaliam a 

prestação de contas. Os conselheiros protegem e valorizam o patrimônio, otimizam o 

retorno sobre investimentos, definem as diretrizes estratégicas, escolhem, 

acompanham e avaliam os gestores, sempre preservando as crenças e valores das 

organizações. Por fim, os gestores são responsáveis pela parte executiva, sob as 

diretrizes definidas pelo conselho de administração (ROSSETTI, 2011). 

Poder: a estrutura de poder corresponde à forma com que as negociações se 

articulam entre os órgãos de governança, onde o poder é efetivamente assumido pela 

tecnoestrutura organizacional e pelos executivos, devido a dispersão do capital e a 

passividade dos sócios. Em geral, corresponde à maior fonte de conflito (ROSSETTI, 

2011). 

Práticas: os pilares práticos da governança estão embasados no 

empowerment dos conselhos, dos executivos e do sistema de auditoria, órgãos-chave 

da governança. Com as estruturas montadas, suas relações ocorrem em alinhamento 

às estratégias corporativas, políticas e resultados. Concomitantemente a estas 

práticas, o sistema de controle e gestão de riscos são instituídos (ROSSETTI, 2011). 

Pessoas: as pessoas são os elementos-chave da governança. Por meio de 

relações interpessoais íntegras é que os diversos riscos são mitigados. Sistematizar 
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um bom modelo de governança, com foco na eficácia da estratégia, na excelência 

operacional, otimização de retorno sobre os investimentos, geração de riqueza e 

aumento do valor de mercado da organização, é a base para boas e bem definidas 

relações entre os agentes que compõem o sistema de governança (ROSSETTI, 

2011). 

Perpetuidade: em praticamente toda a totalidade das organizações, pode-se 

afirmar que o objetivo principal das mesmas é a perenidade, com crescimento em seu 

mercado de atuação. Destaca-se este objetivo, quando se atua no ambiente das 

empresas familiares. Como pilares da perpetuidade, há grande relevância para o ciclo 

de vida organizacional; coesão e alinhamento de propósitos, bem como a harmonia 

com os grupos societários; tendência à inovação; direcionamento estratégico com 

visão de longo prazo; resultados sustentáveis; conciliação de interesses entre os 

grupos acionários; foco nos controles, mapeamento e mitigação de riscos; conselho 

de administração capacitado; diretoria executiva composta por membros de elevada 

performance; atenção ao triple botton line da sustentabilidade (econômico-financeiro, 

social e ambiental) (ROSSETTI, 2011). 

 

2.4 O CONTEXTO DA EMPRESA FAMILIAR 

 

O desenvolvimento e a aplicação da governança corresponde a um processo 

complexo. Dadas as particularidades das organizações e as inúmeras variáveis 

envolvidas a dificuldade se torna ainda maior. Empresas familiares são maioria ao 

redor do mundo (DAVIS; TAGIURI, 1982) e no Brasil não é diferente.  Considerando 

o perfil das empresas brasileiras, Carvalhal e Leal (2003), ressaltam que estas 

merecem atenção em relação às práticas de governança. 

Grande parte da economia no Brasil envolve empresas familiares, com nomes 

de famílias tradicionais em negócios de grande relevância, tais como Gerdau, Itaú, 

Odebrecht (FREITAS, 2008).  

Bernhoeft e Gallo (2003), argumentam sobre os desafios das empresas 

familiares em relação à prestação de contas periódica e transparente, conciliação do 

crescimento da família com a rentabilidade organizacional, conciliação dos interesses 

coletivos com as expectativas individuais, educação dos herdeiros para o papel de 

acionistas e profissionalização da família, bem como a propriedade 

concomitantemente à profissionalização da empresa. 
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Silveira (2015) expressa que no campo acadêmico, o resultado das pesquisas 

sobre empresas familiares não é unânime, ainda sendo bastante inconclusivo. Dos 

poucos resultados impactantes, destaca-se o de que empresas familiares negociadas 

com seus fundadores presentes na gestão são melhor avaliadas e que o desempenho 

destas organizações tende a piorar após a primeira sucessão. 

Ratificando a posição de Silveira (2015), Pérez-Gonçalves (2006) constatou 

forte queda no desempenho das empresas familiares após a primeira sucessão, 

vinculando fatores fundamentais o nepotismo, limitando a meritocracia às posições de 

alta direção. 

Dada a importância deste tipo de organização, outro fator que merece destaque 

é a definição sobre o que é uma empresa familiar. A própria divergência entre os 

autores na definição do conceito demonstra que o tema ainda possui muito o que ser 

explorado. Donnelley (1964) conceitua uma empresa familiar como aquela em que há 

pelo menos duas gerações com uma mesma família no poder. Para Barry (1975), a 

empresa familiar é aquela controlada por membros de uma única família. Já Bernhoeft 

(1989), considera uma empresa familiar aquela que possui sua origem vinculada a 

uma família e que ainda mantém membros da família na gestão dos negócios. Lodi 

(1998) conceitua que este tipo de empresa corresponde àquela com valores 

institucionais vinculados a um fundador ou família. 

Convém destacar que empresas familiares possuem inúmeras 

particularidades, que são em sua essência ambivalentes, ou seja, há vantagens e 

desvantagens quanto a estas características. Foram descritos de maneira pioneira 

três tipos de papéis dos agentes de governança em uma empresa de natureza familiar, 

podendo ser o de proprietário, gestor e membro da família, conforme apresentado na 

FIGURA 5 (DAVIS; TAGIURI, 1982). 
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FIGURA 5 – Círculos de interesse de uma empresa familiar 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018), adaptado de DAVIS; TAGIURI (1982). 

 

Sendo assim, considerando as três dimensões da empresa familiar, quando se 

une empresa, família e propriedade e há intercessões entre eles, pode-se entender 

que os indivíduos estejam atuando no universo da empresa familiar. Esta constatação, 

por meio do modelo dos três círculos de interesse, permite identificar os tipos de 

relações e interesses dos diversos agentes de governança (DAVIS; TAGIURI, 1982). 

Considerando o modelo dos 3 círculos da empresa familiar apresentados, 

destacam-se possíveis relações de interesse, com base nos seguintes cenários: 

Propriedade: identificam-se os agentes de governança, que são apenas 

proprietários das organizações, não sendo desta forma, membros da família, e 

também, não atuando como colaboradores da organização (DAVIS; TAGIURI, 1982). 

Família: para este círculo de interesse, identificam-se que os agentes de 

governança são apenas membros da família, não sendo proprietários da organização 

e não atuando como colaboradores da empresa (DAVIS; TAGIURI, 1982). 

Empresa: para este último círculo de interesse, identificam-se que os agentes 

de governança apenas atuam como colaboradores da organização, não sendo 

membros da família e não possuindo participação acionária na empresa (DAVIS; 

TAGIURI, 1982). 

Com o crescimento das empresas familiares, as mesmas passam por transições 

de gerações, onde as relações de poder, influências e interesses, são alterados. Esta 

mudança leva ao afastamento gradual das três esferas de poder (propriedade, família 
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e empresa), que passam a ter suas próprias regras, valores e estruturas (SILVEIRA, 

2015).  

Silveira (2015) destaca ainda que nas empresas de natureza familiar há 

interesses adicionais aos dos outros tipos de organizações, pois há muitos públicos de 

interesse adicionais, uma vez que as três esferas de poder já citadas se inter-

relacionam, havendo pontos de intercessão.  Há os membros proprietários e familiares, 

que são os agentes de governança com participação acionária e ao mesmo tempo, são 

membros da família. Há os membros familiares e colaboradores, que são agentes de 

governança membros da família e que, ao mesmo tempo, atuam como executivos na 

organização. Tem também os membros colaboradores e proprietários, que são 

agentes de governança que atuam como colaboradores e, ao mesmo tempo, possuem 

participação acionária. Tem os membros proprietários, familiares e colaboradores, os 

quais são os agentes de governança que atuam ao mesmo tempo como membros da 

família, proprietários e colaboradores da organização em questão (DAVIS; TAGIURI, 

1982). 

Adicionalmente a este modelo dos 3 círculos, que tem como objetivo aproximar 

a conceituação sobre o tema da família empresária, apresenta-se também, o modelo 

tridimensional de desenvolvimento da empresa familiar elaborado por Davis et. al. 

(1997), em que se considera também uma visão dinâmica e não apenas estática do 

entendimento das empresas familiares, onde o fator tempo é adicionado por meio de 

uma escala de amadurecimento para as diversas esferas de poder já consideradas 

por Davis e Tagiuri (1982). 

Davis et. al. (1997) destacam em seu modelo tridimensional (FIGURA 6), as 

fases de desenvolvimento do ciclo de vida das companhias familiares para 

identificação de desafios e realidades distintas, de acordo com seu “momento de vida”. 
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FIGURA 6 – Modelo tridimensional de desenvolvimento da empresa familiar 

 

Fonte: DAVIS et. al. (1997). 

 

Torna-se importante citar o conceito do modelo tridimensional de 

desenvolvimento da empresa familiar em três eixos principais, conforme descrito por 

Davis et al. (1997):  

Eixo da Empresa: é composto por 3 etapas que toda empresa familiar tende a 

passar, começando, pela fase 1 (Início), fase 2 (Expansão e Formalização), fase 3 

(Maturidade).  

Eixo da Propriedade: composto por 3 etapas, sendo elas: a fase 1 

(Proprietário-Controlador), fase 2 (Sociedade entre Irmãos) e fase 3 (Consórcio entre 

Primos).  

Eixo da Família: composto por sua vez, de 4 etapas, sendo elas: a fase 1 

(Jovem Família Empresária), fase 2 (Entrada na Empresa), fase 3 (Trabalho Conjunto) 

e fase 4 (Passagem do Bastão). Identificando o estágio de maturidade da empresa 

familiar é possível identificar o melhor caminho a seguir. (DAVIS et. al. 1997). 

Trazendo os conceitos de governança para a família empresária e suas 

particularidades, Novellino (2007) considera que, para atingir ou manter o sucesso, a 

família empresária precisa se preocupar com o atingimento de objetivos, tanto de 

natureza financeira (por exemplo, a valorização do negócio), quanto não financeiros 

(a manutenção de um relacionamento saudável entre os membros da família).  
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Entre os aspectos considerados relevantes e peculiares na consolidação do 

conceito de uma empresa familiar, a sucessão é um deles. Além disso, a família 

influenciando nas políticas e estratégias da empresa, bem como, nos objetivos da 

família, também merece destaque, por se tratar de uma característica partícula. Outro 

fator impactante, corresponde à influência de crenças e valores das empresas por 

parte das famílias. Além disso, considera-se também a influência da posição do 

membro da família na organização em sua posição familiar (NOVELLINO, 2007).  

Em sua pesquisa, Novellino (2007) identificou forte correlação entre adesão às 

práticas de governança e a valorização da empresa. O autor avaliou em seus estudos 

o grau de adoção das empresas familiares às práticas associadas ao sucesso 

organizacional sob três conceitos, gestão da empresa, governança e planejamento, 

organização e comunicação na família. Além disso, agrupou as empresas familiares 

da aplicação da pesquisa em cinco classificações.  

As estrelas são as que representam 10% do total das médias e grandes 

familiares brasileiras, sendo assim, denominadas por serem parte de um pequeno 

grupo que adota boas práticas de gestão em empresa familiar em todos os três 

conceitos citados anteriormente. Há também as tradicionais organizadas, que 

correspondem a 20% do total das médias e grandes familiares do Brasil, adotando 

assim como as estrelas as boas práticas de gestão, planejamento, organização e 

comunicação da família. Seus conselhos de administração ou consultivos são como 

bem organizados e tradicionais, nos quais apenas os “sócios” (a família) são 

admitidos. O terceiro tipo de empresa identificado pelo autor, são aquelas com foco 

nas que representam 28% do total das médias e grandes familiares brasileiras. Seus 

proprietários e acionistas estão concentrados no desenvolvimento organizacional, ao 

passo que o planejamento, organização e desenvolvimento da família empresária 

receberam menos atenção, o que justifica a escolha dessa classificação. As de 

profissionalização incipiente, correspondem a 27% do total das médias e grandes 

organizações familiares e estão em posição intermediária no processo de 

profissionalização, considerado na pesquisa como a adoção de boas práticas de 

gestão. São empresas que ainda estão no início do caminho do processo de 

profissionalização da família. O quinto e último tipo de organização familiar definido 

pelo autor é o das intuitivas. Representam 15% do total das médias e grandes 

empresas familiares brasileiras. Encontra-se ausência ou quase ausência de 

estruturas e processos para gestão e monitoramento do desempenho da empresa. 
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Gestão baseada na intuição de seus sócios e em sua influência na operação do 

negócio (NOVELLINO, 2007). 

 
FIGURA 7 – Tipos de Empresas Familiares no Brasil 

 

Fonte: NOVELLINO (2007, p. 30) 

Ainda segundo Novellino (2007), identifica-se forte correlação das práticas de 

gestão da empresa, governança e planejamento, organização e comunicação na 



36 

 

família com o desempenho das mesmas, além da grande quantidade de fatores 

envolvidos em uma organização familiar. 

Desta maneira, alinhando-se o conceito, é possível entender particularidades 

do seu ambiente de atuação e a relevância das empresas familiares no Brasil. Isto 

posto, a presente pesquisa busca analisar os eventuais conflitos de interesses 

inseridos nesse contexto.  
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3 METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

 

Gil (1991) define pesquisa como sendo um procedimento racional e 

sistemático, o qual busca respostas aos problemas especificados, quando não se tem 

informação suficiente para a solução dos mesmos, ou ainda, quando a mesma não 

está disponível de maneira organizada a ponto de ser interpretada. O autor resume a 

pesquisa como um processo que envolve várias etapas, desde a formulação do 

problema, até a apresentação dos resultados, todos de maneira satisfatória. 

Neste capítulo serão apresentadas as características da pesquisa proposta, 

bem como seus respectivos procedimentos que buscarão resolver o problema de 

pesquisa. Serão consideradas as hipóteses de pesquisa, o delineamento da mesma, 

o caso escolhido, instrumentos de pesquisa e os procedimentos de coleta e análise 

dos dados. 

Desta forma, o delineamento deste estudo se enquadra na classificação de 

uma pesquisa descritiva, objetivando a observação dos fatos, o registro, a análise, a 

classificação e a interpretação dos mesmos. Houve preocupação com o significado 

que as pessoas dão as coisas e como percebem os fatores, utilizando o ambiente 

natural de uma organização familiar como fonte direta dos dados. 

Já em relação aos procedimentos de pesquisa, decidiu-se pela utilização do 

estudo de caso, devido ao foco deste estudo estar em uma abordagem 

contemporânea, em profundidade, considerando o âmbito da vida real, com 

abordagem qualitativa. Segundo Creswell (2014), a pesquisa qualitativa corresponde 

a um modo legítimo de explorar as ciências sociais e humanas. 

