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RESUMO 

 

Casos de corrupção, formação de cartel, concorrência desleal, falência de empresas, 
dentre outros escândalos, compõem o noticiário do cotidiano. Por outro lado, milhares 
de empresas surgem e crescem, algumas de maneira desordenada, oferecendo 
produtos ou serviços fundamentais não somente do ponto de vista comercial, mas 
também na ótica do impacto social que causam, com elevado poder de afetar 
sobremaneira tanto a economia de um país, como ao redor do mundo, influenciando, 
em determinadas situações, negativamente a credibilidade do sistema. Como 
resposta no sentido de prevenir, atenuar e mesmo eliminar tais problemas ou demais 
causas a eles relacionados, surgiu a governança corporativa, que tem como natureza 
a avaliação dos diversos ambientes de uma companhia, caracterizado pelo Instituto 
Brasileiro de Governança Corporativa como o sistema pelo qual as empresas e 
demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os 
relacionamentos entre sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos de 
fiscalização e controle e demais partes interessadas (IBGC, 2015, p. 20). Torna-se 
essencial, sobretudo, avaliar as particularidades de cada empresa, pois as variáveis 
impactantes são diferentes de acordo com as atividades, setor de atuação e porte. 
Tendo como base o universo das empresas familiares, que apresenta por si só uma 
atmosfera rica de estudo, possuindo uma importância salutar no contexto da economia 
brasileira, optou-se por aplicar a pesquisa nesse ambiente. Escolheu-se uma empresa 
de natureza familiar, em fase de implantação plena e amadurecimento do seu sistema 
de governança, cuja área de atuação tem relação direta com os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável. O presente estudo teve como objetivo analisar práticas 
de governança corporativa de uma empresa familiar de engenharia civil que passou 
pelo processo de reorganização administrativa e societária, evidenciando a 
contribuição das suas atividades para o atingimento dos ODS 6 e 8. O objeto de 
pesquisa foi a Gel Engenharia – Goetze Lobato Engenharia S.A., uma construtora de 
obras de infraestrutura atuante em todo o território nacional e América Latina, com 
mais de 27 anos e está na primeira geração, planejando a sucessão para a segunda, 
ainda em fase de implementação plena do seu sistema de governança corporativa. 
Em relação a pesquisa, trata-se de um estudo de caso com natureza qualitativa, sendo 
desenvolvida a partir de uma característica descritiva. A análise da narrativa, a partir 
dos levantamentos encontrados na pesquisa através de entrevistas, em conjunto com 
a observação in loco e a análise documental, evidenciaram que a estrutura de 
governança da empresa está em processo de desenvolvimento, havendo a 
preocupação dos acionistas com a profissionalização plena da companhia, as 
funcionalidades do conselho de administração e demais mecanismos de governança, 
com destaque para o sistema de prestação de contas e compliance, fundamental para 
a execução de novos contratos privados. Por outro lado, tornou-se claro a importância 
da companhia no setor em que atua, principalmente na contribuição dada por ela aos 
ODS 6 e 8. No campo teórico, o presente estudo ratifica a adoção de boas práticas de 
governança como a base angular da gestão dos negócios, ao passo em que no campo 
prático-gerencial torna possível o aprofundamento de pesquisas e estudos acerca dos 
diversos mecanismos de governança, principalmente no que diz respeito à empresas 
familiares em franco crescimento. 
 
Palavras-chave: Empresa Familiar, Governança Corporativa, Compliance, 
Acionistas, Sustentabilidade, Saneamento Básico, ODS. 



ABSTRACT 

 

Cases of corruption, cartel formation, unfair competition, bankruptcy of companies, 
among other scandals, make up the daily news. On the other hand, thousands of 
companies start and grow, some in a disorderly manner, offering fundamental 
products or services not only from a commercial standpoint but also from the 
perspective of the social impact they have, with a high power to greatly affect both 
the economy of a around the world, negatively influencing the credibility of the 
system in certain situations. In response to the prevention, mitigation and even 
elimination of such problems or other related causes, corporate governance 
emerged, which has as its nature the assessment of the various environments of a 
company, characterized by the Brazilian Institute of Corporate Governance as the 
system by which companies and other organizations are directed, monitored and 
encouraged, involving relationships between partners, the board of directors, the 
board of directors, supervisory and control bodies and other stakeholders (IBGC, 
2015, p. 20). Above all, it is essential to evaluate the particularities of each company, 
because the impacting variables are different according to the activities, sector of 
activity and size. Based on the universe of family businesses, which in itself has a 
rich atmosphere of study, having a healthy importance in the context of the Brazilian 
economy, we chose to apply research in this environment. A family-owned company 
was chosen, in the process of full implementation and maturity of its governance 
system, whose area of activity is directly related to the Sustainable Development 
Goals. This study aimed to analyze corporate governance practices of a family-
owned civil engineering company that underwent the process of administrative and 
corporate reorganization, highlighting the contribution of its activities to the 
achievement of SDG 6 and 8. The research object was Gel Engenharia - Goetze 
Lobato Engenharia SA, a construction company of infrastructure works operating 
throughout the country and Latin America, with more than 27 years and is in the first 
generation, planning the succession for the second, still in full implementation phase 
of its system. of corporate governance. Regarding the research, it is a case study 
of qualitative nature, being developed from a descriptive characteristic. Narrative 
analysis based on surveys found in the survey through interviews, together with on-
site observation and documentary analysis, showed that the company's governance 
structure is in the process of being developed, with shareholders' concern with full 
professionalization. of the company, the functionalities of the board of directors and 
other governance mechanisms, especially the accountability and compliance 
system, which is fundamental for the execution of new private contracts. On the 
other hand, it has become clear the importance of the company in the sector in 
which it operates, especially in its contribution to SDG 6 and 8. In the theoretical 
field, the present study ratifies the adoption of good governance practices as the 
cornerstone of the business management, while in the practical-managerial field, it 
is possible to deepen research and studies on the various governance mechanisms, 
especially with regard to fast-growing family businesses. 
 
Keywords: Family Business, Corporate Governance, Compliance, Shareholders, 
Sustainability, Basic Sanitation, SDG. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O fenômeno do gigantismo das organizações, trazidos pela revolução 

industrial, pode ser considerado como o marco que alterou de forma estrutural as 

relações de produção, consumo e sociedade, sendo a base do desenvolvimento 

capitalista, motor da ascensão do capital iniciada a partir de 1920 (ANDRADE; 

ROSSETTI, 2009). 

Tal crescimento do capital se caracterizou pela chamada sociedade dispersa, 

composta por um grande número de acionistas ou proprietários, tendo início nos 

Estados Unidos em virtude de aspectos econômicos, culturais e políticos, época na 

qual o país se estabeleceu como potência mundial, evidenciado através dos efeitos 

da crise de 1929, situação na qual a queda da bolsa de Nova Iorque atingiu quase a 

totalidade dos países, resultando em graves consequências políticas e sociais. Logo 

após o crash de 1929, houve a retomada dos investimentos e o interesse pelo 

crescimento das companhias, ocorrendo a quebra do paradigma do controle pelo 

proprietário, culminando em uma notória modificação da estrutura de poder no seio 

das organizações, alicerçadas pela divisão entre a propriedade e a gestão 

(ANDRADE; ROSSETTI, 2009). 

 

“Ao longo do processo histórico, mudaram as forças de gestão do mundo 
corporativo bem como os beneficiários de seus resultados. Ao mesmo tempo 
em que evoluíam as concepções, as abordagens e os instrumentos de 
gestão, modificava-se a estrutura de poder no seio do mundo corporativo”. 
(ANDRADE; ROSSETTI, 2009, p. 8) 

 

Desta forma, o início do século XX representa o crescimento acelerado do 

capital, que se tornara imponente pela massificação dos meios de produção, levando 

ao surgimento do mercado de ações, tendo como tônica a compra e a venda de cotas 

societárias de empresas, cujo modelo é o mesmo conhecido nos dias de hoje (SILVA; 

SEIBERT, 2015). 

Com base em Silva e Seibert (2015), a legitimação deste modelo pelos países 

desenvolvidos do ocidente foi se tornando conhecido. Na mesma medida evidenciou-

se em países em desenvolvimento, haja vista, o gigantismo que algumas companhias 

brasileiras, principalmente a indústria de transformação e as atuantes em obras de 

engenharia civil, vinham adquirindo já na segunda metade do século XX, motivadas 

em parte pelos investimentos do setor público em infraestrutura básica no período do 
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chamado “milagre” econômico brasileiro, ocorrido no interregno 1968-1973, em que 

as taxas de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) alcançaram a extraordinária 

marca de 11,1% ao ano (a.a.) (VELOSO; VILLELA; GIAMBIAGI, 2008). 

Com a proximidade do fim deste ciclo de crescimento e a consequente quebra 

do modelo de financiamento baseado no Estado, além da crise do petróleo de 1973, 

foi necessário às empresas buscarem fontes alternativas de recursos em virtude da 

fragilidade econômica dos países emergentes, em especial o Brasil, cujas inflações 

corroíam o capital diariamente, pois segundo Álvares, Giacometti e Gusso (2008) 

resta às companhias nesta condição a busca por recursos estrangeiros ou a 

abdicação dos lucros, ou parte deles, como uma forma de financiamento. 

Diante do cenário que se desenvolvera no Brasil, centenas de empresas 

brasileiras entraram em processo de recuperação judicial e posteriormente faliram, 

pois embora houvesse ocorrido o processo de redemocratização do país, o modelo 

econômico adotado perdurou até o início de 1994, o que tornou as companhias, 

principalmente as nacionais e familiares, extremamente vulneráveis. 

Paralelamente ao período econômico conturbado, algumas dessas empresas 

passavam por momentos de sucessão e não havia no país estudos sedimentados em 

governança corporativa que indicassem alternativas aos conflitos de agência em 

ebulição e a composição de modelos de governança, principalmente o eminente 

divórcio entre a propriedade e a gestão, aliada a necessidade de aportes financeiros 

e o avanço cada vez mais acelerado do mercado de capitais, que agiram no sentido 

de mudar a estrutura de poder das companhias (ROSSETTI; ANDRADE, 2011). 

Nos dias atuais, tem-se notado que parte das grandes empresas familiares 

brasileiras, com destaque às atuantes no setor de construção civil voltadas à 

infraestrutura, algumas já permeadas por sólidos modelos de governança corporativa, 

aliado a uma situação econômica estável ancorada no rigoroso sistema de regime de 

metas de inflação adotado pelo governo brasileiro a partir de 1994, estão agindo no 

sentido de se reorganizarem administrativamente, tendo como tendência a 

transformação das sociedades empresárias limitadas em sociedades anônimas, a fim 

de evidenciar a separação entre a propriedade e a gestão e facilitar o acesso ao 

capital. Com base em Rossetti e Andrade (2011), afirma-se que partiram 

definitivamente para a separação entre a propriedade e a gestão, alterando a forma 

societária, instituindo conselhos de administração, comitês específicos de 

governança, auditorias e diretorias executivas apartadas, agora sob o enfoque da 
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governança corporativa e seus preceitos, em que algumas delas estão caminhando 

em direção à sustentabilidade, quer seja por meio dos indicadores disponíveis no 

mercado, quer seja através da contribuição ao atingimento das metas estabelecidas 

pela Organização das Nações Unidas (ONU), no que diz respeito aos Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), que se tornou parte integrante e indispensável 

dos negócios relacionados à construção civil voltada a obras de infraestrutura. 

Observa-se que a evolução dos estudos relacionados a governança e 

sustentabilidade se tornaram fundamentais na atualidade e para o futuro das 

organizações, em que a inserção da sustentabilidade no bojo do desenvolvimento dos 

negócios se tornou algo relevante, pois de acordo com Alves (2001), as empresas 

baseadas em uma economia sustentável devem focar na geração de riqueza em um 

sentido mais amplo, permeada pela preservação dos recursos naturais não 

renováveis, considerando, para todos os efeitos, a geração de riqueza para os 

acionistas e a sociedade em geral, principalmente na promoção e disponibilização de 

serviços básicos para as pessoas e na manutenção dos direitos dos trabalhadores, 

bem como na proteção dos interesses dos consumidores. 

Portanto, nota-se um momento salutar para analisar e, a efeito de 

considerações, propor modelos de governança corporativa focadas no processo de 

reorganização administrativa e societária para empresas familiares de engenharia 

civil, tendo como base o Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa 

do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), pois impactam 

positivamente a sociedade na promoção do acesso aos serviços básicos tais como 

água e esgoto tratados e empregos dignos às pessoas. 

Em síntese, é condição sine qua non a segregação de pontos do 

desenvolvimento sustentável para uma análise mais precisa e alinhada aos ODS, 

onde as bases da construção e disponibilização de água potável e saneamento e 

trabalho decente e crescimento econômico são fatores indispensáveis na junção entre 

um modelo de governança corporativa alinhado à sustentabilidade em uma 

companhia familiar atuante em obras de infraestrutura, a fim de tornar evidente a 

forma pela qual estas grandes empresas familiares se tornarão competitivas e 

atrativas a investidores através de uma gestão organizada, transparente, com 

controles rigorosos e auditáveis e, desta forma, como poderão de fato contribuir para 

o alcance das metas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável constantes na 

agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. 
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1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Como as práticas de governança corporativa impactam empresas familiares 

que passaram por processos de reorganização administrativa e societária, cujas 

atividades estão diretamente ligadas aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável? 

 

1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Analisar práticas de governança corporativa de uma empresa familiar de 

engenharia civil que passou pelo processo de reorganização administrativa e 

societária, evidenciando a contribuição das suas atividades para o atingimento dos 

ODS 6 e 8. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

• Analisar a governança atual de uma empresa familiar de engenharia civil de grande 

porte após o processo de reorganização administrativa e societária. 

 

• Verificar o grau em que a atual estrutura está alinhada com os seguintes Objetivos 

do Desenvolvimento Sustentável: 

 

▪ ODS 6 – Construção e disponibilização de água potável e saneamento; 

▪ ODS 8 – Trabalho decente e crescimento econômico. 

 

• Propor ajustes, adequações e avanços na atual estrutura de governança, com 

vistas a aumentar o grau de alinhamento com os Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável selecionados. 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

 

A evolução dos estudos relacionados a governança e sustentabilidade se 

tornaram fundamentais na atualidade e para o futuro das organizações, trazendo 

relevância à presente pesquisa, tendo como base um modelo de reorganização 

administrativa e societária em uma empresa familiar de grande porte sob o enfoque 

da governança corporativa e como a companhia está afetando positivamente, mesmo 

que de forma singela, as metas globais da ONU, através dos ODS 6 e 8. 

De maneira geral, as empresas que necessitam de investimentos para 

crescerem de forma sustentável, precisam convencer os investidores acerca do 

retorno sobre o investimento, de modo a proteger o capital, tornando-o mais efetivo e 

rentável. 

Uma das formas utilizadas pelas empresas para acesso ao capital de 

investidores é a conversão do tipo societário, transformando empresas de sociedades 

limitadas para sociedades anônimas, cujo modelo se configura pela aparente 

separação entre propriedade e gestão e profissionalização da administração. 

Tanto as empresas como os investidores buscam direcionar suas ações tendo 

como orientação os princípios básicos de governança corporativa, a saber: 

Transparência, Equidade, Prestação de Contas e Responsabilidade Corporativa 

(IBGC, 2015). 

 
As boas práticas de governança corporativa convertem princípios básicos em 
recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar 
e otimizar o valor econômico de longo prazo da organização, facilitando seu 
acesso a recursos e contribuindo para a qualidade da gestão da organização, 
sua longevidade e o bem comum. (IBGC, 2015, p. 20). 

 

Percebe-se que empresas familiares que se agigantam necessitam se 

estruturar para garantir a perenidade do negócio através de investimentos, e que a 

atração do capital para a companhia por parte dos investidores deve estar ancorada 

em princípios sólidos de governança, tendo, de maneira suplementar, indicadores de 

sustentabilidade que se tornam verdadeiros diferenciais não somente para os 

investidores, mas para todos os stakeholders, pois demonstram como a empresa trata 

a questão da sustentabilidade e como ela poderá contribuir para o alcance das metas 

globais de sustentabilidade, sendo este um diferencial competitivo. 
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Dentre os índices de sustentabilidade vinculados à atração de capital (através 

de seus indicadores) e imbricados ao compromisso das companhias com o 

atingimento das metas globais, destacam-se os seguintes: 

 

• Dow Jones Sustainability Index. 

• ISE – Índice de Sustentabilidade Empresarial. 

• Indicadores Ethos. 

• GRI – Global Reporting Initiative. 

• ODS – Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 

 

A abertura do capital de uma empresa familiar de grande porte, levada a efeito 

através da transformação de uma sociedade empresária limitada em uma sociedade 

anônima, tem o condão de trazer mais transparência aos negócios e profissionalizar 

a gestão, podendo facilitar o acesso aos recursos de investidores, se for essa a 

intenção da empresa, tornando-se fundamental que a companhia a faça através das 

boas práticas de governança corporativa, essencialmente vinculadas à contribuição 

ao alcance das metas globais de sustentabilidade, demonstradas no presente estudo 

através da análise da governança de uma empresa familiar de engenharia civil com 

pontos de imbricação com o modelo de governança baseado no IBGC e como a 

companhia está contribuindo com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a 

saber: ODS 6 (construção e disponibilização de água potável e saneamento) e ODS 

8 (trabalho decente e crescimento econômico). 

Em que pese os objetivos das empresas estarem inclinados à obtenção de 

lucros aos acionistas, pretende-se, ainda, demonstrar como a junção entre a teoria e 

a prática destas grandes empresas familiares poderão atuar na geração de riqueza 

para os demais interessados, entendidos como a sociedade em geral, tendo como 

alvo o alcance da sustentabilidade dos negócios. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O referencial teórico apresentado a seguir, envolveu o contexto histórico e 

clássico da governança corporativa, o modelo e as propostas de governança do IBGC 

e os ODS constantes na agenda 2030 da ONU. 

Em um primeiro momento foi apresentada a fundamentação histórica da 

Governança Corporativa através da literatura clássica acerca do tema, seguido da 

apresentação do modelo proposto pelo IBGC, tendo uma atenção mais apurada à 

governança em empresas familiares, seguido da demonstração dos Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) como último processo de pesquisa teórica, 

fundamentais para orientar as empresas acerca das suas ações sustentáveis e qual 

a sua colaboração para o atingimento das metas globais, haja vista, se tratarem de 

indicadores comumente buscados por investidores a fim de analisarem as empresas 

que são socialmente responsáveis, sustentáveis e rentáveis. 

 

2.1 Governança Corporativa 

 

O desenvolvimento das empresas ocorrido fortemente no início do século XX 

tornou o processo de crescimento do capital mais acelerado, o que levou ao 

surgimento do mercado de ações, tendo como tônica a compra e a venda de cotas 

societárias de empresas, cujo modelo é o mesmo conhecido nos dias de hoje (SILVA; 

SEIBERT, 2015). 

Para Cheffins (2014) o início da discussão acerca da governança corporativa 

se deu nos Estados Unidos da América a partir de 1970, tornando-se cada vez mais 

um tema importante entre executivos, investidores, reguladores e acadêmicos.  

Desta forma, os movimentos mais acentuados em favor da criação de regras 

de governança corporativa, surgidos nos Estados Unidos, foram liderados pelos 

fundos de pensão, que com o início da abertura de capital de diversas empresas, se 

tornaram os maiores investidores institucionais da época e, concomitantemente, os 

maiores interessados em aumentar o controle sobre os executivos, haja vista, ter 

ocorrido casos de expropriação de riquezas e abusos de poder (BASTOS; SILVA, 

2018). 

Jensen e Meckling (1976) asseveram que a governança é, de fato, um conjunto 

de mecanismos de controle que as grandes corporações utilizam, cujo foco é reduzir 
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os problemas de agência, que tem seu início nos conflitos advindos da ação do agente 

(administrador) a seu favor e não em favor da empresa. Há, de forma complementar, 

o entendimento de que a governança é um conjunto de mecanismos institucionais, 

que acabam por induzir o interesse dos shareholders da companhia em tomar 

decisões que maximizem o valor da empresa e de seus proprietários (ARMITAGE, et 

al., 2017). 

Segundo Bastos e Silva (2018), Robert Monks, através da LENS, que é um 

fundo de investimentos criado por ele em 1992, tornou efetivo este modelo de gestão, 

que no mesmo ano ainda contou com a divulgação do relatório Cadbury, cuja pedra 

angular foi a definição de um programa de governança corporativa com viés 

intimamente financeiro, continuado em 1999 pela forte atuação da OCDE 

(Organization for Economic Cooperation and Development), que se encarregou de 

apresentar um documento contendo princípios e práticas de governança corporativa, 

abrindo as portas para a criação de diversos códigos de melhores práticas existentes 

nos países membros da organização. 

Em síntese, observa-se que antes do processo de agigantamento das 

organizações, ou seja, antes do início do século XX, os proprietários das empresas 

eram os administradores, tornando-se acionistas/quotistas de seus próprios negócios 

a partir do crescimento acelerado do capital, terceirizando a gestão para 

administradores empregados, de modo que essa mudança na gestão torna necessário 

que haja processos de fiscalização das ações dos administradores, criando controles, 

entendendo e demonstrando resultados através de indicadores (BIANCHI, 2005). 

Para Silveira (2004), a separação entre propriedade e controle é necessária 

para que sejam estabelecidos mecanismos de governança corporativa, uma vez que 

os investidores – fornecedores de capital – não participam da tomada de decisão no 

dia a dia da organização. Neste cenário, torna-se impreterível que a tomada de 

decisão passe a ser atribuição dos executivos ou controladores, uma vez que não são 

afetados em seu capital pelas decisões tomadas (BASTOS; SILVA, 2018). 

O panorama apontado encorajou o crescimento das empresas, que em face da 

dispersão de capital associada com a separação entre propriedade e gestão, culminou 

em conflitos de poder e interesse, desiquilibrando a situação, abrindo caminho para o 

surgimento dos conflitos de agência, definidos e explicados por Jensen e Meckling 

(1976) da seguinte forma: 
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Nós definimos uma relação de agência como um contrato no qual uma ou 
mais pessoas (os principais) engajam outra pessoa (o agente) a executar 
algum serviço em seu nome para realizar algum trabalho em seu nome que 
envolve a delegação de autoridade para fazer algum o agente de decisão. Se 
ambas as partes na relação são maximizadoras de utilidade há boas razões 
para acreditar que o agente não irá sempre agir no melhor interesse do 
principal (JENSEN; MECKLING, 1976, p. 308). 

 

No olhar de Bastos e Silva (2018), apesar do surgimento dos conflitos de 

agência e a proposta de Jensen e Meckling (1976) de definir, de maneira metafórica, 

contratualmente o estabelecimento de direitos e deveres principais e acessórios 

assinados por ambas as partes, além das relações informais baseadas em usos e 

costumes que sustentam e dão legitimidade as ações dos proprietários e agentes, a 

Governança Corporativa se mostra eficiente na redução desses conflitos entre as 

expectativas dos acionistas e a maneira pela qual os administradores conduzem a 

companhia, onde a criação e atuação dos conselhos é capaz de desenhar a estratégia 

da empresa, mitigar os riscos do negócio e tomar grandes decisões corporativas, no 

processo conhecido como “boas práticas” de gestão, alicerçadas por processos 

transparentes. 

 De maneira complementar e considerando a necessidade de percepção de 

proteção dos diversos envolvidos, Álvares, Giacometti e Gusso (2008) apontam para 

algo fundamental dentro deste contexto, haja vista que do ponto de vista teórico houve 

uma evolução no debate em torno dos conflitos de interesses que surgem entre os 

diferentes stakeholders, em que se torna indispensável a necessidade da governança 

corporativa como balizadora destes potenciais embates. Ainda, ressalta-se que o 

movimento da governança corporativa foi fundado e está ancorado em bases e 

princípios sólidos, através dos quais as empresas, mesmo possuindo estruturas de 

poder e modo de direcionamento diferentes, em que umas são mais autocráticas, 

centralizadas e dependentes de pessoas específicas e outras são mais democráticas, 

descentralizadas e institucionalizadas, torna-se salutar considerar a governança 

corporativa como o meio de orientação e resolução de conflitos, pois este ponto central 

diz respeito à maneira pela qual as sociedades são dirigidas e controladas, 

destacando o relacionamento entre seus principais personagens: diretoria, conselho 

de administração e acionistas (SILVEIRA, 2015). 

 Observa-se que a governança corporativa está envolvida em todos os pontos 

da administração e gestão dos stakeholders, principalmente na relação de confiança 

e transparência que deve envolver a contratação de pessoas e empresas externas à 
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organização, na atuação em consultorias, composição do conselho de administração, 

fabricação de produtos específicos, entre outros, fundamentais para a perenidade dos 

negócios, chamada de relação de agência. 

 Em que pese as especificidades das companhias, as diversas relações de 

poder, conflitos de agência, relações de agência e demais componentes desta 

relação, para Silva (2012), existem inúmeras definições de governança corporativa, 

sendo que em todas há um alinhamento fundamental entre coesão em seus conceitos, 

princípios, finalidades, modelos e práticas e que deverão ser consideradas para 

mitigar os conflitos e nortear as ações estratégicas das companhias. Destaca-se a 

conceituação dada pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), cuja 

citação descreve, de maneira breve e objetiva, o funcionamento e o objetivo da 

governança corporativa. 

 

Governança corporativa é o sistema pelo qual as empresas e demais 
organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os 
relacionamentos entre sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos 
de fiscalização e controle e demais partes interessadas (IBGC, 2015, p. 20). 

 

Lodi (2004) traz outro conceito, onde ressalta que governança corporativa é um 

novo nome para um sistema de relacionamento entre acionistas, auditores 

independentes e executivos da empresa, dando destaque para o conselho de 

administração, que exerce o papel de liderança neste contexto. 

Para Lameira (2001), a governança corporativa vai além das perspectivas 

iniciais, pois representa um colapso nos mecanismos decisórios normais, destacando 

o conflito entre um indivíduo ou grupo quando estes se defrontam com um problema 

de decisão e que este mesmo indivíduo ou grupo ainda experimenta dificuldades na 

escolha de uma alternativa de ação. 

Para a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a governança corporativa é 

“um conjunto de boas práticas que tem como objetivo fomentar o desempenho das 

empresas” (CVM, 2002, p. 13). 

A OCDE (2004, p. 11) definiu Governança Corporativa como um sistema 

relacional: 

 
Governança corporativa envolve um conjunto de relacionamentos entre os 
gestores da companhia, o conselho de administração, seus acionistas e todos 
os stakeholders. A governança corporativa também fornece uma estrutura na 
qual os objetivos da companhia são definidos, assim como os meios para 
monitoramento e atingimento destes objetivos são definidos. 
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 A  representa a abordagem relativa às conceituações do sistema de 

governança corporativa. 

 

 
 

Fonte: (SILVA, 2012, p. 28). 

 

 Conforme Aguilera et al. (2015), para que seja instituída e praticada uma boa 

governança pela empresa, quatro elementos devem compô-la. São eles: 

 

a) Proteção aos direitos das partes interessadas e meios para fazer valer esses 

direitos, monitorando os executivos e responsabilizando-os. 

b) Intermediação da relação entre os diferentes interesses e demandas de vários 

órgãos internos e externos. 

c) Divulgação das informações de forma transparente. 

d) Comprometimento com a ética para com a empresa. A governança corporativa é 

o fator essencial para manter a empresa com relacionamento transparente, ético 

e produtivo entre as partes interessadas, sejam stakeholders, shareholders e 

agentes. 

 

Figura 1 - Modelo de conceituações do sistema de governança corporativa 
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 Discutir e adotar os preceitos da governança corporativa se torna um desafio à 

todas as companhias, com atenção especial às organizações familiares, pois 

comportamentos enraizados e conflitos existentes podem ser contraproducentes e 

desencaminhar as ações efetivas para garantir a perenidade do negócio. Contudo, a 

adoção de práticas de governança poderá mitigar os conflitos e readequar a gestão à 

realidade empresarial vigente. Logo, é indispensável que a empresa adote um modelo 

de governança corporativa alinhado à sua cultura, a fim de assegurar o sucesso de 

suas atividades ao longo do tempo, pois para Prado e Vilela (2013) é a adoção das 

melhores práticas de governança corporativa que asseguram a boa gestão e, por 

conseguinte, a longevidade e a sustentabilidade da empresa. 

   

2.2 Governança Corporativa no Brasil 

 

 Nos anos 1990, a abertura do mercado nacional e as privatizações 

alavancaram o movimento por boas práticas no Brasil, cujo processo se mostrou 

bastante aderente à situação econômica vigente, já que nesta mesma época, o 

principal foco da maioria das empresas brasileiras era a gestão dos fluxos de caixa 

(BASTOS; SILVA, 2018). 

 No olhar de Pereira e Vilaschi (2006), as transformações estruturais ocorridas 

nos anos 1990 foram fundamentais para que ocorresse a ampliação do poder dos 

conselhos de administração das companhias brasileiras e os questionamentos sobre 

as auditorias independentes realçaram a importância da transparência no processo 

de administração dessas empresas. 

 

As transformações estruturais ocorridas nos anos 1990 - abertura comercial, 
estabilização monetária e privatizações – produziram importantes reflexos 
entre as principais empresas. Com isso, percebeu-se a ampliação do poder 
dos conselhos; a presença de um forte mercado de investidores institucionais; 
os litígios que ajudaram a fazer progredir os controles e a legislação; e o 
questionamento sobre os pareceres das auditorias independentes nos casos 
dos bancos sob Intervenção (entre eles o Banco Nacional, o Banco 
Econômico e o Banco Noroeste) (PEREIRA; VILASCHI, 2006, p. 9). 

 

Conforme Bastos e Silva (2018), foi no ano de 1995 que ocorreu início do 

processo de estabilização da economia, onde no mesmo ano foi criado o Instituto 

Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), tornando-se referência no tema, 

adotando, no mesmo ano, através do seu Código das Melhores Práticas de 
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Governança Corporativa, quatro premissas fundamentais como base indispensável 

para as organizações, a saber: transparência, prestação de contas, equidade e 

responsabilidade corporativa (SILVEIRA, 2015). 

