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RESUMO 

 

Este trabalho propôs-se a descrever as barreiras para implementação das boas 
práticas de governança em uma empresa familiar. O tema governança emergiu na 
década de 90, face ao agigantamento das corporações. De lá para cá, os 
assuntos pertinentes ao tema tem ganhado evidência na agenda das 
organizações. Neste contexto, as empresas familiares que não negociam ações 
em bolsa, e, portanto, não possuem obrigação legal para aplicação das práticas, 
tornam-se um ambiente rico para avaliação e estudo das barreiras à 
implementação das boas práticas de governança corporativa, preconizadas pelo 
IBGC. Este estudo também torna-se relevante, reconhecendo a escassez de 
pesquisas com o enfoque proposto no contexto brasileiro, onde aproximadamente 
90% dos empreendimentos no país são empresas familiares. O objeto de 
pesquisa foi a empresa “ABC Ltda”, uma indústria metalúrgica com mais de 20 
anos de atuação, sendo atualmente administrada pela terceira geração.  O 
procedimento desta pesquisa tem delineamento descritivo, tratando-se de um 
estudo de caso único com enfoque qualitativo, realizado por meio de dados 
coletados em documentos e em entrevistas individuais com os proprietários e 
gestores da empresa objeto de pesquisa, com aplicação do conjunto de técnicas 
de análise de conteúdo de Bardin (2011) para análise das entrevistas. Este 
estudo fornece informações significantes sobre governança corporativa e as 
barreiras enfrentadas para a implementação de suas práticas. Os achados 
indicam que há poucas práticas de governança corporativa adotadas na empresa, 
o que nos sugere que o fato de não haver a obrigatoriedade na implementação, 
faz com que a empresa responda de forma mais lenta e voltada para a 
necessidade pontual considerando o momento atual e sua maturidade para aderir 
às práticas. O estágio de maturidade de governança na empresa é embrionário, 
revelando diversas barreiras para implementação das práticas de governança 
corporativa, as quais estão incluídas a falta de apoio externo, desconhecimento 
do assunto, custo elevado, cultura da administração, acomodação ou o “sempre 
foi assim”, baixo comprometimento dos colaboradores, quebra de paradigmas, 
resistência em cumprir novas regras, conseguir traduzir em ganho, 
indisponibilidade financeira, falta de planejamento de longo prazo, falta de 
investimento, imaturidade dos colaboradores, falta de tempo para novos projetos 
e baixa escolaridade dos colaboradores. Conclui-se que as barreiras possuem 
questões influenciadoras, como pressão regulatória, comportamentos e 
habilidades que suportam a modificação e aprimoramento dos processos. Por trás 
de todas as práticas em uma organização existem as pessoas, as quais são 
responsáveis pelo dinamismo, pela mobilização das ações. Complementando o 
entendimento, onde as pessoas são protagonistas, Scott (1987) afirma que não 
existe uma, mas diversas variantes, a pressão para a institucionalização varia de 
acordo com o tamanho da organização, que a leve a institucionalizar mais 
rapidamente certas práticas. Assim, com o conhecimento das barreiras é possível 
elaborar estudos futuros com a abordagem e adoção de medidas para transpor 
essas barreiras. 
 

 
Palavras-chave: Práticas de Governança Corporativa, Empresa Familiar, 
Governança Corporativa.   



 

ABSTRACT 

 

This study intends to describe the barriers to implement the corporate governance 
practices in a family business. The theme governance has emerged in the 90s, 
considering that companies became bigger.  From that time, the subjects related 
to corporate governance have had evidence in the organization’s agenda. In this 
context, family businesses that don’t trade in the stock exchange, and therefore, 
don’t have legal obligation to implement the practices, became a rich environment 
for an evaluation and study of the barriers to implement corporate governance 
practices, recommended by IBGC. This study is also relevant, recognizing the 
shortage of studies with the proposed focus in the Brazilian context, which around 
90% of enterprises in the country are families businesses. The object of this study 
was the company “ABC Ltda”, a metallurgical industry with more than 20 years of 
presence, which nowadays is managed by the third generation. The procedure of 
this study has descriptive design, being a study of unique case with qualitative 
focus, conducted through data obtained in documents and in individual interviews 
with the owners and managers of the company object of this study, applying the 
set of techniques of content analysis, recommended by Bardin (2011) to analyze 
the interviews. This study provides significant information on corporate 
governance and the barriers faced to the implementation of its practices. The 
findings reveal that there are few corporate governance practices adopted in the 
company, which suggests that as there is no legal obligation to implement it, the 
company respond more slowly and focused on its specific needs considering the 
current moment and their maturity level to adhere to the practices. The company 
stage of corporate governance maturity is in its starting level, showing several 
barriers to implement corporate governance practices, which includes lack of 
external support, lack of corporate governance knowledge, high cost, 
management culture, accommodation or the “it was always like that”, low 
employees commitment, breaking paradigms, resistance to comply with new rules, 
difficulty in translating into gain, financial shortages, lack of long term planning, 
lack of investment, immaturity of employees, lack of time for new projects and low 
level of employee education. It can be concluded that the barriers have influential 
issues, as regulatory pressure, behaviors and skills that supports the changes and 
improvements of the processes. From behind all the practices in an organization 
there are people, who are responsible for dynamism, for mobilizing actions. 
Complementing the understanding, where people are protagonists, Scott (1987) 
say that there is no one but several variants, the pressure to the institutionalization 
varies according to the size of the organization, that will lead it to institutionalize 
more quickly certain practices. Thus, with the knowledge of the barriers is possible 
to perform further studies with the approach and adoption of ways to overcome 
these barriers.  
 
 
Keywords: Corporate Governance Practices, Family Business, Corporate 
Governance. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Desde a conferência de Estocolmo, em 1972, que teve por objetivo 

conscientizar a sociedade a importância de uma nova postura na sua relação com o 

meio ambiente, cresce o entendimento quanto à relevância do desenvolvimento 

sustentável. Nessa cena, a contribuição de um sistema eficaz de governança 

corporativa pode gerar um sistema equilibrado de decisões, buscando a perenidade 

das corporações e a preservação de seus objetivos, alinhada com o entendimento 

das necessidades da população presente sem comprometer as gerações futuras.  

A partir do despertar da governança, os países ao redor do mundo iniciaram 

esforços para estabelecer seus códigos de governança. O primeiro código foi 

registrado na Inglaterra em 1992, conhecido como Relatório Cadbury.  No Brasil, o 

IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa se estabeleceu em Novembro 

de 1995 e tornou-se a principal referência no tema de governança no país, lançando 

a primeira edição do código de melhores práticas de governança corporativa em 

1999. Atualmente o código já está em sua quinta edição. O IBGC (2015) conceitua 

governança corporativa como o sistema pelo qual as Companhias são dirigidas, 

monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, conselho 

de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e demais partes 

interessadas. 

Para que tenha relevância devida, o conceito de governança deve ser lido e 

aplicado em conjunto com os princípios fundamentais para uma boa governança 

corporativa, que são: transparência, equidade, prestação de contas (accountability) e 

responsabilidade corporativa (IBGC, 2015).  

Para as empresas de capital aberto, a implementação de uma estrutura de 

governança corporativa é compulsória, ficando evidenciado na Lei 6.404/76 – Lei 

das sociedades por ações, a qual define que a empresa que opera em bolsa de 

valores, deve contar com estrutura de Assembleia Geral de Acionistas, Conselho de 

Administração, Conselho Fiscal e Diretoria executiva, com a segregação dos papeis 

e responsabilidades entre as estruturas. Como resultado, os ambientes com 

empresas bem governadas tornam-se mais confiáveis pela perspectiva dos 

investidores do mercado de capitais e das instituições financeiras, recebendo assim 

maior oferta de recursos locais e internacionais (SILVEIRA, 2015).  
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No que se refere às empresas com perfil familiar de capital fechado, não há 

pressões por obrigatoriedade na implementação das práticas de governança 

corporativa, sendo que no Brasil, as empresas familiares representam 90% dos 

empreendimentos no país, representando 65% do Produto Interno Bruto Nacional.  

(Jornal da USP, 2018). 

As empresas familiares possuem características singulares, dependendo do 

seu porte, complexidade e perfil familiar. Estão focadas na manutenção da riqueza 

da família a longo prazo e, na maioria delas, seus membros detêm posições chave 

na gestão, com forte vínculo emocional dos fundadores e de seus familiares com o 

negócio. Há um desejo forte de perpetuar o negócio transmitindo uma herança de 

geração a geração (SEBRAE, 2010). Não obstante, no Brasil, apenas 33% das 

empresas conseguem chegar à segunda geração e apenas 5% sobrevivem a 

terceira geração.  

Na sua grande maioria, os estudos sobre governança corporativa estão 

voltados às corporações de grande porte, às companhias de capital aberto ou ainda 

às empresas com estruturas organizacionais formais, contendo ampla hierarquia e 

especialização em todos os níveis. Os estudos relacionados ao tema de governança 

corporativa em pequenas empresas ainda é escasso e carece de estudos.  

A necessidade de compreender as barreiras à implementação das práticas de 

governança corporativa vai ao encontro da teoria institucional, pois opera na no 

âmbito da aceitação ou quebra de resistência à implementação das práticas, além 

de ser uma teoria que provê uma visão rica das Organizações, conforme assinalado 

por Zucker (1987).  

Ao ser adicionado capacidade dinâmica no estudo, busca-se principalmente 

identificar os elementos ou competências que levariam a empresa a transpor as 

barreiras à implementação das práticas de governança corporativa. A importância do 

conceito de capacidade dinâmica reside no fato de que trata da capacidade 

adaptativa da empresa frente ao dinamismo do ambiente.  (DOSI, NELSON, & 

WINTER, 2000; NELSON, 1991; TEECE & PISANO, 1994; TEECE, PISANO & 

SHUEN,1997, apud MEIRELES; CAMARGO, 2014, p. 43) 

Neste contexto reside o interesse dessa pesquisa que é o de analisar as 

eventuais barreiras à implementação das boas práticas de governança corporativa 

em uma empresa familiar, podendo ampliar os horizontes no entendimento sobre as 

práticas de governança e consequente melhoria da governança corporativa nas 
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empresas, trazendo ganhos para a gestão empresarial e para todas as partes 

interessadas. 

 

 

1.1 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Face à relevância dos mecanismos de governança corporativa para o 

fortalecimento e cumprimento dos objetivos estratégicos de uma organização, bem 

como, assumindo as diversas dificuldades cotidianas enfrentadas pelas corporações 

para cumprir e se adequar a um modelo de governança, o problema de pesquisa se 

concentrará na identificação das barreiras enfrentadas para estabelecer uma 

estrutura de governança corporativa conforme as práticas preconizadas pelo IBGC. 

Neste cenário, a questão que este trabalho procura responder é: Quais as barreiras 

para implementação das práticas de governança corporativa no contexto de 

uma empresa familiar?  

 

 

1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

A seguir, apresenta-se o objetivo geral, seguido dos objetivos específicos, 

pontos centrais da execução desta pesquisa. 

 

 

1.2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar as barreiras para implementação das práticas de governança 

corporativa, no contexto de uma empresa familiar. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Identificar o nível de maturidade da empresa objeto de pesquisa, por meio 

da métrica de maturidade disponibilizada pelo IBGC.   

• Contrastar as práticas preconizadas pelo IBGC com as identificadas na 

empresa objeto de pesquisa.  
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• Analisar as barreiras para implementação das boas práticas preconizadas 

pelo IBGC na empresa objeto de pesquisa, à luz da teoria institucional e 

da capacidade dinâmica.  

 

1.3 JUSTIFICATIVA TEÓRICA E PRÁTICA 

 

O tema governança corporativa vem sendo debatido e utilizado de forma 

ampla, ganhando espaço principalmente a partir da década de 90, década em que 

houve o despertar da governança (ANDRADE; ROSSETTI, 2012).  

Atualmente encontra-se muita literatura a respeito das boas práticas de 

governança corporativa, adaptações aos modelos utilizados no mundo, benefícios 

da implantação de um sistema de governança, entre outros temas relacionados, 

conforme podemos observar explorando o material disponibilizado pelo Instituto 

Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC, principalmente as séries de 

publicações denominadas cadernos, assim como o código das melhores práticas de 

governança corporativa, também disponibilizado pelo Instituto Brasileiro de 

Governança Corporativa – IBGC. Autores como Andrade e Rossetti (2012) também 

trazem suas contribuições para estes temas, aflorado principalmente pelos estudos 

iniciais de Berle e Means (1932) em The modern corporation and private property, 

explorando principalmente a separação da propriedade e da gestão. Seguido por 

Galbraith (1967) com a obra The new industrial state, abordando a emergência de 

novo fator de poder: as tecnoestruturas da gestão. Cadbury (1992) em The cadbury 

report, um código pioneiro de boas práticas de governança. Monks (1995) com a 

obra corporate governance, mostrando o ativismo para revisão das relações entre 

acionistas-conselhos-gestores. OCDE (1999) com a publicação do  Principles of 

corporate governance, onde ocorreu a difusão mundial dos códigos de boa 

governança.  

Os estudos de Jensen e Meckling (1976) acerca da Teoria da Agência, que 

corresponde à relação entre agente e principal, trazem contribuição significativa 

quanto à inexistência do contrato completo e a inexistência do agente perfeito entre 

os donos do capital (principal ou também denominado proprietário) e seus 

executivos (agentes). 

A necessidade de compreender as barreiras à implementação das práticas de 

governança corporativa vai ao encontro da teoria institucional, a qual para Zucker 
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(1987) provê uma visão rica das Organizações, sendo influenciadas por pressões 

normativas, podendo ser forças externas ou internas da própria Organização.  Esse 

entendimento é corroborado por Scott (1987), onde aborda que não existe uma, mas 

diversas variantes à pressão para institucionalização, variando de acordo com o 

tamanho da Organização e situações reguladoras que leve a institucionalização em 

velocidades diferentes.  

Nos estudos de Eisenhardt (1988), a teoria institucional coloca grande ênfase 

sobre as normas do ambiente e o peso da história da empresa para explicar as 

ações organizacionais. Já Meyer e Rowan (1977) contribui com estudos onde a 

institucionalização vêm assumir uma condição de regra no pensamento social e na 

ação.  

Aguilera e Cuervo-Cazurra (2004) esclarece o conceito de institucionalização 

como sendo o processo por meio do qual os componentes da estrutura formal se 

tornam aceitos, necessários e apropriados, sendo, portanto, legitimados. Rossoni 

(2010) acrescenta que é importante que as práticas adotadas estejam bem 

documentadas, para que tenham de fato caráter legitimador, tornando-se práticas 

institucionalizadas, sendo que para Rossoni (2010), são diversos fatores que 

condicionam a adoção de práticas de governança, sendo: fatores culturais, políticos, 

jurídicos e institucionais.  

Ao ser adicionado capacidade dinâmica no estudo, busca-se principalmente 

identificar os elementos ou competências que levariam a empresa a transpor as 

barreiras à implementação das práticas de governança corporativa. Para  Schreyogg 

e Kliesch-Eberl (2007) o termo dinâmica refere-se à possibilidade continua de 

renovar competências num ambiente de negócios de rápidas mudanças. Já o termo 

capacidade refere-se à gestão estratégica que consegue adaptar, integrar e 

reconfigurar as competências organizacionais e recursos para atender aos requisitos 

de um ambiente em mudança (TEECE et al., 1997).  

A importância do conceito de capacidade dinâmica reside no fato de que trata 

da capacidade adaptativa da empresa frente ao dinamismo do ambiente.  (DOSI, 

NELSON, & WINTER, 2000; NELSON, 1991; TEECE & PISANO, 1994; TEECE, 

PISANO & SHUEN,1997, apud MEIRELES; CAMARGO, 2014, p. 43) 

De acordo com Teece et al (1997), as capacidades dinâmicas são baseadas 

no tripé: processos (rotinas ou padrões de práticas correntes e aprendizado), 

posições (ativos, estruturas de governança, base de consumidores e relações 
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externas com fornecedores e parceiros) e trajetória (histórico de decisões e 

oportunidades tecnológicas e de mercado).  

Sabe-se que existem ganhos potenciais na implementação de uma estrutura 

de governança, conforme abordado no estudo do IBGC de 2006, onde fizeram parte 

da pesquisa 15 empresas familiares listadas em bolsa. Lembrando que as empresas 

que comercializam ações em bolsa, são obrigadas a possuir uma estrutura de 

governança. Entre as vantagens da implementação da governança corporativa, 

identificadas no estudo está a constatação de que as empresas analisadas 

apresentaram resultados financeiros melhores que a média das empresas listadas 

em bolsa na ocasião, indicando forte correlação positiva entre o investimento em 

boas práticas de governança e seu sucesso no mercado. (SILVEIRA, 2015)  

O trabalho do IBGC (2006) reportou ainda os principais benefícios percebidos 

sob a ótica das companhias decorrentes da adoção de melhores práticas. Foram 

divididos em 2 grupos: (a) Benefícios internos: os quais destacam-se a maior 

profissionalização e alinhamento de interesses, maior formalização dos processos 

de trabalho, aprimoramento do processo decisório, separação clara dos papéis, 

melhor gestão dos riscos e dos controles internos. (b) Benefícios externos: 

merecem destaque a melhoria na percepção dos títulos da empresa junto aos 

investidores, maior acesso ao capital, aumento da credibilidade perante os credores, 

elevação do rating de crédito, maior liquidez das ações e melhor imagem e 

reputação no mercado (IBGC, 2006). 

Apesar das evidências a respeito das vantagens de uma estrutura de 

governança, este estudo se torna relevante à medida que busca entender e 

descrever quais são as barreiras para a implementação das boas práticas 

preconizadas pelo IBGC em uma empresa familiar de capital fechado. Utilizou-se o 

código de boas práticas do IBGC, por ser a principal referência no Brasil para o 

desenvolvimento das melhores práticas de governança corporativa.  

A opção por trabalhar com empresa do perfil familiar originou-se 

principalmente considerando que as empresas familiares representam 90% dos 

empreendimentos que existem no país, representando 65% do Produto Interno Bruto 

nacional (Jornal da USP, 2018). 

As empresas familiares têm um papel significativo no desenvolvimento 

econômico, social e até mesmo político. (Revista Brasileira de Administração, 2017). 

Embora não existam dados mais atuais divulgados, há uma estimativa do SEBRAE 



18 

 

(2015) que apontou que a Região Sul do país apresentava, à época, a maior 

proporção de empresas familiares (60%), seguida pela Região Sudeste (59%), 

Centro Oeste (57%), Norte (52%) e Nordeste (52%).     

Como as empresas de capital fechado não possuem pressões por resultados 

trimestrais e não são obrigadas à implementação das boas práticas de governança, 

como as empresas listadas na bolsa, entende-se que o valor deste estudo se torna 

relevante às empresas de perfil familiar, que fazem a adoção das práticas de forma 

espontânea.  

 

 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

A estrutura deste trabalho, divide-se em cinco capítulos, somados ao resumo 

e referências.  

No Capítulo 1, apresenta-se a introdução ao tema objeto de estudo, 

contextualiza-se o problema, a questão de pesquisa, o objetivo geral, os objetivos 

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 revisão literária sobre o tema, 

abordando teoria e conceitos relevantes que fundamentam a pesquisa.  