 

Pesquisa qualitativa é uma atividade que localiza o observador no 
mundo. A pesquisa qualitativa consiste em um conjunto de práticas 
materiais interpretativos que tornam o mundo visível. Essas práticas 
transformam o mundo. Elas transformam o mundo em uma série de 
representações, incluindo notas de campo, entrevistas, conversas, 
fotografias, registros e lembretes para a pessoa. Nesse nível, a 
pesquisa qualitativa envolve uma abordagem interpretativa e 
naturalística no mundo. Isso significa que os pesquisadores 
qualitativos estudam coisas dentro dos seus contextos naturais, 
tentando entender, ou interpretar, os fenômenos em termos dos 
significados que as pessoas lhe atribuem (DENZIN; LINCOLN, 2011, 
p. 3). 
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Será estudado a fundo um caso específico, devido sua elevada complexidade, 

além das muitas particularidades que este objeto de pesquisa possui. 

 

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

O delineamento da pesquisa se classifica na categoria descritiva. Focou-se na 

interpretação que as pessoas dão aos temas abordados e a análise dos dados buscou 

um processo indutivo. Desta forma, quanto aos procedimentos optou-se pelo estudo 

de caso, com aplicação de uma pesquisa qualitativa. 

A pesquisa se classifica como descritiva, uma vez que se propõe a apresentar 

um relato detalhado das características do conflito de interesses no objeto de estudo 

sob a ótica dos vários agentes de governança corporativa. 

 

3.2 SELEÇÃO DO CASO 

 

A escolha do caso permite que o pesquisador estabeleça um elo lógico e 

racional, o qual servirá de base para todo o processo de coleta de dados (CRESWELL, 

2014). 

Stake (2010) descreve que para se explorar um ambiente real, é importante um 

estudo profundo, com coleta de dados detalhada, múltiplas fontes de informação, 

variando entre entrevistas, observações e documentos. 

Desta forma, definiu-se a questão de pesquisa e o fenômeno, para, a partir de 

então, se escolher o objeto de pesquisa. Sendo assim, considerando o problema de 

pesquisa, a identificação de mecanismos de mitigação dos denominados conflitos de 

agência sob a ótica dos outorgantes e outorgados, bem como dos diferentes tipos de 

outorgantes entre si, acionistas majoritários e minoritários, a opção foi por uma 

organização de natureza familiar com variáveis de conflito de interesses complexas e 

de difícil controle.  

Escolheu-se uma empresa familiar com um modelo de governança corporativa 

maduro já implementado, utilizando critérios como a existência de um conselho de 

administração há mais de 3 anos, maioria do capital societário nas mãos de uma única 

família e estrutura de gestão com um executivo principal (denominado 

mercadologicamente como Chief Executive Officer (CEO) profissional não membro da 

família. 
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Além desses fatores, a organização familiar escolhida já vem sendo observada 

pelo pesquisador há mais de 12 meses, por meio da participação como assessor do 

conselho de administração, uma função de apoio ao principal órgão de governança 

corporativa. 

Utilizando como referência o modelo tridimensional de desenvolvimento da 

empresa familiar, elaborado por Davis e Tagiuri (1982), já apresentado na figura 6 

deste documento, ratifica-se o nível de maturidade da organização escolhida, que se 

encontra na etapa de maturidade, em relação à empresa; em relação à família está 

na etapa de entrada na empresa; e em relação à propriedade está desenvolvendo o 

consórcio entre primos, mas ainda sob a coordenação dos sócios-irmãos. 

A organização familiar objeto de pesquisa se localiza geograficamente na 

região sul do Brasil, no estado de Santa Catarina, município de Rio do Sul. Trata-se 

de uma indústria do setor de tecnologia, com faturamento operacional que a classifica 

como média-grande empresa, com aproximadamente 300 funcionários. Essa indústria 

existe há mais de 50 anos e, atualmente, está nas mãos da segunda geração, 

preparando o planejamento sucessório da terceira geração por meio de atividades do 

conselho de administração e conselho de família. A descrição do perfil tem como 

objetivo contextualizar e ilustrar a complexidade e relevância da pesquisa. 

 

3.3 PROPOSIÇÕES TEÓRICAS 

 

Considerando o objetivo geral de analisar práticas de governança corporativa 

que impactem a relação de interesses entre o principal e o agente no contexto das 

empresas familiares, considerada a imperfeição dos contratos, alguns pressupostos 

de pesquisa surgem intrinsicamente ao objeto de estudo. Jensen e Meckling (1976), 

descrevem em sua teoria que inexiste o agente perfeito, defendem ainda, a natureza 

humana sendo utilitarista e racional, ou seja, conduz os indivíduos à maximização de 

seus interesses, gerando o primeiro pressuposto de pesquisa. 

 

(PP01) – O principal, possui práticas de governança que reduzam ou 

eliminem a autonomia do agente em relação ao seu próprio modelo de 

remuneração. 
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Klein (1983) cita que não existe o contrato completo, devido ao elevado número 

de ocorrências imprevisíveis possíveis, multiplicidade de reações a cada nova 

ocorrência e a crescente frequência de ocorrências imprevisíveis, onde, a partir daí, 

surge o segundo pressuposto de pesquisa. 

 

(PP02) - Os mecanismos de governança, por si só, não garantem a 

inexistência do conflito de interesses. 

 

Morck, Shleifer e Vishny (1988) inferem que a ausência de separação entre 

propriedade e controle reduz o conflito de interesses, gerando assim, o terceiro 

pressuposto de pesquisa. 

 

(PP03) - Em uma organização como a do objeto de pesquisa, que possui 

um gestor profissionalizado não sócio e não membro da família, com sócios-

irmãos e participação igualitária, espera-se que haja importante grau de conflito 

de interesses entre agente e principal. 

 

3.4 CONSTRUCTO 

 

Nesse tópico será apresentado o constructo da pesquisa, alinhado aos 

objetivos específicos, desdobrado em categorias, subcategorias, definição 

constitutiva, definição operacional, autores e itens do instrumento da coleta de dados. 

O constructo está dividido em dois blocos. No primeiro estão os fatores 

relacionados à categoria de análise “governança corporativa”, com foco em responder 

ao primeiro objetivo específico “identificar práticas de governança corporativa 

utilizadas para mitigar o conflito de interesse”. Ao investigar a resposta a este primeiro 

objetivo específico, identificou-se duas subcategorias relevantes: mecanismos de 

governança corporativa e conflito de interesses. Com base nessa estrutura, verificou-

se que as práticas de governança sob a ótica de seus agentes, alinhadas ao seu 

sistema de valores, seriam o objeto de estudo.  

Além disso, buscou-se analisar o processo de planejamento e estruturação das 

referidas práticas dentro da organização, sua aplicação e avaliação da percepção de 

seu benefício por parte dos agentes de governança em relação à prevenção, redução 

e eliminação do conflito de interesses. 
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QUADRO 1 – Dimensão governança corporativa 

Objetivo Específico: Identificar práticas de governança corporativa utilizadas para mitigar o conflito de interesse 

Dimensões Governança Corporativa 

Subcategoria Definição Constitutiva 
Fatores de Definição 

Constitutiva 
Fatores de Definição 

Operacional 
Autores 

 
Mecanismos 

de 
Governança 
Corporativa 

 
 

Governança Corporativa 
envolve uma série de 
relacionamentos entre a 
gestão das organizações, o 
conselho, seus shareholders 
e demais stakeholders. A 
governança também fornece 
a estrutura em que os 
objetivos da organização 
são definidos e os meios 
para atingimento e 
acompanhamento da 
performance dos mesmos 
são determinados (OCDE, 
2009), pode ser decomposta 
por valores que lhe 
sustentam, permitindo o 
alinhamento entre práticas, 
conceitos e processos da 
alta gestão (ANDRADE; 
ROSSETTI, 2014). 
A Subcategoria Mecanismos 
de Governança Corporativa 
se torna relevante à medida 
que o conceito de 
Governança muitas vezes 
traz consigo a interpretação 
de um conjunto de 
mecanismos internos e 
externos às organizações 
para que as decisões 
empresariais sejam 
tomadas com o objetivo de 
maximizar a geração de 
valor de longo prazo para as 
empresas (SILVEIRA, 
2015). 
Estes mecanismos podem 
ser sintetizados pelo modelo 
dos 8 P’s da Governança 
Corporativa, sendo eles 
(Propriedade, Princípios, 
Propósitos, Papéis, Poder, 
Práticas, Pessoas e 
Perpetuidade). (ROSSETTI, 
2011). 

O Sistema de Governança é 
composto pelos Sócios 
(shareholders), Conselho de 
Administração (órgão colegiado 
responsável pelo processo de 
decisão de uma organização em 
relação ao seu direcionamento 
estratégico), Conselho Fiscal, 
Comitês, Diretor-Presidente, 
Diretores e demais Administradores, 
de maneira direta, além de outras 
partes interessadas, denominadas 
stakeholders (colaboradores, 
fornecedores, sociedade civil, etc). 
(IBGC, 2015). 
Sistema de Valores é composto por 
um conjunto de valores centrais , 
sendo eles: Fairness, que 
corresponde ao senso de justiça, 
equidade na forma de tratar os 
acionistas, bem como respeito aos 
minoritários, em busca de aumento 
da riqueza corporativa, melhoria dos 
resultados operacionais e na 
presença ativa em assembleias; 
Disclosure, que traz a transparência 
das informações, principalmente as 
de alta importância para os 
negócios, considerando resultados, 
oportunidade e riscos; 
Accountability, que  busca a 
prestação de contas de maneira 
responsável, considerando as 
melhores práticas de contabilidade 
e auditoria e Compliance, que busca 
a conformidade no cumprimento das 
normas reguladoras, estatutos 
sociais, regimentos internos e 
instituições nacionais (ANDRADE; 
ROSSETTI, 2014). 
Mecanismos de Governança 
Corporativa correspondem a 
práticas que permitam reduzir o 
conflito de interesse, limitações 
técnicas individuais e vieses 
cognitivos.  
Entende-se por estes mecanismos: 
- Conselho de Administração: 
principal órgão de governança que 
representa os interesses de longo 
prazo da organização, tomando as 
principais decisões a respeito do 
negócio;  
- Sistema de Remuneração: tem 
relevante papel na determinação do 
grau de alinhamento dos interesses 
dos executivos aos da companhia; 
- Concentração Acionária e Atuação 
dos Acionistas: trata-se de outra 
variável que influencia o 
comportamento dos gestores, 
mitigando ou potencializando 
conflitos de interesse; 
- Estrutura de Capital: assim como a 
concentração acionária, o nível de 
endividamento versus o capital 
próprio pode influenciar o 
comportamento dos executivos e 
dos acionistas; 

Sistema de 
Governança: Identificar 
por meio dos agentes 
que compõem o sistema 
de governança, práticas 
existentes em 
alinhamento ao Sistema 
de Valores, sendo seus 
principais pilares 
(Fairness, Disclosure, 
Accountability e 
Compliance). 
Perguntas: Q1, Q2, Q3, 
Q4, Q5. 
Mecanismos de 
Governança 
Corporativa: Identificar 
as práticas de 
governança corporativa 
existentes com o 
objetivo de mitigação do 
conflito de interesses 
Perguntas: Q6, Q7, Q8, 
Q9, Q10. 

SILVEIRA 
(2015) 
 
(ANDRADE; 
ROSSETTI, 
2014). 
 
IBGC (2015) 
 
OCDE (2009) 

continuação 
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Subcategoria Definição Constitutiva 
Fatores de Definição 

Constitutiva 
Fatores de Definição 

Operacional 
Autores 

Mecanismos 
de 

Governança 
Corporativa 

 

 - Proteção Legal aos Investidores: 
diz respeito ao ambiente em que a 
organização está inserida, onde 
conflitos de interesses são menos 
danosos em ambientes que 
protegem os direitos dos 
investidores de maneira mais 
efetiva; 
- Possibilidade de Aquisição Hostil: 
o mecanismo de proteção da 
aquisição hostil disciplina a 
conduta dos agentes de 
governança, sendo uma natureza 
prática importante para a 
governança; 
- Grau de Competição no Mercado: 
organizações que atuam em 
mercados de maior concorrência 
tem menos possibilidades de 
tomar decisões destruidoras de 
valor, reduzindo as ineficiências de 
governança; 
- Transparência e Fiscalização dos 
Agentes de Mercado: a pressão 
externa para a tomada de decisão 
das organizações que gerem maior 
valor é um importante mecanismo 
de governança (SILVEIRA, 2015). 

  

Conflito de 
Interesse 

O conflito nasce com o 
gigantismo das 
organizações pós-
revolução industrial, onde a 
separação entre 
propriedade e gestão fez 
com que surgissem a 
necessidade da relação 
entre ambos. (BERLE; 
MEANS, 1932). 
A força do interesse próprio 
se sobrepõe ao interesse 
de terceiros, mesmo que 
haja condições 
hierárquicas para a tomada 
de decisões (ROSS, 1973). 
O conflito de agência 
ocorre por meio da relação 
agente e principal, onde o 
principal (acionista) 
outorga poderes ao agente 
(gestor) que por sua vez 
recebe esta autoridade. O 
principal está focado em 
decisões financeiras, 
tomando decisões com 
base no binômio 
risco/retorno. Já o agente 
está focado em decisões 
empresariais e toma 
decisões com base na 
estratégia e na operação 
do negócio. O conflito é 
gerado na relação de 
agência, onde são 
buscadas ao mesmo 
tempo ações que 
maximizem a riqueza dos 
acionistas e as que 
maximizem os interesses 
dos gestores (JENSEN; 
MECKLING, 1976). 

Conflito de agência: conflito de 
agência corresponde ao 
desalinhamento de interesses 
entre agente e principal, não 
havendo o agente perfeito. 
(JENSEN; MECKLING, 1976). 
Axioma de Klein: o axioma 
descreve a inexistência do contrato 
completo, fundamentado por um 
ambiente de negócios com 
elevado índice de imprevisibilidade 
(KLEIN, 1983). 
Raízes de Conflitos de Agência: a 
tipologia do conflito de agência 
pode ser desdobrada entre Agente 
e Principal e também entre 
Acionistas Majoritários e 
Minoritários (CARVALHO, 2002). 
Tecnoestrutura como Fator 
Econômico de Poder: corresponde 
a importância da tecnoestrutura 
como fonte de poder nas 
organizações, tendo papel 
fundamental da geração ou 
mitigação do conflito de interesses. 
(GALBRAITH, 1967). 

Identificar a existência 
de práticas de 
governança que atuem 
especificamente sobre 
o Conflito de Agência. 
Pergunta: Q11. 
Considerando as 
práticas existentes, 
identificar o processo 
de estruturação das 
mesmas em relação 
ao Contrato Completo 
entre agentes, 
desdobrado nas 
Tipologias de Conflito. 
Perguntas: Q12 e Q13. 
Identificar as práticas 
de redução da 
dependência dos 
acionistas em relação 
a Tecnoestrutura como 
fonte de poder nas 
organizações. 
Pergunta: Q14. 