O Próprio IBGC definiu seu propósito, que é ser a principal referência nacional 

em governança corporativa; desenvolver e difundir os melhores conceitos e práticas 

no Brasil, contribuindo para o melhor desempenho das organizações e, 

consequentemente, para uma sociedade mais justa, responsável e transparente, 

tornando-se recomendável às companhias a adoção do modelo de governança 

corporativa do IBGC como referência, analisando as quatro premissas fundamentais 

constantes no Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa, detalhadas 

a seguir (IBGC, 2015, p. 20 - 21): 

 

a) Transparência - Consiste no desejo de disponibilizar para as partes 
interessadas as informações que sejam de seu interesse e não 
apenas aquelas impostas por disposições de leis ou regulamentos. 
Não deve restringir-se ao desempenho econômico-financeiro, 
contemplando também os demais fatores (inclusive intangíveis) que 
norteiam a ação gerencial e que conduzem à preservação e à 
otimização do valor da organização. 

 
b) Equidade - Caracteriza-se pelo tratamento justo e isonômico de 

todos os sócios e demais partes interessadas (stakeholders), levando 
em consideração seus direitos, deveres, necessidades, interesses e 
expectativas. 

 
c) Prestação de Contas (accountability) - Os agentes de governança 

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

 
d) Responsabilidade Corporativa - Os agentes de governança devem 

zelar pela viabilidade econômico-financeira das organizações, 
reduzir as externalidades negativas de seus negócios e suas 
operações e aumentar as positivas, levando em consideração, no seu 
modelo de negócios, os diversos capitais (financeiro, manufaturado, 
intelectual, humano, social, ambiental, reputacional etc.) no curto, 
médio e longo prazos. 

 

 Apesar de grande parte da literatura sobre governança corporativa focar o 

mercado norte americano, para Aguilera (2015) nos Estados Unidos a maior parte das 

empresas é de propriedade difusa, com ampla pulverização da base acionária e sem 

separação clara entre propriedade, controle e gestão. A situação é diferente no Brasil, 

onde há uma concentração de propriedade com o acionista controlador e a divisão 

entre propriedade, controle e gestão não é clara (SILVEIRA, et al., 2010), gerando, 
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em virtude da falta de transparência entre as partes interessadas, maior conflito entre 

acionistas controladores, minoritários e gestores, tendo como um dos principais 

desafios das empresas o aprimoramento dos seus mecanismos internos e externos 

de governança, de modo a garantir melhor rentabilidade para os acionistas e os 

stakeholders (SILVEIRA, 2005). 

 Silveira (2015), destaca que o Brasil possui um modelo híbrido, com elementos 

da governança corporativa baseado nos grandes sistemas do mundo e não somente 

dos Estados Unidos, apesar de lá estar grande parte da literatura sobre o tema. 

 

O Brasil, com sua elevada concentração acionária, naturalmente se aproxima 
do sistema vigente na Europa continental. Por outro lado, a maior orientação 
de nossas companhias para o atendimento dos interesses dos acionistas e a 
presença de institucionais como sócios ativos sinaliza a presença de 
elementos do modelo anglo-saxão em nosso mercado. O Brasil se encontra, 
portanto, em uma posição híbrida entre os grandes sistemas de governança 
do mundo (SILVEIRA, 2015, p. 192). 

 

 O Brasil passa a ter grande influência do ambiente externo, com destaque para 

o modelo das sociedades anônimas, regulado pela Lei Nº 6.404, de 15 de dezembro 

de 1976, conhecida como Lei das Sociedades Anônimas, que traz a importância dos 

conselhos de administração e a participação obrigatória da Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM) como o agente regulador. 

 A CVM, através da sua cartilha, atua no sentido de garantir os direitos dos 

diversos envolvidos, como administradores, conselheiros, auditores independentes, 

acionistas controladores e acionistas minoritários. 

 

[...] a CVM busca estimular o desenvolvimento do mercado de capitais 
brasileiros por meio da divulgação de práticas de boa governança corporativa. 
Seu objetivo é orientar nas questões que podem influenciar significativamente 
a relação entre administradores, conselheiros, auditores independentes, 
acionistas controladores e acionistas minoritários (CVM, 2002, p. 1). 

 

 A exemplo das sociedades anônimas, que possuem formas de controle e são 

regidas por lei específica, as sociedades empresárias limitadas, que constituem 

grande parte das empresas brasileiras, pois sob este tipo de formato societário 

podemos encontrar desde um simples bar e lanchonete até uma grande indústria 

pertencente a um grupo estrangeiro, são regidas pela Lei Nº 10.406, de 10 de janeiro 

de 2002, que instituiu o Código Civil, com 7 seções que tratam de toda a 

parametrização deste tipo societário, desde a formação e divisão do capital social, 
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administração, conselho fiscal, deliberações dos sócios, aumento e redução do capital 

e, por fim, formas de dissolução da sociedade (FILHO, et al., 2014). Não há a 

obrigatoriedade da divulgação dos resultados para as sociedades empresárias 

limitadas, nem tampouco, a divulgação do balanço. Suas ações são determinadas 

unicamente pela ação dos sócios, restritas pelo valor de suas quotas. 

 O art. 1.052, do Código Civil Brasileiro trata da responsabilidade de cada sócio: 

 

Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor 
de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do 
capital social (CÓDIGO CIVIL 2002, 2014, p. 126). 

 

 De acordo com o Código Civil 2002 (2014), nas sociedades empresárias 

limitadas a administração pode ser feita por uma ou mais pessoas, podendo ser um 

sócio administrador, não tendo a obrigatoriedade da realização de uma assembleia 

geral ou a composição de um conselho de administração para deliberar, sendo 

facultativo. 

 Os sócios são soberanos para escolher quem administrará a sociedade, se 

assim optarem, sem a obrigatoriedade de tornar público ou prestar contas à entes 

externos à empresa, além de não tornarem novos sócios automaticamente 

administradores da sociedade. 

 O art. 1.060, do Código Civil Brasileiro, esclarece a questão: 

 

A sociedade limitada é administrada por uma ou mais pessoas designadas 
no contrato social ou em ato separado. 
Parágrafo único. A administração atribuída no contrato a todos os sócios não 
se estende de pleno direito aos que posteriormente adquiram essa qualidade 
(CÓDIGO CIVIL 2002, 2014, p. 126). 

 

 Se de um lado as sociedades anônimas, baseadas na cartilha da Comissão de 

Valores Mobiliários (CVM, 2002), através de lei específica e supervisão permanente 

dos órgãos reguladores, devem divulgar seus balanços e, para atrair capital de 

investidores deve ter uma gestão pautada na transparência em todas as suas ações, 

as sociedades empresárias limitadas são fechadas, administradas em grande maioria 

pelo próprio empreendedor fundador e não possuem fácil acesso ao capital de 

investidores, haja vista, a dificuldade da atração de investimentos exatamente pela 

falta de transparência, apesar de estarem autorizadas a aplicar subsidiariamente as 
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regras das sociedades anônimas, mesmo não sendo obrigatório (CÓDIGO CIVIL 

2002, 2014). 

 Considerando a realidade brasileira no que diz respeito à transição de 

sociedades empresárias limitadas para sociedades anônimas, nota-se uma tendência 

de elevada concentração acionária nas empresas brasileiras (SILVEIRA, 2015), 

mesmo quando convertidas de limitadas para sociedades anônimas, cuja situação da 

governança nestes casos foi observada por Rossetti e Andrade (2012), resumidas da 

seguinte forma: 

 

1. A alta concentração da propriedade acionária. 

2. A sobreposição da propriedade e gestão que de certa forma se estende ao 

conselho de administração. 

3. A fraca proteção aos acionistas minoritários. 

4. A expressão ainda diminuta do mercado de capitais e a pequena parcela das 

companhias listadas em bolsa nos níveis de governança corporativa. 

 

Para Rossetti e Andrade (2012), as mudanças nas empresas brasileiras são 

lentas em virtude da existência de uma cultura enraizada, entendidas pelo IBGC, que 

buscou desenvolver seu código alinhado às características dessas empresas, com um 

olhar especial às organizações familiares. 

 

2.3 Governança Corporativa em empresas familiares 

 

Empresas familiares em processo de crescimento e reorganização 

administrativa e societária tendem a ignorar os preceitos da governança corporativa, 

pois para Silveira (2015), a complexidade substancialmente maior em que a 

governança adquire nas empresas familiares em virtude do relacionamento entre 

parentes como acionistas, conselheiros e executivos, está diretamente relacionada 

com a existência de fortes envolvimentos afetivos entre os membros da alta gestão, 

pois há uma associação direta à concentração de poder nas mãos de um pequeno 

grupo de pessoas, impactando na geração de riscos e oportunidades específicos. 

Para Bernhoeft e Gallo (2003), há ainda as empresas chamadas de 

multifamiliares, que possuem presença significativa na economia e se encontram em 

franco crescimento, tendo como característica principal a fundação por sócios que não 
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possuem vínculos familiares, havendo a distribuição de tarefas e habilidades entre si, 

além da relação de confiança entre eles. 

 

Mas sua principal característica é a relação de confiança que constroem entre 
si, criando vínculos que podem ser mais fortes que apenas aqueles 
provocados pelo afeto familiar. Especialmente porque houve a liberdade de 
escolha, o que lhes permite construir relações de muita cumplicidade 
(BERNHOEFT; GALLO, 2003, p. 12). 

 

Torna-se fundamental analisar a complexidade envolvida na criação e 

desenvolvimento de empresas multifamiliares em relação às unifamiliares, pois as 

histórias e os valores de cada família não podem ser desconsiderados, uma vez que 

cada família possui uma cultura muito própria e que forja a dinâmica do poder destas 

companhias com suas respectivas lideranças (BERNHOEFT; GALLO, 2003). 

Além da importância da criação de uma história comum às famílias que 

compõem a sociedade, deve-se construir um sistema de valores comum em que todos 

os sócios deixem claro aos familiares envolvidos no negócio o que é, de fato, a 

empresa, de modo que tenham conhecimento pleno da companhia, preparando a 

nova geração integrando-os à cultura societária, visando a formação de lideranças e 

o planejamento do processo sucessório (BERNHOEFT; GALLO, 2003). O Código das 

Melhores Práticas de Governança Corporativa (2015) aborda algumas condutas, que 

poderão ser adotadas visando uma melhor definição dos papéis de cada ente da 

sociedade: 

 

a) Sócios – A importância do acordo entre sócios, regras combinadas e expostas no 

estatuto, mecanismos de proteção para os acionistas controladores e minoritários, 

deliberações em assembleia geral, indicação de conselheiros, atenção e gestão 

dos conflitos de interesses, regras claras para a transferência de controle, criação 

e cumprimento da política de dividendos. 

b) Conselho de Família – Instrumento indispensável para a resolução de conflitos 

entre membros da família, possíveis sucessores e herdeiros. 

c) Conselho de Administração – Quais são as atribuições, a composição, a 

remuneração, independência, definir as classes de conselheiros, a importância dos 

conselheiros independentes na resolução dos conflitos de agência, definição do 

prazo do mandato, orçamento, comitês do conselho, reuniões, atas. 
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d) Como serão conduzidos os relacionamentos do conselho de administração – Com 

os sócios e partes interessadas, com o diretor-presidente e seus subordinados, 

com a auditoria independente, com a auditoria Interna, com o conselho fiscal. 

e) Presidente do Conselho – Quais as atribuições. 

f) Planejamento de sucessão – Indispensável em empresas familiares que buscam 

a perpetuidade do negócio. 

g) Comitê de Auditoria. 

h) Confidencialidade das informações estratégicas. 

i) Diretoria – Atribuições, indicações, relacionamento com as partes interessadas, 

transparência, política de comunicação, avaliação da diretoria, remuneração. 

j) Definição dos Órgãos de Fiscalização e Controle – Auditoria interna e externa, 

conselho fiscal, sócios / acionistas. 

k) Auditoria Independente. 

l) Auditoria Interna. 

m) Gerenciamento de riscos, controles internos e conformidade (compliance). 

n) Conduta e Conflitos de Interesse. 

 

A fim de que as mudanças ocorram, sejam visíveis e realmente transformem 

as empresas familiares que adotarem a governança corporativa como regra de 

condução dos seus negócios, para o IBGC (2015) torna-se fundamental que os 

agentes de governança exerçam o seu papel como protagonistas no fortalecimento e 

na disseminação do propósito, dos princípios e dos valores da organização. 

 

Cada agente de governança, antes de assumir um ou mais papeis no sistema 
de governança, deve observar cuidadosamente os direitos, os deveres e as 
responsabilidades a ele associados, de modo a atuar com independência, 
diligência e proatividade. O mesmo cuidado deve ser observado tanto por 
quem indica quanto por quem elege os agentes (IBGC, 2015, p. 17). 

 

O Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa do IBGC 

apresenta um modelo de referência de consulta tendo como foco uma reflexão e a 

aplicação específica para cada caso, tendo como parâmetro recomendável o 

arcabouço regulatório (compulsório e facultativo) a que a empresa está submetida, 

bem como uma estrutura de governança corporativa, que poderá servir como base 

para a implantação ou readequação às empresas (IBGC, 2015), representado na 

figura a seguir. 
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Fonte: IBGC (2015, p. 19) 

 

Nota-se que a estruturação da governança corporativa, principalmente em 

empresas familiares em processo de profissionalização, tem como tônica a formação 

do conselho de administração e a contratação de administradores externos à 

organização, a fim de evidenciar a separação entre propriedade e gestão, e que 

quando estruturado segundo o Código das Melhores Práticas de Governança 

Corporativa do IBGC, é o órgão guardião dos interesses dos proprietários, entendido 

como um órgão central, dotado de poderes oriundos da assembleia geral, em torno 

dos quais orbitam os demais órgãos da administração (ROSSETTI; ANDRADE, 2011). 

Rossetti e Andrade (2011) enfatizam que neste processo torna-se fundamental 

a separação das funções, em que o presidente do conselho de administração e o 

executivo-chefe não acumulam os dois cargos, cuja razão está diretamente 

relacionada à diferença entre as tarefas do presidente do conselho com as da gestão 

executiva, que são conflitantes. 

Neste prisma, assegura-se que o conselho de administração pode e deve 

ajudar a aperfeiçoar a cumprimento do papel social da empresa, pois a legislação 

estabelece formas claras e concretas para que o conselho exerça o seu papel, 

Figura 2 - Contexto e estrutura do sistema de governança corporativa 
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enfatizando-se a total soberania da assembleia geral de acionistas, constituída pelos 

proprietários, dando e estimulando instruções, tendo a gestão executiva submetida às 

suas autorizações e controle da companhia através de deliberações ou acordos 

(BERNHOEFT; GALLO, 2003). 

Oliveira (2015) assevera que em empresas multifamiliares é uma questão 

indispensável a constituição do conselho de família e trata-se de uma das práticas de 

governança recomendadas. Desta forma, o conselho de família pode ser alocado em 

uma das duas situações, conforme destacado por Oliveira (2015, p. 81): 

 

a) Como parte do conselho de administração. 
A principal vantagem dessa situação é que os membros representantes das 
famílias podem estar atuando diretamente com alguns conselheiros 
profissionais, e ter envolvimento direto com as principais questões 
estratégicas da empresa. 
A prática tem demonstrado que essa é a melhor forma quando se procura o 
desenvolvimento profissional dos membros das famílias, bem como o 
conhecimento mais efetivo da empresa. 
A principal desvantagem dessa situação é a influência direta muito elevada 
dos membros da família e, portanto, ficam como os principais responsáveis 
pelos resultados da empresa. 
De qualquer forma, o que deve ser evitado é a sobreposição total do conselho 
de família no conselho de administração, consolidando um único órgão 
deliberativo. 
 
b) Como órgão independente do conselho e administração. 
Em algumas situações, essa pode ser considerada a forma ideal, pois, nesse 
caso, o conselho de família assume responsabilidades específicas e pode 
atuar como contraponto ao conselho de administração, provocando a 
melhoria da qualidade decisória desse último órgão. 
De qualquer forma, o conselho de família deve ter uma interação com o 
conselho de administração e a diretoria executiva. 

 

Figura 3 - Interação entre conselhos e diretoria 

 

Fonte: Oliveira (2015, p. 81) 
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De maneira geral, a criação do conselho de administração se torna ineficaz se 

não houver a definição de comitês para a análise das decisões do órgão, que devem 

atuar no sentido de manter a regularidade da companhia na publicação de relatórios, 

a clara definição de papéis entre proprietários e controladores, uma política clara de 

contratações, programas de compliance, indicação e remuneração de executivos, 

dentre outros (BASTOS; SILVA, 2018). 

Observa-se uma redução dos conflitos entre as expectativas dos acionistas e a 

forma pela qual os administradores contratados conduzem a companhia, haja vista, a 

mediação existente com a criação do conselho de administração, que atua como ente 

central na formação da estratégia da empresa até a mitigação de riscos e tomada de 

grandes decisões corporativas, de modo a tornar os processos transparentes, o que 

poderá conduzir, por conseguinte, as chamadas “boas práticas” de gestão (BASTOS; 

SILVA, 2018). 

Com a profissionalização da gestão das companhias familiares, muitas delas 

abrem o capital e, apesar de segurarem o controle acionário, buscam pulverizar o 

restante das ações, a fim de garantir aportes de capital necessários à sustentação do 

negócio e investimentos, pois de acordo com Calil (2010), um dos objetivos da 

abertura de capital de uma empresa é (i) aumentar o valor da sociedade; (ii) melhorar 

seu desempenho; (iii) facilitar seu acesso ao capital a custos mais baixos e (iv) 

contribuir para sua perenidade. 

Percebe-se uma cabal diferença na gestão quando ocorre o processo de 

reorganização administrativa e societária em uma empresa familiar, pois surgirão 

novos desafios a serem enfrentados, como prestar contas de forma periódica e 

transparente a todos os envolvidos, conciliar o crescimento familiar com o crescimento 

da rentabilidade da empresa, conciliar os interesses coletivos com as expectativas 

individuais dos envolvidos, educar os herdeiros para o papel de acionistas que devem 

agregar valor ao capital e profissionalizar a família e a propriedade paralelamente à 

profissionalização da empresa (SILVEIRA, 2015). 

Silveira (2015) destaca o chamado “modelo de três círculos”, criado por um 

grupo de pesquisadores nos anos 90. Neste modelo há a separação de três bases, 

sendo gestão, propriedade e família. Entretanto, no início as empresas familiares as 

têm sobrepostas e que na medida em que a companhia cresce, se desenvolve e passa 

por transições de gerações, de modo que as mudanças ocorrem e as três bases, 
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representadas em círculos, tendem a se separar, na medida em que os interesses 

mudam. 

 Considerando a mudança dos interesses na medida em que a companhia 

amadurece, torna-se fundamental a manutenção dos valores e crenças que sustentam 

a empresa familiar, pois conforme Álvares, Giacometti e Gusso (2008), os valores são 

referências éticas e morais, identificados nas crenças pessoais e coletivas e norteiam 

o comportamento dos sócios e de seus herdeiros, preservando o equilíbrio entre as 

diversas exigências coletivas – família, sociedade e empresa. 

 

Figura 4 - O modelo dos três círculos nas empresas familiares 

 
Fonte: Davis, et al. Generation to generation: life cycles of the family business. Harvard Business 

School Press. 1 ed. (1997) 

 

 Nota-se uma paulatina, porém, acentuada evolução na gestão de empresas 

familiares que avançam de um modelo sem a separação das funções, ou seja, quando 

o proprietário é o principal administrador e a estrutura é centralizada, para o modelo 

ancorado nos preceitos da governança corporativa, independentemente das diversas 

características que permeiam tais companhias. Prado (2011) esclarece que as 

empresas familiares atuam em todas as classificações de negócios, partindo de micro, 

pequenas, médias e grandes empresas à conglomerados empresariais, atuando em 

qualquer segmento de negócio, aptas à explorar quaisquer tipos de atividades, tanto 

no comércio, como na indústria ou na prestação de serviços. 
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Torna-se fundamental às empresas, pequenas, médias e grandes, perceberem 

a governança corporativa como um conjunto de práticas que têm por objetivo otimizar 

o desempenho de uma companhia, em que investidores, empregados e credores se 

sintam protegidos e o acesso ao capital seja facilitado (SILVA, 2012). 

Tendo como base a perpetuidade das empresas familiares, afirma-se que a 

contratação de administradores profissionais não pertencentes à família não garante 

a ascensão dos negócios, pois o fundamental é a atitude que a família assume diante 

da profissionalização e, em um universo tão conturbado quanto as empresas 

familiares, é comum observar favoritismos, sobreposição de papéis, excesso de 

controle, de confiança e de segredos, principalmente em companhias multifamiliares, 

envolvendo tanto os próprios familiares quanto os profissionais que com eles 

trabalham (RICCA; SAAD, 2012). 

 

As ferramentas de gestão de pessoas podem tornar a administração dos 
recursos humanos das empresas familiares um processo menos amador e 
mais adequado aos resultados exigidos pelo mercado. Não se pode esquecer 
que todas as ações corporativas são reflexos dos funcionários que atuam na 
empresa e a dinâmica de gestão deve estar respaldada pelo ajuste de todos 
os itens abordados anteriormente (RICCA; SAAD, 2012, p. 120). 

  

De maneira resumida, para Ricca e Saad (2012) as empresas familiares não 

só existem como continuarão existindo, sendo fundamental e indispensável pensar 

em como ajuda-las a se tornarem mais fortes, saudáveis e profissionalizadas. 

 

2.4 Direção à sustentabilidade 

 

Para Elkington (2012), uma empresa pode se considerar sustentável quando 

proporciona, simultaneamente, benefícios econômicos, sociais e ambientais. Nota-se, 

portanto, que em um processo de reorganização administrativa e societária de uma 

empresa familiar norteado pelos preceitos da governança corporativa, torna-se 

indispensável a indicação do caminho à sustentabilidade, fator preponderante no 

contexto de desenvolvimento sustentável. 

É fundamental que as empresas orientem suas ações à sustentabilidade nas 

três dimensões propostas por Elkington (1994), chamado pelo autor de Triple Botton 

Line. Contudo, as atuantes em setores ligados à infraestrutura possuem uma 

responsabilidade maior em relação à sustentabilidade nos aspectos ligados 
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diretamente a conservação do solo e da água, além dos recursos vegetais, não 

degradando o meio ambiente, pautadas em abordagens tecnicamente apropriadas, 

economicamente viáveis e socialmente aceitas (GIORDANO, 2005). 

As empresas que, de certa forma, contribuem diretamente para a diminuição 

da pobreza e para melhorar a vida das pessoas, deve ter a sustentabilidade como a 

tônica das suas ações, conforme afirma Buainain (2006, p. 47): 

 

A noção de sustentabilidade incorpora uma clara dimensão social e implica 
atender também as necessidades dos mais pobres de hoje, outra dimensão 
ambiental abrangente, uma vez que busca garantir que a satisfação das 
necessidades de hoje não pode comprometer o meio ambiente e criar 
dificuldades para as gerações futuras. Nesse sentido, a ideia de 
desenvolvimento sustentável carrega um forte conteúdo ambiental e um 
apelo claro à preservação e à recuperação dos ecossistemas e dos recursos 
naturais. 

 

Também neste contexto, Barbieri e Cajazeira (2009, p. 69-70) afirmam que uma 

organização sustentável “é uma organização que busca alcançar seus objetivos 

atendendo simultaneamente os seguintes critérios: equidade social, prudência 

ecológica e eficiência econômica”. Desta forma, do ponto de vista da Sustentabilidade 

Corporativa, segundo Elkington (2012), são considerados três aspectos: ambientais, 

sociais e econômicos, surgindo daí o conceito que foi nomeado de triple bottom line, 

ou Tripé da Sustentabilidade. 

 

Figura 5 - O Triple bottom line 

 

Fonte: Alencastro (2010), extraído com base em Elkington, 1997 
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O fato é que a consciência de sustentabilidade pelas empresas ainda é um 

grande desafio. Isto porque abrange uma variedade de assuntos que são resumidos 

a “direitos, obrigações e expectativas de diferentes públicos, internos e externos à 

empresa” (BARBIERI; CAJAZEIRA, 2009, p. 53), mas também pelas diversas 

interpretações que interligam a empresa com a sociedade e o meio ambiente. 

O desafio, além da necessidade das empresas familiares em percorrerem os 

caminhos em direção à sustentabilidade, está diretamente ligado à necessidade de 

compatibilizar os ambientes interno e externo, já que no externo há fenômenos como 

aquisição de empresas, mas, principalmente, abertura de capital ou transformação do 

tipo de sociedade, além de alterações no comportamento dos mercados, que agem 

no sentido de alterar o ambiente interno das empresas, que demandam condutas e 

estruturas organizacionais resilientes, que devem ser medidos, pois podem afetar o 

comportamento comum na divulgação do desempenho sustentável (MACHADO 

JUNIOR, et al., 2017). 

Para Alves (2001), as empresas baseadas em uma economia sustentável 

devem focar na geração de riqueza em um sentido mais amplo, permeada pela 

preservação dos recursos naturais não renováveis, considerando, para todos os 

efeitos, a geração de riqueza para os acionistas e a sociedade em geral, 

principalmente na promoção e manutenção dos direitos dos trabalhadores e a 

proteção dos interesses do consumidor. 

É indispensável ressaltar o novo contexto econômico característico do século 

XXI, cujo cerne é constituído por uma postura rígida dos clientes, onde há uma 

expectativa de interação com as organizações que sejam éticas, com boa imagem 

institucional no mercado e que, principalmente, atuem de forma ecologicamente 

responsável (TACHIZAWA, 2011). 

Rotta (2004) enfatiza a importância do atendimento ao consumidor, ao passo 

em que ressalta a cautela com que investidores analisam onde investir o capital. 

 

Diante da realidade, as empresas têm agido em duas frentes. Na primeira, 
elas têm procurado atender o consumidor através de programas e políticas 
que visem melhorar suas operações internas e a interação com seu público-
alvo. Na outra, está o investidor, cada vez mais cauteloso e exigente ao 
decidir onde aplicar seu capital (ROTTA, 2004, p. 52). 

 

 Observa-se que uma das situações que poderão influenciar a contratação dos 

serviços de determinadas empresas ou investidores a decidir favoravelmente a 
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aplicação do capital nestas companhias é a questão da sustentabilidade, pois para 

Elkington (2012) torna-se indispensável que a observação da sustentabilidade nos 

negócios tenha como indispensáveis os seguintes pilares: 

 

a) As pessoas – Ligadas diretamente a dimensão social. 

b) O planeta – Ligado diretamente ao meio ambiente. 

c) O lucro – Ligado diretamente a economia 

 

Neste contexto, Barbieri e Cajazeira (2009, p. 67) asseveram que “a 

sustentabilidade econômica possibilita a alocação e gestão eficiente dos recursos 

produtivos, bem como um fluxo regular de investimentos públicos e privados”. 

Para Tachizawa (2011), as transformações econômicas e sociais poderiam 

fazer emergir uma indagação. Tachizawa (2011, p. 5) traz à luz esta indagação, 

questionando se “a questão ambiental e ecológica não seria mero surto de 

preocupações passageiro que demandaria medidas com pesado ônus para as 

empresas que a adotarem?”. 

Para Sachs (2008) tais transformações, que são oriundas do próprio 

desenvolvimento, não são somente observadas pelas empresas, mas tem sido um 

fator de imensa relevância para o sistema das Nações Unidas, tanto como conceito 

analítico quanto como ideologia, uma vez que esse desenvolvimento não se presta à 

ser encapsulado em fórmulas simples. 

Neste aspecto, torna-se salutar considerar a multidimensionalidade e 

complexidade desse desenvolvimento, que por conseguinte explicam o seu caráter 

fugidio, mas que pari passu tem evoluído durante anos, incorporando experiências 

positivas e negativas (SACHS, 2008). 

De maneira resumida, é condição sine qua non a segregação de pontos do 

desenvolvimento sustentável para uma análise mais precisa e alinhada aos Objetivos 

do Desenvolvimento Sustentável, onde as bases da construção e disponibilização de 

água potável e saneamento e trabalho decente e crescimento econômico são fatores 

indispensáveis na junção entre um modelo de governança corporativa alinhado à 

sustentabilidade em uma companhia familiar atuante em obras de infraestrutura. 

Através da sua atividade econômica, a empresa poderá contribuir para o alcance do 

acesso universal e seguro à água potável e ao saneamento, que refletirá no fomento 

da higiene em todos os seus níveis (PNUD, 2019), tendo impacto positivo na melhora 
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da qualidade de vida da população em geral e particularmente para a população 

diretamente impactada, que na visão de Sachs (2008) terá como fator preponderante 

a reconciliação dos objetivos do progresso econômico, alimentado pelo aumento da 

produtividade no trabalho, com o imperativo de proporcionar oportunidades de 

trabalho decentes para todos. 

 

2.5 Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 

 

Entre 25 e 27 de setembro de 2015, na sede das Nações Unidas em Nova York, 

chefes de Estados e Governos e altos representantes se reuniram a fim de decidirem 

sobre os novos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. 

De acordo com a Agenda 2030 (ONU, 2015), a agenda universal demonstra 

metas em escala ambiciosa na busca da concretização plena dos direitos humanos 

de todos, do alcance da igualdade de gênero e do empoderamento das mulheres e 

meninas, tendo-as como premissas integradas e indivisíveis que equilibram as três 

dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a ambiental e a social. 

Gaffney (2014) afirma que ao contrário dos seus antecessores, os Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável não são 

apenas destinados a acabar com a pobreza, mas são mais ambiciosos, pois reúnem 

um conjunto de metas, conforme pontuado a seguir de acordo com a Agenda 2030 

(ONU, 2015, p. 18,19). 

 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável: 
 
Objetivo 1. Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os 
lugares. 
Objetivo 2. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria 
da nutrição e promover a agricultura sustentável. 
Objetivo 3. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para 
todos, em todas as idades. 
Objetivo 4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e 
promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. 
Objetivo 5. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres 
e meninas. 
Objetivo 6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e 
saneamento para todos. 
Objetivo 7. Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço 
acessível à energia para todos. 
Objetivo 8. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e 
sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos. 
Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização 
inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. 
Objetivo 10. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. 
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Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, 
seguros, resilientes e sustentáveis. 
Objetivo 12. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. 
Objetivo 13. Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e 
seus impactos. (*) 
Objetivo 14. Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos 
recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. 
Objetivo 15. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos 
ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a 
desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de 
biodiversidade. 
Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o 
desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e 
construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. 
Objetivo 17. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria 
global para o desenvolvimento sustentável. 

     ______________ 

(*) Reconhecendo que a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre 
Mudança do Clima [UNFCCC] é o fórum internacional intergovernamental 
primário para negociar a resposta global à mudança do clima. 