No Capítulo 3 se relata os métodos e técnicas da pesquisa. O delineamento 

da pesquisa, instrumentos de coleta de dados, procedimentos de análise dos dados 

e entrevistas e as limitações da pesquisa. 

No Capítulo 4 estão descritas às análises dos achados do estudo.  

O Capítulo 5, por fim, apresenta às considerações finais, a conclusão, as 

contribuições e as recomendações desta pesquisa, englobando sugestões e 

oportunidades para trabalhos futuros.   
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2 QUADRO DE REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A revisão de literatura desta pesquisa, visa dar sustentação ao estudo, e 

portanto, faz-se necessário descrever alguns conceitos, abrangendo tópicos 

relacionados a governança corporativa, governança corporativa em empresas 

familiares, contexto das empresas familiares, teoria institucional e capacidade 

dinâmicas.  

 

2.1 TEORIA INSTITUCIONAL.  

 

Para fins desta pesquisa, foi utilizado a teoria institucional para o estudo das 

barreiras à implementação das boas práticas da governança corporativa, uma vez 

que para Zucker (1987) 

 

Teoria institucional das organizações provê uma visão rica, complexa 
das organizações. Nessas teorias, as organizações são influenciadas 
por pressões normativas, algumas vezes provenientes de fontes 
externas, tais como o Estado, em outras vezes provenientes da 
própria organização. Sob certas condições, estas pressões levam a 
organização a ser orientada por elementos legitimados, de 
procedimentos operacionais padrão. (Zucker, 1987, p. 443, tradução 
nossa) 

 

Já Eisenhardt (1988) nos fornece a contribuição de que a perspectiva 

institucional coloca grande ênfase sobre as normas do ambiente e o peso da história 

da empresa para explicar as ações organizacionais. De acordo com Meyer e Rowan 

(1977), a institucionalização envolve os procedimentos pelos quais os processos 

sociais, obrigações ou realidades vêm a assumir uma condição de regra no 

pensamento social e na ação. Para Carvalho e Vieira (2005), a Teoria Institucional 

ajuda a compreender como os processos sociais, obrigações, realidades ou 

representações sociais assumem uma condição de regra no pensamento social e na 

ação para os membros de uma determinada organização. 

As condutas institucionalizadas envolvem certo número de papéis que 

participam do controle da institucionalização. Suas origens encontram-se nos 

mesmos processos de formação dos hábitos e da objetivação, e toda conduta 

institucionalizada envolve certo número de papéis que participam do caráter 

controlador da institucionalização, representando a ordem institucional. As 
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instituições também são representadas por estruturas sociais, expressas por 

objetivações linguísticas, objetos físicos, naturais e artificiais. Essas representações 

têm de ser continuamente vivificadas para não morrerem (BERGER; LUCKMANN, 

1996). Já para Scott (1987), não existe uma, mas diversas variantes, a pressão para 

a institucionalização varia de acordo com o tamanho da organização, pois pode 

haver uma autoridade supervisora em sua jurisdição que a leve a institucionalizar 

mais rapidamente certas práticas. 

Adicionalmente, estudos iniciados em 1957 por Phillip Selznick (Leadership in 

Administration), apontam que a institucionalização é um processo que ocorre nas 

empresas ao longo do tempo, reflete peculiaridades históricas, construídas pelas 

pessoas que ali trabalham, por grupos e por interesses criados.  As organizações 

respondem a variáveis concretas e também simbólicas, como valores, crenças e 

mitos compartilhados.  

A institucionalização das práticas de governança corporativa envolvem tanto 

aspectos relacionados à eficiência da prática em si quanto em relação ao aspecto da 

legitimidade que elas geram. Por institucionalização, entenda-se que é o processo 

por meio do qual os componentes da estrutura formal se tornam aceitos, 

necessários e apropriados, e, portanto, legitimado. (AGUILERA; CUERVO-

CAZURRA, 2004). 

Aguilera e Cuervo-Cazurra (2004) propõem que os códigos de boas práticas 

são influenciados não apenas por necessidades internas, mas também por pressões 

externas, as quais são socialmente legitimadas ou amplamente percebidas como 

apropriadas e efetivas. As pressões agem como um catalizador para o 

desenvolvimento dos códigos de boas práticas.  

Para Rossoni (2010) ainda é necessário muito estudo na área de governança 

corporativa, no entanto existe confiança de que a difusão das práticas de 

governança corporativa possam ajudar a construir e reconstruir as organizações de 

forma a prover maior transparência nas ações e resultados alcançados. É importante 

que as práticas adotadas por uma empresa estejam bem documentadas, para que 

tenham entre outros efeitos, caráter legitimador, tornando-se práticas 

institucionalizadas. 

De acordo com Rossoni (2010) diferentes fatores condicionam a adoção de 

práticas de governança nas Companhias, são eles: Fatores culturais, políticos, 

jurídicos e institucionais de maior amplitude. Considerando esses fatores e em 
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ambientes onde a proteção aos direitos dos acionistas é pequena, existe uma 

tendência de a estrutura de propriedade ser mais concentrada. Em contrapartida, em 

instituições que a proteção é maior, as ações tendem a ser mais pulverizadas, 

diluindo a propriedade.  

A teoria institucional trouxe a contribuição de que as Organizações são 

influencias por pressões normativas e que, desta forma, levam as mesmas a serem 

orientadas por elementos legitimados, considerando o fator legitimidade, Suchman 

(1995) define legitimidade como sendo uma percepção de que as ações de uma 

organização são desejáveis, adequadas e apropriadas dentro de um sistema 

socialmente aceito construído de normas, valores, crenças e definições.  

As práticas de governança, além de resolver problemas entre agente e 

principal, elas devem ser tidas como legitimas na sociedade. Isso porque existe a 

expectativa de que as empresas atuem de maneira socialmente responsável e desta 

forma não se deve ter uma visão estritamente econômica acerca das práticas de 

governança. Portanto, entende-se que as práticas de governança possuem um 

papel legitimador. Tal legitimidade encontra bases nos normativos, regulativo e 

cultural-cognitivo. Desta forma, os sujeitos são capazes de produzir e reproduzir o 

cotidiano, de forma que interpretam a realidade em que estão inseridos (AGUILERA; 

CUERVO-CAZURRA, 2004).  

Baremblitt (1996) nos faz lembrar que em uma organização, os agentes são 

responsáveis pelo dinamismo, pela mobilização das ações. O autor ainda define que 

os agentes são pessoas e, portanto protagonistas de práticas cotidianas, verbais ou 

não verbais.  Baremblitt (1996) complementa que é possível observar duas 

vertentes, o instituinte e o instituído. Forças instituintes são forças produtivas de 

lógicas institucionais. O instituído é o efeito da atividade instituinte. O instituinte 

aparece como um processo, já o instituído aparece como um resultado. O instituinte 

transmite uma característica dinâmica, o instituído transmite uma característica 

estática. Desta forma, o instituído cumpre um papel histórico, porque as leis criadas, 

as normas constituídas ou hábitos e padrões, vigoram para regular as atividades 

sociais, essenciais a vida da sociedade. O instituinte aparece como atividade 

revolucionária, criativa, transformadora por excelência.  

Os conceitos aqui apresentados, trazidos pelos estudiosos da teoria 

institucional são relevantes para o estudo das barreiras à implementação das 

práticas de governança corporativa, considerando a complexidade e singularidade 
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das empresas familiares, onde cada empresa possui um modelo único de 

administração, influenciado pela formação e histórico familiar. O uso da teoria 

institucional nesta pesquisa é proposto para auxiliar na busca de questões 

influenciadoras, tanto internas quanto externas que possam levar a empresa objeto 

de pesquisa a apresentar barreiras para implementação das práticas de governança.  

 

2.2 CAPACIDADE DINÂMICA DE UMA ORGANIZAÇÃO.  

 

Complementando a teoria de base utilizada para esta pesquisa, buscou-se 

aprofundar conhecimento no tema Capacidades Dinâmicas (Dynamic Capabilities) 

analisando com o propósito de identificar os elementos que levariam as empresas a 

transpor as possíveis barreiras para implementação de um sistema de governança. 

Embora existam várias definições aplicadas a capacidades dinâmicas, entende-se 

que há pontos de convergência e sinergia entre os elementos determinantes das 

capacidades dinâmicas, entre eles inclui-se o conjunto de comportamentos, 

habilidades, rotinas, processos e mecanismos de aprendizagem e governança do 

conhecimento, voltados para a mudança e para a inovação. Esses elementos são 

desenvolvidos ao longo da trajetória organizacional, em um processo cumulativo de 

desenvolvimento e aprendizagem (MEIRELES; CAMARGO, 2014). 

Uma capacidade dinâmica é “um padrão aprendido e estável de atividade 

coletiva por meio da qual a organização sistematicamente gera e modifica suas 

rotinas operacionais buscando melhorar sua efetividade” (ZOLLO; WINTER, 2002). 

Resumidamente a Figura 1, demonstra o modelo integrado de capacidades 

dinâmicas: Comportamentos, habilidades, processos e mecanismos de 

aprendizagem e governança do conhecimento. 
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FIGURA 1 – Modelo integrado de capacidade dinâmicas  

 
Fonte: MEIRELES; CAMARGO (2014). 

 

A importância do conceito de capacidade dinâmica reside no fato de que trata 

da capacidade adaptativa da firma frente ao dinamismo do ambiente, ou seja, como 

as organizações podem alcançar e sustentar vantagens competitivas em um 

ambiente em mutação (DOSI, NELSON, & WINTER, 2000; NELSON, 1991; TEECE 

& PISANO, 1994; TEECE, PISANO & SHUEN,1997, apud MEIRELES; CAMARGO, 

2014, p. 43) 

Para Schreyogg e Kliesch-Eberl (2007), o termo “dinâmica” refere-se à 

possibilidade contínua de renovar competências num ambiente de negócios de 

rápidas mudanças. Já o termo “capacidade” refere-se à gestão estratégica que 

consegue adaptar, integrar e reconfigurar as competências organizacionais e 

recursos para atender aos requisitos de um ambiente em mudança (TEECE et al., 

1997). 

A abordagem de capacidade dinâmica aponta a importância de se incorporar 

o papel do dinamismo do ambiente à determinação da vantagem competitiva e, 

principalmente, o modo como as empresas reagem a esse dinamismo ao longo do 

tempo (HELFAT; PETERAF, 2009), seja por meio de rotinas (DOSI, FAILO, et al, 

2008; WINTER, 2003; ZOLLO; WINTER, 2002) e processos (BYDGAS, 2006; 

EISENHARDT; MARTIN, 2000; TEECE 2007) ou mesmos por outras capacidades 

(COLLIS, 1994; MCKELVIE; DAVIDSON, 2009; PAVLOU; EL SAWY, 2011; WANG; 

AHMED, 2007; ZAHRA, SAPIENZA, et al, 2006) pelas quais a organização alcança 

novas configurações de recursos e capacidades (AMBROSINI, BOWMAN, et al, 

2009; HELFAT; PETERAF, 2003, 2009; HELFAT; WINTER, 2011). 
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Alguns autores concentram a análise de capacidades dinâmicas nos aspectos 

internos das organizações. Para estes, a existência de capacidades dinâmicas está 

relacionada com processos estratégicos e organizacionais (EISENHARDT;  

MARTIN, 2000), ou ainda com a habilidade da firma em desenvolver novas 

estratégias mais rápido que os concorrentes por meio do reconhecimento de 

diferentes recursos de valor (COLLIS, 1994; TEECE, 2007). 

Na definição inicial proposta por Teece et al. (1997), a capacidade dinâmica é 

definida como a habilidade da firma em integrar, construir e reconfigurar 

competências externas e internas em ambientes de mudança rápida. As 

competências são entendidas como o conjunto de rotinas e processos 

organizacionais (específicos à organização), cujo desempenho é proporcionado pela 

posse de ativos específicos (difíceis ou impossíveis de imitar). A dinâmica é 

entendida como situações em que há mudanças rápidas na tecnologia e forças de 

mercado que exercem efeitos retroalimentadores na firma. Essa definição inicial é 

marcada por uma perspectiva fortemente multidisciplinar, que vai além dos limites 

tradicionais da área de estratégia, incluindo autores de áreas variadas, como 

inovação e aprendizagem organizacional. 

De acordo com Teece et al. (1997), a abordagem de capacidades dinâmicas 

vai além das especificidades das capacidades da firma como fonte de vantagem 

competitiva. O foco está no processo pelo qual a firma desenvolve e renova suas 

competências, processo este que é condicionado tanto pelas escolhas passadas da 

própria firma como pelo dinamismo do ambiente. Sob essa perspectiva, as 

capacidades dinâmicas são baseadas no tripé: processos (rotinas ou padrões de 

práticas correntes e aprendizado), posições (ativos, estrutura de governança, base 

de consumidores e relações externas com fornecedores e parceiros) e trajetória 

(histórico de decisões e oportunidades tecnológicas e de mercado). 

Conforme definido por Helfat et al. (2007), capacidade dinâmica é a 

capacidade de uma organização criar, estender ou modificar sua base de recursos 

propositadamente. De acordo com esses autores, o conceito de capacidade 

dinâmica inclui três funções: (a) identificação de necessidades ou oportunidades de 

mudança; (b) formulação de respostas adequadas para essas necessidades ou 

oportunidades; e (c) desenvolvimento de cursos de ação. 

Os autores Mckelvie e Davidson (2009) definem capacidades dinâmicas como 

um feixe de outras capacidades, como: (a) capacidade de geração de ideias; (b) 
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capacidade de introdução de rupturas de forma a criar dinamismo no mercado no 

qual a empresa atua; (c) capacidade de desenvolvimento de novos produtos e 

serviços inovadores em quantidade e qualidade superior em relação aos 

concorrentes; e (d) capacidade de desenvolvimento de novos processos superiores 

em relação aos concorrentes. 

Conforme assinalam Zollo e Winter (2002), sabe-se o que é, mas não se sabe 

como as empresas desenvolvem capacidades dinâmicas. Na visão destes autores, a 

capacidade dinâmica de uma organização é baseada em mecanismos de 

aprendizagem que permitem a constante evolução do conhecimento organizacional, 

uma dedicação sistemática aos processos de melhorias. 

Por fim, Daily et al. (2003) menciona que uma abordagem multi-teórica para 

governança corporativa é essencial para reconhecer os diversos mecanismos e 

estruturas que podem melhorar razoavelmente o funcionamento da organização.  

Com base nos conceitos atrelados a teoria institucional e capacidade 

dinâmica, levando em consideração as diversas variantes e elementos trazidos 

pelos autores, entende-se que a combinação dos fatores é relevante para entender 

o contexto das barreiras para implementação das práticas de governança 

corporativa.  

 

 

2.3 GOVERNANÇA CORPORATIVA 

 

Para tratarmos de governança corporativa, é necessário iniciar afirmando que 

existe uma diversidade de definições acerca do tema, conforme quadro 1 abaixo.  
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QUADRO 1 – Definições de governança corporativa  

Autor Definição 

Blair (1995) Governança corporativa é todo o conjunto de meios jurídicos, 

culturais e arranjos institucionais que determinam o que as 

empresas de capital aberto podem fazer, quem pode controlá-

las, como o controle é exercido, e como os riscos e retornos 

das atividades das quais são responsáveis são alocados 

Fiss (2008)  Governança corporativa trata de relacionamentos explícitos e 

implícitos entre a corporação e seus constituintes, tanto quanto 

o relacionamento entre esses grupos de constituintes. 

CVM (2002) – 
Comissão de 
Valores 
Mobiliários. 

Governança corporativa é o conjunto de práticas que têm por 

finalidade aperfeiçoar o desempenho de uma companhia ao 

proteger todas as partes interessadas, tais como investidores, 

empregados e credores, facilitando o acesso ao capital 

OCDE (2015) – 
Organização 
para Cooperação 
e 
Desenvolvimento 
Econômico. 

Governança corporativa constrói um ambiente de confiança, 

transparência e responsabilidade corporativa necessários para 

buscar a longo prazo investimentos, estabilidade financeira e 

integridade nos negócios, suportando forte crescimento e uma 

sociedade mais inclusiva. 

IBGC (2015) Governança corporativa é o sistema pelo qual as Companhias 

são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os 

relacionamentos entre sócios, conselho de administração, 

diretoria, órgãos de fiscalização e controle e demais partes 

interessadas. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019).  

 

As definições propostas pelos autores e entidades renomadas no assunto de 

governança corporativa, possuem visões alinhadas, porém para que tenha 

relevância devida, o conceito de governança deve ser lido e aplicado em conjunto 

com os princípios fundamentais para uma boa governança corporativa, que são: 

Transparência, Equidade, Prestação de contas (accountability), responsabilidade 

corporativa (IBGC, 2015).  
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Transparência: Consiste em disponibilizar para as partes interessadas as 

informações que sejam de seu interesse e não apenas informações impostas por 

determinações legais.  

Equidade: Corresponde ao tratamento justo e igualitário dos sócios e demais 

partes interessadas, levando em consideração seus direitos, deveres, necessidades, 

interesses e expectativas.  

Prestação de Contas (accountability): Trata da responsabilização dos 

agentes de governança (indivíduos e órgãos envolvidos) pelos atos e omissões, 

assumindo consequência dos mesmos no âmbito dos seus papéis.  

Responsabilidade Corporativa: Abrange o zelo e diligência pelas atividades 

cotidianas e estratégicas das Companhias no curto, médio e longo prazo, 

observando o modelo de negócios e os diversos capitais envolvidos (financeiro, 

humano, social, ambiental, reputacional, entre outros).  

Os princípios de governança corporativa publicados pela OCDE foram 

estruturados para auxiliar os países na elaboração de seus princípios, de acordo 

com seus problemas econômicos, constituindo uma base comum. (TRICKER, 2015). 

Os princípios são: assegurar um sistema eficaz de governança corporativa, proteger 

e facilitar o direito dos acionistas, garantir o tratamento equitativo de todos os 

acionistas, incluindo os minoritários e estrangeiros, reconhecer o direito de outras 

partes interessadas na governança corporativa, divulgar de forma precisa e oportuna 

as questões relevantes da empresa, inclusive situação financeira e por fim, garantir 

o monitoramento eficiente do Conselho de Administração.  

De acordo com Aguilera e Cuervo-Cazurra (2004), pesquisas revelam que a 

adoção de práticas de governança corporativa recomendadas pelos códigos, está 

diretamente relacionada ao maior desempenho da empresa. 

Em um estudo efetuado na Nigéria, sobre barreiras da governança 

corporativa no contexto de um país com economia em desenvolvimento e em 

empresas de capital aberto, Okpara (2011) descreve que possuir um processo de 

governança efetivo é significante para as empresas em países em desenvolvimento 

porque pode direcionar para a excelência na gestão e ajuda as empresas com um 

sistema de governança fraco na busca por capital e investidores estrangeiros. Ainda 

sobre as barreiras identificadas, Okpara (2011) revela vários pontos negativos que 

escondem a implementação efetiva e promoção da governança corporativa nas 

empresas de capital aberto da Nigéria. Alguns dos desafios e barreiras mencionados 
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por Okpara (2011) estão relacionados aos temas: Direito dos Acionistas, estrutura 

regulatória fraca, falta de execução, monitoramento pobre, falta de transparência e 

divulgação, Conselho de Administração ineficaz, entre outros. Contudo, estes 

desafios e barreiras não serão explorados neste trabalho por apresentar um 

contexto de pesquisa diferente ao proposto neste estudo, o qual trata 

fundamentalmente de empresa com perfil familiar, sem acionistas. 