BERLE; MEANS 
(1932)  
 
ROSS (1973) 
 
JENSEN; 
MECKLING 
(1976) 
 
KLEIN (1983) 
 
CARVALHO 
(2002) 
 
GALBRAITH 
(1967) 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018), adaptado da pesquisa. 
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Já no segundo bloco, estão os fatores relacionados à categoria de análise 

“empresa familiar”, com foco em responder ao segundo objetivo específico:  

“compreender os interesses dos agentes de governança, com foco nos sócios e na 

alta direção em relação a dinâmica organizacional de uma empresa familiar”. Com o 

intuito de responder ao objetivo proposto, identificou-se duas outras subcategorias, 

compreensão de interesses e dinâmica organizacional e familiar. Com base nesta 

segunda estrutura, definiu-se que a identificação dos grupos de interesse das 

empresas familiares por meio de seus agentes de governança, bem como, a 

percepção das práticas de governança alinhadas ao estágio de maturidade da 

organização familiar, seriam o objeto de estudo deste bloco. 

 

QUADRO 2 - Dimensão empresa familiar 

Objetivo Específico: Compreender os interesses dos sócios e da alta direção na dinâmica organizacional de uma 
empresa familiar 

Dimensão Empresa Familiar 

Subcategoria 
Definição 

Constitutiva 
Fatores de Definição 

Constitutiva 
Fatores de Definição 

Operacional 
Autores 

Compreensão 
de  

Interesses 
 

Utilizando o modelo dos 3 
círculos da empresa familiar 
(DAVIS; TAGIURI, 1982), 
identifica-se a existência de 
3 grupos de interesse na 
empresa familiar, 
resumidos em Família, 
Empresa e Propriedade. 
Considerando os públicos 
de interesse nas empresas 
familiares, identificá-los, 
auxilia a compreender seus 
diferentes interesses e 
pontos de vista em relação 
à organização (SILVEIRA, 
2015). 

Considerando o modelo dos 3 
círculos da empresa familiar 
apresentados, destacam-se todas 
as possíveis relações de interesse, 
com base nos seguintes cenários: 
- Propriedade: identificam-se os 
agentes de governança que são 
apenas proprietários das 
organizações, não sendo desta 
forma membros da família e não 
atuando como colaboradores da 
organização. 
- Família: para este círculo de 
interesse, identificam-se os 
agentes de governança são 
apenas membros da família, não 
sendo proprietários da organização 
e não atuando como colaboradores 
da empresa. 
- Empresa: para este último círculo 
de interesse, identificam-se os 
agentes de governança que 
apenas atuam como colaboradores 
da organização, não sendo 
membros da família e não 
possuindo participação acionária 
na empresa. 
Após descrição dos 3 tipos básicos 
dos grupos de interesse em uma 
empresa familiar, torna-se 
relevante identificar as interseções 
entre eles, podendo haver: 
- Membro Proprietário e Familiar: 
agentes de governança que 
possuem participação acionária e 
ao mesmo tempo são membros da 
família; 
- Membro Familiar e Colaborador: 
agentes de governança que são 
membros da família e ao mesmo 
tempo atuam como executivos na 
organização; 
 

Identificar os grupos de 
interesse (Propriedade, 
Família, Empresa) 
vigentes na organização 
pesquisada com impacto 
sobre a dinâmica 
organizacional e seus 
respectivos papéis como 
agentes de governança. 
Perguntas: Q15, Q16 

DAVIS; 
TAGIURI 
(1982) 
 
SILVEIRA 
(2015) 
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continuação 

Subcategoria 
Definição 

Constitutiva 
Fatores de Definição 

Constitutiva 
Fatores de Definição 

Operacional 
Autores 

Compreensão 
de 

Interesses 

 - Membro Colaborador e 
Proprietário: agentes de 
governança que são colaboradores 
na organização e ao mesmo tempo 
possuem participação acionária; 
- Membro Proprietário, Familiar e 
Colaborador: agentes de 
governança que são ao mesmo 
tempo membros da família, 
proprietários e colaboradores da 
organização em questão (DAVIS; 
TAGIURI, 1982). 

  

Dinâmica 
Organizacional 

Organizações de natureza 
familiar são aquelas que 
possuem pelo menos duas 
gerações de uma mesma 
família no negócio, sendo 
que essa característica 
influencia diretamente as 
políticas da empresa e os 
interesses da família 
(DONELLEY, 1964). 

O Modelo dos 3 Círculos tem 
grande relevância na avaliação 
dos grupos de interesse, porém, 
por apresentar uma análise 
estática da empresa familiar, 
desconsidera a dimensão 
temporal, onde torna-se 
importante destacar uma análise 
sob a ótica do modelo 
tridimensional de 
desenvolvimento da empresa 
familiar, que destaca 3 eixos 
principais: 
- Eixo da Empresa: este eixo é 
composto por 3 etapas que toda 
empresa familiar tende a passar, 
começando pela fase 1 (Início), 
fase 2 (Expansão e 
Formalização), fase 3 
(Maturidade); 
- Eixo da Propriedade: o eixo da 
propriedade também é composto 
por 3 etapas, sendo elas a fase 1 
(Proprietário-Controlador), fase 2 
(Sociedade entre Irmãos) e fase 3 
(Consórcio entre Primos); 
- Eixo da Família: por fim, o eixo 
da família, que é composto por 
sua vez de 4 etapas, sendo elas a 
fase 1 (Jovem Família 
Empresária), fase 2 (Entrada na 
Empresa), fase 3 (Trabalho 
Conjunto) e fase 4 (Passagem do 
Bastão). (DAVIS; TAGIURI 1982). 

Identificar com base no 
estágio de 
desenvolvimento da 
empresa, a percepção 
das práticas de 
governança em relação 
aos desafios inerentes à 
maturidade da 
organização. 
Perguntas: Q17, Q18, 
Q19, Q20 e Q21. 

DONELLEY 
(1964) 
 
DAVIS; 
TAGIURI. 
(1982) 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018), adaptado da pesquisa. 

 

Destaca-se que o terceiro objetivo específico, “analisar práticas de governança 

corporativa com impacto sobre a mitigação do conflito de interesse”, não está 

destacado no constructo apresentado por se tratar de uma análise que será realizada 

por consequência da resposta aos dois primeiros objetivos, tendo os mesmos como 

seu insumo. A elaboração do constructo, serviu de base para o instrumento de 

pesquisa, o qual está disposto na próxima etapa de construção desta tese. 
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3.5 INSTRUMENTO DE PESQUISA 

 

Utilizou-se como instrumento de pesquisa um roteiro de perguntas 

semiestruturado, elaborado pelo próprio autor deste estudo, amparado pelo constructo 

anteriormente apresentado. 

Conforme Yin (2010), em uma lista básica de habilidades desejáveis a um bom 

entrevistador, destaca-se entre outras, a capacidade de adaptação e flexibilidade em 

perceber e avaliar situações encontradas, como sendo oportunidades. Isto posto, as 

entrevistas utilizaram o roteiro como direcionador, porém, de modo que o entrevistador 

pudesse adaptar as questões e o aprofundamento da pesquisa, conforme interação 

junto ao entrevistado. 

Para busca da máxima qualidade da pesquisa, foi realizado um teste-piloto do 

roteiro de perguntas semiestruturado, junto ao Diretor Executivo da Indaial Papel (uma 

organização familiar do setor de fabricação de papéis sanitários e descartáveis da 

região de Blumenau/SC). Após a realização da entrevista, foram identificadas três 

melhorias no roteiro de perguntas, a eliminação de uma questão, devido à duplicidade 

de interpretação e também, redundância junto a outra questão anterior aplicada. 

As entrevistas serviram para replicar as teorias ligadas a governança 

corporativa, em relação aos seus mecanismos de mitigação de conflito de interesses 

no ambiente da empresa familiar, conforme apresentado no constructo, estando o 

roteiro completo, disponibilizado no ANEXO A desta pesquisa. 

 

3.6 PROCEDIMENTO DA COLETA DE DADOS 

 

Segundo Stake (1995), a principal diferença entre o estudo de caso e outros 

procedimentos de pesquisa é o fato do pesquisador procurar compreender um caso 

particular em profundidade, considerando sua complexidade. Desta forma, optou-se 

por realizar um estudo de caso, uma vez que há muitas variáveis peculiares em cada 

organização, se tornando sob a ótica do pesquisador, o melhor procedimento para 

aplicação da pesquisa.  

O procedimento da coleta de dados, conta com o pesquisador como peça-

chave, por ser ele, o responsável por coletar os dados através de documentos, 

entrevistas ou observação junto aos participantes (CRESWELL, 2014). 
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Seguindo Yin (2010), que descreve três principais fontes de informação, 

entrevistas, documentos e observação, optou-se por buscar todos os formatos. 

A observação teve início há pouco mais de 12 meses, período em que o 

pesquisador já atuava como assessor do Conselho de Administração da organização 

familiar, objeto de estudo, lidando de maneira passiva com todos os agentes de 

governança corporativa, sendo eles, sócios, herdeiros, conselheiros, executivos e 

gestores, coincidindo também, com a época de planejamento do projeto de pesquisa. 

Foram levantados dados primários, por meio de entrevistas presenciais, junto 

a todos os agentes de governança ligados aos três círculos de valor das organizações 

familiares, no âmbito da empresa, da família e do patrimônio, conforme estruturado 

por Davis e Tagiuri (1982) e, ilustrado na figura abaixo. Foram entrevistados vinte e 

um diferentes stakeholders, também denominados agentes de governança. 

 

FIGURA 8 – Adaptação das estruturas de governança no sistema da empresa familiar - modelo dos 
agentes de governança entrevistados 

 

Fonte: DAVIS; TAGIURI (1982). 

 

Foram realizadas três reuniões presenciais na empresa Frahm Indústria e 

Comércio em Rio do Sul/SC, além de uma reunião presencial junto ao Conselheiro 

Independente, realizada em Curitiba/PR, entre os meses de fevereiro e março de 

2018, para aplicação das entrevistas por meio do roteiro de perguntas 

semiestruturado. 
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Neste mesmo contexto, a terceira fonte de informação utilizada, considerando 

as boas práticas de governança corporativa, foram os dados secundários 

(documentos, relatórios, arquivos, entre outros), tendo sido os mesmos, definidos 

previamente, mas abertos a solicitação de outras fontes, à medida que as entrevistas 

foram realizadas. Foram analisados o regimento interno do conselho de 

administração, o acordo de acionistas, o organograma familiar e organizacional, a 

estrutura societária, além dos modelos de relatórios-padrão de divulgação das 

informações aos sócios e conselheiros, produzidos pelos executivos da empresa. 

 

3.7 PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

Como abordagem para a coleta de dados, conforme sugerido por Creswell 

(2014), realizaram-se entrevistas semiestruturadas, as quais foram gravadas em 

áudio e transcritas em seguida. 

Considerando a natureza qualitativa da pesquisa, pretendeu-se por meio da 

triangulação de dados entre os diversos agentes de governança (stakeholders) 

entrevistados, identificar as práticas de governança corporativa que impactem na 

mitigação dos conflitos de interesse. As percepções dos entrevistados sob diversos 

pontos de vista, bem como as estruturas formais que sustentam estas percepções 

(avaliação da correlação por meio de dados secundários), serão avaliadas 

(VERGARA, 2005). 

Entre as diversas teorias de agência desenvolvidas, este estudo buscará 

analisar a capacidade de correlacionar a teoria de agência de Jensen e Meckling 

(1976) com a prática de uma organização familiar, que, por possuir um nível de 

maturidade avançado em relação às práticas de governança corporativa, entende-se 

como um rico ambiente de estudo. A partir de então, é possível que a teoria proposta 

possa ser complementada, ou ainda, que as práticas eficazes para mitigação do 

conflito de agência (ou de interesse), sejam aperfeiçoadas, de acordo com a realidade 

do objeto de estudo escolhido. 

Em relação à técnica de pesquisa, foi adotada uma narrativa que, de acordo 

com Creswell (2014), se caracteriza pela coleta da história por meio de pessoas, 

extrapolando documentos e conversas coletivas, com experiências reais. Neste 

momento, o pesquisador interage com os entrevistados. Além destas caraterísticas, a 

visão que cada entrevistado tem sobre o ponto de pesquisa é muito relevante, 
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trazendo informações muito ricas sobre o tema, pois as divergências e/ou 

convergências, permitem o desenvolvimento e/ou aperfeiçoamento de teorias já 

consolidadas. 

 

3.8 TRAJETÓRIA DE PESQUISA 

 

1ª Etapa: descreve o caminho seguido para construção desta pesquisa, desde a 

definição do problema de pesquisa, elaboração do objetivo geral e, definição dos 

objetivos específicos do estudo. 

 

Definição do Problema de Pesquisa:  

Análise de mecanismos de mitigação do denominado conflito de interesses, 

sob a ótica dos outorgantes e outorgados, bem como, dos diferentes tipos de 

outorgantes entre si, acionistas majoritários e minoritários. 

 

Definição do Objetivo Geral:  

Analisar práticas de governança corporativa que impactem a relação de 

interesses entre o principal e o agente, no contexto das empresas familiares, 

considerada a imperfeição dos contratos. 

 

Definição dos Objetivos Específicos:  

 Identificar práticas de governança corporativa utilizadas para mitigar o 

conflito de interesse; 

 Compreender os interesses dos sócios e da alta direção na dinâmica 

organizacional de uma empresa familiar; 

 Analisar práticas de governança corporativa com impacto sobre a mitigação 

do conflito de interesse. 

 

2ª Etapa: é apresentada a trajetória epistemológica e a definição da teoria de base. 

Nesta mesma etapa, foi definida a estrutura da revisão de literatura, com foco na 

governança corporativa, conflito de interesses e o contexto da empresa familiar. 

Adotou-se assim o posicionamento teórico. 

 

Trajetória Epistemológica: 
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 Teoria de Base: Teoria de Agência; 

 Governança Corporativa; 

 Conflito de Interesses; 

 Contexto da Empresa Familiar; 

 Revisão de Literatura e Estudos Anteriores; 

 

Posicionamento Teórico: 

 Mecanismos de mitigação do conflito de agência. 

 Teoria de Agência de Jensen e Meckling (1976). 

 

3ª Etapa: estão descritas as atividades de delineamento da pesquisa, bem como, a 

forma de coleta de dados. 

 

Delineamento da Pesquisa: 

A abordagem do problema é qualitativa, com os objetivos delineados na 

categoria descritiva e, procedimentos técnicos de estudo de caso. 

 

Escolha do Caso: 

Foi escolhido como objeto de pesquisa, a Frahm Indústria e Comércio, 

organização familiar, do segmento de eletroeletrônicos, localizada no município de Rio 

do Sul, Santa Catarina. 

O critério de seleção baseou-se em uma organização de natureza familiar, com 

um sistema de governança maduro, implementado e, com envolvimento de mais de 

uma geração da família nos negócios. 

 

Constructo da Pesquisa: 

O constructo se baseou em 2 categorias de análise: Governança Corporativa e 

Empresa Familiar. 

Sob a perspectiva da “Governança Corporativa”, a mesma foi desdobrada em 

outras 2 subcategorias, mecanismos de governança e conflito de interesses, além de 

14 fatores de definição. Já sob a ótica da “Empresa Familiar”, foi realizado o 

desdobramento em outras 2 subcategorias, compressão de interesses e dinâmica 

organizacional, além de 8 fatores de definição. 
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Definição do Instrumento de Pesquisa: 

Roteiro semiestruturado com 21 perguntas, sendo realizada uma entrevista 

piloto junto ao Diretor Executivo da Indaial Papel, empresa familiar da mesma região, 

com um sistema de governança corporativa instalada e, envolvimento de mais de uma 

geração nos negócios. 