 

Parte integrante das premissas fundamentais dos Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável, o fortalecimento da paz universal e o fim da pobreza 

em todas as suas dimensões são os maiores desafios. Contudo, mesmo considerando 

a extensão e, por conseguinte, a complexidade mundial desse grande plano de ação, 

muitos avanços foram alcançados, com destaque para a redução do número de 

mortes infantis e da pobreza, o aumento no combate às doenças endêmicas e o 

importante e fundamental acesso à água potável e saneamento, além de outros 

avanços importantes que vem sendo alcançados (ONU, 2019). 

Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável buscam atuar de forma 

integrada com os governos e empresas, alinhado às dimensões da sustentabilidade e 

suas visões econômica, social e ambiental. 

 

Figura 6 - Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 

 

Fonte: ONU (2019) 
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Ancoradas nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, muitas empresas 

adotaram uma nova pauta, alicerçadas na prática de negócios inclusivos e 

abrangentes à toda a sociedade, tendo como alvo a contribuição perene ao 

desenvolvimento sustentável. 

 

Um dos desdobramentos dessa pauta diz respeito à estrutura empresarial, 
com a adoção da prática de negócios inclusivos que venham a contribuir com 
o desenvolvimento sustentável. Dessa maneira, nota-se um movimento 
visível de aproximação aos projetos estruturados mundialmente pela ONU, 
pois, além dos tradicionais parceiros governamentais, terceiro setor e as 
universidades, há uma aproximação cada vez maior com o mundo dos 
negócios, dando início a uma mudança significativa na agenda dos líderes 
empresariais (TITON, 2016, p. 36). 

 

Nota-se o sentido congruente que é dado à essa pauta através da interação 

entre diversos stakeholders, que vão dos governos às universidades, partindo ao 

terceiro setor e, como consequência até as empresas, não necessariamente nesta 

ordem, tendo como objetivo a busca das metas constantes na agenda 2030, sendo 

possível observar vitórias parciais através da capacidade única do desenvolvimento 

sustentável de servir como um grande compromisso entre todos os envolvidos e 

preocupados não somente com a natureza e o meio ambiente, mas sobretudo na 

valorização do desenvolvimento econômico e a dedicação para melhorar a condição 

humana (KATES; PARRIS; LEISEROWITZ, 2012). 

A participação das empresas como colaboradoras e impulsionadoras ao 

atingimento das metas da Agenda 2030 são indispensáveis, quer pela importância 

que possuem na economia global, quer pela sua incomensurável participação como 

ente presente no planeta. Neste prisma, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 

têm sido firmemente incorporado em muitas instituições nacionais, internacionais e 

não-governamentais (KATES; PARRIS; LEISEROWITZ, 2012). 

Considerando a elevada importância das empresas em todo este processo, 

agindo como parceira dos governos na busca do atingimento das metas estabelecidas 

na Agenda 2030, nota-se que alguns objetivos estão próximos de serem alcançados. 

Entretanto, outros estão mais distantes, pois de acordo com a Agenda 2030 da ONU 

(2015), um dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável mais ambiciosos é o ODS 

6, que visa assegurar a disponibilidade e gestão sustentável de água e saneamento 

para todos, onde a integração entre os governos e as empresas são indispensáveis 

para a consolidação deste objetivo, cujo desdobramento se dará diretamente na 
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promoção do crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, através da 

geração de emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos, o ODS 8. 

 

2.5.1 Água potável e saneamento 

 

O saneamento básico e a água potável estão diretamente ligados ao 

desenvolvimento de um país, exercendo um papel indissociável ao progresso de 

setores como saúde, economia e educação (CABEDO JUNIOR, et al., 2018). 

Segundo Ribeiro e Rooke (2011), a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

conceitua saneamento como o elemento de controle de todos os fatores do meio físico 

do homem e que pode, ou não, exercer efeitos nocivos sobre o bem estar físico, 

mental e social. Ainda, pode-se dizer que o saneamento atua com efeito 

caracterizador de um conjunto de ações socioeconômicas que tem como objetivo 

principal alcançar a salubridade ambiental. 

 

O saneamento básico é definido como o conjunto de serviços e ações que 
objetivam alcançar níveis crescentes de salubridade ambiental, nas 
condições que maximizem a promoção e a melhoria das condições de vida 
nos meios urbano e rural. Além disso, especifica os quatro conjuntos de 
serviços públicos que o constituem: abastecimento de água, o esgotamento 
sanitário, o manejo de resíduos sólidos e o manejo de águas pluviais 
(FOLLADOR, et al., 2015, p. 24). 

 

Follador (2015) assevera que o saneamento envolve muitas ações, desde a 

recuperação de mananciais e de reservatórios de água poluídos, atuando no sentido 

de eliminar as mais diversas fontes contaminadoras, a drenagem pluvial por meio de 

galerias fechadas ou a céu aberto, os problemas da sub habitação e na implantação 

e manutenção de parques urbanos. 

Para o Organização Mundial da Saúde (OMS), o saneamento básico é um 

direito de todos, independentemente da condição social ou região em que habita, 

tendo um papel fundamental na contenção de diversos problemas como a propagação 

de doenças veiculadas pela água, melhoria substancial da qualidade de vida das 

pessoas associado ao progresso no setor socioeconômico, atuando como um agente 

decisivo na proteção do meio ambiente (CABEDO JUNIOR, et al., 2018). 

O saneamento, além das várias ações que o constitui, tem a função primordial 

de atuar na orientação da população para a instalação de privadas com veiculação 

hídrica, construção de um sistema público de esgotos com o adequado destino final, 
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partindo de todo o sistema de esgotamento sanitário até as construções e 

manutenções das estações de tratamento de esgotos, impedindo o lançamento dos 

dejetos de esgoto sanitário diretamente no solo, rios e no oceano, evitando a 

transmissão de doenças (FOLLADOR, et al., 2015). 

Outra ação fundamental do saneamento é o tratamento da água para torna-la 

potável a partir de uma fonte bruta, captada tanto de um manancial superficial (cursos 

d’água, lagos e represas), quanto de um manancial de água subterrânea, distribuindo-

a sem interrupções e com o mínimo possível de falhas (FOLLADOR, et al., 2015). 

Não obstante a importância salutar do saneamento básico e, por conseguinte, 

o acesso a água potável no desenvolvimento de uma nação, nota-se um número 

elevado de pessoas no planeta sem acesso à este importante direito, pois de acordo 

com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS, 2017) a partir do relatório da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF), há em todo o mundo cerca de 2,1 bilhões de pessoas sem acesso a água 

potável e disponível em casa e 4,5 bilhões de pessoas carecem de saneamento 

seguro. 

Para a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS, 2017), das 2,1 bilhões 

de pessoas que não possuem água gerenciada de forma segura, 844 milhões não têm 

acesso nem a um serviço básico de água potável e das 4,5 bilhões de pessoas que 

não possuem saneamento gerenciado de forma segura, algo em torno de 52% ainda 

não têm serviços básicos de saneamento. 

Afirma-se que o tratamento de água e esgoto, em conjunto com outras 

condições adequadas de higiene e do próprio ambiente, contribuem de forma decisiva 

para a promoção da saúde, sendo o principal responsável pela queda no número de 

mortes por diarreia de crianças menores de 5 anos no Brasil, que de modo geral caem 

21% os índices de mortalidade infantil quando há o investimento em saneamento 

básico, além de auxiliar na melhora de doenças como cólera, dengue, 

esquistossomose, leptospirose, entre outras, em que a superação dos entraves 

tecnológicos, políticos e gerenciais, principalmente em regiões mais carentes, é uma 

questão sine qua non (FOLLADOR, et al., 2015). 

Corroborando Follador (2015), Cabedo Junior, et al. (2018) expõe o 

distanciamento, no ano de 2015, da União Europeia na questão do saneamento 

básico e acesso a água potável em relação aos demais países, principalmente os do 

continente africano que apresentaram os piores índices, demonstrando uma clara 
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relação do avanço tecnológico e do desenvolvimento de um país com a questão do 

saneamento. 

Trazendo para a situação brasileira, Follador (2015) afirma que segundo dados 

divulgados pelo Ministério da Saúde, para cada R$ 1,00 investido no setor de 

saneamento, economiza-se R$ 4,00 na área de medicina curativa, situação essa, 

segundo Cabedo Junior, et al (2018), reconhecida pela Organização das Nações 

Unidas (ONU), quando determina através da Resolução 64/A/RES/64/292, de 

28/07/2010, o direito à água limpa e ao saneamento como essenciais para o pleno 

gozo da vida e de todos os direitos humanos. 

De acordo com o Instituto Trata Brasil (2018), os custos com o sistema de 

saúde a partir da falta de saneamento atingem cifras milionárias, conforme 

informações a seguir. 

 

• Em 2013, segundo o Ministério da Saúde (DATASUS), foram notificadas 
mais de 340 mil internações por infecções gastrintestinais no país; 

• O custo de uma internação por infecção gastrintestinal no Sistema Único 
de Saúde (SUS) foi de cerca de R$ 355,71 por paciente na média nacional. 

• Se 100% da população tivesse acesso à coleta de esgoto haveria uma 
redução, em termos absolutos, de 74,6 mil internações. 56% dessa 
redução ocorreria no Nordeste 

•  Em 2013, o país teve mais de 14 milhões de casos de afastamento por 
diarreia ou vômito; 

• A cada afastamento as pessoas ficaram longe de suas atividades 
por 3,32 dias em média. Isso significa que essas doenças 
causaram 49,8 milhões de dias de afastamento ao longo de um ano. 

• Em 2015, o custo com horas não trabalhadas alcançou R$ 
872 milhões. Para 2035, espera-se um custo com horas não trabalhadas 
de R$ 730 milhões. Isso equivale a uma economia de R$ 142 milhões no 
ano de 2035 em relação ao estimado para 2015. 

• Em 2013, tivemos 391 mil Internações por conta de doenças 
gastrointestinais infecciosas; 

• Deve haver redução das despesas com internações por infecções 
gastrointestinais na rede hospitalar do SUS. Esses gastos deverão passar 
de R$ 95 milhões em 2015 para R$ 72 milhões em 2035 

• Em vinte anos (2015 a 2035), considerando o avanço gradativo do 
saneamento, o valor presente da economia com saúde, seja pelos 
afastamentos do trabalho, seja pelas despesas com internação no SUS, 
deve alcançar R$ 7,239 bilhões no país (INSTITUTO TRATA BRASIL, 
2018). 

 

O gráfico a seguir demonstra a ocorrência de doenças diretamente ligadas a 

falta de saneamento básico por região do país. 
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Gráfico 1 - Principais doenças causadas pela falta de saneamento por região do país 

 

Fonte: (INSTITUTO TRATA BRASIL, 2018) 

 

No que diz respeito ao avanço do saneamento básico no Brasil, observa-se que 

na contramão da expectativa da Organização das Nações Unidas (ONU), através do 

Objetivo do Desenvolvimento Sustentável nº 6 (ODS 6), de acordo com dados da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD, 2018), entre 2016 e 2017 o 

Brasil registrou uma ligeira queda no número de domicílios com acesso ao 

abastecimento de água, pois no ano de 2017 o país tinha 69,8 milhões de domicílios, 

dos quais 97,2%, que corresponde a 67,8 milhões, tinham água canalizada, sendo 

que destes, 85,7%, que corresponde a 59,8 milhões, possuíam a rede geral de 

distribuição como principal fonte de abastecimento de água em que deste último total, 

86,7%, ou 51,8 milhões, tinham disponibilidade diária de água. A mesma pesquisa 

demonstrou que em 2016 os domicílios que possuíam a rede geral de distribuição 

como principal fonte de abastecimento de água era de 87,3% (PNAD, 2018). 

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD, 2018) demonstra que 

em 2017, 6,6% dos domicílios utilizam o abastecimento através de poço artesiano ou 

profundo como sua principal fonte; em 3,3% poço raso, freático ou cacimba; 2,1% 

fonte ou nascente e 2,3% utilizam outras fontes. 

Acerca das águas subterrâneas no Brasil, visualiza-se uma quantidade 

significativa de poços tubulares clandestinos, o que pode comprometer o lençol 
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freático, além de mais de 6 mil áreas de aquíferos contaminadas e já identificadas 

somente no Estado de São Paulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: adaptado do Instituto Trata Brasil (2018) 

 

Outros dados relevantes dizem respeito à disponibilidade da rede geral de 

abastecimento e a frequência com que é feita. 

 

Informações sobre águas subterrâneas no 

Brasil

O total de água extraída em poços é de 17,580 Mm³/ano, 

volume suficiente para abastecer a população brasileira por 1 

ano.

18% da água subterrânea é utilizada para abastecimento 

público urbano.

Os custos envolvidos na perfuração e instalação de poços 

tubulares somam mais de R$ 75 bilhões, valor equivalente a 

6,5 anos de investimentos do Brasil em água e esgotos.

Existem mais de 2,5 milhões de poços tubulares.

88% dos poços tubulares são clandestinos.

5.570 municípios brasileiros são abastecidos por águas 

subterrâneas.

O subsolo do país recebe cerca de 4.329 Mm3 de esgotos 

por ano.

Cerca de 6 mil áreas de aquíferos e águas subterrâneas 

estão contaminadas no estado de São Paulo.

Tabela 1 - Informações sobre águas subterrâneas no Brasil 
 

Tabela 2 - Coleta de esgoto no BrasilTabela 3 - Informações sobre 
águas subterrâneas no Brasil 
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Gráfico 2 - Disponibilidade da rede geral de abastecimento 

 

Fonte: (PNAD, 2018) 

 

Como consequência da falta de investimentos do governo em obras de 

saneamento básico em todas as suas dimensões, observa-se na Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios (PNAD, 2018) uma situação preocupante acerca da 

destinação do esgotamento sanitário, onde no ano de 2017, 30,3% dos domicílios do 

país (21,1 milhões) que possuem banheiro exclusivo, realizam o escoamento do 

esgoto por meio de fossa não ligada a rede, enquanto 2,9%, que corresponde a 2,0 

milhões de domicílios, fazem o esgotamento sanitário por outras formas, podendo ser 

diretamente para o rio, que comparado ao ano anterior demonstra uma redução, pois 

o esgotamento sanitário por meio de fossa não ligada a rede ocorria em 29,7 dos 

domicílios, enquanto 2,8% usavam outras formas. 
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Gráfico 3 - Formas de esgotamento sanitário 

 

Fonte: (PNAD, 2018) 

 

Convertendo as amostras por domicílio para amostras por pessoas, nota-se a 

situação preocupante enfrentada pelo Brasil no que tange à situação do saneamento 

básico. A partir de informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2018), que considera uma população de 208,4 milhões de habitantes, o Instituto Trata 

Brasil (2018), demonstra que no ano de 2016 apenas 45,1% dos esgotos do país são 

tratados, onde a média das 100 maiores cidades brasileiras em tratamento de esgotos 

foi de apenas 50,26%, e destas, apenas 10 tratam acima de 80% os seus esgotos. 

As tabelas a seguir demonstram a situação do serviço de esgoto no país no 

ano de 2016. 
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Fonte: adaptado do Instituto Trata Brasil (2018) 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: adaptado do Instituto Trata Brasil (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: adaptado do Instituto Trata Brasil (2018) 

Norte 10,24

Nordeste 26,87

Centro Oeste 53,88

Sudeste 78,56

Sul 43,93

Dados da coleta de esgotos no 

Brasil por região (%)

Percentual da população que têm acesso 52,36%

Quantidade de pessoas que não têm acesso 100 milhões

Quantidade de pessoas, nas 100 maiores cidades do 

país, que despejam esgoto irregularmente, mesmo 

tendo redes coletoras disponíveis

3,5 milhões

Quantidade de crianças e adolescentes que não têm 

acesso ao saneamento básico
13 milhões

Percentual de crianças e dos adolescentes que não 

têm sanitário em casa
3,1%

Coleta de Esgoto no Brasil em 2016

Norte 22,58

Nordeste 34,73

Centro Oeste 52,02

Sudeste 50,39

Sul 44,93

Dados do tratamento de esgotos 

no Brasil por região (%)

Tabela 2 - Coleta de esgoto no Brasil 
 

Tabela 4 - Dados da coleta de esgoto no Brasil por regiãoTabela 5 
- Coleta de esgoto no Brasil 

Tabela 3 - Dados da coleta de esgoto no Brasil por região 
 

Tabela 6 - Dados do tratamento de esgotos no Brasil por 
regiãoTabela 7 - Dados da coleta de esgoto no Brasil por 
região 

Tabela 4 - Dados do tratamento de esgotos no Brasil por região 
 

Tabela 8 - Brasileiros atendidos com abastecimento de água 
tratadaTabela 9 - Dados do tratamento de esgotos no Brasil por 
região 
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Acerca da quantidade de brasileiros atendidos com abastecimento de água, 

bem como o consumo médio de água no país por pessoa, além dos dados de 

abastecimento por região, o Instituto Trata Brasil (2018) disponibiliza informações 

importantes, que demonstra a distância do Brasil em relação à universalidade do 

saneamento básico em todas as suas dimensões, conforme tabelas a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: adaptado do Instituto Trata Brasil (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptado do Instituto Trata Brasil (2018) 
 

 

 

 

 

 

Quantidade de pessoas atendidas com água tratada 83,5%

Quantidade de pessoas sem acesso ao serviço 35 milhões

Quantidade de mulheres sem acesso a água 1 em cada 7

Brasileiros atendidos com abastacimento de água 

tratada

Consumo médio de água por habitante ao dia 154,1 litros

Quantidade diária de água suficiente para atender as 

necessidades de uma pessoa, segundo a ONU
110 litros

Percentual de crianças e dos adolescentes que não 

têm acesso a água
14,3%

Percentual das crianças e adolescentes que têm água 

em casa, mas não é filtrada ou procedente de fonte 

segura

7,5%

Percentual de crianças e adolescentes não contam 

com sistema de água dentro de suas casas
6,8%

Consumo médio de água no país

Tabela 5 - Brasileiros atendidos com abastecimento de água tratada 
 

Tabela 10 - Consumo médio de água no paísTabela 11 - Brasileiros 
atendidos com abastecimento de água tratada 

Tabela 6 - Consumo médio de água no país 
 

Tabela 12 - Abastecimento de água no Brasil 
por regiãoTabela 13 - Consumo médio de 

água no país 
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Fonte: adaptado do Instituto Trata Brasil (2018) 

 

Não obstante a situação alarmante do esgotamento sanitário e do 

abastecimento de água no Brasil, nota-se perdas elevadas de água no processo de 

abastecimento, conforme demonstrado na tabela a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: adaptado do Instituto Trata Brasil (2018) 

 

O Instituto Trata Brasil (2018) enfatiza que essas perdas, ao distribuir água para 

garantir o consumo, alcançaram uma média nacional de 38,29% do total produzido. 

 

 

 

Norte 57,49

Nordeste 73,25

Centro Oeste 90,13

Sudeste 91,25

Sul 89,68

Dados do abastecimento de água 

no Brasil por região (%)

Norte 55,14

Nordeste 46,25

Centro Oeste 34,14

Sudeste 34,35

Sul 36,54

Dados referentes as perdas de 

água no Brasil por região (%)

Tabela 7 - Abastecimento de água no Brasil por região 
 

Tabela 14 - Perdas de água no Brasil por regiãoTabela 
15 - Abastecimento de água no Brasil por região 

Tabela 8 - Perdas de água no Brasil por região 
 

Tabela 16 - Perdas de água no Brasil por região 
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Tendo como base a situação do saneamento básico no Brasil e o 

distanciamento para se chegar a meta estabelecida pela Organização das Nações 

Unidas (ONU), através do ODS 6, o Instituto Trata Brasil (2018), a partir das 

informações do Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB) do Ministério das 

Cidades, demonstra que o custo para universalizar o acesso aos quatro serviços de 

saneamento  (água, esgotos, resíduos e drenagem) é de R$ 508 bilhões, no período 

de 2014 a 2033. Segregando parte dos dados disponíveis, nota-se uma situação 

preocupante, conforme pontos elencados a seguir. 

 

• Para universalização da água e dos esgotos esse custo será de R$ 303 
bilhões em 20 anos. 

• O Governo Federal, através do PAC, já destinou recursos da ordem de R$ 
70 bilhões em obras ligadas ao saneamento básico. 

• Houve um investimento de R$ 1.69 bilhão a mais em 2014 comparado a 
2013. 

• Os maiores investimentos em saneamento básico (água e esgoto), durante 
três anos, foram nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio de 
Janeiro e Bahia, totalizando 63,3%. Já os estados do Amazonas, Acre, 
Amapá, Alagoas e Rondônia são os que menos investiram em três anos, 
totalizando 1,7% (INSTITUTO TRATA BRASIL, 2018). 

 

Considerando a falta de investimentos do setor público em obras de 

saneamento básico, as empresas privadas, através de Parcerias Público Privadas 

(PPP), concessões ou privatizações, exercem um papel basilar na construção de 

redes coletoras de esgotos e de estações de tratamento de esgoto, em que suas 

ações são fundamentais para o cumprimento da Resolução 64/A/RES/64/292, de 

28.07.2010, da Organização das Nações Unidas (ONU) e, por conseguinte, atuam 

como verdadeiros vetores no auxílio ao cumprimento de uma das metas estabelecidas 

na Agenda 2030, através do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável nº 6, em que 

o próprio processo de construção das redes e a posterior utilização pela população 

são contribuintes diretos no alcance do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável nº 

8, que é outra meta da Agenda 2030. 

 

2.5.2 Trabalho decente e crescimento econômico 

 

O trabalho decente e o crescimento econômico são indispensáveis para o bem-

estar das pessoas. A Organização Internacional do Trabalho (OIT) conceitua trabalho 

decente como aquele que através da sua missão histórica tem a função primordial de 
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promover oportunidades para que homens e mulheres obtenham um trabalho 

produtivo e de qualidade, sendo realizado em condições plenas de liberdade, 

equidade, segurança e dignidade humana, haja vista, seu caráter indissociável como 

elemento base para a superação da pobreza, a redução das desigualdades sociais, a 

garantia da governabilidade democrática e o desenvolvimento sustentável (OIT, 

2019). 

Em linha com o conceito de trabalho decente consagrado pela Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), observa-se a influência da economia na geração de 

emprego e renda, pois mesmo com a recessão global que acompanhou a crise 

econômica de 2008, registrou-se uma queda drástica no número de trabalhadores 

vivendo em extrema pobreza no período de 1991 a 2015, e a classe média dos países 

em desenvolvimento passou a representar 34% da força de trabalho empregada no 

mesmo período (PNUD, 2019). Contudo, com o ritmo lento da retomada da economia 

global, nota-se a ampliação das desigualdades e a precarização das relações de 

trabalho, uma vez que não há trabalho suficiente para todas as pessoas devido, de 

maneira suplementar, ao aumento da população, pois de acordo com a Organização 

Internacional do Trabalho (OIT, 2019), no ano de 2015 foi possível registrar mais de 

204 milhões de pessoas desempregadas. 

Existem outras situações fundamentais a serem consideradas na relação direta 

entre trabalho decente e crescimento econômico, em que uma delas se configura 

como uma prática desumana e lesiva aos trabalhadores, conhecida como dumping 

social. No âmbito trabalhista, é possível observar a ocorrência do dumping social 

quando os empregadores buscam a eliminação da concorrência entre as empresas à 

custa da supressão de direitos básicos dos empregados (COSTA; TOSAWA, 2018). 

Para Tunholi (2013), o dumping social é caracterizado quando algumas 

empresas, de forma consciente e reiterada, violam os direitos dos trabalhadores, 

tendo como único objetivo conseguir vantagens comerciais e financeiras, 

caracterizadas pelo aumento da competitividade desleal no mercado, em virtude do 

baixo custo da prestação de serviços e da produção de bens. 

Apesar da prática desleal no mercado e da supressão de parte dos direitos dos 

trabalhadores praticados por algumas empresas, conforme asseverou Tunholi (2013), 

para Ribeiro e Berg (2010) é possível visualizar no Brasil o registro de avanços 

positivos em relação à geração de trabalho, renda e crescimento econômico desde o 

início da era industrial. Entretanto, faz-se necessário enfatizar que apenas a metade 
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dos trabalhadores brasileiros são alcançados pela proteção social, onde o trabalho 

informal ainda é mais acentuado entre mulheres e negros (RIBEIRO; BERG, 2010). 

Uma demonstração desse avanço foi a diminuição da jornada semanal de 

trabalho de 48 horas semanais, estabelecida pela Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT) em 1943, para 44 horas a partir do ano de 1988, com a promulgação da 

Constituição Federal de 1988 e a aprovação, dez anos depois, da Lei 9.601/98, que 

estabelece o chamado “banco de horas”, um sistema de compensação das horas-

extras realizadas pelos trabalhadores, que através de convenções ou acordos 

coletivos de trabalho, possibilita à empresa adequar a jornada de trabalho dos 

empregados às suas necessidades de produção, em que a jornada de trabalho pode 

ser ampliada em conformidade com a legislação trabalhista e, ao invés das horas 

suplementares serem remuneradas, elas são compensadas posteriormente em 

momentos de retração da produção, através de reduções na jornada diária ou folgas 

programadas até que as horas excedentes sejam quitadas, possibilitando ao 

trabalhador maiores momentos para lazer, descanso e um convívio mais amplo com 

seus familiares (RIBEIRO; BERG, 2010). 

 

Tratando-se da dimensão conciliação entre o trabalho e a vida pessoal e 
familiar é importante destacar que a mesma está intrinsecamente relacionada 
ao conceito de trabalho decente, principalmente no que tange à liberdade, 
inexistência de discriminação e capacidade de assegurar uma vida digna a 
todas as pessoas que vivem de seu trabalho. É uma dimensão central de uma 
estratégia de promoção da igualdade de gênero no mundo do trabalho e exige 
a articulação de ações nos mais diversos âmbitos - político, social, 
governamental, empresarial e individual – que possam conduzir a uma nova 
organização do trabalho e da vida familiar (RIBEIRO; BERG, 2010, p. 7). 

 

A geração de empregos decentes, que por conseguinte, gera crescimento 

econômico sustentável, segue em convergência com o fiel cumprimento da legislação 

trabalhista e com os quatro objetivos estratégicos da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT), além de ser um conceito central para o alcance dos Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) definidos pela Organização das Nações Unidas 

(ONU), em especial ao ODS 8 (OIT, 2019). 

Os quatro objetivos estratégicos da Organização Internacional do Trabalho 

(OIT) são fundamentais para a promoção do emprego produtivo e de qualidade, 

ampliação da proteção social e o crescimento econômico equilibrado. São eles: 
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1. o respeito aos direitos no trabalho, especialmente aqueles definidos como 
fundamentais (liberdade sindical, direito de negociação coletiva, eliminação 
de todas as formas de discriminação em matéria de emprego e ocupação 
e erradicação de todas as formas de trabalho forçado e trabalho infantil); 

2. a promoção do emprego produtivo e de qualidade; 
3. a ampliação da proteção social; 
4. e o fortalecimento do diálogo social. 

(OIT, 2019) 

 

Para que haja crescimento econômico, em especial dos países em 

desenvolvimento, de maneira ajustada com a geração de empregos decentes, é 

mister que todas as empresas, independentemente do tamanho, origem, localização 

geográfica, cultura, dentre outras especificidades, não somente sigam, mas pratiquem 

e estimulem a plena aplicação do ODS 8, que é a promoção do crescimento 

econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho 

decente para todas e todos. De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU, 

2019), o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 8, de maneira detalhada, traz as 

metas constantes na tabela a seguir: 

 

Quadro 1 - Metas do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 8 

Metas do Objetivo 8 

8.1 Sustentar o crescimento econômico per capita, de acordo com as 

circunstâncias nacionais e, em particular, pelo menos um crescimento anual 

de 7% do produto interno bruto nos países de menor desenvolvimento relativo. 

8.2 Atingir níveis mais elevados de produtividade das economias, por meio da 

diversificação, modernização tecnológica e inovação, inclusive por meio de um 

foco em setores de alto valor agregado e intensivos em mão-de-obra. 

8.3 Promover políticas orientadas para o desenvolvimento, que apoiem as 

atividades produtivas, geração de emprego decente, empreendedorismo, 

criatividade e inovação, e incentivar a formalização e o crescimento das micro, 

pequenas e médias empresas, inclusive por meio do acesso a serviços 

financeiros. 
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8.4 Melhorar progressivamente, até 2030, a eficiência dos recursos globais no 

consumo e na produção, e empenhar-se para dissociar o crescimento 

econômico da degradação ambiental, de acordo com o "Plano Decenal de 

Programas Sobre Produção e Consumo Sustentáveis”, com os países 

desenvolvidos assumindo a liderança 

8.5 Até 2030, alcançar o emprego pleno e produtivo e trabalho decente todas 

as mulheres e homens, inclusive para os jovens e as pessoas com deficiência, 

e remuneração igual para trabalho de igual valor 

8.6 Até 2020, reduzir substancialmente a proporção de jovens sem emprego, 

educação ou formação 

8.7 Tomar medidas imediatas e eficazes para erradicar o trabalho forçado, 

acabar com a escravidão moderna e o tráfico de pessoas e assegurar a 

proibição e eliminação das piores formas de trabalho infantil, incluindo 

recrutamento e utilização de crianças-soldado, e até 2025 acabar com o 

trabalho infantil em todas as suas formas 

8.8 Proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros 

e protegidos para todos os trabalhadores, incluindo os trabalhadores 

migrantes, em particular as mulheres migrantes, e pessoas com emprego 

precário 

8.9 Até 2030, conceber e implementar políticas para promover o turismo 

sustentável, que gera empregos, promove a cultura e os produtos locais 

8.10 Fortalecer a capacidade das instituições financeiras nacionais para 

incentivar a expansão do acesso aos serviços bancários, financeiros, e de 

seguros para todos 
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8.a Aumentar o apoio da Iniciativa de Ajuda para o Comércio (Aid for Trade) 

para os países em desenvolvimento, particularmente os países de menor 

desenvolvimento relativo, inclusive por meio do Quadro Integrado Reforçado 

para a Assistência Técnica Relacionada com o Comércio para os países de 

menor desenvolvimento relativo 

8.b Até 2020, desenvolver e operacionalizar uma estratégia global para o 

emprego dos jovens e implementar o Pacto Mundial para o Emprego da 

Organização Internacional do Trabalho 

 

Fonte: (ONU, 2019) 

 

O crescimento econômico e o desenvolvimento sustentável são prejudicados, 

no longo prazo, quando existe desigualdade de renda e de oportunidades, onde o 

insucesso escolar, baixas qualificações e poucas expectativas acerca de empregos 

de qualidade exercem influência direta nos mais vulneráveis, que na maioria das 

vezes têm menores expectativas de se libertarem desse círculo vicioso instalado 

(ONU, 2019). 