As boas práticas da governança corporativa preconizadas pelo IBGC (2015) 

se adaptam à qualquer estrutura, qualquer tipo de porte, de natureza ou tipo de 

controle, realidade, e ao estágio  do ciclo de vida das organizações. As boas 

práticas, não são imposições. São referências para uma reflexão e sua aplicação 

deve ser avaliada pelos agentes de governança. As boas práticas são o alicerce 

sobre o qual se desenvolve a boa governança. (IBGC, 2015).  

As boas práticas preconizadas pelo IBGC (2015) são divididas em 5 

Capítulos, a saber: (1) Sócios; (2) Conselho de administração; (3) Diretoria; (4) 

Órgãos de fiscalização e controle e (5) Conduta e conflito de interesses.  

1. Sócios:  

As práticas estabelecidas neste capitulo buscam promover os seguintes 

fundamentos: (a) alinhamentos de interesses entre todos os sócios por meio do 

estabelecimento do conceito de “uma ação, um voto”. É fundamental que seja 

garantido o tratamento equitativo a todos os sócios. Em casos de exceções do 

principio de “uma ação, um voto” o estatuto/contrato social deve prever regras e 

condições para eliminação de assimetrias; (b) Embora exista um arcabouço legal em 

torno dos processos de uma organização, o estatuto/contrato social complementa a 

legislação, rege e estabelece a forma de funcionamento da Companhia, incluindo 

alçadas e as atribuições de cada agente de governança (indivíduos e órgãos 

envolvidos no sistema de governança, tais como: sócios, administradores, 

conselheiros fiscais, auditores, conselho de administração, conselho fiscal, etc); (c) 

ação para prevenir a tomada de controle de uma Companhia aberta em função de 

uma oscilação momentânea no preço das ações, prejudicando projetos de longo 

prazo; (d) uso de mediações e arbitragem na resolução de controvérsias entre as 

partes interessadas; (e) acordo entre os sócios deve conter os assuntos relevantes 

para proteger o interesse da organização, de modo especial às competências e 

atribuições do conselho de administração; (f) participação em Assembleia Geral de 

forma diligente e informada para tratar os assuntos e decisões relevantes da 
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Companhia; (g) tratamento justo e equitativo aos sócios da Companhia em 

processos de alienação e aquisição de controle acionário; (h) criação de 

mecanismos de liquidez para quotistas dissidentes ou situações de sucessão 

patrimonial; (i) garantir a existência de uma política de dividendos; criação de um 

Conselho de família apartado dos assuntos da organização (IBGC, 2015). 

 

2. Conselho de Administração:  

O conselho de administração é o órgão colegiado guardião dos interesses dos 

proprietários, com poderes emanados da Assembleia Geral, portanto, são membros 

eleitos pelos sócios. (ANDRADE; ROSSETTI, 2012). Dentre as atribuições o IBGC 

(2015) destaca que o Conselho de Administração é órgão responsável pelo 

processo de decisão no que diz respeito ao direcionamento estratégico de uma 

organização, servindo como um elo entre a empresa e os sócios. Ainda em se 

tratando de atribuições, Andrade e Rossetti (2012) complementa, destacando que o 

Conselho atua no monitoramento da diretoria e de riscos de gestão e conflitos. As 

práticas trazidas pelo IBGC (2015) no que se refere ao Conselho de Administração 

abordam temas como a missão, composição do conselho, papéis, capacidade e 

conhecimento dos membros, regras para suas formas de atuação, entre outros 

temas fundamentais para a estruturação de um conselho robusto e atuante.  

3. Diretoria:  

A Diretoria é o órgão responsável pela gestão da organização, cujo principal 

objetivo é fazer com que a organização cumpra seu objeto e sua função social. 

Neste capítulo busca-se descrever as melhores práticas acerca das atribuições da 

Diretoria de uma organização, o processo de indicação dos diretores, os aspectos 

de relacionamento com as partes interessadas, construção da transparência, 

reputação e princípios éticos, avaliação do desempenho e resultados obtidos, assim 

como critérios de remuneração e incentivo financeiro (IBGC, 2015).  

4. Órgãos de Fiscalização e Controle: 

Como órgãos de fiscalização e controle, entende-se: (a) Comitê de 

Auditoria: que possui papel fundamental de assessoramento ao conselho de 

administração, buscando auxiliar no controle e qualidade das demonstrações 

financeiras e controles internos, visando a confiabilidade e integridade das 

informações para proteger a organização e todas as partes interessadas. Entre as 

práticas descritas, destaca-se o estabelecimento e funcionamento de um Comitê de 
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Auditoria e o relacionamento entre as partes interessadas (b) Conselho Fiscal: 

Representa um mecanismo de fiscalização independente dos administradores para 

reporte aos sócios, instituído por decisão da assembleia geral. Seu objetivo é 

preservar o valor da organização. Possui atribuições definidas na Lei 6.404/76 – Lei 

das Sociedades Anônimas e Código Civil, artigo 1.069. As práticas relacionadas ao 

Conselho Fiscal tratam da composição, agenda de trabalho, pareceres, 

relacionamento entre as partes interessadas e critérios de remuneração; (c) 

Auditoria Independente: Possui a missão de emitir opinião sobre as 

demonstrações financeiras no que tange aos aspectos relevantes da organização, 

sua posição patrimonial e financeira. As práticas quanto a este tema, buscam 

fortalecer e dar subsídios aos auditores para que possam executar suas atribuições 

com independência; (d) Auditoria Interna: O trabalho da auditoria interna deve 

estar alinhado com a estratégia da organização e baseado em risco, tornando 

possível o monitoramento, avaliação e aperfeiçoamento dos controles internos.   As 

boas práticas abordam as ações para gerenciamento de riscos, controles internos e 

conformidade (IBGC, 2015).  

5. Conduta e Conflito de interesses: 

As práticas estabelecidas neste capitulo buscam promover princípios éticos e 

refletir a identidade e a cultura organizacional, fundamentado em responsabilidade, 

respeito, ética e considerações de ordem social e ambiental. (IBGC, 2015). 

A figura 2 resume os temas de que tratam as práticas de governança 

corporativa preconizadas para cada capítulo, de acordo com o IBGC (2015). 
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FIGURA 2 – Temas que tratam as práticas de governança corporativa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018), adaptado de IBGC (2015). 

 

SÓCIOS 

• Conceito “Uma ação, um voto” 

• Existência de Estatuto/ Contrato Social 

• Prevenção da tomada de controle 

• Mediação e arbitragem de controvérsias 

• Acordos entre os sócios  

• Aspectos em torno da Assembleia Geral 

• Alienação e aquisição de controle 

• Liquidez de seus títulos 

• Política de dividendos 

• Conselho de Família 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CA 

• Atribuições e composição do CA 

• Seleção e qualificação do Conselheiro 

• Número de membros e independência 

• Classe de Conselheiros 

• Prazo de mandato e disponibilidade 

• Responsabilidades do Presidente do CA 

• Evitar estabelecer Conselheiros suplentes 

• Avaliação do CA e dos Conselheiros 

• Planejamento da sucessão 

• Programa de integração dos Conselheiros 

• Educação continuada dos Conselheiros 

• Ausência de conflito de interesses 

• Confidencialidade das deliberações 

• Remuneração adequada 

DIRETORIA 

• Atribuição e indicação dos Diretores 

• Relacionamento entre as partes interessadas 

• Transparência das informações 

• Política de comunicação das informações 

• Atuação ética e socialmente responsável 

• Avaliação e remuneração da Diretoria 
• Transparência dos atos praticados 

ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÂO E CONTROLE 

• Formação de Comitê de Auditoria 

• Atribuições e pareceres do Conselho Fiscal 

• Composição e agenda do Conselho Fiscal 

• Relacionamento entre as partes interessadas 

• Remuneração do Conselho Fiscal 

• Auditoria Independente 

• Auditoria Interna 

• Gerenciamento de riscos e controles internos 

 

CONDUTA E CONFLITO DE INTERESSES 

• Código de Conduta 

• Canal e Comitê de denúncias 

• Conflito de interesses 

• Transações entre partes relacionadas 

• Uso de informações privilegiadas 

• Política de divulgação de informações 

• Política sobre contribuições e doações 

• Política de prevenção de atos ilícitos 

• Orçamento para consultas de especialistas  

• Conselho Consultivo de recomendações 

• Regimento Interno 

• Comitês do CA 

• Comitês de Auditoria 

• Secretaria de Governança 

• Calendário e agendas das reuniões do CA 

• Material e preparação para as reuniões 

• Convidados para as reuniões 

• Sessões exclusivas 

• Elaboração e divulgação de atas 

• Relacionamento entre as partes interessadas 
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Aguilera e Cuervo-Cazurra (2004) define que código de governança 

corporativa é um conjunto de melhores práticas recomendadas, relacionadas ao 

comportamento e estrutura do Conselho de Administração, bem como de outros 

mecanismos de governança. Os objetivos principais de um código são: (a) melhorar 

a qualidade da governança do Conselho da empresa e (b) melhorar a 

responsabilidade e prestação de contas da empresa aos acionistas, ao mesmo 

tempo em que maximiza a importância dos acionistas ou o valor das partes 

interessadas.  

De acordo com Zattoni e Cuomo (2008), o conteúdo dos códigos incentiva o 

Conselho de Administração a ter um papel ativo e independente, tocam questões 

fundamentais de governança, tais como equidade a todos os acionistas, 

responsabilidade clara dos diretores e gerentes, composição e estrutura do 

Conselho de Administração entre outros temas.  A introdução dessas práticas é 

considerada um fator necessário para evitar problemas de governança e para 

aumentar a performance da empresa. Para Boghean (2015), governança corporativa 

é frequentemente vista como um elemento chave do aparato regulatório, destinado a 

prevenir, ou reduzir a frequência de escândalos corporativos.   Schiehll et al. (2014), 

complementa esta visão, descrevendo que um regulamento formal de governança 

desempenha um papel valioso.  

Os elementos chaves, destacados como “8 Ps” da governança por Andrade e 

Rossetti (2012), indica a preocupação com a funcionalidade da governança 

corporativa. Entende-se que estas oito dimensões possuem capacidade para 

sintetizar o ambiente de governança, pontos fracos, fragilidades e situações criticas 

em seus sistemas de governança. Destaca-se ainda a alta ênfase que atribuem a 

padrões de liderança de alta qualidade, pois são as pessoas que, por fim, estão a 

frente dos modelos praticados em suas organizações. Questões como qualificação, 

comprometimento e integridade são pontos centrais na implementação de uma 

governança eficaz.  

Em aspectos mais práticos, é possível avaliar o ambiente e o sistema de 

governança a partir dos “8 Ps” (IBGC, 2011), conforme ilustra a figura 3. 

Logicamente é necessário entender o momento da empresa objeto de avaliação e 

suas características.   
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FIGURA 3 – Síntese dos aspectos essenciais dos “8 Ps”  

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018), adaptado de ROSSETTI (2012) e IBGC (2011). 

 

Abaixo o conceito dos “8 Ps” de acordo com (ANDRADE; ROSSETTI, 2012). 

Propriedade: Atributo que difere as razões de ser e as diretrizes da 

governança corporativa, assim como o regime legal de sua constituição. Importante 

lembrar que a governança se desenvolveu pela pulverização da propriedade. Entre 

outras razões, a propriedade é essencialmente relevante para promover a coesão 

societária e a transparência dos atos dos sócios que exercem a gestão.   

Princípios: São a base ética, adaptado às diferenças culturais e 

institucionais, assim como marcos regulatórios.  Envolvem os valores clássicos de 

governança (equidade, transparência, responsabilidade, conformidade) que 

sintetizam e traduzem os princípios a que deve atender a alta administração das 

companhias. São universais. 

Propósitos: O propósito fundamental da governança é o de contribuir para o 

máximo de retorno a longo prazo dos Shareholders, buscando sempre o 

alinhamento e convergência de interesses de todos os envolvidos, não esquecendo 
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da necessidade de alinhamento integrado com objetivos econômicos-financeiro, 

sociais e ambientais.  

Papéis: Os papéis e responsabilidades precisam estar claros e segregados 

entre os atores do processo de governança (sócios, conselheiros e gestores). 

Destacando a apropriada segregação entre a Presidência do Conselho e a Diretoria 

Executiva. Em uma empresa familiar as dimensões: família, sociedade e empresa 

são bem distintas e cada qual com seu papel, sem acumular funções.   

Poder: As formas como se articulam as negociações e se estabelecem as 

relações entre os órgãos de governança definem a estrutura de poder nas 

Companhias. O poder assumido é fonte de conflitos e de disfunções. A estrutura de 

poder bem definida é que leva a maior clareza na separação das funções e de 

responsabilidades dos Conselheiros e da Diretoria executiva. 

Práticas: A base prática da governança corporativa é o empowerment dos 

órgãos chaves da governança (Conselho de Administração, Diretoria Executiva e da 

estrutura de Auditoria). A partir da construção robusta dessas estruturas, são 

estabelecidas conexões e relações funcionais entre elas visando a formulação, 

homologação e monitoramento das estratégias corporativas, políticas operacionais e 

dos resultados gerados. Paralelamente a estas relações, a estrutura de gestão de 

riscos e controles é estabelecida.  

Pessoas: As pessoas são elementos chaves em qualquer sistema de 

governança, afinal sustentam os demais “Ps”. São as pessoas que estão inseridas 

no interior das empresas. Relações interpessoais integras, regras morais e 

convivência harmoniosa mitigam uma série de riscos, de origens variadas: (a) 

desalinhamento em relação aos valores e  legado dos fundadores; (b) falta de 

coesão entre proprietários e sucessores; (c) conflito entre gerações; (d) divergências 

pela luta do poder; (e) conflito de propósitos. O modelo de relações entre os 

diferentes grupos de atores (Acionistas, Conselhos e Diretoria Executiva) precisam 

estar claros e devidamente separados.  

Perpetuidade: O objetivo das Companhias é manter-se viva, atuante e com 

participação crescente em seus setores de atividade. O propósito de perpetuar é 

movido por uma grande diversidade de razões, no entanto as mais relevantes são: 

(a)  ciclo de vida dos negócios, perspectivas de continuidade e expansão; (b) coesão 

e alinhamento de propósitos entre os grupos societários; (c) tendência de inovação 

dos negócios e gestão; (d) planejamento estratégico alinhado e com visão de longo 
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prazo; (e) resultados sustentáveis; (f) conciliação de interesses entre as partes 

interessadas; (g) apropriada identificação, mensuração e mitigação de riscos; (h) 

Alta Administração capacitada e com equilíbrio na condução de questões 

estratégicas; (i) lideres capazes de motivar equipes para obtenção de resultados; e 

(j) atenção aos pilares  de sustentabilidade (econômico-financeiro, social e 

ambiental).  

Para atingir o objetivo proposto neste estudo, é necessário obter 

entendimento a respeito das empresas familiares, considerando a complexidade e 

características destas empresas.   

 

2.4 EMPRESAS FAMILIARES 

 

É preciso considerar que a expressão “Empresa Familiar” é incapaz de 

abranger toda a variedade e complexidade dessas empresas. Há um grau de 

heterogeneidade das Companhias com relação a tamanho e grau de competitividade 

(LETHBRIDGE, 1997). De acordo com Steier et al. (2015), empresas familiares 

podem ser difíceis de conceituar pois variam de acordo com o envolvimento familiar, 

de acordo com a controle da propriedade e gerenciamento.  

As empresas familiares possuem características singulares, a empresa 

familiar possui um cenário mais lento, focando no longo prazo para tomada de 

decisões e investimentos em tecnologia. Para estas empresas sucesso significa 

muito mais que apenas lucro, estas foram algumas das observações efetuadas pela 

(Price Waterhouse Coopers, 2016). Sharma (2004) aponta que uma importante 

direção de estudos futuros é o entendimento e alinhamento da definição de sucesso 

usado pelas empresas familiares, o qual pode envolver aspectos familiares, 

aspectos familiares na empresa, assim como as questões de redução de conflitos, 

entre outras variáveis.  

De acordo com Ulrich (1997), o conceito de empresa familiar tem sentido 

amplo, onde a definição está na questão de controle e administração do fundador (a 

propriedade). Para GAJ (1990), o conceito se define quando a empresa inicia por um 

membro de uma família e a sucessão passa a ser por um herdeiro, onde cria-se 

valores institucionais ligados a um nome e sobrenome. De acordo com Leone (1992) 

a empresa familiar se conceitua quando iniciada por um membro da família, possui 

membros da família participando da propriedade e/ou direção, os valores 
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institucionais estão ligados à figura do fundados e a sucessão é ligada ao fator 

hereditário.  

Desta forma, podemos assumir que o conceito de empresa familiar congrega 

três dimensões: Propriedade, Gestão/ Empresa e Família. (RICCA; SAAD, 2012).  

Propriedade: O controle da empresa encontra-se nas mãos de uma família 

(que detém ou controla a maioria do capital). 

Gestão/ Empresa: As posições mais relevantes na Companhia são ocupadas 

pelos membros da família.  

Família: Fundador e membros da família do fundador que assume os lugares 

vagos e assim sucessivamente.  

A figura 4 ilustra as 3 dimensões e seus relacionamentos. 

 

FIGURA 4 – Modelo dos três círculos da empresa familiar  

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

 

Ainda sobre a figura, o autor explica que o modelo apresenta subsistemas 

independentes, no entanto superpostos, o que pode trazer uma complexidade, uma 

vez que alguma mudança em um sistema pode afetar os demais. Qualquer pessoa 

em uma empresa familiar pode ser colocada em um dos sete setores, representando 

com os números de 1 a 7 na figura 4, sendo: (1) Familiares, não funcionários, não 

proprietários; (2) Proprietários, não familiares, não funcionários; (3) Funcionários, 

não familiares, não proprietários; (4) Proprietários, familiares, não funcionários; (5) 

Proprietários, não familiares, funcionários; (6) Familiares, funcionários, não 
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proprietários; (7) Proprietários, familiares, funcionários. Gersick et al. (1997) 

exemplifica: Todos os proprietários (sócios e acionistas), e somente eles estão no 

circulo superior. No circulo inferior esquerdo estão todos os membros da família e no 

inferior direito todos os funcionários. Uma pessoa com somente uma conexão com a 

empresa, estará em um dos círculos (1, 2 ou 3). É o caso de um acionista que não é 

membro da família e também não é funcionário (2). Já uma pessoa com mais de 

uma conexão com a empresa, estará em um dos círculos superpostos. É o caso de 

um acionista que é também membro da família (4). Por fim um proprietário, que é 

membro da família e também funcionário estará dentro dos 3 círculos, portanto no 

item (7).  

A gestão de cada círculo deve acontecer segundo sua própria natureza, suas 

diretrizes e seus documentos-base: Portanto o círculo de Propriedade, segundo o 

acordo de sócios, o círculo da família seguindo o protocolo de família ou o sistema 

de governança familiar, e o de negócios pelo planejamento estratégico e o sistema 

de governança. (IBGC, 2016). 

