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RESUMO 
 

Esta pesquisa verificou como a adoção de princípios e práticas de governança 
corporativa e sustentabilidade podem potencializar a perenidade de empresas 
brasileiras de capital fechado. A metodologia utilizada foi o estudo de caso de uma 
corporação do agronegócio, sendo a principal ferramenta de análise o modelo de 
avaliação com métricas para indicar o estágio de governança que a empresa se 
encontra, além da análise dos seus antecedentes históricos. Com relação às práticas 
de sustentabilidade foi usado o painel com os princípios do Pacto Global, que poderá 
inspirar os stakeholders a perseguir alternativas inovadoras para melhorar o equilíbrio 
entre produção, consumo, sociedade e meio ambiente. A principal conclusão foi que 
a adoção de práticas, instrumentos, mecanismos, processos e estruturas de 
governança corporativa e sustentabilidade potencializam  a perenidade das empresas, 
mas não há uma relação direta com a sua longevidade. Organizações estão expostas 
a fatores internos decorrentes do estágio do seu ciclo de vida e a fatores externos que 
influenciarão sua sobrevivência no mercado. É preciso superar conflitos e promover o 
engajamento das partes interessadas, valorizar o comportamento responsável e agir 
de modo ético, investir na cooperação, educação e formação de herdeiros e novas 
lideranças, ter vocação para assumir riscos, inovar e ousar. Mais do que a herança 
patrimonial as futuras gerações deverão receber um legado social, ambiental e 
cultural. A pesquisa resultou em recomendações de gestão sustentável, apoiadas em 
princípios de governança corporativa. 

 
Palavras-chave: Governança Corporativa, Sustentabilidade, Empresa Familiar, 
Perenidade de Empresas, Agronegócio. 
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ABSTRACT 
 

The present research purports to verify how the adoption of corporate governance and 
sustainability principles and practices would serve to enhance closed-in capital 
Brazilian companies’ long-term survival. The methodology used was the case study of 
an agribusiness corporation, where the evaluation model with metrics to indicate its 
present governance stage was the main analytical tool, in addition to the analysis of its 
historical background. With regard to sustainability practices the panel with the 
principles of the Global Compact was used and can well inspire stakeholders to pursue 
innovative alternatives to improve the balance among production, consumption, society 
and the environment. The main conclusion was that the adoption of practices, 
instruments, mechanisms, processes and governance structures and sustainability 
can enhance companies´ long term in business, but there is no straight relationship 
with their longevity. Organizations are exposed to internal factors arising from the stage 
of their life time cycle and to external factors that will influence their survival in the 
market. It is necessary to overcome conflicts and promote stakeholder engagement, 
value responsible behavior and act ethically, to invest in cooperation, education and 
training of heirs and new leadership, to have an inclination to take risks, innovate and 
dare. More than patrimonial heritage future generations should receive a social, 
environmental and cultural legacy. The research concluded with sustainable 
management recommendations, based upon corporate governance principles. 

 
Key words: Corporate Governance, Sustainability, Family-owned Company, 
Company Perpetuity, Agribusiness. 
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1- INTRODUÇÃO 

 
Nas últimas décadas o ambiente empresarial passou por profundas mudanças. 

Fusões, aquisições, escândalos e fraudes contábeis, a globalização com seus efeitos 

sociais, culturais e econômicos, a pressão pela produção e consumo mais 

equilibrados, novas regulamentações e avanços tecnológicos são alguns aspectos 

macro ambientais que impactaram o mundo dos negócios. 

 

Empresas de controle familiar ou não, de diferentes portes, segmentos e 

composição acionária, locais, regionais, nacionais e globais aumentaram 

sobremaneira o fluxo de capital, produtos, informações, transações e negociações, da 

mesma forma que cresceu o número de agentes e partes interessadas que participam 

do processo. Instituições financeiras, de crédito, órgãos públicos e privados, agências 

reguladoras, clientes, fornecedores, investidores e acionistas encontram-se com 

exposição a riscos dos investimentos cada vez maiores. 

 

Corporações que triunfaram no passado verificam que para manterem-se 

competitivas será preciso ir além do poder gerado pelo capital econômico. Parecem 

ter despertado que o lucro virá por meio da cooperação, de experiências positivas e 

da percepção e reconhecimento por parte dos consumidores da contribuição que 

essas empresas proporcionam para o bem estar das pessoas. Passaram a considerar 

e valorizar o capital humano como principal ativo e diferencial. E investiram na revisão 

e adoção de processos, estruturas, na formação e qualificação de equipes, em 

ferramentas e práticas de governança corporativa como instrumentos para aumentar 

o grau de confiança na gestão e melhorar o desempenho dos negócios. 