Um dos setores mais relevantes no contexto de geração de emprego e renda, 

aliado ao crescimento econômico, é a construção civil, que atua como um agente 

fundamental na inserção de pessoas no mercado de trabalho com poucas 

expectativas acerca de empregos de qualidade, além de qualificar uma massa de 

trabalhadores através dos seus centros de capacitação em parceria com o Sistema 

Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), para atuar em obras de construção civil 

leve e de infraestrutura, que inclui o mercado imobiliário e especialmente o 

saneamento básico, que além de gerar empregos dignos aos trabalhadores da 

construção civil, tem a capacidade de levar dignidade à todas e todos que utilizam o 

sistema de saneamento e água potável (BOTANA, 2008). 

De acordo com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil (CBIC, 

2018), das 3 mil obras paradas no país, 671 estão em plenas condições de serem 

retomadas com uma simples assinatura de contrato, em que as prefeituras poderiam 

ter acesso aos recursos do FGTS, o que significa a imediata geração de empregos 

dignos e crescimento econômico. 
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Como medida paralela à geração de empregos na construção civil ou outros 

setores fundamentalmente voltados à infraestrutura básica do país, afirma-se que o 

empreendedorismo é fundamental para a criação de novas vagas de trabalho, pois 

para Mendonça e Schmidt (2018), todo grande desafio traz consigo uma oportunidade, 

e no que tange ao ODS 8, o desenvolvimento de soluções voltadas à novas opções 

de trabalho, tendo como tônica a sustentabilidade econômica e ambiental, traduz-se 

em novas oportunidades. 

Em síntese, percebe-se um direcionamento para a necessidade de sinergia 

entre Estado, sociedade e setor privado, em busca da melhoria dos direitos dos 

trabalhadores e da adequação do ambiente institucional, de modo que haja incentivos 

em pesquisa e desenvolvimento que tenham como resultado inovações tecnológicas, 

que gerarão, por conseguinte, mais empregos e desenvolvimento sustentável 

(MENDONÇA; SCHMIDT, 2018). 

Reitera-se, portanto, que o alcance das metas dos Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável, em especial os ODS 6 e 8, dependerão, sobremaneira, 

de um esforço conjunto entre o Estado, sociedade e setor provado. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este capítulo apresenta as características da presente pesquisa, os 

procedimentos metodológicos utilizados na busca pela resolução do problema de 

pesquisa, em que estão sendo consideradas a especificação do problema, a 

delimitação da pesquisa e as limitações da mesma. 

Para subsidiar a escolha metodológica da presente pesquisa, torna-se 

imprescindível ressaltar que a capacidade humana de raciocinar, em paralelo com o 

método científico, tem o efeito de capacitar o ser humano na busca por algum tipo de 

verdade (GENES, et al., 2017). De maneira complementar, a metodologia deve estar 

preparada para atuar como um instrumento voltado para a resolução ou solução de 

problemas, podendo ser prático ou teórico, através da aplicação de processos 

científicos, que tem como ponto de partida uma situação problemática ou dúvida, e 

buscam a forma mais adequada para a solução (CERVO; BERVIAN, 2002). 

 

3.1 Procedimentos de pesquisa 

 

Acerca dos procedimentos de pesquisa, optou-se pelo estudo de caso, tendo 

em vista o alinhamento com o objetivo geral e específicos deste estudo e em 

consonância com uma abordagem contemporânea, em profundidade, em que há uma 

situação real, com abordagem qualitativa. 

Yin (1989) assevera que quando a fronteira entre o fenômeno e o contexto não 

está evidente de maneira clara e onde múltiplas fontes de evidência são utilizadas, o 

estudo de caso é uma inquirição empírica que tem como função a investigação de um 

fenômeno contemporâneo dentro de um contexto da vida real, tendo a função de 

esclarecer este contexto. 

 

3.1.1 Especificação do problema 

 

Diante do problema de pesquisa formulado, optou-se pela pesquisa qualitativa 

e, por conseguinte, pelo método de estudo de caso, pois demonstra ser o mais 

adequado à presente pesquisa, uma vez que se classifica na categoria descritiva e 

exploratória, em que a pesquisa exploratória, através da entrevista em profundidade, 
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foi norteadora das ações, estando em paralelo com a pesquisa de campo e a análise 

documental. 

Tendo como base a análise da governança corporativa de uma empresa 

familiar de engenharia civil grande porte, reorganizada recentemente e transformada 

em sociedade anônima, cuja atividade principal está relacionada a projetos de 

saneamento básico, além de gerar empregos em diversas regiões do país e no 

exterior, e ainda propor avanços em seu sistema de governança, percebe-se a 

necessidade da especificação do problema de pesquisa, cujos desdobramentos 

trazem os seguintes questionamentos: 

 

• Quais são os mecanismos de governança corporativa adotados em relação a: 

▪ Acionistas? 

▪ Conselho de Administração? 

▪ Comitês? 

▪ Diretoria? 

▪ Demais Colaboradores? 

▪ Sistema de valores centrais (equidade, transparência, prestação de contas 

e compliance)? 

 

• Em relação aos conflitos de interesses: 

▪ Conflitos de agência? 

 

• Em relação a estrutura familiar: 

▪ Como é a relação família, empresa e propriedade? 

▪ E quanto aos membros proprietários e familiares? 

▪ E quanto à sucessão? 

 

• Acerca do acervo técnico da empresa em obras de saneamento básico: 

▪ Como a empresa está contribuindo para o alcance do ODS 6 – Construção 

e disponibilização de água potável e saneamento? 

▪ Quantas obras de saneamento foram construídas e entregues pela 

empresa? 

▪ Como a empresa está contribuindo para o alcance do ODS 8 – Trabalho 

decente e crescimento econômico? 
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3.1.2 Perguntas de pesquisa 

 

Para analisar o desenvolvimento da Governança Corporativa alinhado aos 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e propor ajustes em seu sistema de 

governança, para a empresa familiar de engenharia civil de grande porte alvo do 

estudo, foi tomado como base o quadro a seguir: 

 

Quadro 2 - Estruturação da pesquisa de campo e perguntas de pesquisa 

Fases Descrição Produtos Perguntas de 
Pesquisa 

 
 
 

01 

Impactos gerados na 
companhia após o processo 
de reorganização 
administrativa e societária 
através da transformação de 
uma empresa limitada em 
uma sociedade anônima 
fechada, no que diz respeito 
à reconstrução da estrutura 
organizacional. 

1) Documentos que trazem a 
formulação da nova 
estrutura. 

2) Entrevistas para analisar 
qual é o nível de 
conhecimento dos 
acionistas, diretores e 
gerentes acerca do tema 
governança. 

Serão baseadas nos 
mecanismos de 
governança corporativa 
adotados em relação a: 

• Acionistas 

• Conselho de 
Administração 

• Comitês 

• Diretoria 

• Sistema de valores 
centrais (equidade, 
transparência, 
prestação de contas 
e compliance) 

 
Perguntas em relação 
aos conflitos de 
interesses: 

• Conflitos de agência 

 
 
 
 

02 

Como os acionistas, 
diretores e gestores veem o 
atual cenário da empresa e o 
que visualizam em termos de 
comprometimento entre eles, 
no que diz respeito ao 
sucesso da organização, se 
for considerada uma visão 
de longo prazo. 

1) Entrevistas estruturadas 
com os acionistas, 
diretores e gerentes 
executivos. 

2) Consulta à documentos 
históricos da companhia. 

3) Entrevista com alguns 
colaboradores que estão, 
em média, há mais de 20 
anos na empresa a fim de 
realizar um resgate 
histórico. 

 
 

03 

Depoimentos dos acionistas, 
diretores e gestores, 
associada a consulta 
documental. 

1) Consulta ao organograma 
antigo e ao atual. 

2) Consulta ao SGI (Sistema 
de Gestão Integrada) da 
companhia. 

3) Consulta documental. 

Terão como base a 
estrutura familiar: 

• Como é a relação 
família, empresa e 
propriedade 

• Membros 
proprietários e 
familiares 

• Sucessão 

 
04 

Como a companhia, através 
dos colaboradores 
estratégicos (diretores e 
gestores), entende os 
Objetivos do 
Desenvolvimento 
Sustentável de número 6 e 8. 

1) Consulta documental. 
2) Entrevistas e questionários 

estruturados ou 
semiestruturados. 

3) Entrevistas para analisar 
qual é o nível de 
conhecimento dos 
acionistas, diretores e 
gerentes acerca do tema 
sustentabilidade. 

Perguntas para levantar 
a percepção dos 
acionistas, diretores e 
gestores acerca do 
atingimento das metas 
globais, tendo como 
base: 

• Como a empresa 
está contribuindo 
para o alcance do 
ODS 6 – Construção 
e disponibilização 
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de água potável e 
saneamento 

• Quantas obras de 
saneamento foram 
construídas e 
entregues pela 
empresa 

• Na percepção dos 
colaboradores, 
como a empresa 
está contribuindo 
para o alcance do 
ODS 8 – Trabalho 
decente e 
crescimento 
econômico 

Com base nos Objetivos 
do Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), e no 
objetivo geral da 
pesquisa, como os 
acionistas, a diretoria e a 
alta gerência visualizam 
um modelo de 
governança corporativa 
ancorado nos ODS. 

Fonte: Elaborada pelo Autor (2019) 

 

 

3.2 Delimitação da pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada em uma empresa de grande porte, paranaense, 

atuante na construção civil, com os seguintes dados: 

 

a) Empresa familiar. 

b) Empresa com potencial de causar impactos econômico, social e ambiental. 

c) Empresa atuante em obras de construção civil de infraestrutura (saneamento 

básico). 

d) Empresa que tenha passado por um processo reorganização administrativa e 

societária através de transformação de uma sociedade empresária limitada em uma 

sociedade anônima. 

e) Empresa que adote de maneira parcial os preceitos da governança corporativa. 

f) Empresa que tenha o envolvimento direto com os ODS 6 e 8. 
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3.2.1 Delineamento da pesquisa 

 

A presente pesquisa tem seu delineamento classificado na categoria descritiva. 

Através da interpretação que as pessoas dão aos temas e questionamentos 

abordados, pretende-se, através da análise dos dados levantados,  buscar um 

processo indutivo. Optou-se, portanto, pelo estudo de caso, com aplicação de uma 

pesquisa qualitativa. 

A pesquisa se classifica como descritiva, haja vista, ter como pretensão 

apresentar um relato detalhado dos mecanismos de governança, conflitos de 

interesses e as contribuições para o alcance das metas globais, estabelecidos através 

dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, no objeto de estudo na visão dos 

vários agentes de governança corporativa. 

 

3.2.2 Apresentação do campo 

 

Para a análise documental e dos dados levantados, a pesquisa de campo terá 

uma importância salutar, pois é capaz de extrair informações que poderão contribuir 

para o resultado da pesquisa científica (SANTOS, 2007). De maneira central, as 

entrevistas em profundidade, podendo ser estruturadas ou semiestruturadas, 

exercerão um importante papel para responder aos objetivos do projeto, exercendo a 

função norteadora das ações, tendo, portanto, a pesquisa de campo e a análise 

documental como eixos auxiliares. 

Tendo como objetivo contextualizar e ilustrar a importância da presente 

pesquisa, torna-se fundamental descrever o perfil da empresa a ser estudada. 

A pesquisa será realizada em uma empresa familiar, cuja sociedade é 

composta por dois sócios de famílias distintas, cujos filhos e irmãos atuam na 

companhia em funções de diretoria e gerenciais e são sócios de outros negócios do 

mesmo grupo, com matriz na cidade de Curitiba/PR, onde serão avaliados aspectos 

específicos. Trata-se de uma construtora de obras de infraestrutura atuante em todo 

o território nacional e América Latina, classificada como uma empesa de grande porte 

em razão do seu faturamento anual, contando com aproximadamente 1.200 

funcionários no Brasil. Foi fundada em 1983, mas iniciou as atividades efetivamente 

em 1992 e está na primeira geração, planejando a sucessão para a segunda geração, 

não possuindo um planejamento sucessório e de governança para tal. 
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3.3 Instrumento de pesquisa 

 

Foi utilizado um roteiro de perguntas semiestruturado como instrumento de 

pesquisa, em que o autor elaborou com base na estruturação da pesquisa de campo, 

constante no quadro 2, anteriormente apresentado. 

 

3.4 Procedimento da coleta de dados 

 

Para a coleta de dados, o pesquisador exerceu o papel de elemento central, 

sendo ele o responsável por coletar dados através de entrevistas, observação junto 

aos participantes da pesquisa e documentos disponibilizados pela empresa. 

A pesquisa teve início em outubro/2019, pois considerando a situação do 

pesquisador, que atua como gestor da área de recursos humanos da empresa objeto 

do estudo, tem-se o trânsito ilimitado junto a todos os agentes de governança 

corporativa. 

Os dados primários foram levantados junto aos agentes de governança através 

de entrevistas presenciais, por meio de roteiro de perguntas semiestruturadas. 

Para a complementação das entrevistas em profundidade, a pesquisa de 

campo e a análise documental (documentos diversos, relatórios, arquivos, regimento 

interno, organograma, entre outros) foram utilizadas como dados secundários, tendo 

a função de auxiliar no procedimento da coleta de dados. 

 

3.5 Método de análise dos dados 

 

Para fins de análise e interpretação dos dados, foi feito o imbricamento dos 

dados levantados através das entrevistas presenciais com os oriundos da pesquisa 

de campo e análise documental. 

As entrevistas semiestruturadas foram realizadas pessoalmente com cada 

entrevistado em seu local de trabalho e digitadas no exato momento. 

A técnica de pesquisa mais apropriada para o presente estudo é a narrativa, 

caracterizada pela coleta da história por meio de pessoas através de conversas 

individuais ou coletivas, com experiências reais e consultas de documentos, momento 

em que o entrevistador interage com os entrevistados (CRESWELL, 2014). 
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A visão de cada entrevistado acerca do ponto de vista da pesquisa, aliado as 

divergências e/ou convergências sobre os temas tratados, exerceram um papel 

preponderante no aperfeiçoamento ou mesmo desenvolvimento de teorias já 

consolidadas, podendo trazer consideráveis contribuições à presente pesquisa. 

Tendo como tônica as entrevistas presenciais, permeadas por dados 

complementares obtidos através da pesquisa de campo e análise documental, 

pretendeu-se, como objetivo central, avaliar as práticas de governança corporativa da 

empresa alvo do estudo, além de examinar se a companhia contribui para o alcance 

dos ODS 6 e 8 e se serão necessários ajustes, adequações e avanços nas práticas 

atuais, respondendo ao objetivo geral e aos objetivos específicos da pesquisa. 

 

3.6 Limitações da pesquisa 

 

Alguns fatores atuaram como limitadores da pesquisa. São eles: 

 

• Dificuldade do pesquisador na obtenção de determinados documentos, haja 

vista, alguns serem classificados pela companhia como estratégicos. 

• Tentativa de manutenção, por parte da direção e gestores, do status quo em 

razão da companhia estar em crescimento, mesmo tendo parte do processo de 

gestão de maneira informal. 

• Falta de conhecimento pleno de parte dos gestores executivos acerca dos 

mecanismos de governança corporativa. 

• A falta de interesse ou desconhecimento de parte da direção e gestores da 

companhia sobre temas voltados à sustentabilidade, focado nos ODS. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

A demonstração da análise dos resultados teve como base condutora a 

especificação do problema de pesquisa e seus desdobramentos, abarcando as quatro 

fases constantes na estruturação da pesquisa de campo e perguntas de pesquisa. 

 

1ª Fase: Impactos gerados na companhia após o processo de reorganização 

administrativa e societária através da transformação de uma empresa limitada em 

uma sociedade anônima fechada, no que diz respeito à reconstrução da estrutura 

organizacional. 

 

2ª Fase: Como os acionistas, diretores e gestores veem o atual cenário da empresa 

e o que visualizam em termos de comprometimento entre eles, no que diz respeito ao 

sucesso da organização, se for considerada uma visão de longo prazo. 

 

3ª Fase: Depoimentos dos acionistas, diretores e gestores, associada a consulta 

documental. 

 

4ª Fase: Como a companhia, através dos colaboradores estratégicos (diretores e 

gestores), entende os ODS 6 e 8. 

 

Três fases pretenderam demonstrar como a companhia percebe, entende e 

adota os mecanismos de governança relacionados a acionistas, conselho de 

administração, comitês, diretoria, sistema de valores centrais (equidade, 

transparência, prestação de contas e compliance) e conflitos de interesses. 

A quarta fase pretendeu demonstrar se os acionistas, diretores e gestores 

conhecem os ODS e se percebem a importância da companhia no auxílio ao 

atingimento das metas globais, especificamente no que tange aos ODS 6 e 8. 

Como forma de melhorar o entendimento acerca do contexto da pesquisa, será 

apresentado um breve descritivo da empresa alvo do presente estudo, cuja 

caracterização será feita na sequência. 
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4.1 Gel Engenharia – Goetze Lobato Engenharia S.A. 

 

A Gel Engenharia, cuja razão social é Goetze Lobato Engenharia S.A. é a uma 

empresa de grande porte do setor de engenharia civil, criada pelos engenheiros Paulo 

Fernando Billes Goetze e Carlos Roberto Nunes Lobato, que apesar de fundada em 

1983, passou a atuar em 1992, voltada a obras públicas e privadas, tendo como carro 

chefe a execução de obras de saneamento, com atuação em diversos estados da 

federação e em países da América Latina, cujo escopo de atividades inclui a execução 

de serviços de abastecimento de água e obras de redes de esgoto, compreendendo: 

coletores, emissários, interceptores, ligações domiciliares, estações de tratamento de 

esgoto e reservatórios e, também, redes de abastecimento de água compreendendo: 

adutoras de água bruta, adutoras de água tratada, redes de distribuição, ligações 

domiciliares e, ainda, estações elevatórias, estações de tratamento de água e 

reservatórios. 

A companhia também está presente em outros importantes segmentos da 

construção civil, com destaque para implantação de parques eólicos, mineração, 

obras em refinaria de petróleo, canalização de gás, obras portuárias e rodoviárias, 

despoluição e dragagem de rios, telecomunicação, drenagem pluvial, pavimentação, 

terraplanagem, edificações residenciais, industriais e prediais e, também, atuação no 

setor hidrelétrico. 

Atualmente possui cerca de 1.200 funcionários, com sede em Curitiba, Paraná 

e obras distribuídas em todo o território nacional e América Latina, sendo uma das 

principais companhias nacionais no segmento. 

Durante 27 anos de atuação, dezenas de obras de saneamento foram 

executadas em diversas regiões, melhorando a qualidade de vida de milhares de 

pessoas, com impacto positivo na redução de doenças causadas pela falta de água 

tratada e esgoto, além da geração de emprego, renda e crescimento econômico à 

várias comunidades. 

As obras de saneamento básico incluem estações elevatórias e estações de 

tratamento de esgotos aeróbios, anaeróbios e lodos ativados, nos níveis secundário 

e terciário de tratamento, bem como estudos, elaboração e desenvolvimento de 

projetos executivos para os sistemas de saneamento em geral. 
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O quadro a seguir apresenta as obras de saneamento executadas pela Gel 

Engenharia nos últimos cinco anos, extraídas dos documentos arquivados no setor de 

“Orçamentos, Propostas e Acervo” da empresa. 

 

Quadro 3 – Obras de saneamento executadas pela Gel Engenharia nos últimos 5 anos 

Contratante Obra Período Local 

Ministerio de Salud 
Alcance - Licitación 
Pública International 
No. LPI-SCBP-PO-02-
2016 

Construcción de la red de 
alcantarillado de Burunga Noroeste 

2019 - 2022 Burunga/Panamá 
Oeste - Panamá. 

BRK Ambiental Execução da implantação da ETE 
Tijuco Preto no município de 
Sumaré/SP 

2019 - 2021 Sumaré/SP 

Ente Nacional de Obras 
Hídricas de 
Saneamento - ENOHSA 
- Licitación Pública 
Internacional nº 02/2017 

Ampliación del Sistema Cloacal Del 
Gran Mendoza - Depurador 
Paramillo 

2019 - 2021 Mendoza/Mendoza 
- Argentina 

Ente Nacional de Obras 
Hídricas de 
Saneamento - ENOHSA 
- Licitación Pública 
Internacional nº 02/2017 

Ampliación del Sistema Cloacal Del 
Gran Mendoza - Colector Boedo 
Ponce en la Provincia de Mendoza 

2019 - 2021 Mendoza/Mendoza 
- Argentina 

Provincia de Santa Fe - 
Licitación Pública 
Internacional nº 03/17 

Construccion Acueduto Arijón - 
Segunda etapa - Tramos 4 y 5 

2018 - 2021 Rafaela/Santa Fé - 
Argentina 

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento - Contrato 
nº CT.OS.17.6.062 - 
PSHPE Nº003/2017 

Elaboração de projeto e execução o 
Sistema de Esgotamento Sanitário. 
ETE com capacidade de 400l/s, 4 
elavatórias e 17km de rede. 

2017 - 2020 Santa Cruz do 
Capibaribe/PE. 

Secretaria de Estado do 
Ambiente - Rio de 
Janeiro - Contrato nº 
10.2014-SEA-UEPSAN 

Execução da Estação de 
Tratamento de Esgoto e Coletores - 
Alcântara - em São Gonçalo/RJ 

2014 - 2020 São Gonçalo/RJ. 

Águas Cuiabá S.A. -
Contrato nº0141/2019 

Construção Civil, Montagem 
Hidromecânica e Fornecimento de 
Materiais para RAP Santa 
Terezinha, RAP Altos do Parque, 
Captação e ETA Sul. Construção, 
Montagem e Fornecimento de 
Elétrica e Automação SAA Sul 

2019 - 2020 Cuiabá/MT 

Águas Cuiabá S.A. -
Contrato nº0137/2019 

Implantação de Rede de 
Esgotamento Sanitário, Linha de 
Recalque, Ligações Domiciliares e 
Estação Elevatória de Esgoto em 
Osmar Cabral/ Novo Milênio/ 
Coxipó/ Coophamil 

2019 - 2020 Cuiabá/MT 

Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto do 
município de Sorocaba - 
Contrato nº 
30/2017/SLC/2017 

Implantação do Sistema Produtor de 
Água da Estação de Tratamento de 
Água Vitória Régia - Execução da 
Captação, da Adutora de Água Bruta 
e da Estação de Tratamento de 
Água 

2017 - 2020 Sorocaba/SP 
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Companhia de 
Saneamento do Paraná 
- SANEPAR - Contrato 
nº 25.579/2017 

Ampliação do Sistema de Esgotos 
Sanitários do município de Londrina, 
PR - ETE Sul 

2017 - 2019 Londrina/PR 

Sanepar Ampliação das Estações de 
Tratamento de Esgoto nas cidades 
de Matinhos e Pontal do Paraná 

2017 - 2019 Matinhos/PR e 
Pontal do 
Paraná/PR 

Sanepar – Locação de 
Ativos 

Ampliação do sistema de 
esgotamento sanitário dos 
municípios de Matinhos e Pontal do 
Paraná. A obra engloba a realização 
de estações elevatórias, linhas de 
recalque, redes coletoras, ligações 
prediais, instalações elétricas, 
eletromecânicas, levantamento 
topográfico e elaboração de projetos 
executivos. O contrato é 
diferenciado por ser do tipo locação 
de ativos. 

2016 - 2019 Matinhos/PR e 
Pontal do 
Paraná/PR 

CAESB ETA Corumbá - Execução de obras 
da Estação de Tratamento de Água 
– Corumbá. 

2014 - 2017 Valparaíso de 
Goiás/GO 

Norte Energia ETE Altamira - Implantação do 
Sistema de Abastecimento de Água 
e Sistema de Esgotamento 
Sanitário. 
ETE: 200 l/s com tratamento terciário 
e lodos ativados. 
EE: 13 un. 
Redes de Esgotos: 199.873 m. 
Coletores e Recalques: 22.474 m. 
ETA: 200 l/s. 
Reservatórios para Armazenamento 
de 8.000.000 l: 8 un. 
Redes de Distribuição: 151.487 m. 
Adutoras: 11.999 m 

2013 - 2016 Altamira/PA 

Sanepar ETE 03 – Alvorada - Ampliação do 
Sistema de Tratamento de Esgoto. 
Capacidade de tratamento: 228,50 
l/s 
Filtro Percolador: 2 un 
Reforma e melhoria nos Ralf’s: 2 ud 
Estação elevatória de Lodo e 
Escuma dos Reatores 
Decantador Secundário: 2 un 
Drenagem superficial e Caixa 
dissipadora de energia 
Estação elevatória do Efluente e 
Lodo dos Decantadores 
Sistema Desague mecânico do lodo, 
Casa de Centrifuga, Silo de Cal e 
Tanque de Equalização Sistema de 
Desidratação e Inertização do Lodo. 

2013 - 2015 Maringá/PR 

Sanepar ETE Esperança - Construção de 
Estação de Tratamento de Esgotos 
Capacidade de tratamento: 160 l/s 
Sistema de Entrada Reatores UASB 
Módulo 80 com Sistema de Descarte 
de Gás e Escuma: 2 un 
Leitos de Secagem: 2 un 

2013 - 2015 Londrina/PR 
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Filtro Biológico Percolador: 300 l/s 
Decantador Secundário Elevatórias 
de Recirculação de Lodo e 
Percolados Sistema de Dissolução 
de Espuma Sistema de Inertização e 
Desidratação do Lodo Sistema de 
Aproveitamento de Água de 
Utilidades 
Instalações Elétricas e Automação. 

Fonte: Adaptado pelo autor do setor de orçamentos, propostas e acervo da Gel Engenharia (2019) 

 

Além das obras registradas no quadro 3, foram executados outros importantes 

projetos de saneamento nos últimos 15 anos, em diversas regiões do país, elencadas 

a seguir. 

 

• CAESB – Automação e Controle Operacional das Unidades dos Sistemas de 

Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário – Brasília/DF 

• CAESB – ETA Contagem – Contagem/MG 

• CAESB - ETA Sobradinho – Sobradinho/DF 

• CAESB – ETE Planaltina – Planaltina/DF 

• CAGECE/SRH/SOHIDRA – Açudes Fogareiro e Pirabiru – Quixeramobim/CE 

• CAGECE/SRH/SOHIDRA – Adutoras – Canal do Trabalhador – Beberibe/CE 

• COPASA – ETA Morro Redondo – Belo Horizonte/MG 

• COPASA – SAA Diamantina – Diamantina/MG 

• CORSAN – ETE Esteio – Esteio/RS 

• DMAE – EBE Cristal – Porto Alegre/RS 

• DMAE – EBE Ponta da Cadeia – Porto Alegre/RS 

• DMAE – ETE Serraria – Porto Alegre/RS 

• SAAE – ETE Porto Feliz – Porto Feliz/SP 

• SABESP – Projeto Tietê – São Paulo e Região Metropolitana/SP 

• SANEPAR – Adutoras Aeroporto – Londrina/PR 

• SANEPAR – ETA Tibagi – Londrina/PR 

• SANEPAR – ETE Marrecas – Francisco Beltrão/PR 

• SANEPAR – ETE Rio Ligeiro – Pato Branco/PR 

• SANEPAR PARANASAN 1 – Região Metropolitana de Curitiba/PR 

• SANEPAR PARANASAN 2 – Região Metropolitana de Curitiba/PR 

• SANEPAR PARANASAN MIRINGUAVA – Região Metropolitana de Curitiba/PR 
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• SANEPAR PARANASAN – Adutoras Arujá Tatuquara – Curitiba/PR 

• SEMAE – ETA – São Leopoldo/RS 

 

4.2 Estrutura de governança 

 

A estrutura de governança corporativa da Gel Engenharia está em processo de 

desenvolvimento, permeada por incertezas em parte do quadro de gestores 

estratégicos quanto ao papel de cada acionista, diretoria e deles mesmos nos 

processos de tomada de decisões da companhia. Apesar de possuir uma gênese do 

processo de formação e atuação do conselho de administração, grande parte dos 

gestores desconhecem a real função do órgão, apesar do seu desenvolvimento estar 

em constante evolução.  

 

4.2.1 Reestruturação administrativa e societária 

 

Com a chegada de um executivo do mercado em meados de 2004, a empresa 

iniciou o processo de profissionalização, ocasião em que a gestão funcionava no 

modelo quase informal e familiar, com avanços paulatinos, cujo momento coincidiu 

com a era de maior crescimento da companhia, que se deu entre 2004 e 2013, até a 

contratação de uma consultoria especializada em gestão no ano de 2014, que 

preparou as bases para o que seria a gênese da formalização dos processos e total 

profissionalização da gestão, tendo o contrato rescindido no final do primeiro semestre 

de 2015 em razão da crise econômica que aumentara no país. 

 

Já em 2004 a ideia dos acionistas era profissionalizar a gestão, quando me 
trouxeram à companhia. 
Nesta época a Gel era extremamente informal, pois a empresa era pequena, 
onde o senso comum mandava mais do que a regra escrita. 
De 2004 a 2013 a empresa teve um crescimento acelerado. Em 2014 os 
acionistas contrataram uma consultoria para reorganizar a empresa a partir 
do que já existia, em que o próximo passo seria a transformação de uma 
empresa limitada em uma sociedade anônima, despersonificando a 
companhia. 
Outro fator é a questão da sucessão familiar, de modo que quando acontecer 
já tenha uma estrutura definida (Nilton de Paiva Cardoso Junior, Diretor 
Superintendente de Operações). 

 

Todo o processo de reorganização e preparação para a implantação de um 

sistema de governança corporativa foi desenvolvido parcialmente, sem que essa 
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implementação fosse feita na plenitude ou mesmo permeada entre os diversos 

stakeholders da companhia. Em que pese o sistema de governança não ter sido 

amplamente parametrizado e difundido, foi possível perceber impactos positivos se 

comparado com a situação outrora vivida pela companhia. 

 

Os acionistas, dois perspicazes empreendedores e visionários, captaram a 
sinalização do mercado e foram amadurecendo a ideia de reestruturação da 
companhia, almejando uma empresa mais “profissional”, como bem citado 
em alguns de seus muitos discursos. 
Entendo que a necessidade desta reestruturação tenha emergido em 
decorrência de um conjunto de fatores, tais como: elevação do porte da 
empresa, evolução do setor, avanço tecnológico, mudanças na economia e, 
principalmente, sucessão empresarial (Iusra Jabbar, Gestora Executiva de 
Gestão). 