Para Brenes, Madrigal e Requena (2011), empresas familiares tendem a ser 

complexas, além de lidarem com oportunidades de negócios em comum, é 

necessário considerar os desejos e necessidades da família, lidando com riscos de 

longo prazo. Brenes, Madrigal e Requena (2011) acrescenta que embora complexa, 

a empresa familiar apresenta características benéficas aos negócios. Os membros 

lideres da família permanecem em suas posições por longos períodos, fator que 

adiciona estabilidade e continuidade ao negócio. No que diz respeito à rentabilidade, 

os negócios familiares possuem o objetivo de continuidade e prudência, com 

disciplina de crescimento.  

No que diz respeito a família e suas gerações, Juste (2004) define: 

1º Geração: Formada pelo fundador do negócio. Sharma (2004) descreve a 

importância do papel do fundador ao longo das gerações, enfatizando a influência na 

cultura e performance. 

2º Geração: Formada por membros da família e agregados (filhos, noras, 

genros, primos, etc).  A segunda geração dependerá muito do nível de 

relacionamento entre os membros da primeira geração.  

3º Geração: Formada por netos, sobrinhos, etc. As probabilidades de passar 

para a geração familiar adiante começam a ficar mais restritas, principalmente se as 

regras de convivência entre família e empresa não forem implantadas.  
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4 º Geração em diante: Também conhecidas como dinastias familiares, por 

tratar de sucessões entre diversas gerações o que acaba também aumentando o 

número de sócios.   

De acordo com Aguilera e Crespi-Cladera (2012) a literatura relacionada a 

empresa familiar demostra que a sucessão empresarial é relevante para a 

performance do negócio, sucesso e sobrevivência. A decisão de sucessão, na 

prática, é influenciada pelas preferências dos gestores controladores da família, em 

alguns casos, o fundador. Um impacto negativo aparece quando a sucessão não é 

planejada, é postergada entre gerações o máximo possível ou é colocado um 

sucessor incompetente. Sharma (2004) acrescenta a visão de que algumas 

gerações podem servir apenas como um conector entre gerações, mantendo a 

harmonia e a performance financeira, até que um membro da família mais preparado 

esteja disponível e assuma o comando.  

Complementando o modelo dos três círculos da empresa familiar, assim como 

a visão das gerações, um grupo de estudos de Harvard criou um modelo 

tridimensional que mostra o desenvolvimento temporal da empresa familiar ao longo 

do tempo, explicitando, em estágios evolutivos em cada eixo, de acordo com o 

modelo dos três círculos. A figura 5, demostra o modelo tridimensional (IBGC, 2016).  

 

FIGURA 5 – Modelo tridimensional de desenvolvimento temporal da empresa familiar 

 

Fonte: IBGC (2016). 
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Complementando a leitura do modelo tridimensional tradicional acima, o 

estudioso Peter May, desenvolveu recentemente um estudo nas empresas familiares 

alemãs, caracterizada pela sua longevidade. O modelo desenvolvido, também conta 

com três eixos conforme observado na figura 6. Este modelo foi transcrito pelo IBGC 

(2016) em seu recente caderno de Governança da Família Empresaria.   

 Eixo estrutura de negócios: As empresas iniciam como empreendedoras, 

seguindo para focadas, se é o caso de que se dedicam a um único negócio; 

passando para diversificadas, quando possuem um portfolio de negócios ou por fim 

investidoras, quando administram seus investimentos em um portfolio de negócios 

(IBGC, 2016).  

Eixo da estrutura de propriedade: As famílias evoluem do proprietário 

individual para a sociedade de irmãos, dai para o consórcio de primos e, se 

passarem as demais gerações, seguem para a dinastia familiar (IBGC, 2016). 

Eixo da estrutura de governança: A evolução vai da gestão do proprietário 

para a gestão pela família (quando o presidente ou diretoria são membros da 

família), dai para o controle familiar (quando os familiares participam do conselho de 

administração ou, em ultima instância, apenas das reuniões de sócios) (IBGC, 

2016). 

 

FIGURA 6 – Modelo tridimensional da INTES - PWC, desenvolvido por Peter May 

 

 

Fonte: IBGC (2016). 
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Na prática, existem empresas nas mais variadas combinações entre os três 

eixos e cada qual com suas fortalezas, fraquezas e desafios. Na sua grande maioria 

requerem soluções específicas (IBGC, 2016).  

A governança corporativa em empresas familiares apresenta particularidades, 

pois, como já visto anteriormente, as práticas de governança não são um modelo 

único e estático, se adaptando ao nível de maturidade da empresa e complexidade 

de sua operação (IBGC, 2015). Portanto, entender as características da governança 

corporativa em empresas familiares se torna relevante para este estudo.  

 

 

2.5 GOVERNANÇA CORPORATIVA EM EMPRESA FAMILIAR 

 

Nas empresas familiares, a governança corporativa se dá com base em uma 

racionalidade permeada por normas e regras derivadas dos sistemas de família, 

propriedade e gestão. As práticas de governança corporativa em negócios familiares 

diferem fundamentalmente de outros tipos de organizações, pois precisam refletir as 

mudanças nos negócios, e ao mesmo tempo, as mudanças que se dão dentro da 

família proprietária do negócio. A governança corporativa em empresas de controle 

familiar deve procurar unir os interesses entre gestores, acionistas e membros da 

família que possuem vínculos com a empresa (IBGC, 2011).  

Considerando que as empresas familiares passam por diversas etapas e 

configurações em sua evolução, é significativo reconhecer que distintas etapas 

podem demandar também papéis diferentes no sistema de governança (IBGC, 

2011). 

A governança corporativa atua no âmbito dos negócios visando a 

sustentabilidade e a proteção dos ativos, a imagem e reputação da empresa e sua 

relação com as partes interessadas (IBGC, 2016).  Para Brenes, Madrigal e 

Requena (2011) a governança familiar é impactada pelas tradições assim como pelo 

desejo de controle.  

Para Ricca e Saad (2012) governança corporativa de uma empresa familiar 

abrange assuntos relativos ao poder de controle e direção de uma Companhia, bem 

como a estrutura de relacionamentos e correspondente responsabilidade entre as 

partes interessadas. A governança esta alicerçada em um conjunto de práticas, 
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disciplinas e instrumentos que regulam os relacionamentos, permitindo assim 

transparência e confiabilidade em sua gestão.  

A prática dos princípios de governança corporativa (transparência, equidade, 

prestação de contas e responsabilidade corporativa) evita ao longo do tempo, 

consequências negativas geradas por conflitos típicos de empresas familiares.  A 

falta destes princípios por sua vez, potencializa os conflitos e põe em risco a 

sobrevivência das Companhias (RICCA; SAAD, 2012).  

De acordo com a OECD – Organisation for Economic Co-operation and 

Development (2004), para assegurar uma estrutura de governança corporativa 

eficiente, é essencial que exista uma base jurídica, regulamentar e institucional 

apropriada e eficiente, onde se possa confiar nas relações entre agente e principal. 

Os princípios de governança corporativa da OECD definem que a estrutura de 

governança engloba elementos como legislação, regulamentação, comprometimento 

voluntário e práticas de negócio que são baseadas na história e tradição de um país.  

Para Steiner et al. (2015) uma vez que os diferentes negócios podem operar 

em diferentes ambientes institucionais e organizacionais, a relevância do contexto é 

intensificada e a estrutura de governança requerida pode ser bastante diferente. Em 

um negócio familiar, precisa moldar a governança de acordo com os aspectos da 

empresa, seu tamanho, seu negócio e características da atuação familiar. Angus 

(2005) acrescenta que cada família é única e portanto não há um sistema de 

governança que se aplica a todos os negócios. As famílias devem manter um 

ambiente que suportem o sistema de governança.  

A implementação das práticas de governança, trazem inúmeros benefícios 

para a empresa. Entre eles: (a) auxilia a lidar com uma gama de conflitos entre os 

sócios e os gestores da empresa, sócios controladores e os demais sócios da 

empresa, em resumo o conflito de agência; (b) preserva e otimiza o valor da 

organização; (c) explicita as fronteiras entre os sócios, os gerentes e a família 

(IBGC, 2014). 

Ainda de acordo com o IBGC (2014) os fóruns de governança, quando 

implementados de forma eficaz, possibilita que cada um discuta, de forma 

qualificada e interessada, as soluções para os desafios que são de sua 

competência.  

Além disso, um bom sistema de governança deve prever e estruturar 

processos de interação entre os diversos órgãos, indicando, por exemplo, como os 
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sócios devem eleger os administradores, como os familiares podem ingressar na 

gestão da empresa, como os membros da família tornam-se sócios, entre outros. 

(IBGC, 2014)  

A figura 7 ilustra os principais órgãos e documentos da governança 

corporativa: 

 

FIGURA 7 – Principais órgãos e documentos da governança corporativa 

 

 

Fonte: Caderno de Boas Práticas de Governança Corporativa para Empresas de Capital 

Fechado – IBGC (2014). 

 

Os estudos efetuados por Brenes, Madrigal e Requena (2011) em 22 

empresas familiares na América Latina, relevam que a decisão para estabelecer um 

Conselho de Administração está relacionada com a ciclo de maturidade da empresa, 

é um processo de transição para as melhores práticas desenhado e adaptado à 

cultura individual da empresa.  

 
Os Conselhos são comumente ausentes na primeira geração, 
quando o dono gerencia a organização diretamente. O dono 
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normalmente efetua todas as decisões da organização. Os 
empreendedores não sentem necessidade de suporte para tomada 
de decisão. Quando a segunda geração inicia sua participação nos 
negócios da família, os empreendedores começam considerar a ideia 
de estabelecer um conselho para ajudar com o crescimento e os 
conflitos originados da incorporação da segunda geração na 
organização. (Brenes, Madrigal e Requena, 2011, p. 281, tradução 
nossa). 

 

Os estudos de Brenes, Madrigal e Requena (2011) ainda mostraram que o 

Conselho de Administração enriqueceu o gerenciamento das organizações, trazendo 

objetividade. A inclusão de membros do conselho relacionados à família e 

independentes aumentaram a transparência e confiança dos membros da família 

que não estão participando ativamente nos negócios.   

As estruturas de governança, com benefícios já mencionados, devem ser 

adaptadas à realidade da empresa para sustentar as vantagens e apresentar 

equilíbrio com seu custo. (SILVEIRA, 2015). 
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3 METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

 

Neste capítulo será apresentada a forma como a pesquisa será desenvolvida 

e seus respectivos procedimentos que buscarão explorar o problema de pesquisa. O 

detalhamento dos procedimentos e do método aplicado tem como objetivo facilitar o 

entendimento por parte dos leitores. O procedimento metodológico é relevante em 

qualquer pesquisa, bem como a compreensão do ordenamento do raciocínio de 

como os dados serão acessados e analisados. 

 

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

O procedimento desta pesquisa se enquadra em uma pesquisa de Estudo de 

Caso único. Para Yin (2001) o estudo de caso pode ser aplicado nas situações de 

estudos organizacionais, para examinar acontecimentos contemporâneos de um 

contexto da vida real, usando normalmente uma série de entrevistas e oferece 

capacidade de lidar com uma ampla variedade de evidências, documentos, 

entrevistas, artefatos e observações. 

O delineamento da pesquisa se classifica na categoria descritiva. Para 

Sampieri, Collado e Lucio (2013), o delineamento descritivo possui como propósito:  

 

Descrever fenômenos, situações, contextos, e eventos; ou seja, 
detalhar como são e se manifestam. Os estudos descritivos buscam 
especificar as propriedades, as características e os perfis de 
pessoas, grupos, comunidades, processos, objetos ou qualquer outro 
fenômeno que se submeta a uma análise. Ou seja, pretendem 
unicamente medir ou coletar informações de maneira independente 
ou conjunta sobre os conceitos ou as variáveis a que se referem, isto 
é, seu objetivo não é indicar como estas se relacionam. (SAMPIERI, 
CALLADO e LUCIO, 2013, p 102).  

 

Já em relação à abordagem de pesquisa, optou-se pela qualitativa, pois de 

acordo com Sampieri, Collado e Lucio (2013) o enfoque qualitativo possui 

características como explorar os fenômenos em profundidade, a ação indagativa se 

move de maneira dinâmica entre o fato e sua interpretação, se baseiam em explorar 

e descrever e depois gerar perspectivas teóricas, é conduzido em ambientes reais e 

naturais, é interpretativo, os significados são extraídos dos dados coletados, 

considerando o significado que as pessoas dão aos fenômenos.   
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Para atingir os objetivos propostos neste estudo, um desenho do 

delineamento da pesquisa foi definido conforme disposto na figura 8. 

 

FIGURA 8 – Desenho do delineamento da pesquisa 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

 

3.2 SELEÇÃO DO CASO 

 

De acordo com Sampieri, Collado e Lucio (2013), uma das características de 

um estudo de enfoque qualitativo é a amostra única, pois geralmente este tipo de 

pesquisa não possui a pretensão de generalizar os resultados alcançados. Sendo 

assim, considerando o problema de pesquisa e objetivos específicos, escolheu-se 

uma empresa familiar. A amostra será a empresa “ABC Ltda”, a qual solicitou a 

confidencialidade do seu nome e dados coletados que possam identificar a empresa, 

portanto de forma fictícia denominamos como ABC Ltda. As demais informações 

aqui descritas foram obtidas diretamente com os proprietários e colaboradores da 

empresa, são verdadeiras, as quais configuram de fato a empresa objeto de 

pesquisa.  

Inicialmente buscou-se através de uma postagem nas redes sociais, 

empresas que tivessem interesse em participar de uma pesquisa na área de 

governança. Desta postagem, foram recebidas quatro respostas demonstrando 

interesse em participar. Optou-se então por uma empresa com maior longevidade e 
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ampla atuação no mercado em que atua, assim como porte pequeno ou médio, 

entendendo que o ambiente de pesquisa se torna mais amplo, tendo mais elementos 

para análises e potencial contribuição no tema de barreiras à implementação das 

práticas de governança corporativa. 

A organização familiar objeto de pesquisa se localiza geograficamente na 

região sul do Brasil, no estado do Paraná, cidade de Curitiba. Trata-se de uma 

indústria do setor de metalurgia, fabrica máquinas e aparelhos de refrigeração para 

uso industrial e comercial de forma customizada ao seu cliente. Atua também na 

instalação, manutenção e reparo dos produtos fabricados, sendo como parte do 

processo de garantia dos produtos ou posteriormente como venda de serviço.  

A empresa ABC Ltda é uma empresa de médio porte possuindo faturamento 

anual em dezembro de 2018 de aproximadamente R$ 30 milhões. Conta com 140 

colaboradores. Embora sua sede administrativa e sua fábrica estão localizadas em 

Curitiba, no estado do Paraná a empresa é uma das mais relevantes players do 

mercado nacional e atua em projetos comerciais em todos os estados do Brasil. A 

empresa foi destaque na revista exame como uma das empresas  de pequeno porte 

que mais cresceu no período de 2007 à 2013. Em 2011 recebeu um prêmio de 

eficiência e qualidade, tendo em vista a administração qualificada pela eficiência 

motivadora da competitividade, que gera produtos e serviços com qualidade. Em 

2013, em um estudo publicado no Relatório Exame de pequenas e médias 

empresas, ficou classificada entre as pequenas e médias empresas que mais 

cresceram no Brasil entre 2009 à 2013.  

Essa indústria existe há mais de 20 anos, historicamente, a empresa foi 

fundada em 1997 pelo avô do atual proprietário. Considerado um empreendedor 

nato, o avô já atuava e acumulava aproximados 50 anos de experiência em sua 

própria indústria; e, com o objetivo de diversificar, assim como uma forma 

estratégica de complementar a oferta dos produtos aos clientes, fundou a empresa 

ABC Ltda. Em 2008, o neto que já trabalhava nos negócios praticamente desde a 

fundação da empresa, adquiriu-a e vem administrando o negócio e continuando o 

legado e a obra iniciada pelo avô.  A missão da empresa é se tornar uma das 

maiores empresas no país nesse ramo de atuação, prover o melhor atendimento ao 

cliente e oferecer o máximo de soluções possíveis aos parceiros e clientes. Ainda 

em 2008, com foco em buscar crescimento das vendas, a empresa passou a ter um 

sócio, não membro da família, o qual atualmente possui 5% do capital da empresa.  
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Interessante notar que praticamente desde sua fundação a empresa é 

administrada pela terceira geração, onde a segunda geração não teve atuação na 

empresa. De acordo com o proprietário, embora a segunda geração efetuasse 

algumas atividades pontuais com o fundador, não havia interesse por parte da 

segunda geração de um maior envolvimento na administração dos negócios da 

empresa ABC Ltda. Atualmente, não há planejamento sucessório estabelecido ou 

em processo de execução na empresa, considerando que a quarta geração ainda 

não acompanha os negócios da empresa, pois são menores de idade, em idade 

escolar de ensino fundamental.  

Utilizando como referência o modelo tridimensional da INTES – PWC 

desenvolvido por Peter May, já apresentado na figura 6, podemos identificar o 

desenvolvimento temporal da empresa objeto de pesquisa. No que diz respeito à 

estrutura de negócios podemos classificar a empresa como diversificada, pois a 

família possui um portfolio de negócios. No eixo estrutura de propriedade, podemos 

considerar que a empresa evoluiu para a sociedade de irmãos, embora os 

proprietários não possuam um parentesco sanguíneo, a empresa hoje conta com 2 

proprietários, um deles com 5% de participação no capital social da empresa. No 

que diz respeito a estrutura de governança, a empresa possui gestão familiar, onde 

o presidente ou diretor da empresa é o proprietário, ficando representado conforme 

a figura 9.  
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FIGURA 9 – Desenvolvimento temporal da empresa objeto de pesquisa 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019), adaptado de IBGC (2016). 

 

 

3.3 DEFINIÇÃO DAS VARIÁVEIS 

 

Nesse tópico será apresentado a definição das variáveis da pesquisa, 

alinhado aos objetivos específicos, desdobrado em categorias, subcategorias, 

definição constitutiva, definição operacional. 

O quadro 2 está relacionado ao primeiro objetivo específico desta pesquisa, 

caracterizado pela categoria governança corporativa. O quadro 3 está relacionado 

ao segundo objetivo específico desta pesquisa, caracterizado pela categoria 

governança corporativa na empresa familiar. O terceiro objetivo especifico desta 

pesquisa que busca analisar as barreiras para implementação das boas práticas 

preconizadas pelo IBGC, na empresa objeto de pesquisa, não possui construção da 

variável por se tratar de uma análise que será realizada por consequência dos 

objetivos anteriores.  
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QUADRO 2 – Categoria governança corporativa 

Objetivo Específico: Identificar o nível de maturidade da empresa objeto de pesquisa, por meio da métrica de 
maturidade disponibilizada pelo IBGC.  
Categoria Governança Corporativa 
Subcategoria Definição Constitutiva Definição Operacional Autores 

 
Práticas de 
Governança 
Corporativa 

 
 

Práticas de governança corporativa são as 
referências estudadas e disponibilizadas pelo 
IBGC para auxiliar e causar uma reflexão nas 
organizações quanto ao desenho e 
implementação de um sistema de governança 
corporativa. São o alicerce para uma boa 
governança. (IBGC, 2015) 

As boas práticas preconizadas pelo 
IBGC (2015) são divididas em 5 
Capítulos, a saber: (1) Sócios; (2) 
Conselho de administração; (3) 
Diretoria; (4) Órgãos de fiscalização e 
controle e (5) Conduta e conflito de 
interesses.  
Baseado no detalhamento de cada 
prática nestes 5 Capítulos, será 
avaliado as práticas de governança 
corporativa aplicáveis ao perfil de 
empresas familiares. As quais serão 
contrastadas com as práticas 
adotadas pela empresa objeto de 
pesquisa.  
Perguntas: Q2, Q3.  
As perguntas Q2 e Q3, fazem parte 
do roteiro de entrevista, conforme 
Anexo A. 