 

A pressão por resultados aumenta na mesma proporção em que cresce a 

cobrança pelo desenvolvimento sustentável. E quando se trata da produção de 

alimentos questões como distribuição de renda, aumento da população mundial, 

urbanização, saúde, avanços tecnológicos, expectativa e estilo de vida, procedência, 

ética, abusos trabalhistas e de direitos humanos, qualidade, conveniência, segurança 

e uso de produtos químicos e dos recursos naturais também promoveram alterações 

significativas nesse setor. 
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Esta pesquisa pretende, portanto, explorar o referencial teórico de  governança 

corporativa, sustentabilidade e de empresas de origem familiar e capital fechado no 

ambiente empresarial do agronegócio para responder à pergunta e aos objetivos 

apresentados a seguir. 

 

1.1 O CONTEXTO DA PESQUISA 

 
Nas últimas décadas a necessidade de aumentar a produção de alimentos para 

suprir a demanda crescente da população mundial ganhou destaque em fóruns locais 

e internacionais promovidos pela ONU, IPCC, WBCSD, WEF, MAPA, EMBRAPA, 

CEBDS, entre outros órgãos governamentais e não governamentais. Líderes 

empresariais, clientes, fornecedores, pesquisadores e representantes dos setores 

público e privado, a mídia e a sociedade cobram o consumo e a produção 

responsáveis de alimento. Parece haver consenso entre os diversos agentes que para 

atender a essa questão será preciso obter ganhos de produtividade, mas com uma 

nova concepção que considere o desenvolvimento sustentável de empresas, a 

melhora da qualidade de vida das comunidades onde as mesmas estão inseridas e 

do ecossistema. 

 

Os limites para o uso de água e de áreas agricultáveis, as alterações climáticas, 

o envelhecimento e crescimento demográfico e o número de pessoas ainda famintas 

no mundo são algumas questões emblemáticas que alertam para necessidade de 

seguir com o debate sobre a produção segura e sustentável de alimentos. Daí, inserir 

o agronegócio como ambiente empresarial desta pesquisa, por se tratar do meio para 

suprir uma das necessidades primárias da humanidade, fundamental à condição de 

sobrevivência, que é saciar a fome. O assunto é recorrente nos fóruns que buscam 

alternativas para prover alimento para uma população mundial que poderá atingir 9 

bilhões de pessoas num futuro breve, era o primeiro Objetivo do Desenvolvimento do 

Milênio – Acabar com a Fome e Miséria e foi descrito de modo mais detalhado na 

proposta para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – Acabar com a fome, 

alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura 

sustentável até 2030. 

 

Neste contexto, investigar a questão sob as concepções atuais de Governança 

Corporativa - GC e Sustentabilidade poderá inspirar um número cada 
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vez maior de empresas que atuam no setor a adotar práticas organizacionais e buscar 

caminhos para equilibrar melhor o desenvolvimento econômico, social e ambiental. 

 

As empresas familiares também serão objeto do estudo pela representatividade 

que tem na geração de renda, empregos e riqueza, correspondendo em escala 

mundial por mais de 70% das companhias em operação e sendo responsáveis, em 

muitos países, por mais de 60% do PIB (IFC, 2008). No Brasil correspondem por mais 

de 85% das empresas em atividade (IBGE, 2012), quase 90% dos maiores grupos 

empresariais do país e por 50% do PIB (SEBRAE, 2012). Analisar suas estruturas de 

poder, de informação, direitos, gestão e controle, seus processos sucessórios e de 

profissionalização e seus sistemas normativos e  de relações com as partes 

interessadas poderá apontar mecanismos que venham impactar positivamente os 

indicadores que tratam da perenidade desses conglomerados. 

 

Ainda em relação a esse perfil de empresas pode haver diferença metodológica 

e conceitual nas pesquisas de órgãos, autores e institutos como IFB, FBN, Passos, 

IFC, IBGE e McKINSEY, mas os resultados indicam que pouco mais de 30% das 

empresas de controle familiar sobrevivem nas mãos da família do fundador na 

transição da primeira para segunda geração e apenas 5 a 15% dessas na transição 

da segunda para a terceira geração de proprietários. 