 

Mesmo de maneira mista, ou seja, formal e informal concomitantemente, foi 

criado o conselho de administração, o colegiado executivo (ou comitê para alguns 

diretores e gestores) e a reunião de diretoria. 

Todo o processo de reestruturação e transformação de uma sociedade 

empresária limitada em uma sociedade anônima teve como tônica a busca por uma 

melhor transparência. Contudo, duas situações foram consideradas de maneira 

relevante: a primeira para que a empresa pudesse buscar uma profissionalização; a 

segunda para prepará-la para a sucessão. 

Nas palavras de Sr. Paulo Goetze, um dos acionistas da companhia, a 

reestruturação foi necessária pelo fato da empresa ser conduzida de maneira informal 

desde a fundação, pois nasceu dos objetivos dos dois sócios e muito baseada no 

relacionamento entre eles. Na medida em que a empresa cresceu, o processo de 

profissionalização e governança se tornou indispensável. A transformação em uma 

sociedade anônima foi consequência dessa busca, que inclui torná-la mais 

transparente e pronta para a sucessão. 

 

A busca de uma melhor transparência nos números da empresa. 
Em uma sociedade anônima o balanço deve ser divulgado. 
A resposta poderá ser dividida de duas formas: 
1) Preparar a empresa para uma profissionalização. 
2) Preparar uma empresa para o futuro (sucessão), de modo que os sócios 

possam compor o conselho (Paulo Goetze, Acionista). 

 

Com um modelo de governança formal e informal entrelaçados desde 2014, 

quando foi criado o conselho de administração, o colegiado executivo e a reunião de 
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diretoria, tentou-se a criação de alguns comitês específicos, mas sem sucesso. 

Apesar de ter sido citado em apenas três das sete entrevistas realizadas, percebe-se 

que não há clareza acerca da atuação do conselho de administração, nem tampouco, 

se existe ou como é composto. 

De acordo com o manual das melhores práticas de governança corporativa do 

IBGC (2015), nota-se que o sistema de governança da Gel Engenharia é bastante 

singular e muito voltado à realidade da companhia, em certo descompasso com as 

práticas do IBGC. 

O sistema de governança da Gel Engenharia, dentro da sua singularidade, traz 

em seu bojo alguns comitês ou grupos inseridos no contexto da estrutura 

organizacional horizontal, sem destaque ao conselho de administração e compliance, 

que sequer constam no modelo. 

Nas figuras 7 e 8, observa-se o sistema de governança corporativa constante 

no Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa do IBGC (2015) versus 

o Sistema de Governança Corporativa da Gel Engenharia. 

 

Figura 7 – Sistema de Governança Modelo IBGC 

 

Fonte: IBGC (2015). 
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Figura 8 – Sistema de Governança da Gel Engenharia 
 
 

 

 

 

 

Fonte: Material do Sistema de Gestão Integrada da Gel Engenharia (2019). 

 

No dia a dia o sistema de governança da Gel Engenharia continua funcionando 

de maneira formal e informal, principalmente pela necessidade da resolução de 

problemas do cotidiano. Apesar da harmonia existente entre a formalidade e a 

informalidade, há prestações de contas semanais, mensais, trimestrais, entre outras 

formas, onde são abordados assuntos relacionados aos principais fatos relevantes da 

empresa, obras em execução, contratos a assinar, fluxo de caixa, investimentos, 

gestão de pessoas, aquisições, dentre outros. 

Mesmo não sendo do conhecimento de todos os stakeholders da organização, 

há um conselho de administração atuante, com reuniões trimestrais, que conta com a 

participação de três conselheiros, sendo dois sócios (acionistas), hoje apenas um em 

razão do pedido de afastamento de um deles e um diretor no papel de conselheiro.  

Observando, in loco, o desenvolvimento da Gel Engenharia em termos de 

crescimento de mercado, nota-se um alinhamento parcial da missão do conselho de 

administração com a proposta constante no código das melhores práticas de 

governança corporativa do IBGC (2015, p. 40 - 41), quais sejam: 
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i. discutir, formatar, definir claramente o propósito, os princípios e valores da 
organização e zelar por eles; 

ii. preservar, reforçar ou, caso necessário, promover transformações na 
cultura e na identidade da organização; 

iii. dar o direcionamento estratégico, monitorar e apoiar a diretoria na 
implementação das ações estratégicas; 

iv. estimular a reflexão estratégica constante e manter-se atento às 
mudanças no ambiente de negócios, buscando garantir a capacidade de 
adaptação da organização; 

v. fortalecer continuamente as competências organizacionais, adicionar 
novas que sejam necessárias para enfrentar desafios estratégicos ou, 
então, reformulá-las para adaptar a organização às mudanças externas; 

vi. selecionar o diretor-presidente e aprovar a nomeação dos demais 
membros da diretoria; 

vii. planejar o processo sucessório dos conselheiros, do diretor-presidente e 
da diretoria; 

viii. aprovar políticas e diretrizes que afetam a organização como um todo; 
ix. definir a política de remuneração e incentivos da diretoria como um todo, 

os objetivos e as metas do diretor-presidente, e avaliar seu desempenho. 
Participar, junto com ele, na definição de objetivos, metas e avaliação dos 
membros da diretoria; 

x. garantir que a diretoria desenvolva uma política de atração, 
desenvolvimento e retenção de talentos que sejam alinhados às 
necessidades estratégicas da organização; 

xi. monitorar o desempenho financeiro e operacional e a atuação da diretoria; 
xii. assegurar que a diretoria identifique, mitigue e monitore os riscos da 

organização, bem como a integridade do sistema de controles internos 
(vide 4.5); 

xiii. garantir que os temas de sustentabilidade estejam vinculados às 
escolhas estratégicas, aos processos decisórios, aos impactos na cadeia 
de valor e aos relatórios periódicos; 

xiv. estar permanentemente atento às externalidades geradas pela 
atuação da organização, bem como ouvir (e se assegurar de que a 
diretoria e os demais colaboradores também o fazem) atentamente as 
partes interessadas para adequar a atuação da empresa; 

xv. assegurar a busca e a implementação de tecnologias e processos 
inovadores que mantenham a organização competitiva, atualizada às 
práticas de mercado e de governança; 

xvi. participar da decisão de projetos de investimento de capital que tenham 
impacto relevante no valor da organização; 

xvii. aprovar fusões e aquisições; 
xviii. assegurar que as demonstrações financeiras expressem com 

fidelidade e clareza a situação econômica, financeira e patrimonial da 
organização; 

xix. escolher e avaliar a empresa de auditoria independente; 
xx. revisar periodicamente as práticas de governança da organização. 

 

A ligação entre o conselho de administração, que se reúne trimestralmente, se 

dá através de um dos conselheiros, que também pertence à diretoria, além da 

realização de reuniões semanais entre o conselho de administração e a diretoria, cujo 

encontro é uma das prerrogativas do chamado “Colegiado Executivo – COEX”, que é 

um dos órgãos de governança da empresa. Todos os assuntos compõem uma pauta 

prévia, discutida e transformada em ata após as reuniões. 
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A diretoria executiva é composta por três diretores, das áreas de operações, 

administrativa-financeira e comercial. Não existe presidente e as decisões são 

transformadas em ações práticas pelos três diretores através das demandas dos 

acionistas. A prestação de contas é feita nas reuniões mensais de diretoria, além das 

reuniões semanais juntamente com os acionistas. 

Mesmo tendo um caráter familiar, o sistema de governança da Gel Engenharia 

está parcialmente em linha com o citado por Davis, et al. (1997) pelo prisma de família, 

propriedade, gestão/empresa, bem como, apresenta forte alinhamento com a 

proposta do IBGC (2015). 

Acerca da reconstrução da estrutura organizacional, acionistas, alta direção e 

uma parte dos gestores da empresa acreditam que há espaço para a cadeira de um 

conselheiro externo na composição do conselho de administração, presidido pelo 

acionista Paulo Goetze. Sobre a formação de um conselho de administração tida 

como ideal para a Gel Engenharia, todos os entrevistados acreditam que um dos 

conselheiros deve ser da diretoria executiva, ainda que possam suscitar eventuais 

conflitos de interesses, pouco citados ou mesmo desconhecidos por parte dos 

entrevistados. Tal visão, aderente aos anseios dos entrevistados, não é vedada. 

Contudo é citada na literatura por Jensen e Meckling (1976), que demonstram a 

importância de atuar com cautela, pois podem ocorrer descontentamentos, 

favorecimentos ou direcionamentos a partir de demandas estratégicas do conselho. 

 

Nós definimos uma relação de agência como um contrato no qual uma ou 
mais pessoas (os principais) engajam outra pessoa (o agente) a executar 
algum serviço em seu nome para realizar algum trabalho em seu nome que 
envolve a delegação de autoridade para fazer algum o agente de decisão. Se 
ambas as partes na relação são maximizadoras de utilidade há boas razões 
para acreditar que o agente não irá sempre agir no melhor interesse do 
principal (JENSEN; MECKLING, 1976, p. 308). 

 

Jensen e Meckling (1976) asseveram que a governança é, de fato, um conjunto 

de mecanismos de controle que as grandes corporações utilizam, cujo foco é reduzir 

os problemas de agência, que tem seu início nos conflitos advindos da ação do agente 

(administrador) a seu favor e não em favor da empresa. 

A relação entre os acionistas é informal e baseada na confiança, que mesmo 

tendo divergências naturais, um respeita e opinião do outro, nunca ocorrendo nenhum 

problema ou descontentamento, com um controle severo de conflitos. 
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A relação dos acionistas é informal, onde ambos dominam os assuntos e 
praticam a prestação de contas. Os acionistas têm divergências, mas 
respeitam um a opinião do outro, nunca ocorrendo nenhum problema (Nilton 
de Paiva Cardoso Junior, Diretor Superintendente de Operações). 

 

Acerca do relacionamento entre os acionistas e a diretoria, percebe-se 

situações de conflitos de interesse, todas dentro da normalidade das organizações, 

sendo um ponto de atenção para que tensões não sejam criadas. Na visão do diretor 

superintendente de operações, Sr. Nilton de Paiva Cardoso Junior, esses conflitos 

existem, mas são capazes de caminharem paralelamente aos interesses da 

companhia sem prejudicá-la. 

 

Sim. Sempre existirá os de cunho pessoal (conflitos de interesses – inserção 
do autor). Mesmo com os objetivos alinhados eles podem existir e 
caminharem normalmente. 
Gestor contratado: quer contratar sempre os melhores profissionais para 
compor a equipe de trabalho, mas na maioria das vezes custa caro. 
Acionista: ter a melhor equipe com melhor resultado por um baixo custo. 
Os acionistas buscam pulverizar os negócios a partir do capital da principal 
companhia (Gel), mas a diretoria da Gel tenta manter os investimentos e o 
foco somente na Gel. 
O grande dilema é como atender outras demandas de outras companhias 
(coligadas) sem desfalcar a Gel (Nilton de Paiva Cardoso Junior, Diretor 
Superintendente de Operações). 

 

Como forma de prevenir, mitigar ou eliminar os conflitos de interesses, 

principalmente entre sócios/acionistas e diretores, a empresa adota alguns 

mecanismos, tais como reuniões de diretoria, a fim de tratarem de pautas estratégicas 

e operacionais alinhadas a resolução de situações conflituosas, reuniões do colegiado 

executivo, que reúne os diretores e os acionistas e as reuniões do conselho de 

administração, em que a participação de um dos diretores como membro do conselho 

é primordial no alinhamento de propostas que venham a mitigar e, principalmente, 

prevenir eventuais conflitos de interesses. 

 

Existem. As reuniões de COEX, REDIR, Conselho. Discutem, na medida do 
possível, as questões de modo a deixar os temas os mais isentos possíveis 
de interpretações pessoais. Toda a reestruturação da empresa é um 
processo e existirão essas questões. A vantagem é que um dos objetivos da 
profissionalização é mitigar este tipo de conflito e interesses. Que a 
profissionalização atuasse no sentido de mitigar os conflitos de interesse a 
fim de não prejudicar a empresa (Nilton de Paiva Cardoso Junior, Diretor 
Superintendente de Operações). 
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Para o diretor administrativo e financeiro, Sr. Alexandre Leal, uma das formas 

para prevenir, mitigar ou eliminar os conflitos de interesses é fazer a demonstração 

dos relatórios financeiros, pois informam a utilização dos recursos da empresa e 

promovem o debate deste tema. 

De maneira consistente, a gestora executiva de gestão, Sra. Iusra Jabbar, 

acredita que a comunicação acessível com os acionistas é fator decretório para que 

tais conflitos sejam mitigados, prevenidos ou eliminados, estando alinhada à visão do 

diretor superintendente de operações no que tange às reuniões do colegiado 

executivo. 

 

Entendo que a comunicação acessível com os acionistas é fator decretório 
para que sejam prevenidos ou mitigados ou, ainda, eliminados os eventuais 
conflitos de interesses havidos na companhia, além das reuniões de diretoria 
e do Conselho Executivo que igualmente visam o perfilhamento dos impasses 
(Iusra Jabbar, Gestora Executiva de Gestão). 

 

Com um modo de ver divergente, o gestor executivo jurídico não observa 

práticas adotadas pela empresa na mitigação, prevenção ou eliminação de conflitos 

de interesses entre sócios/acionistas e a diretoria. Ainda, o gestor executivo de 

finanças, Sr. Adilson Oliveira, diz desconhecer qualquer prática nesse sentido. 

Em linhas gerais, a sistemática de governança da Gel Engenharia é muito 

particular. Todavia, observa-se que no olhar de Bastos e Silva (2018), apesar do 

surgimento dos conflitos de agência e a proposta de Jensen e Meckling (1976) de 

definir, de maneira metafórica, contratualmente o estabelecimento de direitos e 

deveres principais e acessórios assinados por ambas as partes, além das relações 

informais baseadas em usos e costumes que sustentam e dão legitimidade as ações 

dos proprietários e agentes, a governança corporativa se mostra eficiente na redução 

desses conflitos entre as expectativas dos acionistas e a maneira pela qual os 

administradores conduzem a companhia, onde a criação e atuação dos conselhos é 

capaz de desenhar a estratégia da empresa, mitigar os riscos do negócio e tomar 

grandes decisões corporativas, no processo conhecido como “boas práticas” de 

gestão, alicerçadas por processos transparentes. 
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4.3 Cenário atual e de futuro da Gel Engenharia 

 

O cenário atual da empresa e o que esperar do futuro, principalmente se os 

acionistas, diretores e gestores estão caminhando em paralelo ao sucesso da 

organização, deverá estar em consonância com os preceitos da governança 

corporativa e todo o efeito produzido por ela, uma vez que traz em seu bojo um 

elevado arranjo de relacionamentos, que se dão entre a gestão das empresas, o 

conselho de administração, seus shareholders e os mais diversos stakeholders. De 

acordo com a OCDE (2004), a governança tem o papel de fornecer a estrutura onde 

os objetivos da organização são definidos. 

 

4.3.1 Conselho de administração 

 

Em relação à importância do conselho de administração da Gel Engenharia no 

presente e no futuro, nota-se um alinhamento entre a visão dos acionistas, diretores 

e gestores com o código das melhores práticas de governança corporativa do IBGC 

(2015), no que diz respeito as atribuições do conselho. 

 

O conselho de administração é o órgão colegiado encarregado do processo 
de decisão de uma organização em relação ao seu direcionamento 
estratégico. Ele exerce o papel de guardião dos princípios, valores, objeto 
social e sistema de governança da organização, sendo seu principal 
componente. 
Além de decidir os rumos estratégicos do negócio, compete ao conselho de 
administração, conforme o melhor interesse da organização, monitorar a 
diretoria, atuando como elo entre esta e os sócios (IBGC, 2015, p. 39). 

 

Na visão dos acionistas, o conselho de administração da Gel deverá atuar na 

determinação das diretrizes estratégicas da empresa, corroborada pela diretoria 

executiva, que enfatiza a questão da orientação a diretoria e a concepção estratégica 

e independente do dia a dia da organização. 

Para o diretor administrativo e financeiro da empresa, a importância do 

conselho de administração vai além da formação tão somente pelos acionistas e/ou 

membros da família, pois permite ser composto por conselheiros independentes, que 

podem cooperar com grande experiência profissional e uma visão ampliada dos 

negócios, dando um caráter heterogêneo e menos centralizado. 
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Permite ser composto não somente por membros da família dos sócios, mas 
também por conselheiros independentes geralmente com uma grande 
experiência profissional e ampla visão de negócios, a fim de deixar a 
composição do conselho mais heterogênea e menos centralizada nos 
acionistas (Alexandre Augusto Leal, Diretor Administrativo e Financeiro). 

 

Em termos de formação do conselho de administração para o futuro, o diretor 

superintendente de operações, Sr. Nilton de Paiva Cardoso Junior, considera 

importante a inserção de membros externos a organização na composição do 

conselho de administração da Gel Engenharia, ressaltando que tal incremento 

dependerá muito do porte e do foco da empresa. 

 

Dependerá muito do porte e do foco, onde agentes externos podem atuar no 
sentido de abrir o foco, pelo viés do mercado, do contratante, e não somente 
pelo viés da companhia. Na medida do possível estes conselheiros deveriam 
ter visões diferentes da empresa e ser, preferencialmente, de outros 
segmentos, como por exemplo: finanças, marketing, jurídico, mercado 
financeiro, etc. (Nilton de Paiva Cardoso Junior, Diretor Superintendente de 
Operações). 

 

Corroborando as considerações do diretor superintendente de operações, Sr. 

Nilton de Paiva Cardoso Junior, o diretor administrativo e financeiro, Sr. Alexandre 

Leal, acredita que a Gel deveria ter de cinco a sete cadeiras, em que duas ou quatro 

cadeiras seriam dos sócios, inclusive considerando o ingresso de membros das 

famílias dos acionistas, duas para conselheiros independentes (externos a 

companhia) e uma do CEO da empresa. Tal composição está em linha com o 

pensamento de um dos acionistas, Sr. Paulo Goetze, que acredita que para o tamanho 

da companhia o ideal é que o conselho fosse formado por cinco membros, inclusive, 

aventou a possibilidade de trazer conselheiros independentes com expertises bem 

específicas. 

A visão dos gestores está parcialmente em linha com a dos acionistas e da 

diretoria, entretanto, pendendo para a posição da não inserção de agentes externos 

na composição do conselho, de modo que não há consenso. O gestor executivo de 

planejamento indica que não é fundamental o ingresso de conselheiros externos, pois 

a vivência externa poderia apontar novos horizontes, ao passo que poderia ter as 

decisões desajustadas por não vivenciar o dia a dia da organização. 
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Não tenho opinião formada sobre o tema, mas a princípio não acho que seja 
fundamental. Pode trazer como vantagem a visão de algum especialista do 
setor isento de interesses, o que contribuiria para evitar conflito. Por outro 
lado, essa pessoa não vive o dia a dia da empresa, o que torna mais difícil a 
tomada de decisão (Alexandre Michalak Sendeski, Gestor Executivo de 
Planejamento). 

 

Para o gestor executivo de finanças, Sr. Adilson Oliveira, o conselho deverá ser 

formado tão somente pelos acionistas e os membros da diretoria executiva, pois todos 

tem conhecimento para as tomadas de decisões da empresa. Na contramão do 

posicionamento do gestor executivo de finanças, o gestor executivo jurídico, Sr. 

Gustavo Lobato, que é filho de um dos acionistas, considera salutar a importância do 

conselho de administração principalmente por estar afastado do dia a dia operacional, 

possibilitando o estabelecimento de estratégias e visões de longo prazo, enfatizando 

que a presença de um agente externo na composição do conselho é absolutamente 

necessária. 

 

Por, em tese, estar afastado do dia a dia operacional, é possível ao conselho 
estabelecer estratégias e visões de longo prazo. 
Absolutamente necessária a presença de um conselheiro externo e 
independente (Gustavo Hausladen Lobato, Gestor Executivo Jurídico). 

 

A gestora executiva de gestão, Sra. Iusra Jabbar, defende uma linha paralela a 

dos acionistas e diretores, pois credita o direcionamento estratégico da companhia ao 

conselho, afirmando que o conselho deve primar pela excelência da governança e 

perpetuidade da empresa e que é de vital importância a participação de agentes 

externos como conselheiros, pois uma formação apenas com membros internos 

poderá ensejar resultados estratégicos insatisfatórios, em que as decisões ou 

propostas poderão estar contaminadas em eventuais conflitos de interesses. 

 

A importância do conselho de administração, na Gel ou em qualquer outra 
empresa, independentemente do porte, é de fundamental importância para 
uma efetiva e atuante governança corporativa. 
A principal incumbência deste conselho é deliberar os assuntos de sua 
competência buscando o direcionamento estratégico da Gel, sempre 
alinhado às suas políticas, regulamentos internos e externos, boas práticas e 
em perfeito atendimento à legislação pátria.  
Os integrantes do conselho devem primar pela excelência da governança e a 
perpetuidade da empresa. 
[...] considero de vital importância a participação de conselheiros externos. 
No caso da Gel que tem, atualmente, um conselho formado por três 
integrantes, sendo que uma vaga está deserta, caberia um conselheiro 
externo. 
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O conselho formado tão somente por membros internos poderá ensejar 
resultado estratégico insatisfatório aos interesses da companhia, em 
decorrência de decisão embasada em eventual conflito de interesses (Iusra 
Jabbar, Gestora Executiva de Gestão). 

 

Em relação aos comitês de governança, a direção da Gel Engenharia não 

demonstrou muito interesse, ou por desconhecer a real utilidade, ou mesmo por 

acreditar que não ficaria devidamente acomodado pelo porte da empresa. 

Nas palavras de um dos acionistas, Sr. Paulo Goetze, a importância dos 

comitês de governança se dá para que haja o desenvolvimento das melhores práticas. 

Para o diretor superintendente de operações, Sr. Nilton Cardoso, a boa governança 

não está nem na diretoria nem nos comitês, mas sim na capacidade desses atores 

permearem os assuntos entre a empresa, mais de cunho prático do que de 

regramento. O diretor administrativo e financeiro, Sr. Alexandre Leal, considera que 

os comitês de governança serão instalados dependendo do estágio de maturidade, 

complexidade e tamanho da empresa. 

O gestor executivo de finanças, Sr. Adilson Oliveira, considera que os comitês 

devem apoiar o conselho de administração. 

 

[...] os comitês devem apoiar o conselho de administração na tomada de 
decisão supervisionando as demonstrações de resultados e os trabalhos de 
auditorias internas e externas (Adilson Oliveira, Gestor Executivo de 
Finanças). 

 

A gestora executiva, Sra. Iusra Jabbar, corrobora o posicionamento do gestor 

executivo de finanças, pois entende que os comitês de governança detém um papel 

expressivo incorporado a governança das empresas. Realça a capacidade dos 

comitês de abastecerem o conselho de administração com informações minuciosas. 

Contudo, a formação desses comitês podem culminar na perda da objetividade dos 

processos da companhia, pois em tempos de avanços tecnológicos, entende que o 

estabelecimento de processos pragmáticos agem com mais rapidez ao fim a que se 

destinam. 

Outros gestores não se posicionaram ou apenas responderam que “sim”, 

podendo apontar para o desconhecimento acerca da atuação desse ente. 
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4.3.2 Empresa familiar 

 

A estrutura familiar da Gel Engenharia é classificada por Bernhoeft e Gallo 

(2003) como multifamiliar, pois tem como característica principal a fundação por 

sócios que não possuem vínculos familiares, havendo a distribuição de tarefas e 

habilidades entre si, além da relação de confiança entre eles. 

A sociedade é composta por duas famílias, a Goetze e a Lobato, e o sócios 

acionistas possuem herdeiros diretos. Foi possível apurar, através de entrevistas 

semiestruturadas aplicadas aos acionistas, diretores e principais gestores, que a 

relação de confiança entre os acionistas é visível a todos na companhia, o que gera 

estabilidade e tranquilidade entre os mais diversos stakeholders. 

 

Mas sua principal característica é a relação de confiança que constroem entre 
si, criando vínculos que podem ser mais fortes que apenas aqueles 
provocados pelo afeto familiar. Especialmente porque houve a liberdade de 
escolha, o que lhes permite construir relações de muita cumplicidade 
(BERNHOEFT; GALLO, 2003, p. 12). 

 

Na visão do sócio acionista da Gel Engenharia, Sr. Paulo Goetze, a relação 

entre as famílias, empresa e propriedade é a mais profissional possível, haja vista, ter 

uma separação visível entre membros das duas famílias, propriedade e empresa. 

Atualmente, além dos dois acionistas, apenas dois membros de uma das 

famílias integram a companhia, um na condição de diretor comercial e o outro como 

gestor executivo jurídico, sendo um irmão e o outro filho do acionista Carlos Roberto 

Nunes Lobato, respectivamente. 

Considerando a pulverização das atividades dos herdeiros dos dois sócios, não 

há a expectativa de um conselho de família, pois os herdeiros que forem atuar na 

companhia, o farão através da participação direta no conselho de administração. 

 

Os membros da família, quando ocorrer a sucessão, comporão o conselho 
de administração. 
Também não se faz necessário pelo fato de não ter muitas pessoas, além do 
fato de uma das herdeiras ser médica e ter dedicação exclusiva pela 
profissão, sem interesse nos negócios gerados pela companhia (Paulo 
Fernando Billes Goetze, Acionista). 

 

A proposta dos acionistas da empresa está alinhada, em partes, com o exposto 

por Oliveira (2015), onde a constituição do conselho de família é tratado como uma 
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das práticas de governança recomendadas. Contudo, pode ser alocado em uma das 

duas situações, conforme destacado por Oliveira (2015, p. 81): 

 

a) Como parte do conselho de administração. 
A principal vantagem dessa situação é que os membros representantes das 
famílias podem estar atuando diretamente com alguns conselheiros 
profissionais, e ter envolvimento direto com as principais questões 
estratégicas da empresa. 
A prática tem demonstrado que essa é a melhor forma quando se procura o 
desenvolvimento profissional dos membros das famílias, bem como o 
conhecimento mais efetivo da empresa. 
A principal desvantagem dessa situação é a influência direta muito elevada 
dos membros da família e, portanto, ficam como os principais responsáveis 
pelos resultados da empresa. 
De qualquer forma, o que deve ser evitado é a sobreposição total do conselho 
de família no conselho de administração, consolidando um único órgão 
deliberativo. 
 
b) Como órgão independente do conselho e administração. 
Em algumas situações, essa pode ser considerada a forma ideal, pois, nesse 
caso, o conselho de família assume responsabilidades específicas e pode 
atuar como contraponto ao conselho de administração, provocando a 
melhoria da qualidade decisória desse último órgão. 
De qualquer forma, o conselho de família deve ter uma interação com o 
conselho de administração e a diretoria executiva. 

 

Nas palavras de um dos acionistas, Sr. Paulo Goetze, já existem tratativas para 

a transferência da liderança das famílias de uma geração para outra, mas será 

necessário definir algumas situações pontuais. 

Em termos de sucessão, ficou estabelecido entre os acionistas que os 

herdeiros que atuam ou vierem a atuar no negócio não ocuparão cargos a diretoria, 

mas comporão o conselho de administração juntamente com os demais conselheiros, 

que serão internos e um ou mais externos. Tal condição é fundamental para que não 

haja a sobreposição total do conselho de administração por um conselho de família, 

além dos acionistas terem a profissionalização da gestão como algo fundamental à 

companhia. 

 

Em relação aos membros da família, eles não ocuparão cargos na diretoria, 
pois a gestão tem que ser feita por executivos do mercado, por uma gestão 
profissionalizada. Eles irão diretamente para o conselho (Paulo Fernando 
Billes Goetze, Acionista). 

 

Observa-se uma abordagem cautelosa dos sócios, a fim de manter os 

sucessores no conselho de administração sem abrir mão da profissionalização da 

companhia, tanto do conselho quanto da diretoria executiva. 
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4.3.3 Visão de futuro em relação aos negócios da companhia 

 

Do planejamento de sucessão para uma visão de futuro em relação aos 

negócios, a Gel Engenharia pretende crescer em torno de 10% ao ano nos próximos 

cinco anos, tendo como foco a reconfiguração do seu backlog de projetos, enfatizando 

obras privadas em detrimento das públicas, em linha com a tendência do setor. 

Salienta-se que tal visão não despreza as obras públicas, haja vista, a companhia 

urgir como fundamental o avanço em quatro novos segmentos além dos que pratica 

desde a sua fundação, que são as obras no exterior, parceria público privada, 

concessões e habitações de baixa renda. 

Quando perguntado, na entrevista semiestruturada realizada, sobre como ele 

visualiza a empresa, em relação aos negócios, nos próximos cinco anos, um dos 

acionistas enfatizou a questão da mudança do perfil do backlog, com priorização das 

obras privadas. 

 

Crescendo ano a ano em torno de 10% e avançando em quatro segmentos 
em relação ao que praticava durante toda a vida, que são obras públicas, com 
crescimento em relação aos clientes privados em diversas áreas, obras no 
exterior, com foco nas américas, PPPs e concessões, além da área 
habitacional de baixa renda. Perfil de backlog completamente diferente do de 
hoje, com a priorização de obras privadas (Paulo Fernando Billes Goetze, 
Acionista). 

 

Através da visão de futuro demonstrada pela mais alta direção da companhia, 

é possível observar a orientação da empresa por resultados e desafios, em que a 

perpetuidade do negócio dependerá da forma pela qual será guiada pelo conselho de 

administração e gerida pela diretoria administrativa. 

De maneira resumida, para Ricca e Saad (2012) as empresas familiares não 

só existem como continuarão existindo, sendo fundamental e indispensável pensar 

em como ajuda-las a se tornarem mais fortes, saudáveis e profissionalizadas. 

 

4.3.4 Gestão da empresa 

 

A Gel Engenharia possui um modelo de gestão singular, sem que haja a figura 

de um presidente, cuja diretoria executiva é composta por três diretores, subordinados 

diretamente aos acionistas. 
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Através das entrevistas semiestruturadas, pesquisa documental e observação 

in loco, foi possível notar que não há um discurso uníssono entre os stakeholders, 

principalmente no que diz respeito à governança da companhia como um todo, desde 

as funções do conselho de administração, em que grande parte dos colaboradores 

desconhecem sua existência, sistema de prestação de contas entre os acionistas, 

diretores e gestores, o que são conflitos de agência e como funciona o comitê de 

compliance. 

Tal cenário pode estar relacionado a falta de uma figura central na diretoria, 

apesar dos participantes das entrevistas acreditarem que de maneira geral a atual 

composição da diretoria está adequada à companhia, tendo poucas ressalvas. 