 

Definição dos Procedimentos de Coleta de Dados: 

Pesquisa documental: analisou-se o regimento interno do conselho de 

administração, o acordo de acionistas, atas de reunião, relatórios do sistema de 

informações gerenciais e, o livro com a história do fundador Norberto Frahm e sua 

família. 

 

Entrevistas: entrevistou-se os vários agentes de governança, com relação 

direta entre os agentes e principais, sendo eles os atuais sócios, futuros herdeiros 

diretos, Chief Executive Office (CEO), Diretores Comercial e Industrial, Gerentes, 

Supervisores e Coordenadores, com no mínimo, 02 anos de atuação na organização 

objeto de pesquisa.  

 

4ª Etapa: apresentou-se a forma de tratamento e análise dos dados coletados.  

 

Tratamento dos Dados:  

Natureza qualitativa, descrição de documentos, transcrição de entrevistas 

gravadas e relato das observações de campo, por meio do acompanhamento das 

reuniões do conselho de administração. 

 

Procedimento e Análise dos Resultados:  

Leitura das entrevistas, consolidação das respostas com base no constructo e 

delineamento da pesquisa, triangulação dos documentos, entrevistas e observações 

de campo, seguidas da análise dos dados e discussão sobre a definição da tese. 

 

5ª Etapa: são apresentados os resultados desta pesquisa. 

 

Conclusões e Recomendações. 
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A trajetória resumida da pesquisa é demonstrada na FIGURA 9, abaixo. 

 

FIGURA 9 – Trajetória de pesquisa 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

A análise e discussão dos resultados utilizou como guia o constructo da 

pesquisa, envolvendo as categorias Governança Corporativa, Agentes de 

Governança e a Dinâmica Organizacional. Em busca do melhor entendimento quanto 

ao contexto da pesquisa, será apresentado um breve descritivo da organização objeto 

de estudo, para, em seguida, caracterizar. 

 

4.1 FRAHM INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

 

A Frahm Indústria e Comércio é a uma empresa de grande porte do setor 

tecnologia, com produção de caixas e alto-falantes para sonorização automotiva, 

profissional e industrial. Atualmente, possui cerca de 300 funcionários, sediada em 

Rio do Sul, Santa Catarina. A empresa é um dos mais relevantes players do mercado 

nacional e possui ampla atuação, estando presente comercialmente em todos os 

estados do Brasil. 

Abaixo, apresenta-se um resumo na linha do tempo retirado do livro “Norberto 

Frahm: uma trajetória de vida”, em 2001, que conta a história de vida do fundador e 

sua família.  

 

FIGURA 10 – Capa do Livro Norberto Frahm: uma trajetória de vida 

 

Fonte: NASCIMENTO (2001). 
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QUADRO 3 – Cronologia dos negócios 

Historicamente a empresa foi fundada por Norberto Frahm e sua esposa Hilda Frahm, no ano 
de 1961, denominada Frahm Indústria e Comércio de Rádios. Em seu início a empresa 
produzia cerca de dez rádios por mês, onde os fundadores eram responsáveis pela compra, 
venda, conserto e produção. Com pouco mais de um ano de fundação, a produção já atingia 
cinquenta unidades mensais com crescimento da equipe em proporção. Chegando 
rapidamente a mais de cem unidades produzidas por mês, a empresa já ultrapassava os 
limites do município e região, atuando em estados vizinhos 

Em 1962, Norberto Frahm adquiriu a Rádio Mirador, como ação estratégica para sua indústria 
produtora de rádios, a Transisfrahm. 

Já no ano de 1967 a Frahm Indústria e Comércio de Rádios Ltda foi transformada em Frahm 
Indústria e Comércio de Rádios S.A., por meio do aumento de capital de novos sócios 
convidados a entrar no negócio.  

No ano de 1968 um incêndio de grandes proporções atingiu todo o galpão em que se 
encontrava a maior parte dos estoques. 

Em 1972, Norberto e Hilda Frahm recompraram a parte das ações que estavam nas mãos 
dos sócios convidados, retomando 100% do controle acionário da companhia, onde parte 
desta retomada passou pela troca de ações da indústria e da rádio, onde o casal saia da 
sociedade da Rádio Mirador. 

Seguindo a linha histórica, em 1974 foi criado mais um empreendimento, a Indústria de Móveis 
Frahm, que posteriormente se tornou a Madevale Madeiras do Vale e por fim Made Frahm 
Indústria e Comércio de Madeira, que atualmente está no ramo de reflorestamento. 

Em 1976, já com 143 funcionários, mais um empreendimento foi feito, criou-se então a Frahm 
Eletrônica com o objetivo de comercialização, distribuição, importação, exportação e 
industrialização de componentes eletrônicos, além de seu reparo e manutenção. 

Seguindo para o ano de 1978, contando com o apoio de quase 300 funcionários, a Frahm 
Indústria e Comércio S.A. era considerada a primeira fonte de arrecadação do município. 

O ano de 1986 foi marcante, pois a Frahm Indústria e Comércio S.A. atingiu cerca de 800 
funcionários e foi eleita a empresa industrial do ano em Rio do Sul, Santa Catarina. Neste 
mesmo ano foi criado mais um empreendimento, a Hinor Componentes Eletrônicos, com o 
objetivo de atuar na industrialização de componentes para a indústria eletrônica, tais como 
alto-falantes, transformadores, micromotores, bobinas, entre outros. 

1988 foi impactante à medida que cerca de 1.000 funcionários atuavam pela empresa, 
produzindo 400.000 unidades mensalmente. Neste ano houve significativas mudanças nos 
contratos sociais e nos contratos vigentes para adaptar a companhia em sua nova realidade. 
Neste mesmo ano foi criada a NH Administração e Participações, uma holding familiar. 
Com os filhos se envolvendo nos negócios, foi criada a Frahm Componentes da Amazônia 
com parte estratégica do negócio, buscando a ampliação de mercado. 

Já na década de 90, com um investimento de U$12 milhões como ação de seu planejamento 
estratégico, a conjuntura econômica de uma nova política aduaneira e fiscal impactou 
significativamente a empresa. O governo aumentou a tributação do IPI (imposto sobre 
produtos industrializados), abriu o mercado, que por sua vez foi invadido por empresas 
asiáticas com preços bem mais competitivos. 

Em 1995 a NH Indústria e Comércio se envolveu em um processo de concordata. 

Recuperando-se do processo de concordata, em 2001, já com 100.000 alto-falantes sendo 
produzidos. 

Atualmente com cerca de 300 funcionários a empresa atua no segmento de tecnologia com 
estratégias bem definidas e práticas de governança e gestão estando entre seus principais 
investimentos dos últimos anos, além da constante inovação de produtos. 

Fonte: NASCIMENTO (2001). 
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4.2 ESTRUTURA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA FRAHM 

 

A estrutura de governança corporativa da Frahm Indústria e Comércio vem 

sendo trabalhada e a busca por sua evolução constante a torna um organismo 

dinâmico. Com um modelo implementado de maneira formal desde 2014, quando foi 

criado o conselho de administração, os demais órgãos foram sendo formalizados, 

aprimorados e adaptados do mercado para a realidade da Frahm, de maneira a refletir 

sua real necessidade, conforme comentado pela sócia e presidente do conselho de 

administração, Helena Frahm, e ratificado pelos também sócios e conselheiros Alberto 

Frahm e Fernando Frahm. 

Conforme manual das melhores práticas de governança corporativa do IBGC 

(2015), observa-se que o sistema de governança da Frahm Indústria e Comércio 

possui suas particularidades, porém está bastante aderente ao padrão sugerido pela 

entidade que, com frequência, é utilizada como referência no mercado nacional. 

Nas figuras 11 e 12, verifica-se o sistema de governança corporativa ilustrado 

pelo Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa (IBGC, 2015) versus 

Sistema de Governança Corporativa Frahm Indústria e Comércio. 

 

FIGURA 11 – Sistema de Governança Modelo IBGC 

 

Fonte: IBGC (2015). 
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FIGURA 12 – Sistema de Governança Frahm Indústria e Comércio 

 

Fonte: Material Institucional Frahm Indústria e Comércio (2018). 

 

Na prática, o sistema de governança funciona inicialmente pelos núcleos 

familiares, onde cada sócio se reúne com sua família, sendo esta, composta pelos 

cônjuges e herdeiros diretos (filhos). Nesse sistema, há uma prestação de contas 

mensal sobre os principais fatos relevantes da organização, planejamentos de curto, 

médio e longo prazos, bem como, principais linhas de ação a serem executadas. 

Com os núcleos familiares alinhados individualmente, ocorrem as reuniões 

semestrais do conselho de família, onde todos os membros componentes dos núcleos 

familiares, juntos, recebem a prestação de contas dos principais executivos da 

organização em relação ao período anterior e ao planejamento para o próximo ciclo 

de gestão, sempre com perspectivas de curto, médio e longo prazos. 

Além disso, ocorrem as reuniões mensais do conselho de administração, as 

quais contam com a participação de três sócios-conselheiros, um conselheiro 

independente e três conselheiros-trainees, herdeiros em desenvolvimento para 

atuação no papel de conselheiro.  

O conselho de administração atua conforme modelo de Nadler (2004), o qual 

destaca os principais papéis e responsabilidades deste órgão de governança. Pode-
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se listar quais são estes papéis e responsabilidades mais relevantes, quais sejam: 

promover o equilíbrio de interesses; realizar consenso de propósitos; direcionar 

expectativas; definir planos; zelar pelas crenças e valores da organização; propor e 

acompanhar o desenvolvimento de projetos de alto impacto para a empresa; monitorar 

a execução; avaliar grandes investimentos; deliberar sobre fusões e aquisições; 

acompanhar pesquisas e desenvolvimento de produtos; estimular o desenvolvimento 

de lideranças; avaliar o desempenho dos executivos; definir planos de remuneração 

da alta direção; definir políticas de dividendos; gerir riscos; planejar a sucessão; 

deliberar sobre a estrutura e o aumento de capital; sugerir políticas de destinação de 

resultados; autorizar investimentos e desmobilizações. 

Realizando uma comparação entre o que cita a literatura descrita anteriormente 

e o objeto de estudo, identifica-se que, de acordo com o regimento interno do conselho 

de administração da Frahm Indústria e Comércio, todos os principais atributos deste 

órgão de governança também estão descritos como papéis e responsabilidades na 

organização. 

Identifica-se como prática da empresa pesquisada os seguintes papéis e 

responsabilidades:  

 Proteger e valorizar o patrimônio da sociedade, maximizando o retorno do 

investimento;  

 Zelar pelo aprimoramento e preservação dos valores da empresa, 

propósitos e crenças dos sócios e de seu fundador;  

 Estabelecer a orientação geral dos negócios e decidir sobre questões 

estratégicas;  

 Promover e observar o objeto social da sociedade;  

 Zelar pelos interesses dos sócios, sem perder de vista as demais partes 

interessadas (stakeholders);  

 Zelar pela perenidade da sociedade, em uma perspectiva de longo prazo e 

de sustentabilidade, que incorpore considerações de ordem econômica, 

social, ambiental e de boa governança corporativa; na definição dos 

negócios e operações, adotar uma estrutura de gestão ágil, composta por 

profissionais qualificados e de reputação ilibada;  

 Formular diretrizes para a gestão da sociedade, que serão refletidas no 

orçamento anual;  
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 Cuidar para que as estratégias e diretrizes sejam implementadas pela 

diretoria, sem, todavia, interferir em assuntos operacionais;  

 Prevenir e administrar situações de conflito de interesses ou de divergência 

de opiniões, de maneira que o interesse da companhia sempre prevaleça;  

 Fixar a orientação geral dos negócios da sociedade, definindo sua missão, 

objetivos e diretrizes, bem como, aprovar o plano estratégico, os respectivos 

planos plurianuais, programas anuais de dispêndios e investimentos, 

acompanhando suas implementações;  

 Aprovar a política de gestão de riscos, acompanhar a implementação, 

constituir comitês, com atribuições específicas de análise e recomendação 

sobre determinadas matérias, aprovando os respectivos regimentos 

internos; 

 Nomear os membros do comitê de auditoria e dos demais comitês criados 

pelo conselho; 

 Constituir comitês, com atribuições específicas de análise e recomendação 

sobre determinadas matérias e aprovar os respectivos regimentos internos; 

 Aprovar o código de conduta da companhia e o seu próprio regimento 

interno; 

 Convocar reuniões extraordinárias nos casos previstos em lei e sempre que 

julgar conveniente, devendo, para tanto, providenciar a publicação do edital 

de convocação, de acordo com as regras estabelecidas no contrato social; 

 Avaliar, formalmente os resultados de desempenho da sociedade, do 

próprio conselho, da diretoria e, individualmente, dos membros de cada um 

destes órgãos; 

 Fixar a remuneração individual dos administradores, quando não houver 

deliberação a respeito da reunião de sócios; 

 Fiscalizar a gestão dos diretores; 

 Examinar, a qualquer tempo, os livros, documentos e papéis da sociedade; 

 Solicitar informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração 

e, sobre quaisquer outros atos; 

 Eleger e destituir o diretor-presidente e, deliberar sobre a proposta 

apresentada por este, para aprovar a escolha ou a dispensa dos demais 

diretores; 
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 Fixar as atribuições dos diretores, observado o que a respeito dispuser o 

contrato social; 

 Supervisionar o relacionamento entre os executivos e as demais partes 

interessadas (stakeholders); 

 Escolher e destituir auditores independentes, com base em recomendação 

do comitê de auditoria (quando existente); 

 Determinar a contratação de especialistas e peritos para melhor instruírem 

as matérias sujeitas à sua deliberação; 

 Aprovar qualquer investimento de capital superior aos valores das alçadas 

contidas na política de investimentos; 

 Celebrar contratos de distribuição ou similares para venda de produtos da 

sociedade; 

 Conceder garantias ou fianças a terceiros, pessoas ligadas ou sociedades 

ligadas; 

 Aprovar empréstimo de qualquer natureza, aquisição, quitação, venda, 

transferência, hipoteca, concessão de garantia ou gravame ou empréstimo 

dos ativos fixos e/ou permanente, bens móveis, imóveis e direitos da 

sociedade; 

 Aprovar a conclusão, alteração, revogação, término de qualquer maneira ou 

renovação de qualquer contrato ou operação relacionada com o uso de 

marcas, tecnologia ou outra propriedade intelectual; 

 Publicar quaisquer declarações com referências à marca frahm; 

 Estabelecer políticas gerais da sociedade necessárias para a persecução 

de seu objeto social; 

 Determinar, anualmente, o valor limite relacionados aos contratos ou 

operações que, embora de competência da diretoria, deverão ser 

submetidos à prévia aprovação do conselho de administração; 

 Manifestar-se sobre o relatório da diretoria, as demonstrações financeiras e 

a proposta de destinação do resultado do exercício e ter, sempre atualizado, 

um plano de sucessão do diretor-presidente e de todas as outras pessoas 

chave da companhia. 
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Uma vez que o conselho de administração é o órgão que faz o elo com a 

gestão, esta, por sua vez, presta contas mensalmente ao mesmo mediante seu CEO, 

seguindo relatório-padrão de informações comerciais, industriais e administrativo-

financeiras, em formato estratégico, tático e operacional. 