 

A evolução e dinâmica dos mercados, somada à necessidade crescente de 

suprir a demanda por alimentos, resultaram no aumento substancial do fluxo de 

capital, de produtos e serviços, informações, transações e negociações que 

corporações de diferentes portes da cadeia produtiva agro alimentar promoveram para 

alcançar um número cada vez maior de consumidores. O número de agentes que 

participam do processo, instituições financeiras, de crédito, órgãos públicos e 

privados, agências reguladoras, fornecedores, associados e acionistas se encontram 

com exposição a riscos cada vez maiores. E a capacidade de investir e ter acesso a 

fontes de financiamento externo para suportar o crescimento de suas operações e 

obter vantagem competitiva frente aos concorrentes se tornou crítica. 
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Outros eventos como fusões e aquisições, privatizações e a presença de 

oligopólios, escândalos contábeis e de corrupção e a crise de derivativos no Brasil e 

no mundo envolvendo corporações como Enron (2001), WorldCom, Arthur Andersen 

e Parmalat (2002), Banco Santos (2004/05), Lehman Brothers, Sadia e Aracruz 

Celulose (2008), Banco Panamericano (2010), Olympus (2011), Grupo EBX (2013) e 

Petrobrás (2014) alteraram o ambiente empresarial, chamando a atenção para a 

capacidade das empresas atrair capital, aumentar seu valor no mercado, produzir 

desvios de recursos e fraudes em seus balanços. Soma-se a esses fatos a elevada 

remuneração de executivos e a condução dos negócios visando, em alguns casos, 

interesses próprios, que resultaram em mudanças no modo como agentes 

reguladores, acionistas e investidores passaram a definir critérios para mitigar riscos 

e manter algum controle sobre decisões estratégicas das organizações. 

 

Nesse contexto turbulento e em constante transformação a GC pode apresentar 

mecanismos mais seguros para coordenar, controlar e promover o crescimento 

econômico e a integração dos mercados, com maior responsabilidade social e 

ambiental. A segurança na gestão de ativos tangíveis e intangíveis, como imagem e 

reputação, será possível por meio da adoção de boas práticas de governança, 

sustentabilidade e de princípios éticos na condução dos negócios. 

 

Líderes empresariais e governamentais, comunidade científica, consumidores 

e a sociedade parecem ter compreendido que não será mais possível encarar a 

sustentabilidade de modo superficial. E no que diz respeito à produção de alimentos 

a revisão de conceitos e valores como qualidade de vida, inclusão social, origem, 

rastreabilidade, certificações e cuidados com a nutrição e saúde das plantas e animais 

ganha cada vez mais destaque. A sociedade debate temas como felicidade e 

segurança, onde o alimento, além de prazer sensorial, é também sinônimo de saúde 

e fundamental à preservação da humanidade e do Planeta Terra. 

 

Do ponto de vista científico já se encontra considerável literatura conceitual e 

aplicações práticas dos temas chave da pesquisa quando se busca os verbetes 

Governança Corporativa, Sustentabilidade e Empresa Familiar isoladamente. Ao 

mesmo tempo em que é vasto o número de artigos e fóruns que tratam de questões 

como consumo de energia, uso da água e outros recursos naturais, geração e 

descarte de resíduos, mudanças climáticas, entre outros impactos nocivos ao meio 



22 
 

 

ambiente quando se procura por agricultura. No entanto, ao buscar conjugar os três 

tópicos no contexto empresarial do agronegócio constata-se significativa redução do 

número de publicações; o que pode ser um indicador do potencial, contribuição e 

relevância do assunto para a sociedade contemporânea. 

 

Ainda em relação ao que se encontra nos meios científicos e outros, chama a 

atenção à quantidade de referências que se concentram em apontar o agronegócio 

como o grande vilão, responsável pelos efeitos sociais e ambientais devastadores que 

provoca. Esta pesquisa, ao contrário, apresentou outro enfoque. Admite as ameaças, 

riscos e impactos do setor, reconhece que existem e que urgem políticas públicas e 

privadas para mitigar questões aqui já apontadas, dentre outras. Mas, ao analisar o 

caso da Agroterenas, o que se pretende é apresentar uma abordagem onde as 

empresas do setor possam seguir lucrativas, gerando ainda mais empregos e renda, 

como protagonistas e agentes de mudança, liderando e inspirando o desenvolvimento 

social com recuperação e preservação ambiental. Afinal, sem alimento a espécie 

humana também estará ameaçada de extinção. 