 

Figura 9 - Composição da diretoria da Gel Engenharia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado do material do Sistema de Gestão Integrada da Gel Engenharia (2019). 

 

No olhar de um dos acionistas, Sr. Paulo Goetze, apesar de considerar que a 

atual composição da diretoria está aderente à realidade da empresa, enfatiza que a 

estrutura poderia ser composta por até cinco diretores, com a inserção das diretorias 

de controladoria e jurídica. 

Para o diretor superintendente de operações, Sr. Nilton Cardoso, a diretoria 

atual está adequada para o volume de negócios da companhia, principalmente pela 

abrangência de cada diretoria, ressaltando que outras diretorias, neste momento, 

poderiam ser criadas muito mais por conveniência do que por necessidade. 

 

É o adequado para o volume de negócios, pela abrangência que tem a 
atuação de cada membro da diretoria. Outras diretorias poderiam ser mais 
por conveniência do que por necessidade (Nilton de Paiva Cardoso Junior, 
Diretor Superintendente de Operações). 
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Em linha com a atual formação da diretoria e sua aderência à realidade da 

companhia, o Sr. Nilton Cardoso, diretor superintendente de operações, visualiza o 

comprometimento dos acionistas, diretores e gestores caminhando em paralelo ao 

sucesso da organização, quando considerada uma visão de longo prazo, 

principalmente nos últimos quinze anos, salientando que os profissionais que foram 

agregados à companhia posteriormente comungam da mesma visão já permeada na 

companhia. 

Sob um ponto de vista diferente, mas alinhado parcialmente com um dos 

acionistas da companhia, Sr. Paulo Goetze, a gestora executiva de gestão, Sra. Iusra 

Jabbar, acredita que a atual composição da diretoria é adequada, mas não ideal. Para 

ela, o porte da empresa já está exigindo uma separação de áreas, principalmente em 

relação a diretoria administrativa e financeira, que poderia ser separada em duas, 

onde seriam criadas a diretoria administrativa e a diretoria financeira, apartadas. 

 

Entendo que a composição da diretoria é adequada, porém não é a ideal. 
A Gel possui três diretorias, as quais são: desenvolvimento comercial, 
superintendência técnica e administrativa financeira. No meu entendimento a 
diretoria administrativa deveria estar segregada da diretoria financeira. 
O porte da empresa consente numa separação das áreas, tendo em vista que 
as responsabilidades, muito embora convergentes, são de distintas 
competências, além do que, na forma que se encontra, há a sobrecarga da 
diretoria na área financeira que, além de complexa, é de extrema relevância 
na companhia (Iusra Jabbar, Gestora Executiva de Gestão). 

 

A gestora executiva de gestão, corroborando com a visão do diretor 

superintendente de operações, acredita que, considerando uma visão de longo prazo, 

o comprometimento dos acionistas, diretores e gestores está caminhando em paralelo 

ao sucesso da organização, tornando salutar a forma de participação efetiva dos 

acionistas tanto como empreendedores, como também pela forma clara e 

transparente que atuam na companhia. 

 

Sim, entendo que o comprometimento dos acionistas, diretores, gestores e, 
também, de grande parte dos demais colaboradores estão caminhando para 
o sucesso da Gel. A forma de participação efetiva dos acionistas, que além 
de empreenderem ativamente visando a continuidade da Companhia, sempre 
atuaram de forma clara e transparente, disseminando esta cultura para todos 
os integrantes da organização, foi e é determinante para este 
comprometimento e alinhamento convergente ao bem maior, que é a Gel 
(Iusra Jabbar, Gestora Executiva de Gestão). 

 



 
83 

 

O gestor executivo jurídico, Sr. Gustavo Lobato, acredita que no momento a 

atual composição da diretoria está ideal à estrutura da companhia. Entretanto, faz 

menção a criação de uma diretoria jurídica e compliance em um futuro breve, em razão 

de um maior nível de exigência de adequações por parte de clientes privados. 

 

4.4 Prestação de contas e compliance 

 

A Gel Engenharia, como parte de sua estratégia de negócios, aliada à uma 

tendência do mercado em que atua, está reconfigurando paulatinamente seu portfólio 

de serviços, cuja tônica, doravante, estará estreitamente relacionada a atuação no 

mercado privado, que possui sistemas de governança corporativa sedimentados e 

comprometidos com o negócio, estendendo igual comportamento aos seus 

fornecedores e prestadores de serviços. 

No modelo estratégico voltado ao mercado privado, as primeiras exigências 

estão relacionadas à prestação de contas, transparência e programas estruturados de 

compliance, associadas a adoção de práticas e políticas de responsabilidade social, 

meio ambiente, sustentabilidade, dentre outras. 

Para Bernhoeft e Gallo (2003), a prestação de contas de maneira formal, 

frequente e transparente a todos os stakeholders representa os maiores desafios das 

empresas familiares, sendo necessário superá-los para se adequarem ao sistema de 

governança corporativa. 

A gestora executiva de gestão, Sra. Iusra Jabbar, ressalta que em relação a 

atuação da Gel Engenharia no mercado privado, as exigências dos clientes vão ao 

encontro as boas práticas de governança corporativa, detalhando como o mercado 

privado visualiza um parceiro de negócios ideal. 

 

O mercado privado é um segmento que a Gel vem, nos últimos tempos, 
investindo e almejando conquistar e se perpetuar no mesmo como sendo uma 
empresa que busca excelência em seus contratos, cumprindo prazos e 
atendendo fielmente os requisitos dos seus clientes. 
Estes clientes - grandes empresas privadas - estão seriamente 
comprometidas com a governança corporativa, exigindo igual comportamento 
de seus fornecedores e prestadores de serviços, especialmente quanto ao 
seus programas de compliance, adoção de práticas e políticas de 
responsabilidade social, meio ambiente,  sustentabilidade, dentre outras, em 
primorosa consonância ao convencionado no pacto global - atingimento do 
desenvolvimento sustentável. 
Imperioso citar que, em decorrência de suas boas práticas relacionadas à 
governança corporativa, e Gel, no ano de 2006, foi premiada pela Petrobras 
com o Prêmio Parceria Responsável. 
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Desde os tempos em que não se falava em responsabilidade social, 
governança corporativa, sustentabilidade, gestão de pessoas, etc, eu já havia 
assumido um compromisso pessoal e profissional de lutar por uma gestão 
alinhadas aos princípios que hoje estão sendo amplamente propagados. 
Sempre achei que estive a frente do meu tempo, no que tange estes pontos 
(Iusra Jabbar, Gestora Executiva de Gestão). 

 

Na visão do diretor administrativo e financeiro, Sr. Alexandre Leal, tais 

exigências no mercado privado são muito maiores do que no segmento público, de 

modo que quanto maior for a empresa privada, igualmente maior serão as exigências, 

principalmente de compliance. 

Para o gestor executivo de planejamento, Sr. Alexandre Sendeski, a Gel vem 

tendo a missão de demonstrar ao mercado privado o funcionamento do seu programa 

de compliance, apresentar preços competitivos, atender aos requisitos de qualidade, 

segurança e sustentabilidade. Em linha com o gestor executivo de planejamento, o 

gestor executivo jurídico, Sr. Gustavo Lobato, traz ainda a questão da verificação, por 

parte dos entes privados, da existência de due diligence de compliance, o que significa 

que apenas apresentar ao cliente não é suficiente, pois será feita a checagem 

subsequente. 

Na ótica de um dos acionistas da companhia, Sr. Paulo Goetze, no que tange 

às exigências dos clientes, a grande maioria das empresas privadas estão colocando 

o compliance em primeiro lugar. Entretanto, para ele a questão da qualidade e 

cumprimento de prazos têm uma importância maior. 

 

Diversas, com destaque para: (i) padrão de qualidade; (ii) cumprimento de 
prazos; (iii) compliance. Na maioria dos casos o compliance vem em primeiro 
lugar. Contudo, a questão da qualidade e cumprimento de prazos tem uma 
importância maior (Paulo Fernando Billes Goetze, Acionista). 

 

O diretor superintendente de operações, Sr. Nilton Cardoso, afirma que as 

exigências dos clientes privados vão além da qualidade, compliance, dentre outros, 

pois buscam enxergar os parceiros, fornecedores e prestadores de serviços sob o 

ponto de vista, principalmente, da sua gestão de QSMS, legislação antissuborno, 

regras de conduta rígidas e respeito as regras contratuais. 

 

QSMS, compliance, legislação antissuborno, regras de conduta rígidas - mais 
do que os órgãos públicos. Tais práticas ajudam as pessoas a entenderem 
que a regra é a conduta séria e não o jeitinho. Respeito a regra contratual - 
dão e recebem na mesma moeda. Nos obrigam a ser mais rigorosos no 
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acompanhamento contratual - SLA, cronograma, nível de qualidade, etc. 
(Nilton de Paiva Cardoso Junior, Diretor Superintendente de Operações). 

 

Em que pese a Gel Engenharia estar comprometida com a adoção de um 

sistema de governança corporativa, a gestora executiva de gestão, Sra. Iusra Jabbar, 

considera que a atual dinâmica de prestação de contas adotada na empresa, apesar 

de adequada, sempre terá premissas que poderão ser ajustadas ou melhoradas, pois 

para o gestor executivo jurídico, Sr. Gustavo Lobato, algumas vezes a prestação de 

contas ocorre com um certo atraso. 

 

Considero adequada, porém, entendo que sempre teremos premissas que 
poderão ser ajustadas e/ou melhoradas, o que é perfeitamente normal, tendo 
em vista que a Gel busca sua melhoria contínua em todos os seus 
procedimentos (Iusra Jabbar, Gestora Executiva de Gestão). 

 

Em uma visão parcialmente diferente da apresentada pela gestora executiva, o 

diretor administrativo financeiro, Sr. Alexandre Leal, acredita que de certa forma a 

atual dinâmica de prestação de contas está adequada. Contudo, afirma que o 

processo é pouco automatizado e sem o uso de muitos KPIs (Key Performance 

Indicators), scorecards e de um sistema de business inteligence, estando em linha 

com o exposto pelo Sr. Paulo Goetze, acionista, que acredita que o processo poderá 

ser melhorado a partir da total informatização. 

Apresentando um modo de ver com pontos de imbricação com as posições dos 

demais entrevistados, o diretor superintendente de operações, Sr. Nilton Cardoso 

Junior, classifica a dinâmica de prestação de contas da companhia como algo que 

está em aprimoramento contínuo, principalmente pelo fato de ter partido de uma 

informalidade completa para um sistema confiável. 

 

Está em aprimoramento contínuo, estando em um nível bem aceitável, pois 
partiu de uma informalidade quase completa no início dos anos 2000 e hoje 
é um sistema confiável. Apresenta um conjunto de informações que permite 
a gestão confiável da empresa. Não tem grandes surpresas, e as informações 
estão sempre atualizadas, em um alto nível de confiabilidade, além de estar 
em evolução constante (Nilton de Paiva Cardoso Junior, Diretor 
Superintendente de Operações). 

 

De maneira bastante particular, o gestor executivo de finanças, Sr. Adilson 

Oliveira, diz não saber se o processo está adequado, uma vez que desconhece a 

forma adotada por outras empresas. 
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Acerca do compliance, na visão do gestor executivo financeiro, Sr. Adilson 

Oliveira, ainda é cedo para avaliar a atuação da área de compliance da Gel pelo fato 

de se encontrar em fase de implantação, cujo posicionamento está alinhado com o 

pensamento do gestor executivo de planejamento, Sr. Alexandre Sendeski, quando 

fala que o programa está em fase de implantação com o objetivo de ser ideal e 

atuante, podendo ser justificado pela forma de ver do gestor executivo jurídico, Sr. 

Gustavo Lobato, que assevera que de maneira nenhuma a área de compliance da Gel 

está ideal e atuante, assegurando que a partir de 2020 a companhia terá uma área de 

compliance funcional. 

 

De maneira nenhuma. De todo modo, a partir de 2019 o assunto passou a 
ser levado mais a sério pela diretoria e entendo que até meados de 2020 
teremos uma área de compliance atuante (Gustavo Hausladen Lobato, 
Gestor Executivo Jurídico).  

 

É mister expor que na visão do diretor administrativo e financeiro, Sr. Alexandre 

Leal, a empresa já possui uma área de compliance ideal e atuante, cuja visão 

corrobora com a da gestora executiva de gestão, que expõe a situação da seguinte 

forma: 

 

A Gel, desde sempre, adotou e adota boas práticas visando garantir a 
transparência, a ética e a perfeita gestão de seus negócios. 
Independentemente deste modo de atuação, a Gel formalizou o seu 
Programa de Compliance em 2015, sendo que o mesmo está lastreado na 
legislação pátria, nos seus regulamentos internos e nas normas técnicas 
aplicáveis, cujos principais componentes deste programa são: seu Sistema 
de Gestão Integrada; seu Manual de Ética e Conduta e o seu Regimento 
Interno. O Programa de Compliance da Gel, que se encontra em fase de 
atualização, é sua linha mestra. Ele se aplica a todos os seus colaboradores, 
diretores e acionistas e é o seu guia de sua atuação, quer seja com clientes 
públicos ou privados. 
A companhia possui um Comitê de Compliance atuante, com procedimentos 
estabelecidos, incluindo aqueles de disseminação; de investigação e, 
também, tem estabelecido seus mecanismos de controle. 
Assim, entendo que a área de Compliance da Gel é ideal e atuante e, após 
os ajustes que estão sendo implementados, entendo que mais atuante será 
(Iusra Jabbar, Gestora Executiva de Gestão). 

 

No olhar do Sr. Paulo Goetze, acionista da empresa, a área de compliance 

existe, atende e está sendo melhorada. Assevera que na prática funciona, pois é 

amplamente divulgado e extremamente funcional. 

Com uma opinião entrelaçada entre as várias exposições acerca da área de 

compliance da Gel, o diretor superintendente de operações, Sr. Nilton Cardoso Junior, 
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ressalta que a companhia ainda não está no nível de piloto automático, pois depende 

de imputs, provocações, em suma, ações dos elementos que estão à frente desse 

processo. Relata que a Gel já avançou bastante, que estamos na curva de 

aprendizagem e enfatiza a questão do desenvolvimento da cultura de compliance na 

empresa e entre os colaboradores. 

 

Não está no nível de piloto automático, pois depende de imputs, provocações, 
ações dos elementos que estão à frente desse processo. Já avançamos 
bastante, pois já tem regramentos alinhados à legislação atual. Entendo que 
o compliance é um processo dinâmico, em que necessita de aprimoramento. 
Estamos na curva de aprendizagem. Esse processo passa por desenvolver 
uma cultura empresarial e dos colaboradores sobre compliance. Daqui a mais 
um tempo, será visto como uma cultura não só da organização, mas de toda 
a sociedade (Nilton de Paiva Cardoso Junior, Diretor Superintendente de 
Operações). 

 

De maneira geral a Gel Engenharia apresenta certo descompasso entre as 

visões dos acionistas, diretoria e gestores no que diz respeito a dinâmica ideal de 

prestação de contas adotado na empresa e a atuação da área de compliance. 

Entretanto, há um alinhamento visível, entre os entrevistados, em relação a atuação 

da empresa no mercado privado e quais as exigências dos eventuais clientes que vão 

ao encontro de boas práticas de governança corporativa. 

Em relação as práticas de governança, observa-se a preocupação da empresa 

com o gerenciamento de riscos, controles internos e conformidade – compliance, 

sendo um dos pontos constantes no Código das Melhores Práticas de Governança 

Corporativa (2015). 

 

4.5 Contribuição da Gel Engenharia para o alcance dos ODS 6 e 8 

 

Para Gaffney (2014), os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável são 

ambiciosos, pois não são destinados apenas a acabar com a pobreza, como eram os 

Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, mas reúnem um conjunto elaborado de 17 

metas globais, com amplo alcance. 

A Gel Engenharia, ao longo dos últimos 27 anos, vem contribuindo de maneira 

direta para o alcance dos ODS 6 e 8. Tais contribuições tem como base a execução 

de obras de saneamento, sendo possível assegurar a disponibilidade e gestão de 

água e saneamento para uma fração da população do país, que por conseguinte, tem 
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relação direta com a disponibilização de trabalho decente e crescimento econômico, 

gerando empregos diretos e indiretos nas diversas regiões em que atua. 

De maneira geral, a participação das empresas como colaboradoras e 

impulsionadoras ao atingimento das metas da Agenda 2030 são indispensáveis, quer 

pela importância que possuem na economia global, quer pela sua incomensurável 

participação como ente presente no planeta. 

Para um dos acionistas, Sr. Paulo Goetze, a relação entre as atividades da Gel 

e os ODS 6 e 8 é intrínseca, pois mesmo a empresa atuando em outros segmentos 

da construção civil, as obras de saneamento continuam sendo o carro chefe da 

companhia e a geração de empregos dignos e crescimento econômico é uma 

consequência desse processo. 

 

É uma relação absolutamente intrínseca. O saneamento continuará sendo o 
carro chefe da companhia e a sobrevivência da empresa, associada ao seu 
crescimento, gera empregos dignos – plano de carreira, por exemplo – bem 
como, afeta diretamente no aperfeiçoamento das pessoas e gera crescimento 
econômico (Paulo Fernando Billes Goetze, Acionista). 

 

O diretor administrativo e financeiro, Sr. Alexandre Leal, comunga na mesma 

direção de um dos acionistas, ao relatar que as atividades da Gel Engenharia estão 

diretamente ligadas aos ODS 6 e 8. 

 

A relação das atividades da Gel está diretamente relacionada às ODS 6 e 8, 
pois a empresa atua na área de saneamento, que são redes de distribuição, 
estações de tratamento de água e esgoto, etc. e emprega muita gente, 
gerando crescimento econômico e inúmeros benefícios para o meio ambiente 
e saúde geral da população (Alexandre Augusto Leal, Diretor Administrativo 
e Financeiro). 

 

De maneira suplementar, o diretor superintendente de operações, Sr. Nilton 

Cardoso Junior, enfatiza a importância de uma das obras da companhia concluída 

recentemente, que foi a despoluição das praias do litoral do Paraná, sendo possível 

em razão da execução da obra de saneamento realizada nos municípios de 

Matinhos/PR e Pontal do Paraná/PR, em que a companhia vem fazendo o 

monitoramento dos efeitos do programa que foi implantado, principalmente no que diz 

respeito à diminuição da circulação de doenças relacionadas a falta de água tratada 

e esgoto tratado. Sob um olhar com efeito de complementaridade, o diretor 

superintendente de operações relata a importância da Gel no contexto da geração de 

empregos dignos, principalmente em relação aos programas de trainees, jovens 
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engenheiros, estagiários e aprendizes, adotados pela companhia há anos e que já 

formaram dezenas de profissionais capacitados não somente para a companhia, mas 

para o mercado de trabalho, dando oportunidades de empregos decentes a muitos 

jovens. 

 

4.5.1 A contribuição da Gel em relação ao ODS 6 

 

Para Cabedo Junior, et al. (2018), o saneamento básico e a água potável estão 

diretamente ligados ao desenvolvimento de um país, exercendo um papel 

indissociável ao progresso de setores como saúde, economia e educação. Percebe-

se dentro deste contexto, que o saneamento básico atua com efeito caracterizador de 

um conjunto de ações socioeconômicas que tem como objetivo principal alcançar a 

salubridade ambiental. 

 

O saneamento básico é definido como o conjunto de serviços e ações que 
objetivam alcançar níveis crescentes de salubridade ambiental, nas 
condições que maximizem a promoção e a melhoria das condições de vida 
nos meios urbano e rural. Além disso, especifica os quatro conjuntos de 
serviços públicos que o constituem: abastecimento de água, o esgotamento 
sanitário, o manejo de resíduos sólidos e o manejo de águas pluviais 
(FOLLADOR, et al., 2015, p. 24). 

 

Dentro do amplo portifólio de serviços executados pela Gel Engenharia, 

destaca-se a execução de obras de saneamento, tido pela companhia como seu carro 

chefe. Para a gestora executiva de gestão, Sra. Iusra Jabbar, o saneamento básico é 

a maior especialidade da empresa, pois atua neste segmento desde a sua fundação 

e em todo o território nacional, partindo, recentemente, para a Argentina e o Panamá. 

Para um dos acionistas, Sr. Paulo Goetze, a Gel Engenharia está contribuindo 

de maneira direta para o alcance do ODS 6. Tal contribuição é possível tanto através 

da construção, como também da ampliação de estações de tratamento de esgoto e 

captação de água. 

 

Através da construção e ampliação de estações de tratamento de esgoto e 
de água e redes de esgotamento sanitário e de captação de água – obras 
públicas e privadas – que é o carro chefe da empresa (Paulo Fernando Billes 
Goetze, Acionista). 

O gestor executivo de planejamento, Sr. Alexandre Sendeski, destaca a salutar 

importância da Gel Engenharia no cenário nacional e a importante contribuição ao 
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ODS 6, enfatizando o destaque da companhia como uma das maiores e melhores 

empresas do Brasil nesse segmento. Faz ainda um recorte por áreas do país, 

demonstrado a carência dos serviços de água tratada e saneamento em diversas 

regiões, além de trazer um resumo das principais obras executadas pela Gel nos 

últimos anos. 

O relato do gestor executivo de planejamento está em linha com todos os 

demais, mesmo se tratando de áreas diferentes, restando demonstrando a seriedade 

com que a empresa trata do tema saneamento. 

 

Apesar da Gel estar diversificando suas áreas de atuação, o carro chefe da 
empresa são as obras de saneamento básico e tratamento de água. A 
empresa se destaca como uma das maiores e melhores do Brasil nesse 
segmento. Portanto, a contribuição é enorme, com o desenvolvimento de 
projetos e execução de obras de implantação de coleta e tratamento de 
esgoto sanitário, bem como a captação, tratamento e distribuição de água 
potável para a população. Ressalte-se que o Brasil ainda é muito carente 
nessas áreas, principalmente nas regiões norte, centro-oeste e nordeste. 
Nessas áreas, atuamos ou estamos atuando em: 
Altamira – PA – região norte: projeto e execução de 100% do plano diretor de 
2009 de água e esgoto da cidade, beneficiando mais de 100 mil pessoas. A 
cidade tinha 0% de esgoto tratado e parte mínima da população era 
abastecida por água potável. 
Santa Cruz do Capibaribe – PE – região nordeste: projeto e execução do 
sistema de esgotamento sanitário da cidade, importante polo de confecção a 
nível nacional, que tinha 0% de esgoto tratado. 
Cuiabá – MT – região centro-oeste: ampliação do sistema de captação, 
tratamento e armazenamento de água tratada e sistema de coleta de 
esgotamento sanitário. Primeira obra privada executada para a empresa Iguá, 
que detém a concessão do saneamento daquela cidade (Alexandre Michalak 
Sendeski, Gestor Executivo de Planejamento e Administração Contratual). 

 

Somente nos últimos cinco anos, os projetos de saneamento básico em todo o 

seu conjunto executados ou em execução pela Gel Engenharia, alcançaram ou 

alcançarão mais de seis milhões de pessoas no Brasil, Argentina e Panamá. Do total, 

são mais de quatro milhões e oitocentas mil pessoas no Brasil, pouco mais de um 

milhão na Argentina e duzentas e trinta mil no Panamá. 

O quadro a seguir traz os dados básicos das obras executadas ou execução 

pela Gel nos últimos cinco anos, contendo a quantidade de pessoas atendidas. 
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Quadro 4 – Obras e população atendida pela Gel Engenharia nos últimos 5 anos 
 

Contratante 

 

Obra 

 

Período 

 

Local 
População 
Atendida 

Ministerio de Salud 
Alcance - Licitación 
Pública International No. 
LPI-SCBP-PO-02-2016 

Construcción de la red de 
alcantarillado de Burunga 
Noroeste 

2019 - 2022 Burunga/Panamá 
Oeste - Panamá. 

 
230.000 
pessoas 

BRK Ambiental Execução da implantação 
da ETE Tijuco Preto no 
município de Sumaré/SP 

2019 - 2021 Sumaré/SP 186.000 
pessoas 

Ente Nacional de Obras 
Hídricas de 
Saneamento - ENOHSA 
- Licitación Pública 
Internacional nº 02/2017 

Ampliación del Sistema 
Cloacal Del Gran Mendoza 
- Depurador Paramillo 

2019 - 2021 Mendoza/Mendoza 
- Argentina 

 
480.000 
pessoas 

Ente Nacional de Obras 
Hídricas de 
Saneamento - ENOHSA 
- Licitación Pública 
Internacional nº 02/2017 

Ampliación del Sistema 
Cloacal Del Gran Mendoza 
- Colector Boedo Ponce en 
la Provincia de Mendoza 

2019 - 2021 Mendoza/Mendoza 
- Argentina 

 
300.000 
pessoas 

Provincia de Santa Fe - 
Licitación Pública 
Internacional nº 03/17 

Construccion Acueducto 
Arijón - Segunda etapa - 
Tramos 4 y 5 

2018 - 2021 Rafaela/Santa Fé - 
Argentina 

300.000 
pessoas 

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento - Contrato 
nº CT.OS.17.6.062 - 
PSHPE Nº003/2017 

Elaboração de projeto e 
execução o Sistema de 
Esgotamento Sanitário. 
ETE com capacidade de 
400l/s, 4 elavatórias e 
17km de rede. 

2017 - 2020 Santa Cruz do 
Capibaribe/PE. 

 
 

110.000 
pessoas 

Secretaria de Estado do 
Ambiente - Rio de 
Janeiro - Contrato nº 
10.2014-SEA-UEPSAN 

Execução da Estação de 
Tratamento de Esgoto e 
Coletores - Alcântara - em 
São Gonçalo/RJ 

2014 - 2020 São Gonçalo/RJ.  
1.000.000 de 

pessoas 

Águas Cuiabá S.A. -
Contrato nº0141/2019 

Construção Civil, 
Montagem Hidromecânica 
e Fornecimento de 
Materiais para RAP Santa 
Terezinha, RAP Altos do 
Parque, Captação e ETA 
Sul. Construção, 
Montagem e Fornecimento 
de Elétrica e Automação 
SAA Sul 

2019 - 2020 Cuiabá/MT  
 
 
 
 
 
 
 

370.000 
pessoas 

Águas Cuiabá S.A. -
Contrato nº0137/2019 

Implantação de Rede de 
Esgotamento Sanitário, 
Linha de Recalque, 
Ligações Domiciliares e 
Estação Elevatória de 
Esgoto em Osmar Cabral/ 
Novo Milênio/ Coxipó/ 
Coophamil 

2019 - 2020 Cuiabá/MT 

Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto do 
município de Sorocaba - 
Contrato nº 
30/2017/SLC/2017 

Implantação do Sistema 
Produtor de Água da 
Estação de Tratamento de 
Água Vitória Régia - 
Execução da Captação, da 
Adutora de Água Bruta e 
da Estação de Tratamento 
de Água 

2017 - 2020 Sorocaba/SP  
 

290.000 
pessoas 

Companhia de 
Saneamento do Paraná 
- SANEPAR - Contrato 
nº 25.579/2017 

Ampliação do Sistema de 
Esgotos Sanitários do 
município de Londrina, PR 
- ETE Sul 

2017 - 2019 Londrina/PR  
29.000 

pessoas 
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Sanepar Ampliação das Estações 
de Tratamento de Esgoto 
nas cidades de Matinhos e 
Pontal do Paraná 

2017 - 2019 Matinhos/PR e 
Pontal do 
Paraná/PR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

60.000 pessoas 

Sanepar – Locação de 
Ativos 

Ampliação do sistema de 
esgotamento sanitário dos 
municípios de Matinhos e 
Pontal do Paraná. A obra 
engloba a realização de 
estações elevatórias, 
linhas de recalque, redes 
coletoras, ligações 
prediais, instalações 
elétricas, eletromecânicas, 
levantamento topográfico 
e elaboração de projetos 
executivos. O contrato é 
diferenciado por ser do tipo 
locação de ativos. 

2016 - 2019 Matinhos/PR e 
Pontal do 
Paraná/PR 

CAESB ETA Corumbá - Execução 
de obras da Estação de 
Tratamento de Água – 
Corumbá. 

2014 - 2017 Valparaíso de 
Goiás/GO 

 
2.500.000 
pessoas 

Norte Energia ETE Altamira - 
Implantação do Sistema de 
Abastecimento de Água e 
Sistema de Esgotamento 
Sanitário. 
ETE: 200 l/s com 
tratamento terciário e lodos 
ativados. 
EE: 13 un. 
Redes de Esgotos: 
199.873 m. 
Coletores e Recalques: 
22.474 m. 
ETA: 200 l/s. 
Reservatórios para 
Armazenamento de 
8.000.000 l: 8 un. 
Redes de Distribuição: 
151.487 m. 
Adutoras: 11.999 m 

2013 - 2016 Altamira/PA  
 
 
 
 
 
 
 

100.000 
pessoas 

Sanepar ETE 03 – Alvorada - 
Ampliação do Sistema de 
Tratamento de Esgoto. 
Capacidade de 
tratamento: 228,50 l/s 
Filtro Percolador: 2 un 
Reforma e melhoria nos 
Ralf’s: 2 ud 
Estação elevatória de 
Lodo e Escuma dos 
Reatores 
Decantador Secundário: 2 
un 
Drenagem superficial e 
Caixa dissipadora de 
energia 
Estação elevatória do 
Efluente e Lodo dos 
Decantadores 
Sistema Desague 
mecânico do lodo, Casa de 
Centrifuga, Silo de Cal e 
Tanque de Equalização 

2013 - 2015 Maringá/PR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

114.000 
pessoas 
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Sistema de Desidratação e 
Inertização do Lodo. 

Sanepar ETE Esperança - 
Construção de Estação de 
Tratamento de Esgotos 
Capacidade de 
tratamento: 160 l/s 
Sistema de Entrada 
Reatores UASB 
Módulo 80 com Sistema de 
Descarte de Gás e 
Escuma: 2 un 
Leitos de Secagem: 2 un 
Filtro Biológico Percolador: 
300 l/s 
Decantador Secundário 
Elevatórias de 
Recirculação de Lodo e 
Percolados Sistema de 
Dissolução de Espuma 
Sistema de Inertização e 
Desidratação do Lodo 
Sistema de 
Aproveitamento de Água 
de Utilidades 
Instalações Elétricas e 
Automação. 