 
IBGC (2015) 
 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

QUADRO 3 – Categoria governança corporativa na empresa familiar 

Objetivo Específico: Contrastar as práticas preconizadas pelo IBGC com as identificadas na empresa objeto de 
pesquisa.  
Categoria Governança Corporativa na Empresa Familiar 
Subcategoria Definição Constitutiva Definição Operacional Autores 

 
Empresa 
Familiar 

 
 

 É preciso considerar que a expressão 
“Empresa Familiar” é incapaz de abranger toda 
a variedade e complexidade dessas 
Companhias. Há um grau de heterogeneidade 
das Companhias com relação a tamanho e 
grau de competitividade (LETHBRIDGE, 1997). 
De acordo com Ulrich (1997), o conceito de 
empresa familiar tem sentido amplo, onde a 
definição está na questão de controle e 
administração do fundador (a propriedade). 
Para Gaj (1990), o conceito se define quando a 
empresa inicia por um membro de uma família 
e a sucessão passa a ser por um herdeiro, 
onde cria-se valores institucionais ligados a um 
nome e sobrenome. 
De acordo com Leone (1992) a empresa 
familiar se conceitua quando iniciada por um 
membro da família, possui membros da família 
participando da propriedade e/ou direção, os 
valores institucionais estão ligados à figura do 
fundados e a sucessão é ligada ao fator 
hereditário.  
Desta forma, podemos assumir que o conceito 
de empresa familiar congrega três dimensões: 
Propriedade, Gestão/ Empresa e Família. 
(RICCA; SAAD, 2012).   
 

Buscar a identificação dos grupos de 
interesse, alinhado com as 3 
dimensões, focando em seus 
respectivos papeis na empresa objeto 
de pesquisa.   
Propriedade: O controle da empresa 
encontra-se nas mãos de uma família 
(que detém ou controla a maioria do 
capital). 
Gestão/ Empresa: As posições mais 
relevantes na Companhia são 
ocupadas pelos membros da família.  
Família: Fundador e membros da 
família do fundador que assume os 
lugares vagos e assim 
sucessivamente.  
Perguntas: Q1, Q8 
As perguntas Q1 e Q8, fazem parte 
do roteiro de entrevista, conforme 
Anexo A. 

 
LETHBRIDGE 
(1997) 
 
ULRICH (1997) 
 
GAJ (1990) 
 
LEONE (1992) 
 
RICCA; SAAD 
(2012) 

 
Práticas de 

GC adotadas 
pela empresa 

 
 

Com a utilização dos conceitos do modelo 
“8Ps” é possível avaliar o ambiente e o sistema 
de governança. (IBGC – Instituto Brasileiro de 
Governança Corporativa. Governança 
Corporativa em Empresas Familiares. 1. Ed. 
São Paulo: IBGC, 2011).  
Os “8Ps” foram detalhados por Andrade; 
Rossetti (2012) como : Propriedade, Princípios, 
Propósitos, Papéis, Poder, Práticas, Pessoas e 
Perenidade.  

Identificar a existência de estruturas e 
práticas de governança corporativa 
na empresa objeto de pesquisa. 
Atestar a maturidade de governança 
corporativa da empresa objeto de 
pesquisa, aplicando o questionário de 
maturidade de governança 
corporativa disponibilizado pelo 
IBGC. 
Perguntas: Q6, Q9 
As perguntas Q6 e Q9, fazem parte 
do roteiro de entrevista, conforme 
Anexo A. 

 
IBGC (2011) 
 
(ANDRADE; 
ROSSETTI, 2012) 
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Orientação 

para a 
mudança 

 
 

Certas pressões levam a organização a ser 
orientada por elementos legitimados, de 
procedimentos operacionais padrão. (ZUCKER, 
1987).  
A institucionalização das práticas de 
governança corporativa envolvem tanto 
aspectos relacionados a eficiência da prática 
em si quanto em relação ao aspecto da 
legitimidade que elas geram. Por 
institucionalização, entenda-se que é o 
processo por meio do qual os componentes da 
estrutura formal se tornam aceitos, necessários 
e apropriados, e, portanto, legitimando. 
(AGUILERA; CUERVO-CAZURRA, 2004). 
Por capacidade dinâmica, entende-se o 
conjunto de comportamentos, habilidades, 
rotinas, processos e mecanismos de 
aprendizagem e governança do conhecimento, 
voltados para a mudança e a inovação. Esses 
elementos são desenvolvidos ao longo da 
trajetória organizacional, em um processo 
cumulativo de desenvolvimento e 
aprendizagem (MEIRELES; CAMARGO, 2014). 
 

Identificar os fatores que influenciam 
a implementação de mudança nos 
processos, no direcionamento e 
gestão organizacional. Avaliando sob 
o aspecto das barreiras para 
implementação das práticas de 
governança corporativa.  
Perguntas: Q4, Q5, Q7 
As perguntas Q4, Q5 e Q7, fazem 
parte do roteiro de entrevista, 
conforme Anexo A. 

 
ZUCKER (1987) 
 
AGUILERA; 
CUERVO-
CAZURRA (2004). 
 
MEIRELES; 
CAMARGO (2014) 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

 

3.4 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 no quadro 2 e 3. 

Para Sampieri, Collado e Lucio (2013), as entrevistas semiestruturadas se 

baseiam em um roteiro de perguntas pré-elaboradas, onde o entrevistador possui 

liberdade de fazer outras perguntas que não estavam predeterminadas. O objetivo é 

precisar conceitos ou obter mais informações acerca do tema.  

Com o comprometimento de preservar a qualidade da pesquisa, foi realizado 

um teste-piloto do roteiro de perguntas semiestruturado, junto ao Diretor Executivo 

da Andrade & Contadores Associados Ltda (uma organização de médio porte, com 

mais de 15 anos de atuação no setor de consultoria na área contábil-financeira da 

região de Curitiba/PR). Após a realização da entrevista de teste-piloto, foi 

identificada uma melhoria no roteiro de perguntas, relacionado à reescrita da 

questão de número 8 do Anexo A, devido à dificuldade na interpretação e clareza da 

pergunta, assim como relevância de alguns aspectos abordados na questão. A 

pergunta inicial era: “A empresa conta com estruturas organizacionais e processos 

internos estruturados e formalizados, sistema operacional próprio para a realização 
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das atividades diárias? Como se deu sua implementação? Foi suportado por 

equipes internas ou externas (prestadores de serviços e consultores).  

O roteiro das perguntas está disponibilizado no ANEXO A desta pesquisa.  

 

 

3.5 PROCEDIMENTO DA COLETA DE DADOS 

 

De acordo com Sampieri, Collado e Lucio (2013), a coleta de dados em uma 

pesquisa é fundamental, pois os dados serão transformados em informações. Os 

dados são coletados para que possam ser analisados e compreendidos, 

respondendo às perguntas de pesquisa e gerando conhecimento.  

Como se pretende descrever as barreiras para implementação das boas 

práticas preconizadas pelo IBGC, a coleta de dados inclui a obtenção e análise do 

código de boas práticas do IBGC, documentos, registros e arquivos diversos que 

possam corroborar as informações coletadas nas entrevistas.  

Sendo assim, foi obtido consentimento expresso para uso dos dados e 

opiniões dos participantes, bem como garantido o sigilo individual de cada 

respondente do roteiro de perguntas. Foram usados apenas dados autorizados 

formalmente para este fim, e será mantida a confidencialidade no nível exigido em 

tal autorização.  

O processo de observação e pesquisa em campo teve início na primeira visita 

nas instalações da empresa em 11 de outubro de 2018.  Adicionalmente, durante o 

período de 11 de outubro de 2018 à 20 de dezembro de 2018, foram efetuadas 5 

visitas na empresa com o objetivo de levantamento de dados primários, sendo 2 

visitas destinadas à realização de entrevistas presenciais, com colaboradores 

definidos como chave ou estratégicos, identificados através do Organograma da 

empresa. Ao todo foram entrevistados 6 colaboradores, todos do gênero masculino, 

sendo os 2 proprietários, 1 Diretor Executivo e 3 Gerentes.  

Visando assegurar a confidencialidade individual dos participantes, as 

entrevistas foram codificadas sem mencionar seu cargo ou outro dado que 

comprometesse o sigilo das informações, estando representado conforme figura 10: 
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FIGURA 10 – Codificação dos entrevistados 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Utilizando o modelo dos três círculos da empresa familiar de Davis e Tagiuri 

(1982), conforme demonstrado na figura 11, podemos representar o sistema e 

dinâmica básica da empresa objeto de pesquisa, onde os setores marcados na cor 

cinza referem-se ao setor em que os entrevistados encontram-se. Podemos definir 

sendo: 1 entrevistado proprietário, membro da família e com atuação na empresa; 1 

entrevistado proprietário, não membro da família e com atuação na empresa e 4 não 

proprietários, não membros da família e com atuação na empresa. Conforme o IBGC 

(2016), não obstante os círculos representarem universos distintos, eles estão 

entrelaçados. A superposição entre eles torna o sistema mais complexo, uma vez 

que algumas mudanças em um dos sistemas pode afetar os demais. É fundamental 

entender o conteúdo de cada circulo e os impactos de sua intersecção.  
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FIGURA 11 – A dinâmica da empresa objeto de pesquisa. 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019), adaptado de DAVIS; TAGIURI (1982)  

 

 

3.6 PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

Considerando a natureza predominantemente qualitativa da pesquisa, os 

dados foram coletados através de entrevistas individuais semiestruturadas, as quais 

foram gravadas em áudio, totalizando cerca de 2 horas de gravação e transcritas 

pela pesquisadora para analise e correlação entre as entrevistas. As entrevistas 

foram analisadas seguindo a abordagem de análise de conteúdo. Para Bardin 

(2010), a análise de conteúdo é uma técnica que se configura pela análise das 

comunicações visando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição do conteúdo das mensagens, indicadores que permitam a inferência  de 

conhecimentos relativos às condições destas mensagens. Os dados seguem as 

etapas de préanalise, exploração do material, tratamentos dos resultados, inferência 

e interpretação. (BARDIN, 2010). 

Para facilitar a exploração do material e a organização de forma sistemática 

do conteúdo coletado durante as entrevistas, foi utilizado o software Altas Ti. A 

opção pela utilização deste software refere-se a facilidade no uso e a simplicidade 
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das análises, onde basicamente foi trabalhado categorização e contagem de 

frequência.  

Adicionalmente, a pesquisa de maturidade de governança corporativa, 

disponibilizada no site do IBGC, foi preenchida diretamente pela empresa.  Os 

resultados da pesquisa de maturidade foram analisados e confrontados com as 

informações obtidas nas entrevistas.  

 

3.7 TRAJETÓRIA DE PESQUISA 

 

O projeto de pesquisa prevê as fases detalhadas no quadro 4, os quais se 

relacionam com o objetivo específico da pesquisa. 

  

QUADRO 4 – Fases da pesquisa 

Fases Objetivos Atividades 

01 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 

Problema de Pesquisa: 
Quais as barreiras para implementação das 

práticas de governança corporativa no contexto 

de uma empresa familiar? 

 

Objetivo Geral:  
Analisar as barreiras para implementação das 

práticas de governança corporativa, no contexto 

de uma empresa familiar. 

 

Objetivos Específicos: 

• Identificar o nível de maturidade da 

empresa objeto de pesquisa, por meio da 

métrica de maturidade disponibilizada pelo 

IBGC. 

• Contrastar as práticas preconizadas pelo 

IBGC com as identificadas na empresa 

objeto de pesquisa.  

• Analisar as barreiras para implementação 

das boas práticas preconizadas pelo IBGC 

na empresa objeto de pesquisa, à luz da 

teoria institucional e da capacidade 

dinâmica.  

02 Descreve a revisão literária, incluindo a teoria 

de base.  

 

Revisão Literária: 

• Governança Corporativa. 

• Empresas Familiares. 

• Governança Corporativa em empresas 
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 familiares. 

 

Teoria de Base: 

• Teoria Institucional 

• Teoria de Capacidade Dinâmicas 

03 Descreve o delineamento da pesquisa. 

 

Procedimento de Pesquisa:  

• Estudo de caso.  

 

Delineamento de pesquisa: 

• Pesquisa descritiva  

 

Abordagem: 

•  Qualitativa 

 

Escolha do Caso: 

• Empresa familiar de capital fechado, do 

ramo de metalurgia na Cidade de Curitiba, 

Estado do Paraná.  

 

Definições das Variáreis: 

• Foram estabelecidas 2 categorias: 

Governança Corporativa, e Governança 

Corporativa na empresa familiar.  

Sob a perspectiva de Governança 

Corporativa, foi identificado a sub-categoria 

práticas de governança corporativa.  

Sob a perspectiva de governança 

corporativa na empresa familiar, foram 

identificadas 3 sub-categorias: Empresas 

familiares,  praticas de governança 

corporativa adotadas pela empresa e 

orientação para a mudança.  

 

Instrumento de Pesquisa 

• Entrevista semiestruturada. 

 

Procedimento de Coleta de Dados 

• Documentos, arquivos e demais fontes de 

informações julgadas relevantes para 

corroborar as entrevistas.  
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04 Descreve o tratamento e análise dos dados Considerando a natureza predominantemente 

qualitativa da pesquisa e o procedimento de 

coleta de dados, os dados foram coletados e 

estruturados, onde foram analisados e 

compreendidos para encontrar sentido no 

âmbito da formulação do problema.  

05 Descreve os achados desta pesquisa Conclusões, limitações da pesquisa, 

recomendações para futuras pesquisas.  

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

 

A análise e discussão dos resultados utilizou como guia a definição das 

variáveis, conforme detalhado no quadro 2 e 3 desta pesquisa. Alinhado com os 

objetivos específicos foram envolvidas as categorias governança corporativa e 

governança corporativa na empresa familiar. Este capítulo divide-se em 4 seções. A 

primeira apresenta a estrutura de governança corporativa da empresa objeto de 

estudo, a segunda apresenta uma análise da métrica de governança corporativa 

preconizada pelo IBGC, a terceira apresenta a análise dos dados coletados durante 

as entrevistas e observações efetuadas pela pesquisadora e a quarta a empresa 

familiar. 

 

 

4.1 ESTRUTURA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA DA EMPRESA ABC LTDA 

 

Utilizando o resultado da métrica disponibilizada pelo IBGC e preenchida pela 

empresa objeto de pesquisa, a estrutura de governança corporativa da ABC Ltda é 

embrionária e necessita de foco e atenção para melhorar e formalizar suas práticas. 

Não há um modelo implementado ou em vias de implementação de uma estrutura 

de governança, pensada e adaptada à realidade da empresa. O tema governança 

ainda é pouco debatido dentro da empresa conforme comentado pelo proprietário. 

Esse resultado ainda embrionário nos remete a Blair (1995), pois as práticas de 

governança são um conjunto de meios jurídicos, culturais e arranjos que determinam 

como as organizações operam. A ausência das práticas induz à ausência de 

processos, rotinas, procedimentos que estabeleçam as regras da Organização. 

Aguilera e Cuervo-Cazurra (2004) aborda que a institucionalização das práticas de 

governança envolvem tanto aspectos relacionados à eficiência da prática em si 

quanto a relação ao aspecto da legitimidade que elas geram.  

Comparando a estrutura de governança da empresa ABC, com o sugerido no 

Caderno de boas práticas de governança corporativa para empresa de capital 

fechado (IBGC, 2014), demonstrado na figura 7, observa-se que a empresa ainda 

possui um largo trabalho para estabelecer uma estrutura, órgãos e documentos 

pertinentes a um sistema de governança, estando distante do padrão sugerido pelo 

IBGC, o qual é utilizado como referência no mercado nacional.  
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O quadro 5, demonstra a estrutura de governança corporativa da ABC Ltda. 

 

QUADRO 5 – Estrutura de governança da empresa ABC Ltda 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

A comunicação entre os níveis hierárquicos acontece diariamente em função 

das reuniões de alinhamento, prestação de contas, acontecimento de fatos 

relevantes, planejamento e planos de ação estabelecidos. Não há um conselho 

familiar, um conselho de administração ou ainda um conselho fiscal para prestação 

de contas e planejamento das metas a curto, médio e longo prazo.  

Cabe aqui ressaltar que o Conselho de Administração é uma das práticas 

recomendadas pelo IBGC. No código de melhores práticas de governança 

corporativa do IBGC (2015) há um capitulo exclusivo para este tema, dada a sua 

relevância para o sistema de governança, atuando como guardião dos princípios, 

valores, objeto social e o próprio sistema de governança da empresa.  

 As empresas que pretendem estabelecer um Conselho de Administração 

podem apresentar restrições orçamentárias, uma vez que profissionais capacitados 

provavelmente representam um custo adicional significativo. Em um primeiro 

momento, uma alternativa seria incluir um conselho consultivo na estrutura 

organizacional, visto que não é responsabilidade de um conselho consultivo a 

deliberação de assuntos, o que significa menos responsabilidades se comparado às 
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atribuições de um Conselho de Administração, fazendo com que a remuneração 

paga seja menor, sendo mais acessível para empresas com restrições financeiras.  

De acordo com o IBGC (2015), toda organização deve considerar a 

implementação de um Conselho de Administração, o qual irá decidir em favor do 

melhor interesse da organização. Dentre as principais atribuições de um Conselho 

de Administração, destaca-se: promover o equilíbrio de interesses; realizar consenso 

de propósitos; estimular a reflexão estratégica; zelar e reforçar os princípios e 

valores da organização; propor e acompanhar o desenvolvimento de projetos de alto 

impacto para a empresa; estimular a inovação; deliberar sobe investimentos 

relevantes; deliberar sobre fusões e aquisições; acompanhar pesquisas e 

desenvolvimento de produtos; estimular o desenvolvimento de lideranças; definir 

políticas de remuneração e incentivos; avaliar o desempenho dos executivos; 

assegurar que os riscos sejam geridos; planejar o processo sucessório; sugerir 

políticas de destinação de resultados; aprovar demonstrações financeiras; autorizar 

investimentos e desmobilizações; aprovar politicas e diretrizes da organização como 

um todo.  