 

Portanto, tendo como pressuposto o referencial teórico sobre sustentabilidade, 

governança corporativa e empresa familiar de capital fechado, num contexto de 

necessidade de produzir alimento para uma população mundial crescente e com 

significativa parcela ainda faminta, a presente pesquisa tem como propósito responder 

a seguinte pergunta: como práticas de governança corporativa e sustentabilidade 

podem potencializar a perenidade de empresas brasileiras de capital fechado 

que atuam no setor de produção de alimentos? 
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1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

 
1.2.1 Objetivo Geral 

 
Analisar como práticas, instrumentos e mecanismos de governança corporativa 

e iniciativas de sustentabilidade podem potencializar a perenidade de empresas 

brasileiras de capital fechado que produzem alimentos. 

 
 
 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 
➢ Identificar práticas, mecanismos e instrumentos de GC para empresas de 

capital fechado reconhecidos, recomendados e aceitos na comunidade empresarial; 

 

➢ Avaliar o estágio das práticas de GC da Agroterenas; 

 
➢ Analisar antecedentes históricos que influenciaram as práticas de governança 

corporativa e sustentabilidade na Agroterenas; 

 

➢ Identificar programas, iniciativas e ações de sustentabilidade praticadas pela 

Agroterenas e sua relação com o Pacto Global. 

 
 
 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 
A pesquisa se justifica para investigar práticas de GC e sustentabilidade que 

possam potencializar a perenidade de empresas brasileiras de capital fechado e 

reduzir o elevado índice de mortalidade desse importante segmento para geração de 

renda e empregos no Brasil e no mundo. 

 

Justifica-se também pela capacidade do agronegócio atender à demanda de 

produção de alimentos para suprir as necessidades atuais e futuras da população 

mundial, onde a análise do caso da Agroterenas com suas evidências, características 

e impactos resultantes de suas operações atendeu aos objetivos da pesquisa. 
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Como já citado, empresas familiares concentram a maior parcela da geração 

de riqueza no Brasil e o agronegócio tem importante participação no PIB nacional. Em 

2014 representou 23% do total de bens e serviços produzidos no país (CEPEA- 

USP/CNA, 2014). Ao mesmo tempo, os impactos decorrentes da exploração do 

ecossistema para produção de alimentos, se não previstos, prevenidos e monitorados, 

poderão trazer resultados comprometedores para a sociedade, colocando em risco, 

em particular, as futuras gerações. 

 

A pesquisa poderá contribuir também com debates e investigações, no meio 

acadêmico e profissional, de mecanismos, instrumentos, estrutura e práticas de 

governança corporativa e sustentabilidade para atender às necessidades de produção 

e consumo, com desenvolvimento social mais equilibrado e uso mais responsável dos 

recursos naturais. 
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2- FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
Visando responder a pergunta de pesquisa e aos objetivos geral e específicos 

a presente pesquisa está fundamentada em três pilares teóricos: governança 

corporativa, sustentabilidade e perenidade de empresa familiar de capital fechado. As 

conexões com o ambiente empresarial do agronegócio servirão de contexto para as 

investigações e análises se pretende realizar. 

 

2.1 GOVERNANÇA CORPORATIVA 

 
2.1.1 Contextualização 

 
A Revolução Industrial, a Era da Informação e do Conhecimento provocaram 

mudanças profundas no ambiente empresarial e na sociedade. A competição tornou- 

se cada vez maior e a busca para reduzir custos na aquisição de matérias primas, ter 

maior eficiência para produzir e distribuir mercadorias em grande escala tornou as 

relações comerciais e a gestão cada vez mais complexas. Organizações buscam 

formar alianças e parcerias estratégicas para ganhar produtividade e, continuamente, 

aumentar sua participação no mercado (ALMEIDA, 2006). 

 

A criação de grandes conglomerados empresariais por meio de fusões e 

aquisições para alcançar um número cada vez maior de consumidores passou a 

movimentar volumes financeiros em escala mundial que ultrapassam bilhões de 

dólares. A capacidade de investir e ter acesso a capital externo para suportar o 

crescimento de suas operações e obter vantagem competitiva frente aos concorrentes 

se tornou crítica. O modo como as empresas se organizam para gerar e gerir esses 

recursos ganhou cada vez maior importância e aumentou a atuação de bancos e 

outros investidores institucionais como seguradoras e fundos de pensão (FONTES 

FILHO, 2006). 