A diretoria executiva, composta pelo CEO e os diretores comercial e industrial, 

por sua vez, realizam prestação de contas junto às suas equipes de gerentes, 

coordenadores e supervisores, mensalmente, conforme padrão acima já citado. 

Desta forma, o sistema de governança da Frahm Indústria e Comércio, 

contempla em sua estrutura todos os stakeholders citados por Davis e Tagiuri (1982), 

sob a ótica da governança da família, da propriedade e da empresa, bem como, 

apresenta forte alinhamento ao modelo de Nadler (2004). 

 

4.3 DIMENSÃO GOVERNANÇA CORPORATIVA: 

 

A dimensão governança corporativa envolve uma série de relacionamentos, 

entre a gestão das organizações, o conselho, seus shareholders e demais 

stakeholders. A governança também fornece a estrutura em que os objetivos da 

organização são definidos e os meios para atingir e acompanhar a performance dos 

mesmos são determinados (OCDE, 2009), podendo ser decomposta por valores que 

lhe sustentam e permitem o alinhamento entre conceitos, práticas e processos da alta 

gestão (ANDRADE; ROSSETTI, 2014).  

 

4.3.1 Mecanismos de Governança Corporativa: 

 

Práticas de governança corporativa se tornam relevantes à medida que o 

conceito de governança, muitas vezes, traz consigo a interpretação de um conjunto 

de mecanismos internos e externos às organizações para que as decisões 

empresariais sejam tomadas com o objetivo de maximizar a geração de valor de longo 

prazo para as empresas (SILVEIRA, 2015). 

Estes mecanismos podem ser sintetizados pelo modelo dos 8 P’s da 

governança corporativa, sendo eles: propriedade, princípios, propósitos, papéis, 

poder, práticas, pessoas e perpetuidade (ROSSETTI, 2011).Neste contexto, pode-se 

observar na Frahm Indústria e Comércio, a existência de práticas internas e externas 

para perenizar a empresa, passando por todas as naturezas que compõem os 
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mecanismos de governança. Verifica-se que em algumas destas naturezas, por mais 

que hajam oportunidades de melhoria, as mesmas estão contempladas nos 

mecanismos formais, enfrentando dificuldades de implementação integral, as quais 

fazem parte do processo dinâmico de melhoria contínua do sistema de governança 

em toda organização. 

Desta forma, foi solicitado a todos sócios e conselheiros a descrição das 

práticas existentes, com o objetivo de garantir o tratamento equânime entre os 

acionistas, ou seja, perfazendo uma correlação entre o pilar de governança 

corporativa, a equidade, cobrindo um dos 8 P’s da governança, a “propriedade”, 

conforme citado por Rossetti (2011). Além disso, pediu-se a identificação dos 

processos implementados, com o objetivo de compartilhamento de informações a 

todos os interessados. 

A presidente do conselho e sócia, Helena Frahm, o sócio e conselheiro Alberto 

Frahm, o sócio e conselheiro Fernando Frahm e o conselheiro independente Marcos 

Leandro Pereira, destacaram de maneira unânime os mecanismos formais de 

governança existentes, onde o conselho de administração foi identificado por todos, 

como sendo a principal ferramenta para promoção da equidade.  

 

O Conselho é a principal ferramenta para garantir o tratamento justo 
dos sócios, onde os temas são discutidos de maneira assertiva, 
estruturada, organizada e com muito respeito aos envolvidos nas 
discussões (Marcos Leandro Pereira, conselheiro independente).  

 

Além disso, todos os citados anteriormente, acrescidos do depoimento do CEO 

Hélio Pamplona, dos diretores comercial (Dirceu Kniess) e industrial (Cassiano Negri), 

destacaram de maneira bastante uniforme um sistema de informação completo, 

confiável e disponível em plataforma virtual, com todo o conteúdo relevante para a 

tomada de decisão disponível. Este item recebeu bastante ênfase de todos os 

entrevistados como sendo um ponto forte da organização, gerando uma relação de 

transparência e atingindo, assim, mais um pilar da governança corporativa com 

impacto sobre o tratamento igualitário de sócios. 

 

Informação boa e confiável é essencial, nossa empresa já nasceu com 
o conceito de governança, uma vez que meu pai desde o início não se 
envolvia na operação, pois possuia vários negócios (Alberto Frahm, 
sócio e conselheiro). 
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Os sócios-conselheiros, incluindo a presidente do conselho, que são irmãos e 

fazem parte da segunda geração da empresa, destacaram um ponto fundamental sob 

a ótica deles: a prática para garantir o tratamento justo entre sócios e, os valores 

pessoais repassados a eles pelo pai e fundador, Norberto Frahm. Segundo eles, em 

tese, as práticas e processos formais se tornam mais uma garantia do que um 

direcionador quando se fala da segunda geração, uma vez que eles, como irmãos, 

desenvolveram, por intermédio do fundador, um alinhamento de valores muito forte, 

formados pelo exemplo e promoção de seus conceitos de vida. 

 

O que nos garante os mesmos direitos e tratamentos vem de berço, 
não vem pelas regras que possuímos, mas sim pela educação que 
tivemos em casa, valores do nosso fundador (Helena Frahm, sócia e 
presidente do conselho de administração). 

 

Quando abordados sobre esta prática de construção e alinhamento de valores 

em relação à terceira geração de herdeiros, ou seja, em relação aos netos do fundador 

Norberto Frahm, todos foram categóricos sobre a complexidade desta prática informal, 

havendo maior necessidade e importância dos processos implementados, visando 

garantir o tratamento justo entre os sócios. No entanto, relataram haver entre eles a 

promoção do relacionamento entre os mesmos, garantindo, assim, a formação de 

todos sob a mesma base educacional de valores. 

À medida que os valores e exemplo do fundador são reconhecidos por todos 

como algo essencial para promover o tratamento justo como sócios, mantendo a 

harmonia familiar, a entrada da terceira geração no negócio pode se tornar um 

obstáculo para perenização organizacional, uma vez que se trata do dobro de pessoas 

envolvidas, com pouco ou nenhum convívio direto com o fundador. 

Nitidamente, durante todo o processo de observação do pesquisador, ao longo 

dos quase doze meses de acompanhamento das reuniões do conselho de 

administração, da participação de uma reunião do conselho de família, de eventos 

fora do ciclo organizacional e, também, durante as entrevistas, ficou claro um 

alinhamento de valores entre os sócios e herdeiros, apresentando um discurso 

alinhado de harmonia familiar, extrapolando de maneira ampla a todos os executivos 

da Frahm Indústria e Comércio. 
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Ter membros da nossa família atuando na gestão da empresa me dá 
mais segurança em relação ao patrimônio da nossa família (Francisco 
Frahm, herdeiro e conselheiro). 

 

Outra prática que auxilia segundo os entrevistados, mas agora com destaque 

para o conselheiro independente, CEO e diretores, mas também alinhada à visão dos 

sócios-conselheiros, diz respeito à profissionalização da empresa de natureza familiar 

por meio de gestores não membros da família, que veio junto à criação do conselho 

de administração. Todos os entrevistados identificam uma clara evolução na tomada 

de decisão, uma vez que as discussões são mais estruturadas, com menos impacto 

sobre as relações familiares, negócios e família, ficando mais bem separados, 

preservando distintos ou convergentes interesses. 

Esta prática permitiu criar um ambiente controlado, com discussões planejadas, 

dando oportunidade a todos, de maneira justa, a se posicionarem, solicitarem 

informações, construírem ideias e montar estratégias de maneira sinérgica, com um 

alinhamento mais efetivo entre os sócios. 

 

Quando atuávamos como executivos demorávamos mais para tomar 
decisões, nosso respeito às relações familiares impactava no negócio. 
Com a profissionalização da gestão e nossa saída da operação, nosso 
processo de cobrança ficou mais objetivo e eficaz (Fernando Frahm, 
sócio e conselheiro). 

 

Como observador há mais de doze meses, é perceptível a harmonia familiar 

entre os sócios que, mesmo em discussões mais polêmicas, conseguem manter um 

excelente nível de assertividade. Tratam todos os temas necessários, se posicionam, 

discordam na discussão, porém se unem na execução. 

Seguindo pelo sistema de valores da governança, que segundo Andrade e 

Rossetti (2014), corresponde ao senso de justiça (Fairness), transparência de 

informações (Disclousure), prestação de contas responsável (Accountability) e 

conformidade no cumprimento das regras formais (Compliance), os entrevistados 

foram perguntados a respeito das práticas implementadas, com o objetivo de 

compartilhar informações a todos acionistas. Neste quesito, os sócios-conselheiros e 

o conselheiro independente reforçaram, mais uma vez, a importância da acurácia das 

informações, explicando o processo de construção, que não é (e não deve ser) rápido, 

pois, para se atingir o modelo ideal é necessário um elevado índice de customização 

da forma de apresentação e disponibilização das informações. Estes mesmos 
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entrevistados ressaltaram a importância do CEO, que, por possuir origem na área 

financeira, trouxe isso como ponto forte. Isso gera ainda mais musculatura à 

organização pois está alinhado ao DNA da Frahm, que desde o seu fundador é 

reconhecida no mercado por ter uma excelente estrutura de custos e cultura 

orçamentária.  

A prática da informação transparente e confiável sob a ótica dos entrevistados 

vai além do modelo de relatórios em si, mas sim da construção conjunta, uma vez que 

os stakeholders envolvidos possuem perfis completamente distintos, envolvendo 

áreas de formação, experiência, expertise e facilidade para entender e aprofundar em 

temas bastante distintos, sendo visto por todos como algo bastante complementar e 

salutar para o negócio, porém deve ser entendido e respondido por meio de um 

sistema de informações que atenda a todos.  

Os sócios-conselheiros destacaram sobre esse tema, que além da montagem 

com um padrão bem estabelecido e completo, o desenvolvimento do constante 

conhecimento por parte dos mesmos é algo inevitável, pois a organização não pode 

se penalizada por isso. No entanto, por ser o pilar, este tema nunca chegou a ser um 

ponto crítico à Frahm Indústria e Comércio, sendo percebida como uma dinâmica 

muito boa e chave do sucesso organizacional/familiar. 

Tendo acesso ao relatório-padrão mensal de informações, que não teve seu 

conteúdo autorizado para divulgação por se tratar de material estratégico da 

organização, observa-se que se trata de um modelo completo, bem estruturado e 

padronizado, onde todos os executivos discorrem com clareza sobre seu conteúdo, 

conceitos econômico-financeiros e operacionais, fontes de informação, prazos de 

envio das informações que o compõem, independente da área de atuação. Os 

relatórios são compostos por informações de cunho estratégico, trazendo visão de 

longo prazo (acima de 5 anos), informações táticas, com projeções de curto prazo (até 

1 ano), baseada principalmente no orçamento anual e informações operacionais, com 

foco na avaliação e melhoria dos processos operacionais, que direta ou indiretamente, 

impactam nos resultados. 

 

O modelo do relatório completo que está vigente atualmente foi 
estruturado em conjunto. O sistema de informação foi o responsável 
pela centralização das informações e da comunicação entre os sócios 
e gestores, que era fator gerador de conflito, além de direcionamentos 
e tomada de decisão equivocados. Há uma plataforma online completa 
para todos, transparência e prestação de contas em que cada nível 
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hierárquico possui uma alçada de acesso. Atualmente todos os 
encarregados, chefes e líderes possuem acesso aos resultado 
mensais e orçamentários da organização em busca de promover o 
alinhamento de visão entre as áreas por meio de processos de 
transparência (Hélio Pamplona, CEO).  

 

Abordando o tema prestação de contas, envolvendo todos os agentes de 

governança, sócios, conselheiros, herdeiros, CEO, diretores, gerentes, supervisores 

e coordenadores, foi solicitado a todos que discorressem sobre a prática de prestação 

de contas, apresentação dos resultados e ritos de gestão. 

Este item foi percebido pelos três sócios-conselheiros como um ponto falho da 

organização, onde há um fato contraditório em relação às práticas, pois, ao mesmo 

tempo que a parte informativa é destaque positivo, a cobrança efetiva e o 

monitoramento da execução das ações decorrentes da prestação de contas não são 

eficazes. Os sócios entendem que é uma boa oportunidade de melhoria na gestão 

sob a ótica da cobrança e controle das ações decorrentes, porém de maneira mais 

crítica para a entrada da nova geração e em eventuais mudanças na gestão da 

empresa, pois no sistema de governança atual, conforme fala da presidente do 

conselho, Helena Frahm: 

 

[...] isso é menos crítico pois os gestores estão há muito tempo na 
empresa, conhecem muito o processo e os atuais sócios e 
conselheiros, oriundos da segunda geração da família atuaram como 
executivos, tendo assim, um índice de conhecimento técnico sobre o 
negócio que diminui, porém, não elimina a necessidade de uma cultura 
e processos de cobrança mais rígidos.  

 

Os gestores entrevistados sob os diversos níveis, desde o CEO, Hélio 

Pamplona, passando pelos diretores, gerentes, coordenadores e supervisores, 

apresentaram uma visão uniforme, que demonstra a consistência da prática de gestão 

e do sistema de prestação de contas, onde todas as áreas possuem indicadores de 

desempenho estabelecidos e geridos com frequência, variando de diária a mensal, 

conforme o índice de criticidade. Todos os indicadores possuem metas e são 

apresentados mensalmente pelos responsáveis aos seus gestores superiores 

imediatos. Verifica-se, neste caso, que mesmo havendo consistente prática de 

prestação de contas nos quesitos avaliados como formato bem definido, 

conhecimento claro sobre os conceitos dos indicadores, informação reconhecida 

como confiável por todos os stakeholders entrevistados, há uma percepção 
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descasada sobre a qualidade deste accountability, onde os denominados principais, 

ou seja, os sócios, identificam oportunidade e necessidade de melhoria no processo 

de cobrança, enquanto os denominados agentes, ou seja, os gestores em seus 

diversos níveis, consideram que há um processo bem implementado e eficaz em 

relação a sua execução. 

Embasado no constructo elaborado, seguindo o sistema de valores de 

governança apresentado por Andrade e Rossetti (2014), os agentes de governança 

foram solicitados a discorrer sobre as práticas existentes alinhadas ao conceito de 

compliance, mais especificamente práticas realizadas orientadas por exigências ou 

solicitações mercadológicas, bem como regras ou acordos internos que promovam a 

prática da governança corporativa na Frahm Indústria e Comércio.  

Os principais (sócios), bem como o conselheiro independente, destacaram a 

prática da auditoria independente, com processos de definição de escopo, contratação 

e acompanhamento da execução, sendo uma responsabilidade do conselho de 

administração. Esta prática é percebida como de elevado valor para promover o 

cumprimento das regras de governança. Já o principal e demais agentes executivos 

destacaram os processos contábeis e suas respectivas exigências como sendo uma 

prática que a organização preza e cumpre de maneira rígida, porém, todos 

reconhecendo que exceto as práticas contábeis, o mercado de atuação da Frahm 

Indústria e Comércio não exige práticas de governança específicas, se tratando de 

um ambiente com relevante índice de informalidade, indo contra as boas práticas que 

são seguidas. 