Considerando o cenário atual da empresa objeto de estudo, analisando os 

comentários dos entrevistados no questionário aplicado e em conversa com os 

proprietários da empresa, podemos inferir que atualmente todos esses papéis e 

responsabilidades acabam sendo executados pelos proprietários, podendo incorrer 

em certa dificuldade na tomada de decisão e avaliação estratégica, considerando o 

acumulo de papéis e a falta de segregação de funções, visto que os proprietários 

participam das decisões estratégicas, táticas e operacionais no dia-a-dia.  Conforme 

assinalam Andrade e Rossetti (2012), o Conselho de Administração é um órgão de 

direcionamento e monitoramento. Há por principio uma separação formal dos 

processos e papéis que cabem ao Conselho e a Diretoria. Em suma, o Conselho 

trata de decisões de controle e a Diretoria, decisões de gestão. 

 

4.2 AS BOAS PRÁTICAS PRECONIZADAS PELO IBGC 

 

A governança corporativa ampliou seu foco com o passar dos anos e tornou-

se fundamental para o desenvolvimento seguro das companhias (ANDRADE; 

ROSSETTI, 2012). Um bom sistema de governança ajuda a fortalecer as empresas 

e reforça competências para enfrentar assuntos complexos (ANDRADE; ROSSETTI, 
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2012). Para a OECD (2015) a governança constrói um ambiente de confiança, 

transparência e responsabilidade corporativa. Neste sentido o IBGC, sendo 

referência no tema de governança no Brasil, estimula o uso consciente e efetivo dos 

instrumentos de governança, focando a essência das boas práticas. Para isso o 

IBGC desenvolveu o código das melhores práticas de governança corporativa. E em 

2015, iniciou o processo de elaboração de uma métrica de governança corporativa 

como instrumento para as empresas efetuarem auto avaliação de suas práticas de 

governança, buscando acima de tudo estimular a reflexão sobre o estágio de 

maturidade nesse tema. A métrica passou por diversas adaptações e atualmente 

conta com cinco dimensões e 15 indicadores. Estas dimensões coincidem com os 

capítulos do código das melhores práticas de governança corporativa (IBGC, 2015), 

sendo: Sócios; Conselho de Administração; Diretoria; Órgãos de fiscalização e 

controle; e Conduta e conflito de interesses. Adicionalmente, considerando que a 

métrica é uma pesquisa abrangente a todas as empresas de capital fechado, foi 

apartada as questões relacionadas especificamente à empresas familiares, a qual é 

habilitada de acordo com o preenchimento inicial das informações cadastrais, 

relacionada ao tipo de empresa. Esta dimensão avalia cinco quesitos: Regras de 

contratação, conselho de família, protocolo familiar, acordo de sócios, comitê de 

sócios e plano de sucessão. 

O IBGC classifica as empresas em cinco estágios de evolução em 

governança, conforme figura 12, a seguir: 

 

FIGURA 12 – Estágios da evolução da governança corporativa. 

 

Fonte: IBGC, Métrica de Governança Corporativa Métrica, Manual do Usuário (2019). 

 

 

Desta forma, para avaliar a maturidade da empresa ABC Ltda, como parte 

desta pesquisa, solicitou-se que a empresa efetuasse o preenchimento do 
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questionário on-line, disponibilizado pelo IBGC. Os resultados obtidos pela empresa 

ABC Ltda, estão representados no quadro 6,  a seguir: 

 

QUADRO 6 – Pontuação da métrica da empresa ABC Ltda 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado do Relatório do resultado da métrica (2019). 

 

Com base nos resultados obtidos, pode-se avaliar os gaps identificados entre 

a empresa e as melhores práticas preconizadas pelo IBGC, sempre tendo em mente 

que a governança deve ser adequada e adaptada ao porte, ao grau de maturidade, 

ao estágio do ciclo de vida e demais características da empresa.  

De acordo com a pontuação atingida, a qual é de 19 pontos, a governança da 

empresa ABC Ltda está enquadrada no estágio embrionário.  
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Em relação às demais empresas que participaram da pesquisa, a qual consta 

no resultado da métrica como fonte de benchmark, a empresa ABC Ltda se mostrou 

com uma pontuação bem abaixo, se comparado com a média das empresas do 

mesmo setor e do mesmo porte. Embora em duas das cinco dimensões a empresa 

ABC Ltda apresentou melhores pontuações (Diretoria e Conduta e Conflito de 

Interesses), nas demais ficou descolada do grupo pesquisado, sendo a maior 

diferença na Dimensão de Conselho de Administração, o que se entende como 

esperado visto que não há um Conselho estabelecido e portanto esta dimensão toda 

fica sem pontuação, conforme pode-se observar no quadro 5 desta pesquisa. Com 

relação a estrutura de governança, Meyer e Rowan (1977) propõe estruturas 

formais, estruturas de controle e coordenação de atividades que permite a 

organização obter vantagem competitiva.    

Verificou-se também que a Dimensão Empresas Familiares também não 

recebeu pontuação. Isso porque, várias práticas não existem ou ainda são falhas, 

considerando a adesão ao Código proposto pelo IBGC. Podemos citar como 

exemplo: a falta de regras para contratação de familiares na empresa ou ainda a 

falta um plano de sucessão para os familiares que ocupam cargos chaves na 

gestão.  De acordo com o IBGC (2015), como a governança não é uma solução do 

“tipo único”, é aceitável que a empresa entenda que suas práticas funcionam 

adequadamente, apesar de diferirem das recomendadas pelo IBGC ou ainda não 

cumpram alguma prática considerando a natureza e complexidade das suas 

atividades.  

Nota-se que embora a empresa tenha destaque e esteja bem posicionada em 

alguns indicadores, como é o caso da auditoria independente, a qual já encontra-se 

implementada na empresa, há um grande caminho a percorrer em vários outros 

indicadores para que a empresa atinja maior robustez e maturidade no processo de 

implantação das boas práticas de governança, como mostra a figura 13 a seguir: 
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FIGURA 13 – Gráfico de resultados. 

 

 

Fonte: Relatório do resultado da métrica (2019). 

 

No que tange à dimensão Sócios, nota-se oportunidade de melhoria na 

formalização da governança, principalmente revendo o contrato social. De acordo 

com o IBGC (2015), o contrato social deve conter a forma de funcionamento da 

organização, incluindo as alçadas e as atribuições de cada agente de governança. 

Este documento deve contribuir para a transparência do sistema de governança da 

organização, fomentando assim a confiança nas relações com todas as partes 

interessadas.  

Relacionado a dimensão Conselho de Administração, conforme já comentado 

logo acima, a empresa não possui um conselho consultivo ou conselho de 

administração estabelecido e portanto a empresa não pontuou na auto-avaliação. 

Para Andrade e Rossetti (2012), no ambiente de governança corporativa, o 

Conselho de Administração é o guardião dos interesses dos proprietários.  

A dimensão Diretoria recebeu destaque nos indicadores relacionados a 

dinâmica e atribuições e avaliação e remuneração, que inclui itens relacionados as 

práticas de: avaliação anual de controles internos, existência de um código de 

conduta e ética, avaliação e acompanhamento de plano de ação para os diretores e 

gerentes. No entanto ainda há um lacuna grande relacionada a transparência, já que 

a empresa não disponibiliza informações institucionais e de governança. A 
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transparência é um dos princípios básicos de governança corporativa de acordo com 

o IBGC (2015). Rossoni (2010) corrobora esta visão onde menciona que a 

implementação das práticas de governança corporativa possa ajudar a construir e 

reconstruir as organizações de forma a prover maior transparência nas ações e 

resultados alcançados.  

A dimensão Órgãos de fiscalização e controle apresentou uma boa pontuação 

no que se refere a existência de Auditoria Independente, embora esta se reporte ao 

diretor-presidente, até mesmo por não haver um Conselho de Administração, nos 

últimos 3 anos a emissão de parecer foi efetuada com ressalva. Para Zucker (1987) 

nota-se quando um processo se tornou habitual, o mesmo se torna 

institucionalizado. Por institucionalização, entenda-se que é o processo por meio do 

qual os componentes da estrutura formal se tornam aceitos, necessários e, portanto 

legitimado (AGUILERA; CUERVO-CAZURRA, 2004).  

No que diz respeito a riscos, controles internos e compliance há uma área que 

cuida do tema Compliance na empresa, porém não há um programa de Compliance 

formalizado.  A falta de formalização demonstra que não podemos afirmar que este 

processo está de fato instituído, pois não está formalizado em políticas e 

procedimentos. Rossoni (2010) corrobora mencionando que é importante que as 

práticas adotadas por uma empesa estejam bem documentadas, para que tenham 

entre outros efeitos, caráter legitimador, tornando-se práticas institucionalizadas.  

Não podemos deixar de notar a questão da inexistência dos órgãos de 

fiscalização e controle. O código de melhores práticas de governança do IBGC 

(2015) sugere a existência de: comitê de auditoria, conselho fiscal e auditoria 

interna. Estes órgãos, cada qual com sua abrangência e responsabilidade, são 

relevantes. No caso do Comitê de Auditoria para o assessoramento do Conselho de 

Administração, assegurando a qualidade das demonstrações financeiras. O 

Conselho Fiscal, atua de forma independente fiscalizando todos os órgãos. Possui 

atribuições previstas em lei. A auditoria Interna possui a responsabilidade de 

monitorar, avaliar e recomendar melhorias nos controles internos (IBGC, 2015).  

Com relação a dimensão Conduta e Conflito de Interesse, a pontuação 

recebida foi a melhor das cinco dimensões, destacando-se a existência de Código 

de Conduta, a existência de políticas chaves e a proibição de transações entre 

partes relacionadas. A existência de políticas e de processos instituídos nos fornece 

uma percepção de controle.  Embora a pontuação atingida tenha recebido destaque, 
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ainda há espaço para melhoria para divulgação do código de conduta, assim como o 

estabelecimento de canais de denúncias formais e melhor estruturado para garantir 

confidencialidade no tratamento das informações e, portanto, confiança e 

credibilidade aos usuários que desejarem efetuar alguma denúncia. O canal de 

denúncias é instrumento relevante para registrar opiniões, críticas, reclamações e 

denúncias, contribuindo não apenas para melhoria dos controles internos, mas em 

última instância para o combate a fraudes internas (IBGC, 2015).  

Por fim, a dimensão empresa familiar não pontuou na auto avaliação, pois 

não há regra estabelecida para contratação de familiares na empresa, 

adicionalmente não há um conselho de família ou fórum familiar, também não há 

documentado a relação entre família e negócio e não existe plano de sucessão pelo 

menos para os cargos chaves. É importante comentar, conforme também assinalado 

pelo IBGC em várias de suas publicações, que a governança deve ser pensada, 

levando em consideração os aspectos da empresa e da família em questão. A 

governança não deve ser algo estático, onde uma vez implementada, não se 

modifique, pelo contrário, a governança deve ser dinâmica e acompanhar os 

movimentos da organização. Neste sentido, de acordo com o proprietário, algumas 

práticas no contexto atual, apenas engessariam a empresa e não trariam valor aos 

negócios, considerando o tamanho da empresa e formato familiar, onde apenas uma 

geração está envolvida nos negócios e no momento atual, apenas uma pessoa da 

família trabalha na empresa e possui patrimônio investido. Esse comentário foi 

efetuado quando questionado sobre a existência de um conselho de família.  

É relevante pontuar que o conceito de governança deve ser lido e aplicado 

em conjunto com os princípios fundamentais para uma boa governança, que de 

acordo com o IBGC (2015) são: Tratamento justo e igualitário, transparência de 

informações, prestação de contas responsável e responsabilidade corporativa. Neste 

sentido estes princípios fazem parte dos valores da empresa, ressaltados pelo 

proprietário quando este apresentou a história da empresa ABC Ltda, comentando 

que aprendeu “de berço” com seu avô a praticar o correto e tratar a todos de forma 

justa. Cita ainda que a maioria dos funcionários da empresa possuem bastante 

tempo de casa, o que sinaliza a ele que as pessoas estão satisfeitas e se sentem 

reconhecidas, estando alinhado com a contribuição de Eisenhardt (1988), onde diz 

que a perspectiva institucional coloca grande ênfase sobre o peso da história da 

empresa para explicar as ações organizacionais. Selznick (1957) complementa 



66 

 

mencionando que institucionalizar significa inserir valores e não apenas atender a 

requisitos técnicos das atividades cotidianas.  

 

4.3 ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS DURANTE AS ENTREVISTAS 

 

As práticas de governança corporativa são tidas como um conjunto de 

mecanismos internos e externos para que as ações e decisões empresariais sejam 

tomadas com o objetivo de maximizar a geração de valor para as empresas 

(SILVEIRA, 2015).  

Desta forma, foi solicitado aos entrevistados quanto às práticas de 

governança existentes na empresa, com o objetivo de não apenas avaliar o 

entendimento dos funcionários acerca do tema, mas também corroborar com a 

métrica do IBGC.  

Neste sentido, conforme abordado por Silveira (2015), o Conselho de 

Administração é considerado o principal dispositivo de governança, é considerado 

um elemento essencial para uma estrutura de governança.  

O proprietário da empresa entende da importância de um Conselho de 

Administração, no entanto destaca o custo que um Conselho de Administração bem 

formado traz para a empresa e considerando o momento atual da empresa, ainda 

em processo de recuperação da recente crise econômica enfrentada pelo Brasil, a 

empresa precisa se concentrar em alavancar seus negócios, gerando receita para 

seus projetos futuros.  

Os elementos destacados como “8 Ps” da governança indica a preocupação 

com a funcionalidade da governança corporativa, sintetizando desta forma o 

ambiente de governança corporativa da empresa (ANDRADE; ROSSETTI, 2012). 

Desta forma, através dos aspectos essenciais de propriedade, princípios, propósitos, 

papéis, poder, pessoas, práticas e perpetuidade pode-se observar na ABC Ltda a 

existência de práticas para buscar a maximização e a longevidade da empresa. A 

título de exemplo, podemos citar as práticas relacionadas à proteção da 

propriedade, como o contrato social. Os princípios de equidade, transparência, 

responsabilidade e conformidade, assim como a história e o legado do fundador. O 

fortalecimento da missão e propósito com o estabelecimento de um planejamento 

estratégico.  
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De acordo com a análise das informações preenchidas pela empresa ABC 

Ltda, na métrica de governança corporativa disponibilizada pelo IBGC, o estágio de 

governança é embrionário. Foi possível notar um GAP entre as práticas existentes 

na empresa objeto de pesquisa e as recomendadas pelo IBGC, relacionadas 

principalmente a papéis, pessoas e adequação das práticas em si.  Podemos 

corroborar esse resultado através das entrevistas efetuadas durante a pesquisa, 

pois quando os entrevistados foram questionados para relatar as práticas de 

governança existente na empresa, um número reduzido de práticas foi relatado, 

sendo a maioria delas relacionadas à dimensão de Órgão de fiscalização e controle.  

Com relação a estas práticas, foi comentado pelos entrevistados a existência 

de uma série de indicadores, políticas, processos e de atividades de controles, 

assim como a existência da auditoria independente na empresa.  Baremblitt (1996) 

nos faz lembrar que as pessoas são protagonistas de práticas cotidianas e Selznick 

(1957) complementa afirmando que as estruturas organizacionais são moldadas às 

características e comprometimento dos participantes.  

O quadro 7 demonstra as práticas de governança corporativa, implementada 

na empresa ABC Ltda, citadas pelos entrevistados.  

 

QUADRO 7 – Práticas de governança corporativa identificadas na empresa ABC Ltda 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

As práticas identificadas durante as entrevistas, relatadas pelos entrevistados,  

estão relacionadas aos seguintes temas:  
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a) Custo do produto: Processo estruturado e segmentado, incluindo melhorias 

sistêmicas de aberturas de dados e geração de informações analíticas para prover 

de forma acurada o custo do produto, facilitando e direcionando a tomada de 

decisões da empresa.  

b) Auditoria independente: Há existência de uma auditoria independente 

garante aos proprietários que os controles internos e macro-processos da empresa 

estejam funcionando de forma adequada, refletindo nas demonstrações contábeis a 

posição patrimonial e financeira da empresa.  

c) Reuniões gerenciais: O alinhamento interno entre a Alta administração e os 

níveis gerenciais ocorre de forma frequente, buscando a resolução de problemas 

específicos do dia-a-dia, o alinhamento das decisões e o planejamento da agenda 

de projetos, assim como a coesão do time. 

d) Resíduos industriais: A empresa ABC Ltda, preocupada com os temas de 

sustentabilidade, trata os resíduos industriais, destinando-os corretamente através 

de uma indústria especializada que coleta os materiais e entrega um laudo 

certificando a coleta e destino apropriado.   

e) Planejamento estratégico: Em 2018 a empresa iniciou a elaboração de seu 

planejamento estratégico para os próximos anos. Desde sua fundação, é a primeira 

vez que a empresa estabelece seus objetivos e metas de forma estruturada e 

abrangente, considerando ações de curto, médio e longo prazo. O planejamento 

está sendo construído com a participação de todos os gestores e; portanto todos os 

entrevistados.  

f) Políticas Internas: Foram mencionadas pelos entrevistados algumas 

políticas estabelecidas na empresa ABC Ltda, demonstrando controle, servindo de 

base para as decisões e ações da empresa em qualquer nível.  

g) Alçada de aprovações: A empresa possui níveis e limites de aprovações 

para as principais atividades em seus macro-processos. Isso inclui decisões e 

necessidades de investimentos, custos e despesas. 

 

O entrevistado D5 destacou um ponto importante sobre os sistemas 

operacionais da empresa, o qual é uma das fontes de informação para a execução 

dos controles.  
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Em janeiro um novo sistema começa a rodar, onde começa a ter 
informações. Não que antes não tinha, mas era preciso cavocar para 
conseguir. Agora com o sistema você consegue ter informações em 
um curto espaço de tempo (Entrevistado D5). 

 

 

É possível entender que a empresa está buscando a melhoria constante de 

seus processos, fato este evidenciado não apenas com o trecho acima, mas 

também em diversos momentos, trazidos pelos entrevistados. Alguns entrevistados 

mencionaram processos que foram modificados ou melhorados ao longo dos anos. 

A título de exemplo temos a melhoria na rotina das requisições de produtos. 

O fato de existir práticas adotadas e em constante aprimoramento remete à 

existência de capacidade dinâmica na empresa, com comportamentos e habilidades 

que suportam a modificação e aprimoramento de processos. Zollo e Winter (2002) 

reforça esta visão, pois define que capacidade dinâmica é um padrão aprendido por 

meio do qual modifica suas rotinas operacionais, buscando melhorar sua efetividade. 

 

Conforme a empresa vai ficando mais madura, você vai tendo maior 
controle sobre os processos,vai criando controles e tirando outros 
que não te serviram. Antes você não tinha nada, depois passou para 
um papelzinho, agora você já tem um computador que vai te permitir 
um banco de dados de quanto você consumiu (Entrevistado D1). 

 

 

Outra prática citada é a existência de políticas, que ajuda a estabelecer 

controles na empresa e em consequência gerar indicadores e ações para tomada de 

decisão. Foi assim com a política de adiantamento de viagens que no passado 

existia certa informalidade na obtenção dos adiantamentos e atualmente existe uma 

regra estabelecida e aprovada, prevendo critérios para realização de adiantamentos 

e prestação de contas dos valores.   