 

Outros eventos macroambientais mais recentes como privatizações e a 

presença de oligopólios, escândalos contábeis e de corrupção e a  crises econômicas 

globais e de derivativos no Brasil marcaram o ambiente empresarial nesse início do 

Século XXI e vem manchando a reputação de marcas de classe mundial. Esses 

acontecimentos, como já mencionado, despertaram a atenção para  a capacidade 

das empresas atraírem capital, aumentar seu valor no mercado e 
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produzir fraudes em seus balanços. Outros fatores como o pacote de remuneração de 

altos executivos e a forma como comandaram os negócios, visando retornos de 

curtíssimo prazo e interesses próprios, provocaram mudanças no modo como órgãos 

reguladores, acionistas e investidores passaram a estabelecer critérios e limites na 

tentativa de conter riscos e manter controle sobre decisões estratégicas das 

organizações (CANDELORO e BENEVIDES, 2014). 

 

2.1.2 Evolução Histórica e Marcos 

 
O tema GC não é recente e começou a ser tratado quando ainda prevalecia a 

forte presença dos acionistas fundadores nas empresas e os conselhos eram pouco 

atuantes. Mas, somente a partir dos anos 80 e 90 começou a ser chamado por esse 

nome, se tornando multidisciplinar, presente na literatura de administração de 

empresas e nas discussões em outras áreas do ambiente empresarial como direito, 

economia, contabilidade e finanças (ALMEIDA et al., 2010). 

 

A grande depressão econômica em 1929, que resultou na quebra da bolsa dos 

Estados Unidos e se espalhou pelo mundo, deu origem a discussões a respeito da 

falta de fiscalização e divisão do poder de empresas. Evidenciou o crescimento 

extraordinário do valor das organizações, o uso abusivo do poder por parte dos 

acionistas controladores e a possibilidade de emissão indiscriminada de valores 

mobiliários (SANTOS, 2011). 

 

As distorções na forma como as companhias eram governadas, o modo como 

seus destinos eram traçados e a falta de transparência nas ações por parte da alta 

direção das companhias e dos CEO´s foi defendida na década de 80 pelo ativista 

americano Robert Monks. A convicção e as intervenções de Monks, em benefício de 

um acompanhamento mais eficaz dos acionistas e proprietários, são apontadas por 

alguns autores como o primeiro grande referencial histórico dos pilares da governança 

corporativa (ROSSETTI e ANDRADE, 2012). 

 

O segundo grande marco surgiu na Inglaterra no início dos anos 90, motivado 

pelo mau funcionamento dos conselhos de administração – CAD´s constituídos por 

conselheiros que participavam de um grande número de empresas e atuavam 

exageradamente em benefício e favores próprios (LODI, 2000). Pressionado, o Banco 

da Inglaterra criou um comitê para estabelecer um código de boas práticas de 
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governança do qual participaram membros da Bolsa de Valores e do Instituto de 

Contadores. Os trabalhos foram coordenados por Adrian Cadbury, submetidos à 

audiência pública e, ao final de 1992 publicados com o nome de Relatório Cadbury. 

Rossetti e Andrade (2012) destacam três pontos relevantes do relatório como 

evoluções das proposições de Monks: i) incentivo de maior atuação dos investidores 

institucionais nas corporações; ii) canal de comunicação mais eficaz  entre acionistas, 

conselheiros e alta direção com a participação de conselheiro independente; iii) maior 

atuação do governo por meio de regulamentações. 

 

Na segunda metade dos anos 90 ocorre o terceiro marco histórico da 

governança corporativa, estabelecido pela Organization for Economic Co-operation 

and Development - OECD, organização que abrange os 30 países mais desenvolvidos 

do mundo. Os principais motivadores da OCDE, visando as melhores práticas de 

governança, estavam apoiados na mobilização do mercado de capitais, no 

crescimento das corporações e no desenvolvimento das nações (ROSSETTI e 

ANDRADE, 2012). Os princípios propostos e aprovados em 1999 sofreram revisões 

sendo a última em 2010, evidenciando a orientação para as diversas partes 

interessadas (stakeholders), mas preservando direitos de acionistas, conselhos e alta 

direção das companhias. 