Observando Silveira (2015), que traz o conselho de administração como o 

principal órgão de governança, devendo representar os interesses de longo prazo, 

tomando decisões sobre o negócio, abordando apenas principais (sócios e herdeiros) 

e agentes (CEO e Diretores), questionou-se, sob a ótica de cada membro, o que 

consideravam de impacto relevante sobre a atuação deste conselho para o bom 

funcionamento do sistema de governança. 

Este item foi bastante interessante, pois, a forma que os diversos agentes de 

governança enxergam o impacto do papel do conselho para o sistema de governança 

da Frahm Indústria e Comércio, varia em alguns aspectos, porém, se complementa 

em vários pontos.Os sócios deram bastante ênfase na importância do conselho para 

fortalecer e facilitar a profissionalização da empresa e, a separação integral das 

relações familiares com as relações do negócio. Permitiu a blindagem das relações e 
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o aumento da eficácia da gestão. O sócio Alberto Frahm destacou também que o 

conselho é essencial para que eles pudessem sair da operação e, ao mesmo tempo, 

manter a essência do negócio sob controle, com a estratégia do negócio bem definida 

e o monitoramento da gestão próximo, onde este item citado pode ser ratificado por 

uma expressão utilizada por Steinberg (2003), nose in, fingers out, ou seja, um bom 

conselheiro deve manter o nariz no negócio e, os dedos, fora dele. 

 

O Conselho permite a prática de uma dinâmica colegiada funcionando 
em favor da organização, promovendo o alinhamento conjunto para 
proteção do patrimônio dos sócios, manutenção da harmonia familiar 
e perenização do negócio (Marcos Leandro Pereira, conselheiro 
independente). 

 

Os executivos também destacaram a importância da atuação estratégica do 

conselho como sendo uma contribuição relevante, porém enfatizaram bastante seu 

papel como agente de cobrança deles próprios, vendo este órgão como de 

fundamental importância para um bom sistema de prestação de contas sob a ótica 

dos principais (sócios) e também na manutenção dos valores da família dentro da 

organização. 

O CAD atualmente zela para que a empresa mantenha o DNA da 
família. Isso não pode ser perdido, temos o DNA do fundador. São 
replicadas inclusive as frases do fundador, seus valores, etc. O 
Conselho é importante para este fato onde seu legado é transmitido a 
todos. Quando se contrata alguém, apresentam-se os 12 
mandamentos do fundador, elaborados há mais de 50 anos, muitas 
práticas são mantidas (Cassiano Negri, diretor industrial). 

 

O sistema de remuneração tem relevante papel na determinação do grau de 

alinhamento dos interesses dos executivos aos da companhia, conforme citado por 

Silveira (2015), onde, a partir deste conceito, os agentes de governança (neste caso, 

apenas sócios e conselheiros) foram perguntados sobre a prática e o sistema de 

remuneração da organização, passando pela responsabilidade, definição de critérios, 

políticas e valores de toda a empresa, dos executivos aos conselheiros. 

Foi apresentado por todos, de maneira consistente, um elevado nível de 

conhecimento sobre o tema, havendo uma política de remuneração vigente, que por 

si só, como documento e prática implementada, tende a responder e cobrar todas as 

variáveis avaliadas, havendo um plano de cargos e salários bem definido, 

transparente, divulgado a todos, sendo a responsabilidade e autoridade da definição 
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e ajustes da diretoria, do CEO e dos conselheiros definida pelos sócios, havendo 

autonomia e padrão deste processo aos diretores, em relação à equipe 

hierárquicamente abaixo deles. Nesse sentido, verificou-se que todos os gestores tem 

acesso às remunerações das demais equipes para garantir o alinhamento de 

expectativas e interesses, demonstrando assim, o valor da transparência como uma 

prática organizacional em linha ao sistema de remuneração. 

Para confirmar tal fato, Alberto Frahm, sócio e conselheiro, assim afirma: 

“Transparência é lei e minimiza conflitos”. 

 

4.3.2 Conflito de Interesses 

 

O conflito nasce historicamente com o gigantismo das organizações pós-

revolução industrial (século XVIII), onde a separação entre propriedade e gestão fez 

com que surgisse a necessidade da relação entre ambos, conforme citado por Berle 

e Means (1932). 

Seguindo Ross (1973), a força do interesse próprio se sobrepõe ao interesse 

de terceiros, mesmo que haja condições hierárquicas para a tomada de decisões. 

Nesse sentido, o conflito de agência ocorre por meio da relação agente e principal, 

onde o principal (acionista) outorga poderes ao agente (gestor), que por sua vez, 

recebe esta autoridade.  

O conflito é gerado na relação de agência, onde são buscadas, ao mesmo 

tempo, ações que maximizem a riqueza dos acionistas e, as que maximizem os 

interesses dos gestores. Alinhado a este contexto, utilizando basicamente quatro 

fatores de definição constitutiva, sendo um deles, o próprio conflito de agência que, 

conforme Jensen e Meckling (1976), corresponde ao desalinhamento de interesse 

entre o agente e o principal, não havendo agente perfeito. Complementando pelo 

axioma de Klein (1983), que descreve a inexistência do contrato completo, 

fundamentado por um ambiente de negócios com elevado índice de imprevisibilidade, 

foram avaliados na Frahm Indústria e Comércio a existência de práticas de 

governança que atuem especificamente sobre o conflito de agência. 

Ao reportar-se às práticas que permitem identificar a existência do conflito de 

interesse, foram questionados apenas os sócios e conselheiros. A presidente do 

conselho de administração, Helena Frahm, destacou a existência de um conselho 

eficaz, que realmente tenha como objetivo proteger o negócio e não apenas seja mais 
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um item das práticas de governança, como se fosse um checklist, que por si só já 

garantisse resultados para a organização. Além disso, os três sócios, Helena, Alberto 

e Fernando Frahm, junto com o conselheiro independente, Marcos Leandro Pereira, 

de maneira bastante alinhada, destacaram a existência do acordo de acionistas. Os 

entrevistados foram além da prática de implantação da ferramenta, explicitando a 

importância de sua construção, pois segundo eles um acordo de acionistas bem 

elaborado permite a identificação de maneira organizada e planejada dos conflitos 

existentes, assim como promove debates preventivos sobre conflitos futuros. Esta 

ferramenta de governança tem papel fundamental na identificação de conflitos. 

 

Regras claras, amizades longas. Esta frase iustra para mim a 
importância de uma excelente ferramenta de governança, onde os 
sócios formalizam todas as regras da Sociedade com objetivo de 
regular as relações recíprocas embasadas em valores comuns 
(Marcos Leandro Pereira, conselheiro indepente). 

 

Considerando as raízes do conflito de agência, o terceiro fator de definição 

constitutiva, que segundo Carvalho (2002), surgem da existência básica de relações 

entre agente e principal, bem como entre sócios majoritários e minoritários, o mesmo 

público de sócios e conselheiros foram questionados sobre práticas existentes quanto 

à prevenção, mitigação e eliminação do conflito de interesse para os dois tipos básicos 

de relação citados anteriormente. 

 Quando os sócios e conselheiros foram convidados a discorrer sobre as 

práticas de governança existentes na Frahm Indústria e Comércio, com o objetivo de 

prevenção, mitigação ou eliminação do conflito de interesses entre os sócios 

minoritários e majoritários e também entre sócios e gestores, citaram novamente a 

importância do acordo de acionistas como ferramenta, destacando, mais uma vez, 

que o conteúdo deste acordo, ao ser construído com o envolvimento de todos os 

shareholders e stakeholders, promove o alinhamento de expectativas e coloca os 

pontos atualmente em conflito, bem como situações futuras em discussão, sob um 

processo estruturado e impessoal à medida do possível. Esta ferramenta foi citada 

novamente como a principal prática, porém não a única. 

 O sócio conselheiro, Alberto Frahm, posicionou-se de maneira mais profunda 

sobre outros fatores que ele avalia como fundamentais para a prevenção, mitigação e 

eliminação dos conflitos. Retomando os fatores já citados anteriormente, como 

processos estruturados e claros para todos os envolvidos, permitindo a correta 
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identificação de problemas, que segundo Alberto é um constante fator gerador de 

conflitos em situações que dificultam o foco da discussão, tornando-se um ambiente 

fértil para divergir, desgastar relações e fazer com que as discussões não sejam 

produtivas.  

Além disso, Alberto destacou a elevada importância da existência de políticas 

claras e bem estruturadas, pois elas alcançam todos os envolvidos no dia-a-dia da 

empresa. Indo mais a fundo, o sócio conselheiro destacou que eles possuem como 

prática a promoção constante de networking junto a outras organizações, trocando 

experiências, aprendendo com os erros e acertos de outras empresas, contribuindo, 

assim, com situações de sucesso para outras. 

Embasado no quarto fator de definição constitutiva, que é a tecnoestrutura 

como fator econômico de poder, com papel fundamental na geração ou mitigação do 

conflito de interesse, conforme Galbraith (1967), todos os sócios, conselheiros, CEO 

e diretores foram perguntados sobre os processos implementados, com o objetivo de 

reduzir a dependência dos acionistas frente a esta tecnoestrutura. 

 Helena Frahm, presidente do conselho de administração, destacou que as 

principais práticas e processos com esse enfoque correspondem, em sua base, ao 

constante investimento em um bom sistema de informações, seguindo para processos 

padronizados. Além disso, Helena destacou a valorização da transparência constante 

e o estímulo por meio de endomarketing alinhado ao planejamento estratégico da 

organização, visando promover a divulgação e o engajamento dos executivos aos 

valores da família, porém destacou como um ponto de fragilidade o processo de 

sucessão executiva, pois não é uma prática uniforme e formal em toda a empresa, 

gerando uma maior dependência da organização em relação aos executivos. 

 

Nossa política de gente é bem estruturada, porém não é sofisticada, 
não sendo assim nosso ponto forte. Sempre priorizamos a promoção 
de pessoas internas, só buscamos fora quando todas as opções forem 
esgotadas. Na prática, conseguimos ter um elevado índice de 
retenção de funcionários, onde a fragilidade de ausência de um plano 
de sucessão executiva estruturado não aparece de maneira tão 
gritante (Helena Frahm, presidente do conselho de administração). 

 

 Alberto Frahm, destacou as ferramentas de gestão, informações padronizadas 

e confiáveis, implementação de procedimentos operacionais, principalmente na área 

produtiva, e a prática da auditoria externa, como garantidoras da acurácia dos 
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processos. Citou, também, que o engajamento dos gestores e demais colaboradores 

é essencial, mas que eles buscam sempre ter um ou mais membros da família atuando 

no negócio, alguém que sempre esteja familiarizado com a parte técnica. Além disso, 

Alberto destacou o programa de formação de conselheiros, onde os herdeiros atuam 

como conselheiros-trainees, para que possam se fortalecer no papel futuro que irão 

desempenhar, tendo um mínimo de conhecimento técnico do negócio e reduzindo, 

desta maneira, a dependência dos sócios para com os executivos. 

 Fernando Frahm, sócio e conselheiro, enfatizou a exigência de um plano de 

sucessão executiva como prática importante para reduzir a dependência da 

tecnoestrutura, formalização dos processos por meio de procedimentos. Adicionou, 

ainda, um fator relacionado aos clientes-chave, onde eles procuram, com frequência, 

estar como sócios e conselheiros, visitando os mesmos, aproximando membros da 

família junto a stakeholders importantes aos negócios, evitando o distanciamento da 

família e minimizando a dependência. 

 

Sempre visitamos os clientes-chave da Frahm, eles gostam disso e 
nós também. Cada sócio conselheiro tem sua expertise e com 
frequência busca estar minimamente atualizado com as principais 
atividades sem intrometer na gestão, essa é nossa forma de pensar e 
um de nossos grandes desafios (Fernando Frahm, sócio e 
conselheiro). 

 

 Sob a perspectiva dos gestores, começando pelo CEO Hélio Pamplona, foi 

comentado que há processos bem estruturados, com procedimentos detalhados e 

bem definidos. Hélio discorreu que sempre se busca automatizar ao máximo todos os 

processos para reduzir a dependência da chamada, tecnoestrutura. Já o diretor 

industrial, Cassiano Negri, citou a informatização de todos os processos industriais, 

que fornecem informações online em tempo real para todos os stakeholders. O 

elevado nível de investimento em processos e treinamento de pessoal é, sob sua 

ótica, a principal prática para mitigar esta dependência, que julga ser um importante 

fator gerador de conflito de interesses. O último gestor entrevistado, o diretor 

comercial, Dirceu Kniess, destacou a importância das práticas informativas com foco 

em aumento da transparência entre todos os interessados, porém trouxe como prática 

de sua área a identificação constante de pessoas-chave com foco em possíveis 

sucessões executivas. 
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 O conselheiro independente Marcos Leandro Pereira aportou uma visão um 

pouco mais crítica em relação aos demais, onde apesar de concordar que há 

processos formalizados e com procedimentos estruturados, o destaque está na área 

industrial, mas que o mesmo não ocorre na mesma intensidade nas áreas de apoio, 

tais como, comercial e administrativo-financeira.  

 

Naturalmente a área industrial se destaca neste ponto, por se tratar de 
um setor que possui muitas normas a serem cumpridas e pela própria 
natureza dos gestores, fazendo com que os processos sejam mais 
automatizados e com procedimentos operacionais bem definidos 
(Marcos Leandro Pereira, conselheiro independente). 

 

4.4 EMPRESA FAMILIAR 

 

A dimensão “empresa familiar”, utilizando o já citado conceito de Donnelley 

(1964), corresponde àquela organização com pelo menos duas gerações de uma 

mesma família no poder e que possui várias particularidades. As questões ligadas às 

empresas de natureza familiar são comuns e previsíveis, porém, as perspectivas 

sobre os mesmos problemas são significativamente diferentes, segundo Ward (2004). 

 

4.4.1 Compreensão de Interesses 

 

Utilizando o modelo dos 3 círculos da empresa familiar de Davis e Tagiuri 

(1982), identifica-se a existência de 3 grupos de interesse na empresa familiar, 

resumidos em Família, Empresa e Propriedade. 

Segundo Silveira (2015), considerando os públicos de interesse das empresas 

familiares, identificá-los auxilia a compreender seus diferentes interesses e pontos de 

vista em relação à organização. 

Analisando o modelo dos 3 círculos da empresa familiar apresentados, 

destacam-se todas as possíveis relações de interesse, com base nos seguintes 

cenários: 

 Propriedade: identificam-se os agentes de governança que são apenas 

proprietários das organizações, não sendo desta forma membros da família 

e não atuando como colaboradores da organização; 
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 Família: para este círculo de interesse, identificam-se os agentes de 

governança são apenas membros da família, não sendo proprietários da 

organização e não atuando como colaboradores da empresa; 

 Empresa: para este último círculo de interesse, identificam-se os agentes 

de governança que apenas atuam como colaboradores da organização, não 

sendo membros da família e não possuindo participação acionária na 

empresa. 