2013 - 2015 Londrina/PR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

120.000 
pessoas 

População atendida nos últimos cinco anos através das obras executadas pela Gel 

Engenharia 

6.189.000 

pessoas 

Fonte: Adaptado pelo autor do setor de orçamentos, propostas e acervo da Gel Engenharia (2019) 

 

Ao longo de mais de duas décadas foram executadas, além das constantes no 

quadro 4, mais 23 obras em diversas regiões do país, demonstrando que a atuação 

da Gel Engenharia compõe todo o conjunto das obras de saneamento. 

 

Quadro 5 – Obras de saneamento executadas pela Gel Engenharia há mais de 5 anos 

Contratante Obra Local 

CAESB 

Automação e Controle Operacional das 
Unidades dos Sistemas de Abastecimento de 
Água e Esgotamento Sanitário 

Brasília / DF 

CAESB ETA Contagem Contagem / MG 

CAESB ETA Sobradinho Sobradinho / DF 

CAESB ETE Planaltina Planaltina / DF 

CAGECE/SRH/SOHIDRA Açudes Fogareiro e Pirabiru Quixeramobim / CE 
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CAGECE/SRH/SOHIDRA Adutoras – Canal do Trabalhador Beberice / CE 

COPASA ETA Morro Redondo Belo Horizonte / MG 

COPASA SAA Diamantina Diamantina / MG 

CORSAN ETE Esteio Esteio /RS 

DMAE EBE Cristal Porto Alegre / RS 

DMAE EBE Ponta da Cadeia Porto Alegre / RS 

DMAE ETE Serraria Porto Alegre / RS 

PETROBRÁS (REPAR) Unidade de Tratamento de Resíduos 
Industriais 

Araucária / PR 

SAAE ETE Porto Feliz Porto Feliz / SP 

SABESP Projeto Tietê São Paulo e Região 
Metropolitana / SP 

SANEPAR Adutoras Aeroporto Londrina / PR 

SANEPAR ETA Tibagi Londrina / PR 

SANEPAR ETE Marrecas Francisco Beltrão / 
PR 

SANEPAR ETE Rio Ligeiro Pato Branco / PR 

SANEPAR PARANASAN 1 Região Metropolitana 
de Curitiba / PR 

SANEPAR PARANASAN 2 Região Metropolitana 
de Curitiba / PR 

SANEPAR PARANASAN MIRINGUAVA Região Metropolitana 
de Curitiba / PR 
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SANEPAR PARANASAN – Adutoras Arujá Tatuquara Curitiba / PR 

SEMAE ETA São Leopoldo São Leopoldo / RS 

Fonte: Adaptado pelo autor do setor de orçamentos, propostas e acervo da Gel Engenharia (2019) 

 

As entrevistas realizadas na empresa demonstraram que uma parte dos 

gestores conhece, outra conhece superficialmente e uma última fração desconhece 

os ODS. Contudo, nota-se uma contribuição incomensurável da Gel Engenharia com 

o ODS 6, comprovada através das obras realizadas. 

O gestor executivo de finanças, Sr. Adilson Oliveira, desconhece os Objetivos 

do Desenvolvimento Sustentável, seguido pelo diretor administrativo e financeiro, Sr. 

Alexandre Leal, que apesar de afirmar não conhecer, demonstrou ter conhecimento 

superficial ao responder os demais questionamentos, principalmente o ligado ao ODS 

6, além do gestor executivo jurídico, Sr. Gustavo Lobato, que diz conhecer os ODS de 

maneira superficial. 

A gestora executiva de gestão, Sra. Iusra Jabbar, relatou que mesmo os 

integrantes da Gel conhecendo os ODS apenas em parte, é notória a contribuição da 

companhia em relação ao ODS 6. 

 

Mesmo que os integrantes da Gel não detenham conhecimento profundo dos 
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, é sabido que direta e 
indiretamente existe uma contribuição máxima da organização para o 
atingimento do objetivo de número 6, da água potável e saneamento (Iusra 
Jabbar, Gestora Executiva de Gestão). 

 

De acordo com o diretor administrativo e financeiro, Sr. Alexandre Leal, a Gel 

Engenharia, como integrante direta do processo de universalização do acesso ao 

saneamento básico e água tratada, poderá contribuir de maneira muito forte, fato 

comprovado pela sua experiência no segmento. 

As obras de saneamento executadas pela Gel Engenharia têm como base as 

melhores práticas de qualidade adotadas na construção civil. 
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Figura 10 – EBE Cristal 

Fonte: Material institucional da Gel Engenharia (2019) 

 

Figura 11 – Prêmio internacional de arquitetura – EBE Cristal 

Fonte: Material institucional da Gel Engenharia (2019) 
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Figura 12 – ETE Serraria 

Fonte: Material institucional da Gel Engenharia (2019) 

 

Figura 13 – Sistema de esgotamento sanitário de Matinhos e Pontal do Paraná 

Fonte: Material institucional da Gel Engenharia (2019) 
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Figura 14 – Perfil da obra do sistema de esgotamento sanitários de Matinhos e Pontal do Paraná 

Fonte: Material institucional da Gel Engenharia (2019) 

 

 

 

 

Figura 15 – Sistema de coleta de esgoto de Altamira 

Fonte: Material institucional da Gel Engenharia (2019) 

 

 



 
99 

 

Figura 16 – Sistema de abastecimento de água de Altamira 

Fonte: Material institucional da Gel Engenharia (2019) 

 

 

 

 

Figura 17 – Unidade de tratamento de resíduos industriais - REPAR 

Fonte: Material institucional da Gel Engenharia (2019) 
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Como consequência da falta de investimentos do setor público em obras de 

saneamento básico, as empresas privadas passaram a atuar neste segmento, através 

de Parcerias Público Privadas (PPP), concessões ou privatizações, para ocuparem o 

espaço na construção de redes coletoras de esgotos e de estações de tratamento de 

esgoto, sendo estas ações fundamentais para o cumprimento da Resolução 

64/A/RES/64/292, de 28.07.2010, da Organização das Nações Unidas (ONU) e, por 

conseguinte, poderem atuar como verdadeiros vetores no auxílio ao cumprimento do 

ODS nº 6, em que o próprio processo de construção das redes e a posterior utilização 

pela população são contribuintes diretos no alcance do ODS nº 8, que é outra meta 

da Agenda 2030. 

 

4.5.2 A contribuição da Gel em relação ao ODS 8 

 

A Gel Engenharia, através dos seus acionistas, diretoria e gestores, entende 

que o trabalho decente e o crescimento econômico são indispensáveis para o bem-

estar das pessoas. 

No olhar de Paulo Goetze, acionista, os valores da companhia abarcam o ODS 

8 em vários aspectos, pois gera empregos dignos, dando oportunidade de trabalho e 

desenvolvimento de carreira, remuneração composta por programas de benefícios, 

respeitando a legislação trabalhista e os direitos dos trabalhadores. 

 

Os valores da companhia abarcam o ODS 8 em vários aspectos. 
Através da geração de empregos dignos, com respeito à legislação 
trabalhista e direitos dos trabalhadores, oportunidade do desenvolvimento de 
carreira, com benefícios como assistência médica, odontológica, vale 
mercado, seguro de vida, refeição de qualidade, PPR. 
É possível notar a ascensão pessoal e profissional (aquisição de bens, 
formação de famílias, melhora da qualidade de vida, etc.) de vários 
colaboradores da Gel, principalmente os que estão desde o início das 
atividades da empresa ou que estão há décadas na empresa, ou mesmo os 
que estão a menos tempo, mas conseguiram melhorar sua condição (Paulo 
Fernando Billes Goetze, Acionista). 

 

Tal posicionamento e atuação da empresa está em linha com a Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), que conceitua trabalho decente como aquele que 

através da sua missão histórica tem a função primordial de promover oportunidades 

para que homens e mulheres obtenham um trabalho produtivo e de qualidade, sendo 

realizado em condições plenas de liberdade, equidade, segurança e dignidade 



 
101 

 

humana, haja vista, seu caráter indissociável como elemento base para a superação 

da pobreza, a redução das desigualdades sociais, a garantia da governabilidade 

democrática e o desenvolvimento sustentável (OIT, 2019). 

Na visão do diretor superintendente de operações, Sr. Nilton Cardoso, a Gel 

tem como tradição a preservação dos interesses dos seus empregados, além do forte 

envolvimento de todos eles nos programas de responsabilidade social desenvolvidos 

pela empresa. Ele enfatiza ainda que a Gel possui um ambiente que procura privilegiar 

e democratizar o espaço de trabalho, em que todos são tratados de forma igual, 

corroborado pelos programas de trainees, jovens engenheiros, estagiários e 

aprendizes, desenvolvidos pela companhia. 

O diretor administrativo e financeiro, Sr. Alexandre Leal, assevera que a 

atividade da Gel está inteiramente ligada a geração de empregos, pois demanda 

elevada quantidade de mão de obra de profissionais da construção civil. Relata ainda, 

que por gerar muitos empregos, os contratos da companhia geram crescimento 

econômico sustentável, o que de forma geral, garante uma melhora considerável tanto 

ao meio ambiente, quanto a saúde da população. 

 

A Gel é uma empresa de construção civil, que por sua vez demanda muita 
mão de obra de profissionais da construção civil. Por gerar muitos empregos, 
seus contratos geram crescimento econômico sustentável e de forma geral 
garantem uma melhora considerável ao meio ambiente e a saúde da 
população (Alexandre Augusto Leal, Diretor Administrativo e Financeiro). 

 

O gestor executivo de planejamento, Sr. Alexandre Sendeski, enunciou acerca 

do elevado número de postos de trabalho gerados pela Gel Engenharia não somente 

no Brasil, mas na Argentina e no Panamá, que além do pagamento de salários dignos, 

contam com um pacote suplementar de benefícios. Ressalta que todos os 

trabalhadores contratados são registrados rigorosamente de acordo com as 

legislações trabalhistas vigentes em suas jurisdições, além de serem treinados e 

capacitados para exercerem suas atividades. 

 

Através de obras de construção civil, a empresa emprega milhares de 
pessoas em todas as regiões do Brasil, Argentina e Panamá. Esses 
colaboradores são todos registrados rigorosamente de acordo com as 
legislações vigentes em suas jurisdições e são treinados e capacitados dentro 
das melhores práticas dentro das suas áreas de atividades. Contam ainda 
com benefícios, como planos de saúde, vales-alimentação e outros 
benefícios que são definidos de acordo com as convenções coletivas 
regionais (Alexandre Michalak Sendeski, Gestor Executivo de Planejamento 
e Administração Contratual). 
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A Gel Engenharia, através das suas obras, gera em torno de 1.200 empregos 

diretos e mais de 500 terceirizados, superando, em determinados estágios dos 

contratos, mais de 1.700 empregos. 

 

Quadro 6 – Empregos gerados pela Gel Engenharia através dos contratos executados 
 

Contratante 

 

Obra 

 

Período 

 

Local 
Empregos Gerados 

Próprios Terceiros Total 

Ministerio de Salud 
Alcance - Licitación 
Pública 
International No. 
LPI-SCBP-PO-02-
2016 

Construcción de la 
red de 
alcantarillado de 
Burunga Noroeste 

2019 - 2022 Burunga/Pana
má Oeste - 
Panamá. 

 
 

150 

 
 

100 

 
 

250 

CPFL Energia Construção do 
Complexo Eólico 
Gameleiras 

2019 - 2021 Touros/RN  
150 

 
50 

 
200 

BRK Ambiental Execução da 
implantação da 
ETE Tijuco Preto 
no município de 
Sumaré/SP 

2019 - 2021 Sumaré/SP  
 

100 

 
 

30 

 
 

130 

Ente Nacional de 
Obras Hídricas de 
Saneamento - 
ENOHSA - 
Licitación Pública 
Internacional nº 
02/2017 

Ampliación del 
Sistema Cloacal 
Del Gran Mendoza 
- Depurador 
Paramillo 

2019 - 2021 Mendoza/Men
doza - 
Argentina 

 
 
 

14 

 
 
 

3 

 
 
 

17 

Ente Nacional de 
Obras Hídricas de 
Saneamento - 
ENOHSA - 
Licitación Pública 
Internacional nº 
02/2017 

Ampliación del 
Sistema Cloacal 
Del Gran Mendoza 
- Colector Boedo 
Ponce en la 
Provincia de 
Mendoza 

2019 - 2021 Mendoza/Men
doza - 
Argentina 

 
 
 

5 

 
 
 

0 

 
 
 

5 

Provincia de Santa 
Fe - Licitación 
Pública 
Internacional nº 
03/17 

Construccion 
Acueducto Arijón - 
Segunda etapa - 
Tramos 4 y 5 

2018 - 2021 Rafaela/Santa 
Fé - Argentina 

 
 

88 

 
 

3 
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Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento - 
Contrato nº 
CT.OS.17.6.062 - 
PSHPE 
Nº003/2017 

Elaboração de 
projeto e 
execução o 
Sistema de 
Esgotamento 
Sanitário. 
ETE com 
capacidade de 
400l/s, 4 
elavatórias e 17km 
de rede. 

2017 - 2020 Santa Cruz do 
Capibaribe/PE. 

 
 
 
 
 

241 

 
 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 

256 

Secretaria de 
Estado do 
Ambiente - Rio de 
Janeiro - Contrato 
nº 10.2014-SEA-
UEPSAN 

Execução da 
Estação de 
Tratamento de 
Esgoto e 
Coletores - 
Alcântara - em 
São Gonçalo/RJ 

2014 - 2020 São 
Gonçalo/RJ. 

 
 
 

197 

 
 
 

217 

 
 
 

414 
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Águas Cuiabá S.A. 
-Contrato 
nº0141/2019 

Construção Civil, 
Montagem 
Hidromecânica e 
Fornecimento de 
Materiais para 
RAP Santa 
Terezinha, RAP 
Altos do Parque, 
Captação e ETA 
Sul. Construção, 
Montagem e 
Fornecimento de 
Elétrica e 
Automação SAA 
Sul 

2019 - 2020 Cuiabá/MT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

156 

Águas Cuiabá S.A. 
-Contrato 
nº0137/2019 

Implantação de 
Rede de 
Esgotamento 
Sanitário, Linha de 
Recalque, 
Ligações 
Domiciliares e 
Estação 
Elevatória de 
Esgoto em Osmar 
Cabral/ Novo 
Milênio/ Coxipó/ 
Coophamil 

2019 - 2020 Cuiabá/MT 

Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto 
do município de 
Sorocaba - 
Contrato nº 
30/2017/SLC/2017 

Implantação do 
Sistema Produtor 
de Água da 
Estação de 
Tratamento de 
Água Vitória Régia 
- Execução da 
Captação, da 
Adutora de Água 
Bruta e da 
Estação de 
Tratamento de 
Água 

2017 - 2020 Sorocaba/SP  
 
 
 
 
 

90 

 
 
 
 
 
 

18 
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Companhia de 
Saneamento do 
Paraná - 
SANEPAR - 
Contrato nº 
25.579/2017 

Ampliação do 
Sistema de 
Esgotos 
Sanitários do 
município de 
Londrina, PR - 
ETE Sul 

2017 - 2019 Londrina/PR  
 
 

24 

 
 
 

8 

 
 
 

32 

Companhia 
Paranaense de 
Gás - Contrato nº 
023/2019 

Construção e/ou 
adequação de 
rede interna de 
distribuição de 
gás, adequação 
de ambientes que 
abrigam aparelhos 
a gás e conversão 
de aparelhos de 
consumo em 
Edifícios 
Residenciais e 
Estabelecimentos 
Comerciais, para o 
recebimento de 
Gás Natural, 
incluindo serviço 
de Assistência 
Técnica em 

2019 - 2021 Curitiba / PR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
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garantia, 
localizadas na 
Cidade de 
Curitiba, Região 
Metropolitana e 
Ponta Grossa 

Companhia 
Paranaense de 
Gás - Contrato nº 
032/2018 

Execução dos 
serviços de 
manutenção 
complementar civil 
da Rede de 
Distribuição de 
Gás Natural 
(RDGN) 

2018 - 2020 Curitiba / PR  
 
 

7 

 
 
 

0 

 
 
 

7 

Companhia 
Paranaense de 
Gás - Contrato nº 
029/2018 

Execução dos 
serviços de 
manutenção 
complementar 
mecânica da Rede 
de Distribuição de 
Gás Natural 
(RDGN) 

2018 - 2020 Curitiba / PR  
 
 

9 

 
 
 

0 

 
 
 

9 

CAESB ETA Corumbá - 
Execução de 
obras da Estação 
de Tratamento de 
Água – Corumbá. 

2014 - 2017 Valparaíso de 
Goiás/GO 

 
 

21 

 
 

0 

 
 

21 

Setores diversos da 
área administrativa 
(corporativo) 

Áreas diversas da 
administração 

- Curitiba / PR  
75 

 
1 

 
76 

TOTAL DE COLABORADORES 1.280 501 1.781 

Fonte: Adaptado pelo autor do setor de recursos humanos da Gel Engenharia (2019) 

 

Apesar da Gel Engenharia contribuir de maneira substancial na geração de 

empregos decentes e crescimento econômico, dois dos gestores executivos 

entrevistados responderam desconhecer os Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável e, como consequência, o ODS 8, mesmo ambos estando inseridos 

integralmente no contexto administrativo da companhia. 

Para a gestora executiva de gestão, Sra. Iusra Jabbar, apesar dos integrantes 

da Gel Engenharia não deterem um conhecimento profundo dos ODS, é sabido que 

de maneira direta ou indireta a empresa contribui com os Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável. Assegura que a Gel adota políticas em consonância 

com as metas elencadas no ODS 8 desde a sua fundação, além de já ter sido 

identificado, no ano de 2014, por uma consultoria externa especializada em gestão de 

clima organizacional, o princípio relativo ao patrimônio humano como sendo um dos 

dogmas da companhia, ou seja, perpétuo e imutável, enfatizando que a empresa 

valoriza as pessoas e o ambiente de trabalho. 
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Quanto ao 8, trabalho decente e crescimento econômico, a Gel, desde 
sempre, vem adotando políticas em consonância às metas elencadas neste 
objetivo, tais como: não apoiar o trabalho forçado; propiciar ambiente de 
trabalho seguro; coibir qualquer discriminação; coibir a punição corporal, 
psicológica, física ou verbal; cumprir a legislação trabalhista pertinente; 
assegurar que os salários sejam compatíveis com aqueles de mercado; 
propiciar programas de jovens estagiários e aprendizes, obedecendo às 
premissas legais; dentre outros. 
A título ilustrativo vale mencionar que no ano de 2014 a Gel, através da 
contratação de uma consultoria externa, identificou o princípio relativo ao 
patrimônio humano como sendo um dos dogmas da companhia – perpétuo e 
imutável. Tal princípio diz respeito ao ser humano e a harmonia nas relações 
que são fundamentais para a boa produtividade e a saúde física e mental. A 
Gel valoriza as pessoas e o ambiente de trabalho (Iusra Jabbar, Gestora 
Executiva de Gestão). 

 

Percebe-se que a Gel Engenharia, através da ação empreendedora dos seus 

fundadores, está contribuindo, dentro de suas limitações, com o ODS 8, 

fundamentalmente ancorada em práticas de trabalhos decentes, dignos e que 

propiciam crescimento econômico e uma melhora visível na qualidade de vida de 

milhares de pessoas não somente no Brasil, mas em outros países da América Latina. 

A partir de medidas e ações como as da Gel Engenharia, nota-se que o 

empreendedorismo é fundamental para a criação de novas vagas de trabalho, pois 

para Mendonça e Schmidt (2018), todo grande desafio traz consigo uma oportunidade, 

pois no que tange ao ODS 8, o desenvolvimento de soluções voltadas à novas opções 

de trabalho tendem a colaborar efusivamente para a sustentabilidade econômica e 

ambiental, que podem ser traduzidas em novas oportunidades. 

Em síntese, percebe-se, através das atividades desenvolvidas pela Gel 

Engenharia no que tange ao ponto de convergência entre a execução de obras 

públicas e privadas, um direcionamento para a necessidade de sinergia entre Estado, 

sociedade e setor privado, em busca da melhoria dos direitos dos trabalhadores e da 

adequação do ambiente institucional, de modo que haja incentivos em pesquisa e 

desenvolvimento que tenham como resultado inovações tecnológicas, que gerarão, 

por conseguinte, mais empregos e desenvolvimento sustentável (MENDONÇA; 

SCHMIDT, 2018). 
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4.6 Proposta de ajustes, adequações e avanços na atual estrutura de governança com 

vistas ao atingimento dos ODS 6 e 8 

 

Ao analisar os resultados apresentados na presente pesquisa, foi possível notar 

na companhia a existência de um sistema de governança bastante singular, com 

alternância entre formalidade e informalidade e a falta de unidade entre a gestão no 

que tange a sua forma de administração e mecanismos de governança. Percebeu-se, 

entretanto, que a empresa, dentro do seu mercado de atuação, contribui sobremaneira 

para o atingimento das metas globais da ONU, em especial aos ODS 6 e 8. 

Acerca da contribuição da companhia com o ODS 6, observou-se a retirada 

parcial do ente público da gestão dos projetos de saneamento básico, transferindo o 

protagonismo para a iniciativa privada, o que requer a aplicação integral de sistemas 

de governança corporativa sólidos nas empresas que concorrem ou concorrerão para 

executar obras ou atuar na concessão de projetos de saneamento básico, com 

impacto direto no ODS 8, com fiscalizações rigorosas não somente em relação as 

formalidades dos contratos de trabalho, mas de maneira ampla, buscando garantir 

trabalhos decentes e crescimento econômico saudável. 

A pesquisa foi realizada a partir de um caso concreto, tendo como base de 

estudo a Gel Engenharia, uma empresa familiar sólida, com mais de 35 anos de 

existência e 27 de atuação, que passou pelo processo de reorganização 

administrativa e societária, sendo contribuinte direta com as metas estabelecidas nos 

ODS 6 e 8, através da execução de projetos de obras de saneamento básico e, ainda, 

na geração de empregos decentes e crescimento econômico, que diante dessas 

situações se tornou um ambiente farto para estudos. 

Foi possível observar na presente pesquisa, um espaço fabuloso para 

demonstrar o quanto as mudanças ocorridas na governança da Gel Engenharia estão 

e poderão permanecer relacionadas com o atingimento dos ODS 6 e 8, haja vista, o 

desenvolvendo de uma considerável mudança na forma pela qual serão executadas 

e administradas as obras, os projetos e as concessões de saneamento básico no 

Brasil devido a sinalização de mudança no marco regulatório do saneamento. 

Neste sentido, em relação ao ODS 6, torna-se fundamental destacar que no dia 

11 de dezembro de 2019, a Câmara dos Deputados aprovou o texto-base do novo 

marco legal do saneamento básico. Um dos principais objetivos do projeto de lei é 

facilitar a entrada de empresas privadas nesse mercado, na busca da universalização 
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do acesso ao saneamento básico no Brasil. Neste modelo, a tendência é o ingresso 

maciço de investimentos privados, tendo impacto significativo na forma pela qual 

empresas serão contratadas para a execução de obras de saneamento em todo o seu 

conjunto. 

A tendência, a partir da aprovação do novo marco legal do saneamento básico, 

é a migração do modelo público para o privado, tendo na gestão pública a escolha 

das empresas contratadas por meio de processos de licitação, cuja tônica se baseia 

fundamentalmente no preço mais baixo, ao passo em que na iniciativa privada, não 

somente o preço apresentado é protagonista na negociação para a contratação de 

empresas especializadas, mas envolve uma série de outros mecanismos, tais como 

um modelo robusto de governança corporativa, principalmente nas questões ligadas 

ao seu sistema de administração central, envolvendo a formação do conselho de 

administração, direção executiva, compliance, prestação de contas de maneira 

transparente e capacidade de cumprimento de prazos e entrega. Não obstante se 

tratar de elementos inexoráveis para estar presente nas concorrências, são bases 

indissociáveis nos processos de reorganização administrativa e societária com vistas 

a implantação do sistema de governança, em que o seu pleno funcionamento e 

permeabilidade entre a companhia deverá ser algo mandatório, cuja não observância 

de tais processos poderá expor a empresa ao risco de ficar à margem dos certames, 

com consequente perda de espaço em um mercado competitivo como é o da 

construção civil. 

Parte da tendência apontada vem se tornando algo concreto neste segmento, 

situação ratificada pela privatização de algumas companhias antes mesmo da 

aprovação da lei que regulamentará o novo marco legal do saneamento básico, sendo 

possível observar uma mudança gradativa no backlog de projetos da Gel Engenharia, 

a exemplo dos dois últimos certames para obras de saneamento básico vencidas pela 

empresa, em Cuiabá/MT e Sumaré/SP, em que o processo de concorrência se deu 

no modelo privado e envolveu, fundamentalmente, a apresentação do sistema de 

governança da companhia, com destaque ao seu programa de compliance, inclusive 

com due diligence. 

A adequação ao perfil de clientes da Gel Engenharia, com base em obras 

privadas, foi evidenciada por um de seus acionistas, Sr. Paulo Goetze, quando afirma 

que a Gel Engenharia pretende crescer em torno de 10% ao ano nos próximos cinco 

anos, tendo como foco a reconfiguração do seu backlog de projetos, enfatizando obras 
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privadas, mas sem desprezar as públicas, em linha com a tendência do setor. 

Assevera-se, contudo, que a companhia possui um sistema de governança ainda em 

desenvolvimento, todavia, vem trabalhando para ter um sistema de governança 

sedimentado, tendo como premissas fundamentais o avanço em quatro novos 

segmentos além dos que pratica desde a sua fundação, que são as obras no exterior, 

parceria público privada, concessões e habitações de baixa renda. 

 

Crescendo ano a ano em torno de 10% e avançando em quatro segmentos 
em relação ao que praticava durante toda a vida, que são obras públicas, com 
crescimento em relação aos clientes privados em diversas áreas, obras no 
exterior, com foco nas américas, PPPs e concessões, além da área 
habitacional de baixa renda. Perfil de backlog completamente diferente do de 
hoje, com a priorização de obras privadas (Paulo Fernando Billes Goetze, 
Acionista). 

 

O diretor superintendente de operações, Sr. Nilton Cardoso, afirma que as 

exigências dos clientes privados vão além da qualidade, compliance, dentre outros, 

pois buscam enxergar os parceiros, fornecedores e prestadores de serviços sob o 

ponto de vista, principalmente, da sua gestão de QSMS, legislação antissuborno, 

regras de conduta rígidas e respeito as regras contratuais. 

 

QSMS, compliance, legislação antissuborno, regras de conduta rígidas - mais 
do que os órgãos públicos. Tais práticas ajudam as pessoas a entenderem 
que a regra é a conduta séria e não o jeitinho. Respeito a regra contratual - 
dão e recebem na mesma moeda. Nos obrigam a ser mais rigorosos no 
acompanhamento contratual - SLA, cronograma, nível de qualidade, etc. 
(Nilton de Paiva Cardoso Junior, Diretor Superintendente de Operações). 

 

Desta forma, através da visão de futuro demonstrada pela mais alta direção da 

companhia, associada a tendência de mudança do perfil dos clientes, de públicos para 

privados, é possível observar a orientação da empresa por resultados e desafios, em 

que não somente a perpetuidade do negócio, mas a contribuição efetiva ao alcance 

das metas estabelecidas para o ODS 6 e, por conseguinte o ODS 8, dependerão da 

empresa avançar em direção a uma implementação definitiva de um sistema de 

governança corporativa factível e de conhecimento de todos os colaboradores e 

demais stakeholders. 

Desta forma, Ricca e Saad (2012) asseveram que as empresas familiares não 

só existem como continuarão existindo, sendo fundamental e indispensável pensar 

em como ajuda-las a se tornarem mais fortes, saudáveis e profissionalizadas. 
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Ancorada na tendência já verificada de mudança do mercado de atuação da 

Gel Engenharia, cujo ponto central é a lei à ser aprovada pelo Congresso Nacional, 

que trata do novo marco legal do saneamento básico, principalmente na migração do 

modelo de obras públicas para a iniciativa privada, a companhia busca ainda a 

ampliação do portifólio de serviços e projetos fundamentalmente privados. 

Tendo como pretensão propor ajustes necessários com vistas ao avanço da 

governança estabelecida na empresa, sobretudo a partir da tendência apresentada e 

já em andamento pelo mercado e com base na análise da governança atual da Gel 

Engenharia após o processo de reorganização administrativa e societária, além da 

verificação do grau em que a atual estrutura está alinhada com os ODS 6 e 8, propõe-

se o investimento da empresa na implantação efetiva do seu sistema de governança 

corporativa de maneira formal e atuante, que deverá ser decomposta para o total 

entendimento de todos os colaboradores e demais stakeholders, envolvendo a 

parametrização das bases, o desenho do sistema como um todo, a conscientização 

dos acionistas, conselheiros, diretoria, gestores e demais colaboradores, tirando-a do 

papel e tornando-a verdadeira, a fim de atuar para garantir o sucesso da companhia 

não somente dentro do seu campo de atuação, mas sobretudo, a partir do ingresso 

definitivo no mercado de obras privadas. 

Conforme Aguilera et al. (2015), para que seja instituída e praticada uma boa 

governança pela empresa, quatro elementos devem compô-la. São eles: 

 

a) Proteção aos direitos das partes interessadas e meios para fazer valer esses 

direitos, monitorando os executivos e responsabilizando-os. 

b) Intermediação da relação entre os diferentes interesses e demandas de vários 

órgãos internos e externos. 

c) Divulgação das informações de forma transparente. 

d) Comprometimento com a ética para com a empresa. A governança corporativa é 

o fator essencial para manter a empresa com relacionamento transparente, ético 

e produtivo entre as partes interessadas, sejam stakeholders, shareholders e 

agentes. 

 

Propõe-se, de maneira suplementar, a observância do Código das Melhores 

Práticas de Governança Corporativa (2015), que traz como indispensável para as 

empresas familiares o norteamento das suas ações a partir dos seguintes pontos: 
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a) Sócios – A importância do acordo entre sócios, regras combinadas e expostas no 

estatuto, mecanismos de proteção para os acionistas controladores e minoritários, 

deliberações em assembleia geral, indicação de conselheiros, atenção e gestão 

dos conflitos de interesses, regras claras para a transferência de controle, criação 

e cumprimento da política de dividendos. 

b) Conselho de Família – Instrumento indispensável para a resolução de conflitos 

entre membros da família, possíveis sucessores e herdeiros. 

c) Conselho de Administração – Quais são as atribuições, a composição, a 

remuneração, independência, definir as classes de conselheiros, a importância dos 

conselheiros independentes na resolução dos conflitos de agência, definição do 

prazo do mandato, orçamento, comitês do conselho, reuniões, atas. 

d) Como serão conduzidos os relacionamentos do conselho de administração – Com 

os sócios e partes interessadas, com o diretor-presidente e seus subordinados, 

com a auditoria independente, com a auditoria Interna, com o conselho fiscal. 

e) Presidente do Conselho – Quais as atribuições. 

f) Planejamento de sucessão – Indispensável em empresas familiares que buscam 

a perpetuidade do negócio. 

g) Comitê de Auditoria. 

h) Confidencialidade das informações estratégicas. 

i) Diretoria – Atribuições, indicações, relacionamento com as partes interessadas, 

transparência, política de comunicação, avaliação da diretoria, remuneração. 

j) Definição dos Órgãos de Fiscalização e Controle – Auditoria interna e externa, 

conselho fiscal, sócios / acionistas. 

k) Auditoria Independente. 

l) Auditoria Interna. 

m) Gerenciamento de riscos, controles internos e conformidade (compliance). 

n) Conduta e Conflitos de Interesse. 