 

Os escândalos e fraudes contábeis que marcaram o fim do Século XX e início 

do XXI resultaram na criação do quarto marco, conhecido como a Lei Sarbanes- Oxley 

SOX, aprovada pelo Congresso dos Estados Unidos em 2002. Amparada nos valores 

essenciais da boa governança - transparência, equidade, prestação de contas e 

responsabilidade corporativa ou conformidade (ROSSETTI e ANDRADE, 2012), que 

serão descritos mais adiante, o objetivo central da lei foi regulamentar a gestão das 

empresas focando especialmente na responsabilidade penal da diretoria para proteger 

acionistas e a sociedade contra fraudes (ALMEIDA et al., 2010). 
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2.1.3 Conceitos, Definições e Princípios de Governança Corporativa 

 
Esses acontecimentos e marcos resultaram, nos últimos 20 anos, na 

proposição de muitos conceitos sobre GC, apresentados por diferentes autores e 

instituições, que podem ser divididos em quatro grupos: i) guardiã de direitos, ii) 

sistema de relações, iii) estrutura de poder e iv) sistema normativo (ROSSETTI e 

ANDRADE, 2012). Em todos é possível perceber elementos comuns e consenso em 

seus princípios, fundamentos, finalidades e práticas (SILVA, 2012), conforme indicado 

no Quadro 1. Dentre os elementos ou expressões chave comuns a todas as definições 

Rossetti e Andrade (2012) destacam o sistema de valores que rege a relação das 

organizações com seus públicos, os direitos das partes interessadas, as relações 

entre acionistas, conselheiros e alta direção das empresas, o sistema de governo e 

controle das instituições, as relações e estrutura de poder e as normas enquanto o 

conjunto de mecanismos regulatórios de controle da gestão e das relações. 

 

 

DEFINIÇÃO AUTOR/FONTE 

 

GUARDIÃ DE DIREITOS – 

 

A GC é o sistema segundo o qual as corporações de negócio são dirigidas 

e controladas. A estrutura da GC especifica a distribuição dos direitos e 

responsabilidade entre os diferentes participantes da corporação tais 

como conselho de administração, os diretores executivos, acionistas e 

outros interessados, além de definir as regras e procedimentos para a 

tomada de decisão em relação a questões corporativas. E oferece 

também bases através das quais os objetivos da empresa são 

estabelecidos, definindo os meios para se alcançarem tais 

objetivos e os instrumentos para se acompanhar o desempenho. 

 
 

 
OCDE, 1999 

A GC trata do conjunto de leis e regulamentos que visam: a) assegurar os 

direitos dos acionistas das empresas, controladores ou minoritários b) 

disponibilizar informações que permitam aos acionistas acompanhar 

decisões empresariais impactantes, avaliando o quanto elas interferem 

em seus direitos, c) possibilitar aos diferentes públicos alcançados pelos 

atos da empresa o emprego de instrumentos que assegurem a 

observância de seus direitos, d) promover a interação dos acionistas, 

dos conselhos de administração e da direção executiva das empresas. 

Monks e 

Minow, 2004 

A GC trata dos meios utilizados pelas corporações para estabelecer 

processos que ajudem os interesses em conflitos entre os acionistas das 

empresas e seus dirigentes de alto nível. 

Blair, 1999 
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SISTEMA DE RELAÇÕES – 
 

GC é o sistema pelo qual as organizações são dirigidas, monitoradas e 

incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre proprietários, 

conselho de administração, diretores e órgãos de controle. As boas 

práticas de GC convertem princípios em recomendações objetivas, 

alinhando interesses com a finalidade de preservar e otimizar valor da 

organização, facilitando seu acesso a recursos e contribuindo para sua 

longevidade. 

 

 
IBGC, 2004 

A GC é um colapso nos mecanismos decisórios normais, em virtude do 

qual um indivíduo ou grupo experimenta dificuldades na escolha de uma 

alternativa de ação. Portanto, existe um conflito quando um indivíduo ou 

grupo se defronta com um problema de decisão. 

Lameira, 2001 

A GC é um novo nome para o sistema de relações entre acionistas, 

auditores independentes e executivos da empresa liderado pelo conselho 

de administração. 

Lodi, 2000 

A GC é o campo da administração que trata do conjunto de relações entre 

a direção das empresas, seu conselho de administração, seus acionistas 

e outras partes interessadas. Ela estabelece os caminhos pelos quais os 

supridores de capital das corporações são assegurados do retorno de 

seus investimentos. 