 

Após descrição dos 3 tipos básicos dos grupos de interesse em uma empresa 

familiar, torna-se relevante identificar as interseções entre eles, podendo haver 

segundo Davis e Tagiuri (1982): 

 Membro Proprietário e Familiar: agentes de governança que possuem 

participação acionária e ao mesmo tempo são membros da família; 

 Membro Familiar e Colaborador: agentes de governança que são membros 

da família e ao mesmo tempo atuam como executivos na organização; 

 Membro Colaborador e Proprietário: agentes de governança que são 

colaboradores na organização e ao mesmo tempo possuem participação 

acionária; 

 Membro Proprietário, Familiar e Colaborador: agentes de governança que 

são ao mesmo tempo membros da família, proprietários e colaboradores da 

organização em questão. 

 

Utilizando os fatores de definição constitutiva apresentados acima como base 

para montagem do constructo, o entendimento das práticas relacionadas à 

subcategoria “compreensão de interesses”, iniciou pela seleção e análise dos 

entrevistados em relação a seu posicionamento nos grupos de interesse de uma 

empresa familiar (DAVIS; TAGIURI, 1982). 

Na figura 13, apresenta-se o modelo conceitual dos 3 círculos de interesse de 

uma empresa familiar, segundo Davis e Tagiuri (1982) e na figura 14 o mapeamento 

real da Frahm Indústria e Comércio. 

 

FIGURA 13 – Círculos de Interesse de uma Empresa Familiar 
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Fonte: DAVIS; TAGIURI (1982). 

 

FIGURA 14 – Posicionamento dos stakeholders da Frahm Ind. e Com. nos círculos de interesse 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). Adaptado de DAVIS; TAGIURI (1982). 

 

Pode-se observar que, conforme quadro descritivo e gráfico ilustrativo abaixo, 

há, proporcionalmente, um elevado número de gestores não membros da família e 

não proprietários, mais de 50% do total, seguido de outro relevante índice de familiares 

não sócios e não gestores (26%), onde destaca-se que entre este grupo há duas 

stakeholders que não foram entrevistadas de maneira consciente, por não estarem 

envolvidas nos negócios, que são cônjuges de dois dos atuais sócios, porém as 

mesmas tiveram seu posicionamento nos círculos de interesse identificado. Em 

seguida, percebe-se que os sócios são integralmente membros da família e não estão 

envolvidos diretamente na gestão da organização, outra característica relevante a ser 

considerada para o tema do conflito de interesses. Por fim, há 9% dos stakeholders 
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avaliados que correspondem a membros da família, com papel na gestão da 

organização, mas que não são sócios do negócio. Os demais tipos de relação, sócio 

não gestor e não família, gestor proprietário não familiar e gestor familiar proprietário, 

não possuem ninguém classificado sob esta ótica de interesse. 

 Destaca-se que entre os familiares não sócios e não gestores, há quatro 

herdeiros, onde três já atuam em fase de treinamento preparatório para o 

desempenho do papel de conselheiro, os denominados e já citados anteriormente 

conselheiros-trainees, demonstrando assim, outra prática da organização, no intuito 

de agir preventivamente na melhoria de seu sistema de governança. 

 

QUADRO 4 – Posicionamento dos stakeholders da Frahm Indústria e Comércio 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
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GRÁFICO 1 – Comparativo do posicionamento dos stakeholders da Frahm Indústria e Comércio 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

Finalizando o questionário em relação à subcategoria compreensão de 

interesses, estes mesmos stakeholders que tiveram seu posicionamento analisado, 

com exceção de duas cônjuges de dois dos sócios, foram questionados sobre a visão 

de futuro que eles possuem sobre sua atuação na Frahm Indústria e Comércio em um 

horizonte de curto, médio e longo prazos, considerando os próximos cinco anos. 

De uma maneira geral, os entrevistados seguiram um comportamento 

semelhante, onde os sócios-conselheiros têm como expectativa a continuidade de 

seus papéis no conselho, mas com um olhar de preparação dos herdeiros como 

sucessores no conselho de administração, onde, a partir de então, se deslocariam 

exclusivamente para o papel de acionistas. O conselheiro independente ressaltou que 

ainda se enxerga com relevante contribuição para os próximos cinco anos, porém 

considera a necessidade de entrada de mais um membro independente objetivando 

enriquecer as discussões, uma vez que, com o crescimento esperado da organização, 

o nível de complexidade tende a aumentar, justificando tal fato. 

 

Pretendo continuar como conselheiro, estudar o tema governança e 
desenvolver os herdeiros. Meu foco é continuar apenas no conselho. 
Meu foco é desenvolver meus filhos (Alberto Frahm, sócio e 
conselheiro). 
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Em se tratando dos herdeiros, também foi constatado um elevado nível de 

alinhamento de expectativas, onde ficou claro para todos que estão em um processo 

de planejamento e desenvolvimento para um olhar de futuro a médio e longo prazos. 

Não foi identificada nenhuma expectativa descasada a respeito de assuntos que vêm 

sendo planejados e implementados pelos meios formais da organização, o que 

demonstra um bom mecanismo de comunicação e alinhamento de interesses entre os 

envolvidos. 

 

Não tive a oportunidade de atuar no negócio, fui para uma carreira 
técnica. Irei investir no papel de conselheiro, mas sem sair da área 
técnica de atuação vigente. Pretendo atuar como investidor. Não me 
vejo como gestor. Reforço que fico mais tranquilo em saber que há 
membros de nossa família atuando na gestão (Francisco Frahm, 
herdeiro e conselheiro). 

 

Os gestores posicionados na denominada alta direção, que compreende cargos 

de diretoria e presidência (CEO), têm expectativas alinhadas aos interesses dos 

sócios. Entendem que devem focar na preparação de seus sucessores, podendo 

seguir para cargos superiores aos atuais, mas ainda na Frahm Indústria e Comércio. 

Destaca-se a visão de Hélio Pamplona (CEO), que apesar de não ter formalmente 

definido este ponto, acredita que pode desenvolver um papel de conselheiro, 

mantendo o aproveitamento de seu profundo conhecimento sobre a empresa. 

Quanto aos gestores em cargos de média gerência, gerentes em si, 

coordenadores e supervisores, todos também foram unânimes na visão de longo 

prazo, destacando o fato de que o futuro está formalmente claro para todos dentro da 

organização, com base no plano de carreira já estabelecido. Todos visualizam seus 

crescimentos sendo valorizados dentro da pirâmide organizacional, desde que tenham 

um bom desempenho. 

 

Com certeza teremos o envolvimento da próxima geração e o RH tem 
papel fundamental nisso. O plano de cargos e salários bem definidos 
são essenciais para isso ocorrer de maneira harmoniosa. Ele auxilia 
muito no alinhamento de expectativas e mitigação de conflitos, pois a 
regra está clara, há um modelo de avaliação de desempenho. 
Atuo há 20 anos no grupo e temos acesso aos sócios e membros do 
conselho. Há valorização de quem entra aqui, conheci e convivi com 
o fundador. Os sócios são muito abertos e accessíveis (Marcos 
Serrati, coordenador de recursos humanos). 
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4.4.2 Dinâmica Organizacional 

 

Segundo Donnelley (1964), as organizações de natureza familiar são aquelas 

que possuem, pelo menos, duas gerações de uma mesma família no negócio, sendo 

que essa característica influencia diretamente as políticas da empresa e os interesses 

da família. 

Para abordagem da última subcategoria de análise, a dinâmica organizacional, 

o modelo dos 3 círculos tem grande relevância. Foram utilizados na avaliação dos 

grupos de interesse, que apresenta uma análise estática da empresa familiar, 

desconsiderando a dimensão temporal, três eixos principais: 

1. Eixo da Empresa: este eixo é composto por 3 etapas que toda empresa 

familiar tende a passar, começando pela fase 1 (Início), fase 2 (Expansão e 

Formalização), fase 3 (Maturidade); 

2. Eixo da Propriedade: o eixo da propriedade também é composto por 3 

etapas, sendo elas a fase 1 (Proprietário-Controlador), fase 2 (Sociedade 

entre Irmãos) e fase 3 (Consórcio entre Primos); 

3. Eixo da Família: por fim, o eixo da família, que é composto por sua vez, de 

4 etapas, sendo elas: a fase 1 (Jovem Família Empresária), fase 2 (Entrada 

na Empresa), fase 3 (Trabalho Conjunto) e, fase 4 (Passagem do Bastão) 

(DAVIS; TAGIURI, 1982). 

 

Com base nos fatores de definição constitutiva citados acima e já apresentados 

de maneira resumida no constructo, os entrevistados foram inicialmente questionados, 

com o objetivo de identificar com base no estágio de desenvolvimento da empresa, a 

percepção que eles possuem das práticas de governança em relação aos desafios 

inerentes à maturidade da organização. 

Desta forma, sócios, conselheiros, herdeiros, CEO e diretores foram 

convidados a discorrer sua percepção sobre a dinâmica de partilha do controle entre 

os proprietários, fator relevante sobre o atual ou potencial conflito entre estes 

stakeholders. 

Os sócios e conselheiros consideraram esta dinâmica como algo que acontece 

muito bem, que está bem estruturada e que foi bem planejada. Já os herdeiros, 

demonstram não ter um profundo conhecimento sobre esta dinâmica, porém, pode-se 

avaliar um excelente nível de confiança dos mesmos em relação ao processo, o que, 
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apesar de ser uma prática que não garante a mitigação de conflitos de interesses, se 

trata de um indicador bastante positivo na relação entre eles.  

 

Estão conduzindo da melhor forma, pensam parecidos, estão 
alinhados. Estão fazendo muito bem. Não devemos envolver terceiros 
e temos liberdade para nos posicionar em relação ao negócio (Natália 
Frahm, herdeira). 

 

O diretor industrial, Cassiano Negri, em relação aos sócios, comentou que os 

executivos são cobrados pelos resultados e isso está claro. Porém, há demandas 

diferentes entre os mesmos para com os executivos: uns entram mais no detalhe e 

outros não solicitam muitos, estão seguros em relação aos processos, mas ressaltou 

a importância desta adaptação da gestão à dinâmica junto aos sócios, pois, na prática, 

isso gera muito trabalho e desgastes desnecessários caso mal conduzido. 

Já nas palavras do diretor comercial, Dirceu Kniess, esta dinâmica está 

harmônica, há papéis bem definidos, onde mesmo com perfis e particularidades de 

cada um, os conselheiros se complementam e a dinâmica junto aos executivos é boa. 

Há harmonia e respeito nas discussões. 

 

O mais importante para a boa dinâmica é o respeito entre eles e deles 
para com a equipe, essa mensagem é forte e chega a todos (Dirceu 
Kniess, diretor industrial). 

 

Seguiu-se, então, para outro tema, onde sócios, conselheiros, CEO e diretores, 

foram questionados sobre como avaliam os processos de definição dos papéis dos 

acionistas da família que não atuarão como executivos da empresa, uma vez que 

corresponde a um tema de constante debate nas organizações familiares.  

A Helena Frahm disse que, por não haver regras claras, já tiveram problemas 

no passado, mas que os sócios não protegeram interesses próprios, tratando o tema 

de maneira profissional. A presidente do conselho comentou que agora precisam 

planejar, pois tem que fortalecer os núcleos familiares, que se trata de um órgão novo 

no sistema de governança da Frahm Indústria e Comércio. Destacou que avalia de 

maneira positiva o que já foi feito e também o que vem sendo implementado 

recentemente. Alberto Frahm complementou que o processo de governança é 

essencial para o engajamento e a manutenção da unidade familiar, permitindo que 
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decisões duras sejam tomadas em proteção à empresa, sem interferir negativamente 

nas relações da família. 

Já os herdeiros, de maneira unânime, enxergam as regras definidas atualmente 

como justas e corretas para proteção do negócio e manutenção da harmonia familiar. 

Como observador e entrevistador, o que chamou a atenção, foi o discurso alinhado 

de todos em um tema tão delicado e polêmico como este, onde por experiência em 

outras organizações familiares, é foco de conflitos constantes. 

Vinícius Frahm, herdeiro e gestor que atua como coordenador financeiro, 

comentou que o envolvimento deles no negócio é recente e que estão em fase de 

preparação e criação de um nível de crítica mais aprofundado ao tema. 

Passou-se então ao tema da retirada de capital da organização para 

reinvestimentos no negócio e a demanda por retirada de lucros, onde procurou-se, 

por meio das entrevistas, identificar possíveis desalinhamentos ou temas de conflitos 

entre os sócios. 

Os sócios e conselheiros, Alberto e Fernando Frahm, comentaram que o 

próprio acordo de acionistas, mais uma vez é a ferramenta ideal que eles possuem 

para deixar claro o regramento com critérios claros e bem definidos, onde este tema 

para eles, não é ponto de conflito. 

Helena Frahm expôs que eles já possuem esse equilíbrio, procuram sempre 

reinvestir os resultados da empresa. Desde o período em que o fundador Norberto 

Frahm estava no negócio, havia o constante estímulo ao desenvolvimento de outros 

negócios para reduzir riscos e garantir as retiradas. Para definir estratégias para 

garantir esse equilíbrio, são realizadas reuniões sobre as outras empresas do grupo. 

 

A montagem do acordo de acionistas protege o negócio. Buscamos o 
equilíbrio por outros investimentos. Nosso acordo de acionistas busca 
mitigar e proteger (Helena Frahm, sócia e presidente do conselho de 
administração). 

 

 Posteriormente, seguiu-se para o processo de transferência de liderança da 

família de uma geração para outra, quando os entrevistados discorreram sobre sua 

percepção quanto ao atual processo e expectativas futuras, havendo neste item um 

foco sob a ótica dos sócios e conselheiros. 

 Helena Frahm relatou que se trata de um grande desafio manter realmente vivo 

o que o fundador deixou para todos os sócios em relação aos seus valores e 
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conhecimentos de difícil mensuração. A paixão pelo negócio é considerada por ela, 

como algo essencial. Helena ponderou que o que já foi feito e o que está sendo feito 

demonstra que estão no caminho certo e que enxerga de maneira muito positiva a 

passagem de bastão, pois todas as práticas por eles identificadas como necessárias, 

estão sendo feitas, mas ressalta o desafio da mudança de propósito entre as 

gerações. Segundo a gestora: ¨Vimos nosso pai lutar. A nova geração tem outros 

propósitos (Helena Frahm, sócia e presidente do conselho de administração¨. 

Alberto Frahm citou que o processo de passagem de bastão e envolvimento da 

próxima geração no negócio é inevitável e compulsório, porém é necessário prepará-

los, educá-los. Destacou que a governança é essencial para manter esse processo 

bem estruturado e funcionando bem. Sua maior preocupação é ter ferramentas que 

preservem os valores da empresa e os pilares da governança para manter a unidade 

familiar. Se não houver unidade familiar e alinhamento junto aos executivos, não 

funciona. Alberto entende que a governança é um processo de crescimento, que deve 

haver um grande esforço em integrar, conhecer a história e valores, sendo este um 

ponto de dedicação atual e futura do grupo. 