 

A fim de avançar e tornar o sistema de governança corporativa da Gel 

Engenharia visível e que realmente transforme a companhia e a auxilie tanto na 

contribuição ao atingimento das metas dos ODS 6 e 8, quanto na preparação para o 

novo cenário que está se desenhando, propõe-se que a governança corporativa deva 

ser entendida por todos como a regra de condução dos seus negócios, pois para o 
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IBGC (2015) torna-se fundamental que os agentes de governança exerçam o seu 

papel como protagonistas no fortalecimento e na disseminação do propósito, dos 

princípios e dos valores da organização. 

Partindo da ótica profissional para a acadêmica, pesquisas paralelas ou 

suplementares podem corroborar as situações analisadas e identificadas na 

companhia alvo do presente estudo, em que poderão ocorrer semelhanças ou 

dicotomias com outras empresas a partir das mesmas variáveis. Optou-se pela 

empresa estudada pelo fato de haver em si pontos singulares em relação a prática 

convencional dos sistemas de governança corporativa, o que proporciona a 

oportunidade de curiosidades e interpretações sob os mais diversos pontos de vista e 

vertentes teóricas. Não é sabido acerca dos resultados se a mesma pesquisa tivesse 

sido aplicada em uma outra companhia, mesmo atuante no mesmo segmento. 

Espera-se que a presente pesquisa possa servir de estímulo para 

investigações, avanço em outros segmentos do mercado, companhias unifamiliares e 

multifamiliares que ainda pretendem se reorganizar administrativamente ou abrir seu 

capital, formando conceitos a partir de experiências como a da empresa pesquisada 

no presente trabalho, pois os conteúdos existentes atualmente priorizam as grandes 

estruturas. 
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5 CONCLUSÃO 

 

O objetivo desta pesquisa foi analisar práticas de governança corporativa de 

uma empresa familiar de engenharia civil que passou pelo processo de reorganização 

administrativa e societária, evidenciando a contribuição das suas atividades para o 

atingimento dos ODS 6 e 8. 

Tendo como coluna central o objetivo geral, foi possível identificar e classificar 

a empresa alvo do estudo como uma organização de natureza familiar, que passou 

por um processo recente de reorganização administrativa e societária, não tendo 

atingido ainda um nível pleno de maturidade no que tange ao seu sistema de 

governança. Apesar de não ter amplo domínio acerca dos Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável, contribui substancialmente com os ODS 6 e 8. Todo o 

processo antes e depois da reorganização administrativa e societária foi construído 

com o histórico de erros e acertos, fundamentais para a comparação das teorias 

vigentes acerca da governança corporativa com a realidade da companhia, sem 

desprezar a fundamental contribuição da empresa no atingimento das metas 

estabelecidas no ODS 6, com consequente reflexo no ODS 8, sendo possível 

demonstrar, desta forma, constatações sobre as práticas de governança corporativa 

após o processo de reorganização administrativa e societária e as contribuições da 

companhia com os ODS 6 e 8. 

A fim de responder ao primeiro objetivo específico da presente pesquisa, que é 

“analisar a governança atual de uma empresa familiar de engenharia civil de grande 

porte após o processo de reorganização administrativa e societária”, percebeu-se que 

a companhia está situada entre os principais players do segmento de construção civil 

atuantes na execução de projetos de saneamento básico no país, além de ter 

expandido, recentemente, suas atividades à países da América Latina. 

Através da análise dos mecanismos de governança vinculados a empresa, foi 

possível notar que a estrutura de governança corporativa da Gel Engenharia está em 

processo de desenvolvimento, e não obstante possuir uma gênese do processo de 

formação e atuação do conselho de administração, grande parte dos gestores 

desconhecem a real função do órgão, apesar do seu desenvolvimento estar em 

constante evolução na companhia. 

Percebeu-se a preocupação dos sócios em profissionalizar a gestão, com início 

no ano de 2004 e uma forte investida em 2014. Contudo, os efeitos da crise econômica 
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frearam em parte tal iniciativa. Por outro lado, a empresa está preparando o processo 

de sucessão, apesar de estar em certo descompasso com as práticas do IBGC. 

Considerando o desconhecimento por parte dos colaboradores e alguns 

gestores, foi possível levantar que existe um conselho de administração formado por 

dois acionistas e um dos diretores, estando alinhado parcialmente às premissas do 

IBGC, tendo o desenvolvimento do seu sistema de governança moldado, em partes, 

com a proposta de Davis, et al. (1997) pelo prisma de família, propriedade, 

gestão/empresa. 

Sendo um dos conselheiros membro da diretoria executiva, observou-se, no 

que tange ao conflito de interesses, uma situação citada na literatura através de 

Jensen e Meckling (1976), apesar da empresa ter como alvo a inserção de membros 

externos na composição do conselho de administração. Foi possível levantar que o 

relacionamento entre os acionistas é informal e baseado na confiança e que há 

conflitos de interesses entre os acionistas, membros da diretoria executiva e gestores, 

mas que são capazes de caminharem paralelamente aos interesses da organização. 

Na linha da mitigação dos conflitos de interesses, há reuniões do conselho de 

administração, da diretoria e do colegiado executivo, que é composto pelos membros 

do conselho e da diretoria, além de existir um processo de comunicação direto com 

os acionistas totalmente acessível a diretoria e gestores. 

Mesmo se tratando de uma companhia multifamiliar, conforme exposto por 

Bernhoeft e Gallo (2003), os acionistas não pretendem estabelecer um conselho de 

família, tendo como objetivo a inserção de membros das famílias, que participarem do 

negócio, diretamente no conselho de administração, já que parte dos herdeiros 

possuem outras atividades profissionais e não pretendem fazer parte da empresa. 

A partir da tendência de mercado estabelecida no setor em que a empresa atua, 

a direção sinalizou uma mudança paulatina no backlog de serviços, deixando as obras 

públicas em segundo plano e partindo para a execução de contratos privados, tendo 

como alvo estar inserido no contexto dos investimentos em obras de infraestrutura, 

bem como, o aumento do campo de atividades. 

A forma de administração é singular, sem que haja a figura de um presidente, 

onde a diretoria executiva é composta por membros pares subordinados diretamente 

aos acionistas, em que tanto os sócios, como os diretores e a maioria dos gestores, 

entendem como apropriada ao tamanho e modelo de negócio da companhia. 
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Acerca da prestação de contas e compliance, observa-se múltiplas visões a 

partir dos membros da diretoria e gestores, sem a existência de sintonia entre as 

partes, com apontamentos de que o sistema de prestação de contas e compliance 

funciona perfeitamente, parcialmente, necessita de melhorias ou mesmo de que não 

existe e está em fase de implantação. Foi possível notar que o programa de 

compliance é a principal exigência dos clientes privados, mercado que a companhia 

deseja explorar de maneira contundente. 

Um dos pontos altos da pesquisa foi em relação ao segundo objetivo específico, 

que é “verificar o grau em que a atual estrutura está alinhada com os seguintes 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável: ODS 6 – Construção e disponibilização 

de água potável e saneamento; ODS 8 – Trabalho decente e crescimento econômico”. 

De maneira significativa, percebe-se a Gel como uma contribuinte fundamental para 

o alcance dos ODS 6 e 8. Tais contribuições tem como base a execução de obras de 

saneamento, sendo possível assegurar a disponibilidade e gestão de água e 

saneamento para uma fração da população do país, que por conseguinte, tem relação 

direta com a disponibilização de trabalho decente e crescimento econômico, gerando 

empregos diretos e indiretos nas diversas regiões em que atua, tanto no Brasil como 

em outros países da América Latina. 

Nos últimos 27 anos a empresa executou importantes contratos de construção 

de obras de saneamento, tanto no tratamento de esgoto, quanto na disponibilização 

de água potável, cujas obras entregues atenderam ou atenderão mais de 6 milhões 

de pessoas somente nos últimos cinco anos, além de gerar, em média, mais de 1.200 

empregos diretos e algo em torno de 500 indiretos, todos decentes e com impacto 

direto no crescimento econômico das regiões em que atua ou atuou. 

Como resposta ao terceiro objetivo específico, o trabalho conseguiu entender 

mais claramente em que fase está a implantação do sistema de governança 

corporativa na empresa e como a companhia se relaciona hoje com os ODS 6 e 8 e, 

através desta análise, permitiu propor ajustes, adequações e avanços na atual 

estrutura de governança com vistas ao atingimento dos ODS analisados, tendo como 

alvo a implantação plena da governança corporativa na empresa, tirando-a do papel 

a fim de torna-la efetiva e funcional, bem como permeá-la entre os diversos atores 

atuantes naquele contexto. 

Por fim, percebe-se diversos pontos de imbricação entre os campos teórico e 

prático, reforçando a importância das boas práticas de governança, que poderão atuar 
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em conjunto com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável a partir de um caso 

real, analisado sob os mais variados prismas. As demonstrações feitas ao longo do 

trabalho, poderão auxiliar pesquisas e estudos relacionadas ao sistema de 

governança corporativa em empresas familiares, com um olhar direcionado ao 

desenvolvimento sustentável. 

 



 
116 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

AGUILERA, R. V. et al. Connecting the Dots – Bringing External Corporate 
Governance into the Corporate Governance Puzzle. TheAcademy of Management 
Annals, v. 9, n. 1, p. 483-573, 2015. http://dx.doi.org/10.1080/19416520.201. 

ALENCASTRO, M. S. C. Ética empresarial na prática: liderança, gestão e 
responsabilidade corporativa. Curitiba: IBPEX, 2010. 

ÁLVARES, E.; GIACOMETTI, C.; GUSSO, E. Governança Corporativa. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2008. 

ALVES, L. E. S. Governança e cidadania empresarial. Revista de administração de 
empresas, São Paulo, v. 41, n. 4, p. 76-78, out/dez. 2001. 

ANDRADE, A.; ROSSETTI, J. P. Governança Corporativa - fundamentos, 
desenvolvimento e tendências. São Paulo: Atlas, 2009. 

ARMITAGE, S. et al. Corporate Governance challenges in emerging markets. 
Corporate Governance: International Review, v. 25, 2017. 
http://dx.doi.org/10.1111/corg.12209. 

BARBIERI, J. C.; CAJAZEIRA, J. E. R. Responsabilidade social e empresa 
sustentável: da teoria a prática. São Paulo: Saraiva, 2009. 

BASTOS, W. G.; SILVA, C. D. D. S. Evolução da governança corporativa no Brasil: 
levantamento da produção científica dos cursos de mestrado e doutorado de 2010 a 
2016. RMGC – Revista Metropolitana de Governança Corporativa, São Paulo, v. 
3, n. 1, p. 6-27, Jan/Jun 2018. ISSN 2447-8024. 

BERNHOEFT, R.; GALLO, M. Governança na empresa familiar. Rio de Janeiro: 
Campus, 2003. 

BIANCHI, M. A Controladoria como um mecanismo interno de governança 
corporativa e de redução dos conflitos de interesse entre principal e agente. 159 p. 
Dissertação (Mestrado em Contabilidade). Universidade do Vale do Rio dos 
Sinos, São Leopoldo, 2005. 

BOTANA, M. L. C. Saneamento Básico e seu impacto no setor da construção. IBDA 
- Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da Arquitetura, 2008. Disponível em: 
<http://www.forumdaconstrucao.com.br/conteudo.php?a=27&Cod=202>. Acesso em: 
02 jun. 2019. 

BUAINAIN, A. M. Agricultura Familiar, Agroecologia e Desenvolvimento 
Sustentável: questões para debate. Brasília: IICA, 2006. 

CABEDO JUNIOR, F. D. C. S. et al. Saneamento: interferência na saúde pública e 
no desenvolvimento socioeconômico. Revista da FAESF, Floriano, v. 2, n. 3, p. 2-8, 
Jul-Set 2018. ISSN 2594 – 7125. 



 
117 

 

CALIL, J. F. Governança corporativa: o que é, para que serve e sua importância 
para a empresa de origem familiar. In: SILVA FILHO, Cândido Ferreira, 
BENEDICTO, Gideon Carvalho de; CALIL, José Francisco (Orgs.). Ética, 
responsabilidade social e governança corporativa. Campinas: Alínea, 2010. 

CBIC, C. B. D. I. D. C. C. Construção Civil apresenta ao novo governo propostas 
para criar empregos em 2019. CBIC Hoje, 2018. Disponível em: 
<https://cbic.org.br/wp-content/uploads/2018/11/CBIC-HOJE-31.10.2018.pdf>. 
Acesso em: 03 jun. 2019. 

CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A. Metodologia científica. 5. ed. São Paulo: Pearson; 
Prentice Hall, 2002. 

CHEFFINS, B. R. The history of corporate governance. The Oxford Handbook of 
Corporate Governance, New York, n. 1, p. 46-64, 2014. http://dx.doi.org/10.1093/ 
oxfordhb/ 9780199642007. 0 13.0003. 

CÓDIGO CIVIL 2002. Código civil e normas correlatas. 5. ed. Brasília: Senado 
Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2014. 

COSTA, I. G. D.; TOSAWA, S. O dumping social nas relações do trabalho e a 
economia globalizada. Revista Húmus, São Luiz, v. 8, n. 24, p. 373-395, 2018. 
ISSN 2236-4358. 

CRESWELL, J. W. Investigação qualitativa e projeto de pesquisa: escolhendo 
entre cinco abordagens. São Paulo: Penso Editora Ltda., 2014. 

CVM, C. D. V. M. Recomendações da CVM sobre governança corporativa. Rio 
de Janeiro. 2002. 

DAVIS, J. et al. Generation to generation: life cycles of the family business. Harvard 
Business School Press. 1 ed., Cambridge, 1997. 

ELKINGTON, J. Towards the sustainable corporation: Win-win-win business 
strategies. California Management Review, v. 36, n. 2, p. 90-100, 1994. 

ELKINGTON, J. Canibais com garfo e faca. São Paulo: Makron Books, 2012. 

FILHO, A. O. M. et al. Radiografia das sociedades limitadas. FGV - Fundação 
Getúlio Vargas. São Paulo, p. 1. 2014. 

FOLLADOR, K. et al. Saneamento básico: meio ambiente e saúde. Revista Uningá 
Review, Maringá, v. 23, n. 1, p. 24-28, jul - set. 2015. ISSN 2178-2571. 

GAFFNEY, O. Sustainable development goals: improving human and planetary 
wellbeing. Global Change, n. 82, p. 20-23, May 2014. 

GENES, F. et al. Como pesquisam os mestrandos? uma freflexão sobre os métodos 
científicos utilizados na pesquisa em administração de empresas. Revista de 
Administração do Unisal, [S.I.], v. 7, n. 11, p. 52-75, jun 2017. ISSN 1806-5961. 
Disponível em: 



 
118 

 

<http://www.revista.unisal.br/sj/index.php/RevAdministracao/article/view/602>. 
Acesso em: 05 jun. 2019. 

GIORDANO, S. R. Gestão Ambiental no Sistema Agroindustrial. In: 
ZYLBERSZTAJN, D.; NEVES, M. F. Economia e gestão dos negócios 
agroalimentares: indústria de alimentos, indústria de insumos, produção 
agropecuária, distribuição. 1. ed. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2005. p. 
255-281. 

IBGC, I. B. D. G. C. Código das melhores práticas de governança corporativa. 5. 
ed. São Paulo: IBGC, 2015. 

IBGE, I. B. D. G. E. E. População brasileira ultrapassa 208 milhões de pessoas, 
revela IBGE. Governo do Brasil, 2018. Disponível em: 
<http://www.brasil.gov.br/noticias/cidadania-e-inclusao/2018/08/populacao-brasileira-
ultrapassa-208-milhoes-de-pessoas-revela-ibge>. Acesso em: 02 jun. 2019. 

INSTITUTO TRATA BRASIL. Saneamento, principais estatísticas no Brasil, agua. 
Trata Brasil, 2018. Disponível em: 
<http://www.tratabrasil.org.br/saneamento/principais-estatisticas/no-brasil/agua>. 
Acesso em: 02 jun. 2019. 

INSTITUTO TRATA BRASIL. Saneamento, principais estatísticas no Brasil, esgoto. 
Trata Brasil, 2018. Disponível em: 
<http://www.tratabrasil.org.br/saneamento/principais-estatisticas/no-brasil/esgoto>. 
Acesso em: 02 jun. 2019. 

INSTITUTO TRATA BRASIL. Saneamento, principais estatísticas no Brasil, saúde. 
Trata Brasil, 2018. Disponível em: 
<http://www.tratabrasil.org.br/saneamento/principais-estatisticas/no-brasil/saude>. 
Acesso em: 02 jun. 2019. 

INSTITUTO TRATA BRASIL. Saneamento, principais estatísticas no Brasil, 
universalização. Trata Brasil, 2018. Disponível em: 
<http://www.tratabrasil.org.br/saneamento/principais-estatisticas/no-
brasil/universalizacao>. Acesso em: 02 jun. 2019. 

JENSEN, M. C.; MECKLING, W. H. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency 
Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, v. 3, n. 4, p. 305-
360, out. 1976. 

KATES, R. W.; PARRIS, T. M.; LEISEROWITZ, A. A. What is sustainable 
development? goals, indicators, values and practice. Environment: Science and 
Policy for Sustainable Development, Philadelphia, p. 8-21, Agosto 2012. 
http://dx.doi.org/10.1080/00139157.2005.10524444. 

LAMEIRA, V. D. J. Governança corporativa. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
2001. 

LODI, J. B. Governança corporativa: o governo da empresa e o conselho de 
administração. Rio de Janeiro: Campus, 2004. 



 
119 

 

MACHADO JUNIOR, C. et al. Indicadores de governança e sustentabilidade de 
empresas brasileiras. Revista de administração da UNIMEP, Piracicaba, v. 15, n. 
3, Maio/Agosto 2017. ISSN 1679-5350. 

MALHOTRA, N. K. Pesquisa de marketing: uma orientação aplicada. 6. ed. Porto 
Alegre: Bookman, 2011. 

MENDONÇA, S. J. B. D.; SCHMIDT, N. S. O contexto do crescimento econômico 
sustentável. In: MELLO, L. M. R. D., et al. Trabalho decente e crescimento 
econômico: contribuições da Embrapa. Brasilia: Embrapa. E-book, 2018. Cap. 1, p. 
1-8. 

OCDE, O. P. C. D. D. E. Os princípios da OCDE sobre o governo das 
sociedades, 2004. Disponível em: 
<http://www.oecd.org/corporate/ca/corporategovernanceprinciples/31557724.pdf>. 
Acesso em: 05 jan. 2019. 

OIT, O. I. D. T. Trabalho Decente. OIT - Organização Internacional do Trabalho, 
2019. Disponível em: <https://www.ilo.org/brasilia/temas/trabalho-decente/lang--
pt/index.htm>. Acesso em: 05 jun. 2019. 

OLIVEIRA, D. D. P. R. D. Governança corporativa na prática: integrando 
acionistas, conselho de administração e diretoria executiva na geração de 
resultados. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2015. 

ONU. ODS - Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Transformando nosso 
mundo: a agenda 2030. Nova York: Organização das Nações Unidas. 2015. 

ONU. Organização das Nações Unidas Brasil. Objetivos de desenvolvimento do 
Milênio, 2019. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/pos2015/>. Acesso em: 02 
jun. 2019. 

ONU. Organização das Nações Unidas. Transformando nosso mundo: a agenda 
2030 para o desenvolvimento, 2019. Disponível em: 
<https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/>. Acesso em: 02 jun. 2019. 

ONU. Os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. Plataforma agenda 2030, 
2019. Disponível em: <http://www.agenda2030.org.br/ods/8/>. Acesso em: 08 jun. 
2019. 

ONU. Trabalho decente e crescimento econômico. Nações Unidas Brasil, 2019. 
Disponível em: <https://nacoesunidas.org/pos2015/ods8/>. Acesso em: 07 jun. 2019. 

OPAS, O. P.-A. D. S. OMS: 2,1 bilhões de pessoas não têm água potável em casa e 
mais do dobro não dispõem de saneamento seguro. OPAS Brasil, 2017. Disponível 
em: 
<https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5458:om
s-2-1-bilhoes-de-pessoas-nao-tem-agua-potavel-em-casa-e-mais-do-dobro-nao-
dispoem-de-saneamento-seguro&Itemid=839>. Acesso em: 04 jun. 2019. 



 
120 

 

PEREIRA, A. N.; VILASCHI, A. Governança corporativa e contabilidade: 
explorando noções e conxeções. 4º Simpósio FUCAPE de Produção Científica, 7 
e 8 de junho. Vitória. 2006. 

PNAD, P. N. P. A. D. D. PNAD Contínua: de 2016 para 2017, Centro-Oeste puxa 
redução no abastecimento diário de água do país. Agência de Notícias IBGE, 
2018. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-
imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/20978-pnad-continua-de-2016-para-
2017-centro-oeste-puxa-reducao-no-abastecimento-diario-de-agua-do-pais>. Acesso 
em: 06 jun. 2019. 

PNUD. Objetivos do Desenvolvimento Sustentável/Objetivo 8: trabalho decente e 
crescimento econômico. PNUD - Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento, 2019. Disponível em: 
<http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/sustainable-development-goals/goal-
8-decent-work-and-economic-growth.html>. Acesso em: 04 jun. 2019. 

PNUD. Sustainable development goals. Site do PNUD, 2019. Disponível em: 
<http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/sustainable-development-goals/goal-
6-clean-water-and-sanitation.html>. Acesso em: 18 Março 2019. 

PRADO (ORG.), N. R. Direito, gestão e prática: empresas familiares: governança 
corporativa, governança familiar e governança jurídica. São Paulo: Saraiva, 2011. 

PRADO, T. N.; VILELA, R. Teoria e prática na governança corporativa 
Distanciamento das dimensões em função do formalismo. In: O futuro da 
Governança Corporativa: Desafios e novas fronteiras. 1. ed. São Paulo: Saint Paul, 
2013. 

RIBEIRO, J. W.; ROOKE, J. M. S. Saneamento básico e sua relação com o meio 
ambiente e a saúde pública. TCC (Especialização). Curso de Especialização em 
Análise Ambiental. Faculdade de Engenharia da Universidade Federal de Juiz 
de Fora. 36 p., Juiz de Fora, 2011. 

RIBEIRO, J.; BERG, J. Evolução recente do trabalho decente no Brasil: avanços e 
desafios. Trabalho apresentado no XVII Encontro Nacional de Estudos 
Populacionais, Caxambu-MG, 20 a 24 set. 2010. 

RICCA, D.; SAAD, S. M. Governança corporativa nas empresas familiares: 
sucessão e profissionalização. São Paulo: CLA Editora, 2012. 

ROSSETTI, J. P.; ANDRADE, A. Governança corporativa: fundamentos, 
desenvolvimento e tendências. São Paulo: Atlas, 2011. 

ROSSETTI, J. P.; ANDRADE, A. Governança corporativa: fundamentos, 
desenvolvimento e teoria. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

ROTTA, C. Governança corporativa e as decisões de investimento. 106 p. 
Dissertação (Mestrado em Economia) - Programa de Pós-Graduação em 
Economia, Faculdade de Ciências Econômicas, Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul. Porto Alegre:., 2004. 



 
121 

 

SACHS, I. Desenvolvimento: includente, sustentável, sustentado. Rio de Janeiro: 
Garamond, 2008. 

SANTOS, A. R. D. Metodologia científica: a construção do conhecimento. 7. ed. 
Rio de Janeiro: Lamparina, 2007. 

SILVA, E. C. D. Governança corporativa nas empresas: guia prático de orientação 
para acionistas, investidores, conselheiros de administração e fiscal, auditores, 
executivos, gestores, analistas de mercado e pesquisadores. 3. ed. São Paulo: 
Atlas, 2012. 

SILVA, R. C. F.; SEIBERT, R. M. Governança corporativa: histórias e vivências. 
Revista Eletrônica de Extensão da URI, v.11, n.20, 2015. 30-46. 

SILVEIRA, A. D. M. D. Governança corporativa desempenho e valor da empresa 
no Brasil. 1. ed. São Paulo: Saint Paul, 2005. 

SILVEIRA, A. D. M. D. Governança corporativa no Brasil e no mundo: teoria e 
prática. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. 

SILVEIRA, A. M. Governança corporativa e a estrutura de propriedade: 
determinantes e relação com o desempenho das empresas no Brasil. 250 p. Tese 
(Doutorado) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade 
de São Paulo. São Paulo:., 2004. 

SILVEIRA, A. M. et al. Endogeneity of brazilian corporate governance quality 
determinants. Corporate Governance: The International Journal of Business in 
Society, v. 10, n. 2, p. 191-202, 2010. 
http://dx.doi.org/10.1108/14720701011035701. 

TACHIZAWA, T. Gestão ambiental e responsabilidade social corporativa: 
estratégias de negócios focadas na realidade brasileira. 7. ed. São Paulo: Atlas, 
2011. 

TITON, E. R. Desenvolvimento de líderes sob o enfoque da governança e 
sustentabilidade. 108 p. Dissertação (Mestrado Profissional em Governança e 
Sustentabilidade). Instituto Superior de Administração e Economia, Curitiba, 
2016. 

TUNHOLI, L. Dumping social - indenização deve ser requerida pelo ofendido. 
Tribunal Superior do Trabalho, 2013. Disponível em: 
<http://www.tst.jus.br/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/dumping-social-
indenizacao-deve-ser-requerida-pelo-ofendido>. Acesso em: 07 jun. 2019. 

VELOSO, F. A.; VILLELA, A.; GIAMBIAGI, F. Determinantes do milagre econômico 
brasileiro (1968-1973): uma análise empírica. v.62 n.2. RBE, Rio de Janeiro, Abr-Jun 
2008. 221-246. 

YIN, R. K. Case study research - design and methods. [S.l.]: Sage Publications 
Inc. USA, 1989. 

 



 
122 

 

ANEXO A – TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA PESQUISA 
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ANEXO B – ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADO 

 

 

ENTREVISTADO: ____________________________________________________ 

 

Fases: 01 e 02 

Descrição: Impactos gerados na companhia após o processo de reorganização 

administrativa e societária através da transformação de uma empresa limitada em 

uma sociedade anônima fechada, no que diz respeito à reconstrução da estrutura 

organizacional. 

Base para as perguntas de pesquisa: Mecanismos de Governança Corporativa e 

Conflitos de Interesses 

Entrevistados: Acionistas, Diretores e Gestores 

 

P1: O que levou os acionistas a buscarem uma reestruturação da empresa? 

 

P2: Como e por que surgiu o interesse dos acionistas em transformar a empresa em 

uma sociedade anônima? 

 

P3: Como as informações são compartilhadas entre os acionistas? 

 

P4: Na sua visão, qual a importância do Conselho de Administração? 

 

P5: Em uma eventual formação do Conselho de Administração, você considera 

importante trazer conselheiros externos para compor com os internos? 

 

P6: Qual formação de um Conselho de Administração você considera ideal? 

 

P7: Você considera importante a formação de comitês de Governança? 

 

P8: Você considera ideal a atual composição da diretoria? 
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P9: O comprometimento dos acionistas, diretoria e gestores está caminhando em 

paralelo ao sucesso da organização, se for considerada uma visão de longo 

prazo? 

 

P10: Você considera que há conflitos de interesse entre acionistas, diretores e 

gestores? 

 

P11: Existem práticas adotadas na empresa para prevenir, mitigar ou eliminar o 

conflito de interesses entre os Sócios/Acionistas e os Diretores? 

 

P12: Você considera razoável a participação de membros da Diretoria Executiva em 

um eventual Conselho de Administração? 

 

P13: Em relação a atuação da empresa no mercado privado, quais as exigências dos 

eventuais clientes que vão ao encontro de boas práticas de Governança 

Corporativa? 

 

P14: Como funciona o processo de prestação de contas entre os acionistas? 

 

P15: Como funciona o processo de prestação de contas entre os diretores? 

 

P16: Você considera ideal a dinâmica de prestação de contas adotado na empresa? 

 

P17: Na tua visão, a empresa possui uma área de compliance ideal e atuante? 

 

Fase: 03 

Descrição: Verificar como a companhia, através dos colaboradores estratégicos 

(diretores e gerentes), entende os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável de 

número 6 e 8. 

Base para as perguntas de pesquisa: A percepção dos colaboradores acerca do 

atingimento das metas globais da ONU. 

Entrevistados: Acionistas, Diretores e Gestores 
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P18: Você tem conhecimento acerca dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 

(ODS)? 

 

P19: Como a empresa está contribuindo para o alcance do ODS 6 (Construção e 

disponibilização de água potável e saneamento)? 

 

P20: Como a empresa está contribuindo para o alcance do ODS 8 (Trabalho decente 

e crescimento econômico)? 

 

Fase: 04 

Descrição: Depoimentos dos acionistas, diretores, gestores e demais colaboradores. 

Base para as perguntas de pesquisa: Estrutura familiar da empresa 

Entrevistados: Acionistas 

 

P-21: Como é a relação família, empresa e propriedade? 

 

P-22: Há a perspectiva da criação de um Conselho Familiar paralelo a um eventual 

Conselho de Administração? 

 

P23: Existem tratativas acerca da transferência da liderança das famílias de uma 

geração para outra? 

 

P-24: Há um plano de sucessão estabelecido? 

 

P-25: Como você visualiza a empresa, em relação aos negócios, nos próximos 5 

anos? 

 

Fase: 05 

Descrição: Modelo do IBGC, estrutura da empresa e ODS 6 e 8. 

Base para as perguntas de pesquisa: Modelo do IBGC e ODS 6 e 8 

Entrevistados: Acionistas, Diretores e Gestores 

 

P-26: Você vê alguma relação entre as atividades da empresa e os ODS 6 e 8? Se 

sim, qual a relação? 