Embora existam práticas implementadas na empresa, nota-se que o conceito 

de práticas de governança ainda é desconhecido pelos entrevistados e um tema 

incipiente na empresa. É unanime entre os entrevistados, duvidas em torno do 

conceito de governança e quando questionados a respeito das práticas de 

governança corporativa na empresa, muitas vezes a primeira resposta foi a negação 

da existência de práticas implementadas, sem correlacionar com as práticas 

existentes de fato, que nota-se pelo grau de estruturação e formalização dos 
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processos, assim como o próprio discurso dos entrevistados. Após instigar os 

entrevistados, várias práticas relevantes foram identificadas, conforme já comentado 

anteriormente, o desconhecimento ou dificuldade de associação destas práticas com 

o tema governança corporativa, nos sugere que as pressões externas regulatórias 

exercem uma pressão relevante para institucionalizar as práticas de governança, 

pois como a empresa ABC Ltda não possui esta obrigatoriedade, por não possuir 

ações no mercado de ações, a falta de imposição legal, faz com que a empresa 

responda de forma mais lenta e voltada para necessidades pontuais considerando o 

momento atual e maturidade da empresa, esse entendimento converge com Scott 

(1987), onde aborda que não existe uma, mas diversas variantes à pressão para 

institucionalização, variando de acordo com o tamanho da Organização e situações 

reguladoras que leve a institucionalização em velocidades diferentes.  

 

Eu acho que é um assunto novo ainda na empresa (Entrevistado 
D4). 
 
 
Com relação a governança pra fins de sócios e funcionários. A meu 
ver ainda é bem cru esta questão. (Entrevistado D3). 
 
 
Eu não tenho conhecimento, acho que não temos nada. 
(Entrevistado D1). 
 
 
Eu não tenho conhecimento suficiente do que é a governança em si. 
(Entrevistado D2). 

 

Não temos um projeto de governança estruturado. Bom, nos estamos 
fazendo o planejamento estratégico para o ano que vem. 
Necessariamente algumas ações se enquadrariam né. Nós temos 
alguns processos de ética interna do que se pode ou não se pode 
fazer também. Mas é um tema não muito entendido acho que pela 
equipe, então eu não consigo te dizer exatamente o que faz parte da 
governança ou não (Entrevistado D6). 

 

Os entrevistados foram questionados com relação ao clima de mudança na 

empresa, buscando identificar a aceitação dos colaboradores para implementação 

de práticas ainda não existentes, o que acarretaria em mudanças de processos e até 

mesmo alterações mais amplas, impactando a organização em todos os seus níveis 

e atividades. As respostas foram unanimes quanto a aceitação dos colaboradores, 

desde que a mudança acompanhe um processo estruturado, de informação e 
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orientação do que se pretende e com relação aos benefícios do processo, tanto para 

a empresa quanto de forma individual para os colaboradores. Foi citado que 

qualquer mudança, por menor que seja, gera um pouco de desconforto nas pessoas, 

sendo que um processo organizado e informativo vem justamente para reduzir 

qualquer ansiedade por parte dos colaboradores, gerando assim, maior aceitação 

para implementação de práticas necessárias, principalmente se o colaborador 

consegue se enxergar neste processo.   

 
Se for bem traduzido para um chão de fábrica o que é a governança 
e o que se ganha com isso, acredito que sim. Se as pessoas 
entenderem o que estão fazendo, que elas estão melhorando o 
conceito de trabalho, estão melhorando o desenvolvimento da 
empresa e podem até utilizar estes conceitos na sua própria 
residência (Entrevistado D2). 

 

Todos os entrevistados, sob os diversos níveis, apresentaram uma visão 

muito positiva com relação aos proprietários, no que diz respeito à abertura e 

receptividade para implementação de novos projetos, de aceitar ideias inovadoras 

que possam trazer benefícios para a empresa. 

Itens já descritos anteriormente, tais como a longevidade da empresa, a 

história do fundador, o qual fundou a empresa como forma de diversificar seus 

negócios, os prêmios recebidos relacionados à qualidade, eficiência e crescimento 

operacional, assim como o desejo do atual proprietário em ser uma empresa líder no 

setor e seguir o legado do seu avô, são indícios de uma liderança voltada para a 

mudança e para a inovação, conforme defendido por Meireles e Camargo (2014) 

acerca dos elementos de capacidade dinâmica, desenvolvidos ao longo da trajetória 

organizacional.  

  Mesmo constatando que a empresa é aberta para novos projetos, metade 

dos entrevistados não implementariam boas práticas de governança corporativa  no 

cenário atual da organização. De uma forma geral, a opinião foi negativa 

considerando necessidade de disponibilidade de recurso financeiro para qualquer 

implementação.  

 
Porque eu acho que tem prioridades, e essa não é a maior prioridade 
agora, a prioridade é sobreviver. É alavancar vendas, se manter em 
uma saúde financeira estável (Entrevistado D2).  
 
 
O momento financeiro não é o mais propicio (Entrevistado D3). 



72 

 

 

Como não se tem dinheiro, eu acho que não implementaria ( 
Entrevistado D5).  
 

 

De outro lado, o entrevistado 5 também reconheceu que implementaria 

práticas de governança corporativa, em se tratando de esforço que implique apenas 

em dedicação de tempo e dos recursos já disponíveis na empresa,  isolando a parte 

financeira.  

A parte de tempo sim, é isso que agente está fazendo. É isso que 
nós estamos trabalhando (Entrevistado D5).  

 

 
 

Os temas relacionados a dinheiro, custo, despesa, investimento, enfim 

disponibilidade financeira, aparecem em vários trechos das conversas com os 

entrevistados, no entanto é relevante perceber que as práticas de governança, 

devem ser tidas como legitimas na sociedade. Isso porque existe a expectativa de 

que as empresas atuem de maneira socialmente responsável e desta forma não se 

deve ter uma visão estritamente econômica acerca das práticas de governança. 

(AGUILERA; CUERVO-CAZURRA, 2004).  

Ainda em se tratando das práticas de governança corporativa identificadas na 

empresa ABC, e contrastando com as práticas preconizadas pelo IBGC, verificamos 

que algumas práticas ainda não estão totalmente implementadas de acordo com as 

recomendações do IBGC. Como exemplo, podemos citar as atividades de 

Compliance na empresa, onde a área possui maior foco de atividades nas questões 

de qualidade dos produtos e cumprimento de legislações nesta área. As demais 

rotinas de um departamento de Compliance, como assegurar que toda a 

organização esteja em conformidade com os seus princípios e valores, refletidos em 

políticas, procedimentos e normas internas, assim como legislações, ficam a cargo 

do Controller da empresa, o que poderia gerar algum conflito de interesse e 

problemas de segregação de funções. Quando questionados, sobre este fato, os 

entrevistados mencionaram que a empresa faz acomodações em suas estruturas, 

considerando o tamanho da empresa e conhecimento dos seus colaboradores.  

Outro exemplo de prática de governança corporativa que apresenta 

oportunidade de melhoria na empresa, se comparado com as práticas de 
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governança corporativa preconizadas pelo IBGC, é com relação ao código de 

conduta, pois o mesmo é pouco divulgado internamente e não exige adesão formal 

dos colaboradores, assim como não há um processo periódico para revisão e 

reforço do código entre os colaboradores. Praticamente o único contato do 

colaborador com o código é no momento de sua entrada na empresa. Isso leva a ter 

um canal de denúncias fraco, não existindo a divulgação do canal como um 

instrumento efetivo de coleta de opiniões, denúncias, combate a fraudes, corrupção 

e demais atos ilícitos. A empresa concorda que há espaço para melhorias neste 

sentido, menciona que é algo que já estão buscando revisar, passando pela revisão 

do código de conduta, bem como o processo de adesão, comunicação e reforço 

periódico aos colaboradores. 

O fato de existirem práticas de governança que não estão totalmente 

implementadas ou ainda um tanto quanto esquecidas na empresa está alinhada com 

a visão de Scott (1987) que defende que as práticas podem ter surgido como 

resposta a um problema específico e que passam a ser replicadas sem posterior 

questionamento, independente da existência de novas e melhores soluções ao 

problema original.  

Cabe lembrar que de acordo com o IBGC (2006), a adoção de melhores 

práticas de governança corporativa, traz benefícios para a empresa como a maior 

profissionalização e alinhamento de interesses, maior formalização dos processos 

de trabalho, aprimoramento do processo decisório, separação clara dos papéis, 

melhor gestão dos riscos e dos controles internos, pontos estes fundamentais para a 

rotina das empresas.  

Os entrevistados foram questionados sobre quais são os riscos para 

implementação das boas práticas de governança corporativa na empresa. O 

resultado obtido encontra-se no quadro 8.  
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QUADRO 8 – Riscos para implementação das boas práticas de governança corporativa.  

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Interessante notar que um dos riscos apontados é a não implementação das 

práticas, no sentido de mostrar uma preocupação com processos de inovação.  

 

Eu entendo que as boas práticas em geral, principalmente em 
empresas pequenas você tem que estar se mexendo, mudando, 
mudando de prática, mudando de olhares, porque é muito fácil você 
errar e você tirar a empresa daquele nicho por uma besteira e acabar 
com tudo (Entrevistado D1). 

 

Algumas falam dos entrevistados demonstraram preocupação relacionada a  

uma cultura nas pequenas ou médias empresas familiares, que generalizando é a 

questão de mudanças de ultima hora em processos e procedimentos já 

estabelecidos para conseguir um cliente por exemplo, o que abre uma exceção em 

uma política ou procedimento pré-estabelecido. Desta forma, alguns entrevistados 

entendem como risco o fato de determinar uma política mais severa e por fim os 

proprietários acabarem cedendo a uma regra e aprovando em ultima instancia algo 

diferente da regra.  

A resistência ou sabotagem dos colaboradores está relacionada com o fato 

dos colaboradores, não participarem, de trabalhar contra algo, enfim de complicar as 

coisas.  
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Você vai criar uma resistência na equipe, se for imposto de uma 
forma que elas não entendam o processo, ou o porque das coisas. 
Pode haver uma sabotagem né. Acho que esse seria o maior risco 
(Entrevistado D6). 

 

Resistência dos funcionários, porque eles já estão acostumados com 
uma determinada linha, então qualquer mudança que tire-os da zona 
de conforto, não é vista com bons olhos. (Entrevistado D4). 

 

Ainda há um receio de que a governança seja algo estático, de difícil 

modificação e adaptação à realidade da empresa, gerando maior burocracia e 

engessamento dos processos.  

A fantasia de que as práticas de governança enrijecem os processos é 

explorada por Selznick (1957) quando fala sobre a evolução do processo de 

institucionalização, o qual sofre pressões ao longo do tempo. Os valores substituem 

os fatores técnicos e conforme nos lembra Baremblit (1996), as pessoas são 

responsáveis por mobilização das ações. Scott 1987) salienta que em organizações  

institucionalizadas, estas buscam apoio e legitimação de seu ambiente ao conforma-

se com as normas e requisitos que este gera.  

 
E ai com a governança corporativa você tem que dizer e fazer seguir 
daquele jeitinho. Então acho que o risco seria esse, talvez você ficar 
preso, ate as vezes você poderia até fazer algo melhor, mas você 
fica amarrado aquela situação da governança (Entrevistado D3). 
 
 
Pode ser uma vez implementado, talvez você fazer algo que te deixe 
muito travado ( Entrevistado D3).  

 

A parte burocrática seria um dos entraves. Travar tua produção 
mediante muito papel (Entrevistado D2).  

 

Por fim, os entrevistados foram questionados sobre quais são as barreiras 

para implementar as boas práticas de governança corporativa na empresa ABC 

Ltda. Os achados estão refletidos no quadro 9. 
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QUADRO 9 – Barreiras para implementação das boas práticas de governança corporativa  

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Iniciamos comentando a questão de falta de apoio externo, que neste estudo 

está relacionado a questão de incentivos do governo para implementações ou 

investimentos de natureza administrativa em uma organização. Foi pontuado por um 

dos entrevistados que há muitos recursos do Governo para vários fins em uma 

organização, por exemplo, se for necessário ampliar a fábrica, há recursos 

destinados para isso. No entanto, não há incentivo para assuntos mais abstratos 

como foi utilizado pelo entrevistado, inclusive não há linhas de crédito bancário desta 

natureza. Considerando que a limitação financeira é uma grande barreira na 

empresa, se houvesse um incentivo financeiro externo, permitiria a empresa realizar 

alterações necessárias e até mesmo a contratação de serviço especializado para 

garantir um processo mais robusto, mais rápido e assertivo de governança 

corporativa. 

 
Todo o processo que você vai fazer na empresa demanda 
investimento e agente não ve muito recurso do governo ou recurso 
externo para fazer um investimento nisso. Se nós formos ampliar a 
fábrica, há recursos para isso, se vai comprar maquinário, há 
recursos para isso, mas para implementar algo mais abstrato, eu 
diria assim como a governança, agente não ve muito, agente não 
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consegue vender essa ideia para um gerente de banco, ou alguém 
pra investir nisso (Entrevistado D4). 

 

O desconhecimento do assunto também foi lembrado como uma barreira, pois 

gera certo receio em torno do tema, o que é, quais os benefícios, o que esperar 

após a implementação, quanto tempo leva para implementar, o que deve ser feito, 

por onde começar, qual o ganho de implementar um sistema de governança, entre 

outra inquietudes.  

 
A falta de informação sobre o assunto nos faz não acreditar tanto ou 
não saber exatamente o que que ele pode trazer de beneficio para a 
empresa (Entrevistado D4). 

 

Custo também foi lembrado pelos entrevistados de uma forma ampla. Qual 

seria o custo operacional de um sistema de governança?  

 
Em uma empresa familiar isso cria diretamente a palavra custo 
(Entrevistado D2). 

 

Cultura de Administração foi citado considerando a dificuldade em romper 

uma cultura que vem sendo construída ao longo das gerações.  

 
Implantar qualquer novidade é muito difícil porque justamente é uma 
cultura que vem de geração para geração. Então essa passagem de 
bastão de alguém que veio antes, ou aprendeu com o pai, com o 
avô. Ele traz aquela cultura de administração. Então, isso eu vejo 
como grande bloqueio que tem nas empresas familiares 
(Entrevistado D6). 

 

A teoria institucional coloca ênfase no pilar regulatório ou normativo, a fixação 

de normas e a aplicação ao longo do tempo especificam como deveriam ser 

realizadas as coisas, definem meios legítimos para perseguir os fins desejados 

afirma Zucker (1987). Podemos inferir, que tudo que foge a um processo de 

repetição e já instituído, gera uma resistência para aceitação. Uma acomodação, um 

conformismo. 

A acomodação, ou pode também ser traduzido como a falta de iniciativa em 

propor algo novo, em começar algo diferente já que o modelo atual está funcionando 

de alguma forma, o velho jargão, sempre foi assim.   

 
As pessoas aqui tem muito tempo de casa, então aquele negócio, a 
famosa frase, sempre foi assim (Entrevistado D3).  
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Outra barreira citada durante as entrevistas refere-se ao baixo 

comprometimento dos colaboradores, pois as pessoas não tem comprometimento 

com a empresa, não querem ficar muito tempo na empresa, e são motivadas a 

objetivos especificos como a compra de um carro ou um celular.    

A quebra de paradigmas é outra barreira apontada. Alterar o modelo ou 

padrão mental das pessoas é tarefa que necessita esforço, sem exclusão das 

pessoas, independente de seu nivel hierárquico.  

 
Você quebrar paradigmas, mudar algumas coisas nas pessoas é 
bastante complicado. Eu estou falando em todos os níveis, desde o 
dono da empresa até o porteiro, ou até o faxineiro (Entrevistado D5).  

 

Pelas experiências da empresa com mudanças ou implementações de 

políticas, os colaboradores apresentam resistência em cumprir novas regras. Além 

de gerar certo descorto e desconfiança pelo conceito do “novo”, da “mudança”, de 

uma nova “diretriz”.  

 
E quando as pessoas entram com novas visões, não digo 
atualizadas, mas com uma visão diferente, querendo mostrar serviço, 
também querendo organizar as coisas, ainda há muita restrição 
(Entrevistado D3).  

 

Além das questões já levantadas sobre custo e investimento financeiro 

necessário para implementar boas práticas de governança corporativa, a 

necessidade de traduzir estes investimentos em ganho, foi mencionada. É relevante 

entender que se não se traduzir em ganho, dificilmente se implementa algum 

processo em uma organização.  

Com relação a indisponibilidade financeira foi comentado que atualmente a 

empresa não possui dinheiro em caixa, as entradas de recursos são utilizadas para 

as despesas e custos rotineiros e essenciais da empresa.   

A falta de planejamento a longo prazo também foi comentada como um 

obstáculo. Os colaboradores estão focados em seu dia a dia e não é possível parar, 

alinhar e pensar em necessidades futuras.  

 
Falta tempo para planejar e analisar. Muita execução no dia a dia, 
falta tempo para planejamento, planejamento mais a longo prazo, 
onde certamente entraria tudo isso (Entrevistado D4).  
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A questão da falta de investimento, também está um pouco relacionada com a 

barreira de falta de dinheiro e a falta de apoio já comentado. Pois, como não há 

apoio externo e não há dinheiro sobrando em caixa, falta desta forma um 

investimento destinado a este fim.  

Imaturidade dos colaboradores foi apontado considerando que a maioria dos 

funcionários são jovens e na maioria dos casos não estão interessados em saber o 

que a empresa vai ganhar.  

A falta de tempo para novos projetos também está bastante próxima do 

conceito de falta de planejamento. O tema surgiu quando o entrevistado nos falou 

que a agenda da alta administração, ou das pessoas que poderiam estar envolvidas 

com o tema de governança corporativa é bastante complicada, a experiência de 

projetos anteriores mostra dificuldade em evoluir, de todos respeitarem os 

compromissos do projeto. As pessoas ficam presas a sua rotina diária, sobrando 

pouco tempo para novos projetos.  

 
Enquanto você está em uma sala de reunião, tem gente olhando na 
janela, gente batendo na porta, telefone tocando. Hoje, realidade 
nossa, nós, ao meu ver, não teríamos tempo para a governança 
(Entrevistado D3).  

 

Por fim, temos a baixa escolaridade dos colaboradores, o que limita bastante 

o conhecimento e a capacidade de executar algo inovador, diferente da rotina diária.  

 

Quanto à frequência com que as barreiras foram citadas pelos entrevistados, 

foi possível notar que a questão financeira é sem dúvida a mais representativa, seja 

ela pela indisponibilidade financeira atual da empresa, a qual foi citada como uma 

das barreiras por 3 dos 6 entrevistados, ou seja 50% dos entrevistados. Ou pelo 

custo que pode estar associado com a implementação das boas práticas de 

governança, o qual foi citado por 2 dos 6 entrevistados.  

 O quadro abaixo detalha a frequência com que cada barreira aparece, 

considerando as respostas coletadas durante as entrevistas com os 6 respondentes.  
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QUADRO 10 – Frequência das barreiras identificadas.  

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

A resistência em cumprir novas regras também aparece como uma das 

barreiras mais citadas, foi apontada por 3 dos 6 entrevistados. O que nos alerta para 

o fato de experiências anteriores com dificuldades enfrentadas para adotar novos 

processos, novos procedimentos, novas políticas, enfim, novo fluxo e novas rotinas 

de trabalho. Teece et al. (1997) aponta o dinamismo do ambiente e seus processos, 

rotinas, padrões e práticas como um dos tripés da capacidade dinâmica, a sua 

ausência de dinamismo, por sua vez gera a ausência da capacidade dinâmica.  