 

Devemos avaliar os interesses, amor, aderência à cultura e formá-los. 
Os netos não tiveram muito contato com o fundador e seus valores, 
meus netos menos ainda, onde o maior cuidado deverá em manter os 
laços e valores da família (Alberto Frahm, sócio e conselheiro). 

 

Fernando Frahm já enxerga o processo de maneira um pouco mais objetiva, 

ressaltando que devem preparar os herdeiros para atuação como sócios em um futuro 

breve, destacando representantes de mercado já capacitados para atuar no conselho. 

Independente disso, vê com bons olhos o que está sendo feito, pois estão todos os 

sócios muito bem e no momento propício para planejar e executar tudo com 

tranquilidade e qualidade. 

Por sua vez, Marcos Leandro Pereira considera que o processo de 

transferência de liderança das empresas familiares é um dos momentos mais críticos, 

ainda mais se tratando da terceira geração no negócio. Mesmo assim, entende que o 

padrão implementado na Frahm Indústria e Comércio está aderente às melhores 

práticas globais, pois há regras duras, claras, em linguagem formal comum a todos os 

envolvidos, sendo construídas e apresentadas de maneira didática e transparente, 

preparando todos os envolvidos. 
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Como último tema abordado junto aos sócios e conselheiros, foi questionado 

como eles avaliam o comprometimento dos executivos e acionistas em relação ao 

sucesso da organização em uma visão de longo prazo. 

Todos os sócios, de maneira bastante uniforme, citaram a importância do 

conselho de administração como ferramenta para promover esse alinhamento. 

Compreendem que há um forte alinhamento entre eles, conforme motivos já citados 

anteriormente, tais como um bom sistema de gestão, processos bem estruturados, 

políticas claras e formais, além de uma equipe executiva que atua há muitos anos na 

organização, conhecendo profundamente a operação e, com elevada expertise 

técnica. 

 

Há eventos constantes entre a família, unidade familiar constante fora 
do negócio na casa da matriarca, crescemos juntos. Família muito 
unidade desde sempre. A imagem do fundador está viva, manter a 
harmonia, perenizar o negócio era um de seus principais valores. Nos 
encontramos toda semana. Proximidade real. Há relação de 
proximidade inclusive fora do ambiente empresarial com a família, com 
os diretores (Helena Frahm, sócia e presidente do conselho de 
administração). 

 

O que chamou a atenção, foi o fato de todos os sócios e conselheiros citarem 

que as relações junto aos executivos extrapolam a formalidade profissional do dia-a-

dia, onde há frequentes eventos sociais, tanto internos com a família, como também 

com alguns executivos, que acabaram se tornando amigos. Este fato foi percebido por 

todos, como sendo relevante para o forte alinhamento existente, mas destacou-se, 

também, o cuidado de haver processos formais que garantam a melhor tomada de 

decisão, objetivando que a empresa não seja prejudicada. 

Marcos Leandro Pereira destacou que este alinhamento, além de vir da atuação 

assertiva do conselho de administração, gera uma definição clara de papéis entre os 

sócios e conselheiros, sendo fundamental para o resultado esperados junto aos 

gestores e demais membros da família. 
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5 CONCLUSÕ/ES E RECOMENDAÇÕES 

 

Neste item da pesquisa, tem-se o intuito de apresentar as considerações finais, 

bem como recomendações para futuros estudos que venham a ser desenvolvidos. 

O objetivo desta pesquisa foi analisar práticas de governança corporativa com 

impacto na relação de interesses entre o principal e o agente no contexto das 

empresas familiares, considerada a imperfeição dos contratos.  

Utilizando o objetivo geral como referência, identificou-se uma organização de 

natureza familiar como objeto de estudo com um bom nível de maturidade em seu 

sistema de governança, para que pudesse ser um rico ambiente de práticas já 

implementadas, com histórico de erros e acertos que permitisse comparar as teorias 

vigentes na literatura com a realidade, fazendo, assim, constatações sobre a 

mitigação do conflito de interesses. 

Sendo assim, utilizando a Frahm Indústria e Comércio, uma organização de 

natureza familiar que passa pelo processo de preparação para a transferência da 

liderança familiar da segunda para a terceira geração, identificou-se as práticas em 

relação aos mecanismos de governança existentes, buscou-se compreender os 

interesses dos sócios e gestores da organização e, como consequência, analisou-se 

os impactos sobre a mitigação do conflito de interesse por meio destas práticas. 

 

5.1 CONCLUSÕES 

 

Respondendo ao primeiro objetivo específico desta pesquisa, que é “identificar 

práticas de governança corporativa utilizadas para mitigar o conflito de interesse”, 

percebeu-se que são vários os fatores contribuintes para a prevenção, mitigação e 

eliminação dos conflitos. Por um lado, as boas práticas existentes na teoria 

apresentada por Silveira (2015), como a implementação do conselho de 

administração, um sistema de remuneração bem definido, práticas de proteção para 

concentração acionária, gestão da estrutura de capital e mecanismos de proteção 

legal aos investidores, são integralmente aplicadas e percebidas pelos stakeholders 

da organização como sendo responsáveis pelos resultados positivos em relação ao 

conflito de interesses.  

Porém, em relação aos mecanismos também citados por Silveira (2015) como 

importantes, sendo eles o grau de competição no mercado, a transparência e a 
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fiscalização dos agentes de mercado, dependem muito mais de fatores externos à 

organização e acabam impulsionando a aplicação das práticas de maneira 

compulsória, como uma reação contingencial. 

A pesquisa mostrou que mecanismos de origem mercadológica não foram 

identificados como relevantes para a mitigação do conflito de interesse, por conta de 

características específicas do segmento de atuação. Tal fato não exclui sua 

relevância, apenas não permite identificar os processos implementados com este fim. 

Conclui-se, também, que as práticas de governança que mitigam o conflito de 

interesse precisam ser devidamente customizadas e adaptadas à organização em 

questão, sendo este outro fator preponderando para o resultado.  

Quanto ao segundo objetivo específico de “compreender os interesses dos 

sócios e da alta direção na dinâmica organizacional de uma empresa familiar”, ficou 

claro que para todos os stakeholders entrevistados e avaliados o alinhamento de 

interesses é elevado, mas sustentado por práticas também de várias naturezas, 

passando novamente pela importância dos órgãos de governança como o conselho 

de administração, a implementação de ferramentas (também já consagradas como o 

acordo de acionistas) e de políticas formais perante todos. Mais do que possuir tais 

órgãos, ferramentas e práticas, é relevante alinhar os conceitos e construir 

mecanismos de maneira conjunta, respeitando os objetivos, limitações e 

necessidades de cada parte interessada. 

Já em relação ao terceiro e último objetivo específico: “analisar práticas de 

governança corporativa com impacto sobre a mitigação do conflito de interesse”, a 

conclusão passa pela resposta aos dois objetivos citados anteriormente, porém, 

acrescenta-se com base no conceito de Jensen e Meckling (1976), a inexistência do 

contrato completo e a inexistência do agente perfeito. Conforme conteúdo 

apresentado durante a pesquisa, há percepção por parte dos principais stakeholders, 

de que realmente não há contratos completos e exaustivos entre si.  

Em vários momentos da aplicação da pesquisa, foi possível perceber que um 

dos fatores preponderantes para a mitigação do conflito de interesse é, além de aplicar 

as boas práticas de governança, adaptá-las à real necessidade com frequente 

monitoramento e controle adicionado ao engajamento dos interessados, pois a regra, 

por si, só não garante o resultado. Com frequência, foram citados fatores subjetivos 

de difícil mensuração, tais como adequação aos valores da família, que correspondem 
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a uma variável comportamental e, de certa forma, ideológica individual de cada 

stakeholder. 

Entende-se que no campo teórico o presente estudo reforça a importância das 

boas práticas e mecanismos existentes tratados como referência em governança 

corporativa, tendo clara a percepção de valor da aplicação de todos em um caso real, 

analisado sob diversos ângulos. No tocante ao campo prático-gerencial, o trabalho 

pode servir de estímulo ao aprofundamento de estudos e pesquisas relacionadas a 

questões comportamentais humanas, de modo a identificar práticas de alinhamento 

dos valores da família em organizações desta natureza, frente ao respeito da 

individualidade de cada agente. 

 

5.2 RECOMENDAÇÕES 

 

O trabalho apresentado utilizou-se de uma organização familiar madura, com 

mais de 55 anos de existência, que passa pelo processo de preparação para o 

envolvimento da terceira geração no negócio, com um bom sistema de governança 

implementado, sendo um rico ambiente de estudo.  

Estudos de mesma natureza podem ser realizados com o objetivo de ratificar 

os pontos identificados sob a realidade da organização estudada, encontrando pontos 

comuns e divergentes em relação às mesmas variáveis. Utilizou-se uma organização 

vista como referência em governança e com uma excelente percepção de harmonia 

familiar.  

Como seria o resultado desta pesquisa se aplicada em uma organização 

familiar com inúmeros conflitos de interesses sabidamente identificados? Como 

correlacionar quantitativamente e não mais qualitativamente as práticas de 

governança corporativa que mitigam o conflito de interesses com a efetiva prevenção, 

redução ou eliminação dos mesmos? 

Replicar este trabalho, em diferentes realidades, é fundamental para gerar 

credibilidade e confiabilidade através repetição de hipóteses e/ou pressupostos. 

Espera-se que, para estudos futuros, este trabalho possa estimular investigações, 

com a inclusão de outras variáveis, como, por exemplo, o contexto do setor público, 

cooperativas e terceiro setor, uma vez que o cenário das empresas de capital aberto, 

já possui vasto conteúdo científico. 
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ANEXO A – TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA 

 

A figura anexada abaixo corresponde ao termo de autorização de aplicação da 

pesquisa, bem como de divulgação do nome da organização objeto de estudo 

devidamente assinada pelos três sócios da Frahm Indústria e Comércio e pelo 

pesquisador em questão. 

 

Figura 1 – Termo de autorização de pesquisa. 
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ANEXO B – ROTEIRO DE PERGUNTAS SEMIESTRUTURADO 

 

Categoria: Governança Corporativa 

Subcategoria: Mecanismos de Governança Corporativa 

Fatores de Definição Constitutiva: Sistema de Governança e de Valores 

 

Q1: Quais prática vocês possuem que visam garantir o tratamento equânime entre os 

acionistas? 

Q2: Quais processos estão implementados atualmente com o objetivo de compartilhar 

as informações necessárias a todos os acionistas? 

Q3: Como é realizada a prestação de contas dos resultados por parte dos agentes de 

governança aos demais interessados? 

Q4: Como funciona a dinâmica de prestação de contas em relação ao modo como é 

feita, seu formato, seu prazo de entrega e a responsabilização dos resultados? 

Q5: Quais atividades são realizadas para que todas as práticas realizadas estejam 

em acordo com as obrigações legais mercadológicas, bem como os acordos 

internos elaborados pela organização? 

 

Entrevistados: Sócios/Conselheiros (03), Conselheiros-Trainee/Herdeiros (03), 

Conselheiro Independente (01), CEO (01) e Diretoria Executiva (02). 

Categoria: Governança Corporativa 

Subcategoria: Mecanismos de Governança Corporativa 

Fatores de Definição Constitutiva: Mecanismos de Governança Corporativa 

 

Q6:  O que você considera impactante sobre a atuação do Conselho de 

Administração para o bom funcionamento do sistema de governança desta 

organização? 

Q7:  Como funciona (responsáveis pela estruturação, definição de critérios e valores) 

o sistema de remuneração dos Conselheiros, CEO, Diretores e demais 

Gestores? 

Q8:  Quais práticas existem atualmente com o objetivo de prevenir desequilíbrio 

(entrada, saída, aquisição, venda, etc) entre os sócios atuais e/ou futuros? 
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Q9:  O que você identifica como prática de governança desenvolvida especificamente 

para atender o mercado de atuação da organização (órgãos reguladores, 

concorrentes, clientes, fornecedores)? 

Q10: Quais exigências, órgãos externos à organização realizam que vá ao encontro 

de boas práticas de governança corporativa? 

 

Categoria: Governança Corporativa 

Subcategoria: Conflito de Interesses 

Fatores de Definição Constitutiva: Conflito de Interesses 

 

Q11: Quais práticas vocês possuem que permitem identificar a existência de conflitos 

de interesses? 

 

Entrevistados: Sócios/Conselheiros (03), Conselheiros-Trainee/Herdeiros (03), 

Conselheiro Independente (01), Herdeiros (03), CEO (01) e Diretoria Executiva (02). 

Categoria: Governança Corporativa 

Subcategoria: Conflito de Interesses 

Fatores de Definição Constitutiva: Contrato Completo 

 

Q12: Quais práticas vocês possuem que visam a prevenção, mitigação ou eliminação 

do conflito de interesses entre os sócios majoritários e os minoritários? 

Q13: Quais práticas vocês possuem que visam a prevenção, mitigação ou eliminação 

do conflito de interesses entre os sócios e os gestores? 

 

Categoria: Governança Corporativa 

Subcategoria: Conflito de Interesses 

Fatores de Definição Constitutiva: Poder da Tecnoestrutura 

 

Q14: Considerando a complexidade da organização como um todo, quais processos 

vocês possuem implementados com o objetivo de reduzir a dependência dos 

acionistas em relação ao poder existente nas mãos da tecnoestrutura? 

 

Entrevistados: Sócios/Conselheiros (03), Conselheiros-Trainee/Herdeiros (03), 

Conselheiro Independente (01), CEO (01) e Diretoria Executiva (02). 
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Categoria: Agentes de Governança e Dinâmica Organizacional 

Subcategoria: Compreensão de Interesses 

Fatores de Definição Constitutiva: Propriedade, Família e Empresa 

 

Q15: Qual a sua relação com o grupo familiar organizacional (sócio, familiar, 

colaborador)? 

Q16: Qual a sua visão de futuro (próximos 5 anos) em relação ao negócio como um 

todo (pretende vender participação, atuar como conselheiro, executivo, apenas 

retirar dividendos)? 

 

Entrevistados: Sócios/Conselheiros (03), Conselheiros-Trainee/Herdeiros (03), 

Conselheiro Independente (01), Herdeiros (03), CEO (01), Diretoria Executiva (02), 

Gerentes (02), Coordenadores/Supervisores (06). 

Categoria: Agentes de Governança e Dinâmica Organizacional 

Subcategoria: Dinâmica Organizacional 

Fatores de Definição Constitutiva: Estágio de Desenvolvimento e  Maturidade 

Organizacional  

 

Q17: Qual a sua percepção sobre a dinâmica de partilha do controle entre os 

proprietários? 

Q18: Como você avalia os processos de definição dos papéis dos acionistas da família 

que não atuarão como executivos da empresa? 

Q19: Qual a sua visão sobre o equilíbrio das atividades de retenção de capital para 

reinvestimento no negócio e a demanda por retirada de dividendos? 

Q20: Como você enxerga a transferência da liderança da família de uma geração para 

outra? 

Q21: O comprometimento dos executivos e acionistas está alinhado ao sucesso da 

organização em uma visão de longo prazo? 

 

Entrevistados: Sócios/Conselheiros (03) e Conselheiro Independente. 