Esta barreira vai de encontro com o depoimento de um dos entrevistados, o 

qual citou sobre a dificuldade em implementar a atual política de adiantamento de 

viagens na empresa: 

 

Após a política implementada, com aval do proprietário, as pessoas 
não cumpriram, sempre com uma desculpa de que agora não tenho 
tempo, o caminhão está esperando para sair, “n” razões. 
(Entrevistado D3).  
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4.4 EMPRESA FAMILIAR 

 

Utilizando o conceito de Steier et al. (2015), as empresas familiares podem 

ser difíceis de conceituar pois variam de acordo com o envolvimento familiar, de 

acordo com o controle da propriedade e gerenciamento. Ulrich (1997) considera que 

o conceito familiar tem sentido amplo. Para entender a empresa ABC Ltda utilizamos 

os 3 Círculos da empresa familiar de Davis e Tagiuri (1982), que de acordo com 

Silveira (2015) o uso deste modelo dos 3 Círculos, ajuda a identificar os públicos de 

interesse das empresas familiares e a compreender seus diferentes interesses e 

ponto de vista com relação a organização. Lembrando que os 3 Círculos congregam 

3 dimensões denominadas: Propriedade, Gestão/ empresa e Família. Estas 3 

dimensões podem formar intersecções entre elas, no caso de uma pessoa que 

ocupa mais de 1 posição na empresa. A dimensão propriedade, diz respeito ao 

controle da empresa. São apenas proprietários da organização. Na dimensão 

gestão/ empresa, identificam-se aqueles que não possuem participação no capital 

social da empresa, são os colaboradores de uma forma geral.  Por fim, a dimensão 

família são os membros da família que não possuem participação no capital e não 

atuam como colaboradores da empresa.  

Conforme representado na figura 10, verificamos que o posicionamento dos 6 

entrevistados, considerados pessoas chaves, que possuem certo grau de 

autonomia, poder de decisão, alçada de aprovação e que influenciam e direcionam o 

trabalho dos demais colaboradores na empresa ABC Ltda, possuem as seguintes 

relações de interesse: 

• 1 entrevistado proprietário, ao mesmo tempo membro da família e também com 

atuação na empresa. Possui intersecção com os 3 Círculos.  

• 1 entrevistado proprietário, não membro da família, no entanto com atuação na 

empresa. Possui intersecção com 2 Círculos. E,  

• 4 não proprietários, não membros da família e com atuação na empresa. 

Possuem apenas interesse no Grupo Gestão/ empresa.  

Podemos perceber pelo Organograma da empresa ABC Ltda, que sua 

estrutura de alta administração e gestão é enxuta, sendo cerca de 80% de seu 

quadro de funcionários, alocado em áreas operacionais, diretamente ligadas ao 

processo produtivo.    



82 

 

Identificamos que todos os entrevistados possuem 15 anos ou mais de 

vivência em empresas familiares. O que representa um quadro de colaboradores 

bastante experiente no contexto de empresa familiar, conhecendo a dinâmica de um 

negócio familiar, seus desafios e complexidades.  

Já com relação ao tempo de empresa ABC Ltda, 1 dos entrevistados possui 

menos de 5 anos, 2 entrevistados possuem de 5 a 10 anos e 3 entrevistados 

possuem 15 anos ou mais de empresa. O que sugere um grupo de nível gerencial e 

de alta administração bastante experiente e já familiarizados entre si, gerando maior 

proximidade e sinergia nas atividades do cotidiano.  

Para Eisenhardt (1988) a perspectiva da teoria institucional coloca grande 

ênfase sobre o peso da história da empresa para explicar as ações organizacionais, 

o que nos faz relacionar com o discurso do proprietário e membro da família.  

 
As conversas do que é uma empresa familiar você tem no almoço de 
domingo, jantar na casa da avó, viagem com a mãe, com o pai. 
Então você nasce na empresa (Proprietário e membro da família)  

 

Adicionalmente, em uma reunião de apresentação da empresa, o proprietário 

comenta que deseja continuar o legado do avô, o qual foi o fundador da empresa. 

Essas são demonstrações que entendemos que a empresa carrega o peso de sua 

história e orienta suas ações organizacionais. Seu desejo de crescer e prosperar 

seguindo os ensinamentos de uma vida, passando ao longo das gerações.  
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5 CONCLUSÕ/ES E RECOMENDAÇÕES 

 

Neste item da pesquisa, apresentaremos as considerações finais. Inicialmente 

serão apresentadas as conclusões deste estudo e em seguida as recomendações 

para estudos futuros.   

O objetivo desta pesquisa foi analisar as barreiras para implementação das 

boas práticas de governança corporativa preconizadas pelo IBGC em uma 

organização de natureza familiar 

 

5.1 CONCLUSÕES 

 

Respondendo ao primeiro objetivo específico desta pesquisa, que é o de 

identificar o nível de maturidade da empresa ABC Ltda, verificou-se que a empresa 

encontra-se no estágio embrionário de governança corporativa. A pontuação obtida 

foi abaixo de 20 pontos. A maturidade foi avaliada utilizando a métrica de 

governança corporativa disponibilizada pelo IBGC. Embora o IBGC (2015), em seu 

código de melhores práticas de governança corporativa afirma que não há um 

modelo único de governança e que as práticas não são imposições, mas sim são 

recomendações, são referências para aplicação, considerando um alicerce sobre o 

qual a governança se desenvolve, nota-se que a empresa ainda possui um longo 

caminho para atingir maior maturidade em termos de implementação de práticas de 

governança corporativa.  

Esse resultado ainda embrionário nos remete a Blair (1995), pois as práticas 

de governança são um conjunto de meios jurídicos, culturais e arranjos que 

determinam como as organizações operam. A ausência das práticas induz à 

ausência de processos, rotinas, procedimentos que estabeleçam as regras da 

Organização. Aguilera e Cuervo-Cazurra (2004) aborda que a institucionalização das 

práticas de governança envolvem tanto aspectos relacionados à eficiência da prática 

em si quanto a relação ao aspecto da legitimidade que elas geram. 

Mesmo em se tratando de uma empresa familiar de médio porte, onde não há 

intenções de curto e médio prazo para abertura de capital ao mercado, ou ainda 

busca por capital de terceiros ou investidores, a empresa pode se beneficiar 

significativamente de um processo de governança estruturado e adaptado ao seu 

porte e complexidade de seus negócios. Em um trabalho de pesquisa do IBGC 
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(2006), destacam-se os benefícios da governança tais como: maior 

profissionalização e alinhamento de interesses, maior formalização dos processos 

de trabalho, aprimoramento do processo decisório, separação clara dos papéis, 

melhor gestão dos riscos e dos controles internos. 

Quanto ao segundo objetivo específico que é o de contrastar as práticas 

preconizadas pelo IBGC com as identificadas na empresa ABC Ltda, percebeu-se 

que são poucas práticas implementadas se comparado com as práticas 

recomendadas de acordo com o caderno de boas práticas do IBGC (2015), fato este 

evidenciado no preenchimento da métrica e reconhecido pelos entrevistados, 

incluindo seus proprietários. Com relação a dimensão Sócios, nota-se oportunidade 

de melhoria na formalização da governança, principalmente revendo o contrato 

social. De acordo com o IBGC (2015), o contrato social deve conter a forma de 

funcionamento da organização, incluindo as alçadas e as atribuições de cada agente 

de governança. Este documento deve contribuir para a transparência do sistema de 

governança da organização, fomentando assim a confiança nas relações com todas 

as partes interessadas. Já com relação a dimensão Conselho de Administração, não 

há conselho estabelecido na empresa. Conforme assinalam Andrade e Rossetti 

(2012), o Conselho de Administração é um órgão de direcionamento e 

monitoramento. Há por principio uma separação formal dos processos e papéis que 

cabem ao Conselho e a Diretoria. Em suma, o Conselho trata de decisões de 

controle e a Diretoria, decisões de gestão. Com relação a estrutura de governança, 

Meyer e Rowan (1977) propõe estruturas formais, estruturas de controle e 

coordenação de atividades que permite a organização obter vantagem competitiva.    

Na dimensão Diretoria constatou-se práticas implementadas relacionadas a 

avaliação anual de controles internos, existência de um código de conduta e ética, 

avaliação e acompanhamento de plano de ação para os diretores e gerentes. No 

entanto ainda há um lacuna grande relacionada a transparência, já que a empresa 

não disponibiliza informações institucionais e de governança. A transparência é um 

dos princípios básicos de governança corporativa de acordo com o IBGC (2015). 

Rossoni (2010) corrobora esta visão onde menciona que a implementação das 

práticas de governança corporativa possa ajudar a construir e reconstruir as 

organizações de forma a prover maior transparência nas ações e resultados 

alcançados. 
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A dimensão de Órgãos de Fiscalização e Controle, apresenta maior número 

de práticas implementadas na empresa, sugere-se que este fato é pela relevância 

dos controles internos para as organizações, já que o propósito dos controles é 

salvaguardar os ativos e monitorar as questões contábeis e administrativas. Para 

Zucker (1987) nota-se quando um processo se tornou habitual, o mesmo se torna 

institucionalizado. Por institucionalização, entenda-se que é o processo por meio do 

qual os componentes da estrutura formal se tornam aceitos, necessários e, portanto 

legitimado (AGUILERA; CUERVO-CAZURRA, 2004).  

A empresa conta com Auditoria Independente, com uma área responsável por 

Compliance, mas que ainda não possui um programa de Compliance formalizado.  A 

falta de formalização demonstra que não podemos afirmar que este processo está 

de fato instituído, pois não está formalizado em políticas e procedimentos. Rossoni 

(2010) corrobora mencionando que é importante que as práticas adotadas por uma 

empesa estejam bem documentadas, para que tenham entre outros efeitos, caráter 

legitimador, tornando-se práticas institucionalizadas.  

Não podemos deixar de notar a questão da inexistência dos órgãos de 

fiscalização e controle. O código de melhores práticas de governança do IBGC 

(2015) sugere a existência de: comitê de auditoria, conselho fiscal e auditoria 

interna. Estes órgãos, cada qual com sua abrangência e responsabilidade, são 

relevantes. No caso do Comitê de Auditoria para o assessoramento do Conselho de 

Administração, assegurando a qualidade das demonstrações financeiras. O 

Conselho Fiscal, atua de forma independente fiscalizando todos os órgãos. Possui 

atribuições previstas em lei. A auditoria Interna possui a responsabilidade de 

monitorar, avaliar e recomendar melhorias nos controles internos (IBGC, 2015). Na 

dimensão Conduta e Conflito de Interesses, destaca-se a existência de Código de 

Conduta, a existência de políticas chaves e a proibição de transações entre partes 

relacionadas. Ainda há espaço para melhoria para divulgação do código de conduta, 

assim como o estabelecimento de canais de denúncias formais e melhor estruturado 

para garantir confidencialidade no tratamento das informações e, portanto, confiança 

e credibilidade aos usuários que desejarem efetuar alguma denúncia. O canal de 

denúncias é instrumento relevante para registrar opiniões, críticas, reclamações e 

denúncias, contribuindo não apenas para melhoria dos controles internos, mas em 

última instância para o combate a fraudes internas (IBGC, 2015). 
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A dimensão Empresa Familiar não contempla as práticas recomendadas pelo 

IBGC, não há, por exemplo, regras para contratação de familiares na empresa ou 

um plano de sucessão para os familiares que ocupam cargos chaves na gestão.  De 

acordo com o IBGC (2015), como a governança não é uma solução do “tipo único”, é 

aceitável que a empresa entenda que suas práticas funcionam adequadamente, 

apesar de diferirem das recomendadas pelo IBGC ou ainda não cumpram alguma 

prática considerando a natureza e complexidade das suas atividades.  

A relevância das práticas de governança corporativa e o desejo de 

implementá-las, ou ainda de aprimorar as práticas existentes foram mencionadas 

pelos entrevistados da ABC Ltda. O fato de existir práticas adotadas e em constante 

aprimoramento remete à existência de capacidade dinâmica na empresa, com 

comportamentos e habilidades que suportam a modificação e aprimoramento de 

processos. Zollo e Winter (2002) reforça esta visão, pois define que capacidade 

dinâmica é um padrão aprendido por meio do qual modifica suas rotinas 

operacionais, buscando melhorar sua efetividade. Neste sentido os achados da 

pesquisa referentes ao terceiro objetivo especifico, que é o de analisar às barreiras à 

implementação das boas práticas de governança corporativa preconizadas pelo 

IBGC percorrem vários aspectos. Foi possível perceber as seguintes barreiras: Falta 

de apoio externo, desconhecimento do assunto governança, custo, cultura da 

administração, acomodação ou o “sempre foi assim”, baixo comprometimento dos 

colaboradores, quebra de paradigmas, resistência em cumprir novas regras, 

conseguir traduzir em ganho, indisponibilidade financeira, falta de planejamento de 

longo prazo, falta de investimento, imaturidade dos colaboradores, falta de tempo 

para novos projetos e baixa escolaridade dos colaboradores. 

Essas barreiras possuem questões influenciadoras, e os achados sugerem 

que por traz de todas as práticas em uma organização, existem as pessoas que nela 

trabalham, os quais são responsáveis pelo dinamismo, pela mobilização das ações. 

Complementando o entendimento, onde as pessoas são protagonistas, o 

desconhecimento ou dificuldade de associação das práticas existentes na empresa 

com o tema governança corporativa, nos sugere que as pressões externas 

regulatórias exercem uma pressão relevante para institucionalizar as práticas de 

governança, pois como a empresa ABC Ltda não possui esta obrigatoriedade, por 

não possuir ações no mercado de ações, a falta de imposição legal, faz com que a 
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empresa responda de forma mais lenta e voltada para necessidades pontuais 

considerando o momento atual e maturidade da empresa.  

A teoria institucional coloca ênfase no pilar regulatório ou normativo, a fixação 

de normas e a aplicação ao longo do tempo especificam como deveriam ser 

realizadas as coisas, definem meios legítimos para perseguir os fins desejados 

afirma Zucker (1987). Esse entendimento converge com Scott (1987), onde aborda 

que não existe uma, mas diversas variantes à pressão para institucionalização, 

variando de acordo com o tamanho da Organização e situações reguladoras que 

leve a institucionalização em velocidades diferente e mais rapidamente certas 

práticas.  

Em vários momentos da aplicação do questionário aos entrevistados, foi 

possível perceber que a empresa é bastante focada em sua operação comercial, 

nos projetos e atendimento ao cliente, satisfação e qualidade ao cliente em primeiro 

lugar. Adicionalmente, a longevidade da empresa, a história do fundador, o qual 

fundou a empresa como forma de diversificar seus negócios, os prêmios recebidos 

relacionados à qualidade, eficiência e crescimento operacional, assim como o desejo 

do atual proprietário em ser uma empresa líder no setor e seguir o legado do seu 

avô, são indícios de uma liderança voltada para a mudança e para a inovação, 

conforme defendido por Meireles e Camargo (2014) acerca dos elementos de 

capacidade dinâmica, desenvolvidos ao longo da trajetória organizacional.  

Lembrando que a implementação das práticas de governança corporativa não 

é uma imposição e portanto as barreiras também devem ser enfrentadas de forma a 

buscar mudança e inovação, com elementos do conjunto de comportamentos, 

habilidades, rotinas, processos e mecanismos de aprendizagem.  Esses elementos, 

determinantes das capacidades dinâmicas, são desenvolvidos ao longo da trajetória 

organizacional, em um processo cumulativo de desenvolvimento e aprendizagem 

(MEIRELES; CAMARGO, 2014). 

Com base no exposto, entende-se que os resultados alcançados por este 

estudo podem ser considerados relevantes, pois esclarece as barreiras enfrentadas 

para implementação das boas práticas de governança. O trabalho pode ainda servir 

de estimulo para o aprofundamento de estudos relacionados aos mecanismos para 

transpor as barreiras para implementação das práticas de governança corporativa.  
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5.2 RECOMENDAÇÕES 

 

O trabalho apresentado utilizou-se de uma organização familiar, do segmento 

metalúrgico, com mais de 20 anos de existência, que é administrada pela terceira 

geração no negócio, sem um sistema de governança implementado.  

Os resultados desta pesquisa abrem novas possibilidades para estudos mais 

abrangentes, contemplando estudos de casos múltiplos, podem ser realizados com 

o objetivo de ratificar os pontos identificados e estender a pesquisa para empresas 

com outras áreas de atuação, estados, níveis de maturidade da empresa, 

identificando pontos comuns e divergentes em relação à temática de barreiras da 

implementação da governança.  

Como seria o resultado desta pesquisa se aplicada em uma organização 

familiar em outro Estado brasileiro? Como seria o resultado se a base amostral fosse 

um número expressivo de empresas? 

A replicação desta pesquisa permite avançar na identificação dos principais 

desafios comuns às empresas familiares, para implementação das práticas de 

governança corporativa, assim como auxilia na construção de um marco teórico que 

sirva de base para a discussão das barreiras dentro das empresas familiares e 

órgãos competentes acerca do tema governança, como é o caso do IBGC. Espera-

se que, para estudos futuros, este trabalho possa estimular investigações 

considerando campos ainda não muito explorados e que necessitam de debate e 

inclusão. 
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ANEXO A – ROTEIRO DE PERGUNTAS SEMIESTRUTURADO 

 

Categoria: Governança corporativa 

Subcategoria: Práticas de governança corporativa 

 

Q2: Qual(is) prática(s) de governança corporativa a empresa possui 

implementada(s) ou em processo de implementação? Quando foi(ram) 

implementada(s)?  

Q3: Caso existam práticas não implementadas, poderia relatar se houve algum 

esforço na tentativa de implementação destas práticas de governança? Qual o 

motivo de não ter finalizado a implementação? 

 

Categoria: Governança corporativa na empresa familiar 

Subcategoria: Empresa familiar 

 

Q1: Qual seu nome, cargo e tempo de empresa. Quanto tempo trabalha em 

empresa familiar? 

Q8: Como a empresa estabelece suas estruturas organizacionais e seus processos 

internos. Como são tratados e formalizados os processos internos para a 

realização das atividades diárias? 

 

Categoria: Governança corporativa na empresa familiar 

Subcategoria: Práticas de governança corporativa adotadas pela empresa 

 

Q6: Considerando o momento atual da organização, você entende necessário 

dispender tempo e investimento financeiro na implementação das boas práticas 

de governança corporativa? Justifique sua resposta. 

Q9: Você entende que a empresa e seus colaboradores estão abertos, são 

receptivos a mudanças de suas rotinas de trabalho, visando a implementação 

de práticas de governança corporativa? 
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Categoria: Governança corporativa na empresa familiar 

Subcategoria: Orientação para a mudança 

 

Q4: Na sua opinião, quais são os principais desafios específicos de governança 

corporativa a serem enfrentados pelas empresas familiares? 

Q5: Na sua opinião, quais são os riscos potenciais para implementação das boas 

práticas de governança corporativa? 

 Q7:Contextualize quais são as barreiras, obstáculos, dificuldades para 

implementação das práticas de governança corporativa na sua empresa? 

 

 