Shleifer e 

Vishny, 1997 

 
SISTEMA NORMATIVO – 

 

GC é o conjunto de mecanismos de incentivo e controle que visam a 

assegurar que as decisões sejam tomadas em linha com os objetivos de 

longo prazo das organizações. O objetivo principal da GC é contribuir 

substancialmente para o alcance de suas metas estratégicas e a criação 

de valor para todos os seus acionistas, respeitando os relacionamentos 

com as partes interessadas (stakeholders). 

 
 
 

BOVESPA 

GC é o conjunto de práticas que tem por finalidade otimizar o desempenho 

de uma companhia ao proteger todas as partes interessadas, tais como 

investidores, empregados e credores, facilitando o acesso ao capital. A 

GC aplicada ao mercado de capitais envolve: transparência, equidade de 

tratamento dos acionistas e prestação de 

contas. 

CMV 

A GC é expressa por um sistema de valores que rege as organizações, 

em sua rede de relações internas e externas. Ela então reflete os padrões 

da companhia, os quais, por sua vez, refletem os padrões de 

comportamento da sociedade. 

Cadbury, 1999 

A GC diz respeito a padrões de comportamento que conduzem à 

eficiência, ao crescimento e ao tratamento dado aos acionistas e a outras 

partes interessadas, tendo por base princípios definidos pela ética 

aplicada à gestão de negócios. 

Claessens e 

Fan, 1996 
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ESTRUTURA DE PODER – 
 

A GC é o sistema e a estrutura de poder que regem os mecanismos 

através dos quais as companhias são dirigidas e controladas. 

 
 

Cadbury 

Committee, 

1992 

O campo em que gravita a GC é definido por uma dada estrutura de poder, 

que envolve questões relacionadas aos processos de tomada de decisões 

estratégicas, ao exercício da liderança, aos métodos que se atendem aos 

interesses estabelecidos e aos pleitos emergentes – em síntese ele está 

relacionado a sociologia das elites e por isso mesmo é fortemente 

influenciado pelos institutos legais e pelos marcos 

regulatórios de cada país. 

Babic, 2003 

Como a GC nasceu do divórcio entre a propriedade e a gestão das 

empresas, seu foco é a definição de uma estrutura de governo que 

maximize a relação entre o retorno dos acionistas e os benefícios 

auferidos pelos executivos. Neste sentido, envolve a estratégia das 

corporações, as operações, a geração de valor e a destinação dos 

resultados. 

Hitt, Ireland e 

Hoskisson, 

2001 

 

Quadro 1 – Conceitos de Governança Corporativa 

Fonte: Silva (2012) e Rossetti e Andrade (2012). Adaptado pelo autor. 

 

 
Esta pesquisa adotará prioritariamente a definição do IBGC (2004) que enfatiza 

a GC como um sistema de relações envolvendo proprietários, conselho de 

administração, diretores e órgãos de controle. E que converte princípios em 

recomendações que contribuem para a longevidade das organizações, entre outros 

benefícios. 

 

O IBGC (2009) e Rossetti e Andrade (2012) apontam ainda que a GC em seus 

diferentes agrupamentos e dimensões conceituais une valores fundamentais que 

devem nortear os princípios e processos da alta administração das empresas: 

transparência (disclosure), equidade (fairness), prestação de contas com 

responsabilidade (accountability) e responsabilidade corporativa ou conformidade 

(compliance). 

 

O Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa (IBGC, 2009) 

indica que a transparência “mais do que a obrigação de informar é o desejo de 

disponibilizar para as partes interessadas as informações que sejam de seu interesse 

e não apenas aquelas impostas por disposição de leis ou regulamentos”. E Rossetti e 

Andrade (2012) complementam que ela deve abranger as de maior 
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relevância, que venham impactar os resultados, riscos e oportunidades dos 

negócios. 

 

O princípio da equidade segundo Silva (2012) deve assegurar o tratamento 

justo e sem discriminação entre todos os sócios, como forma de proteger também os 

interesses dos acionistas minoritários e demais partes envolvidas. Bernhoeft et al. 

(2010) acrescentam a imparcialidade, igualdade de direitos e a percepção de 

prevalecer a justiça a todos os interessados. 

 

A responsabilidade pode assumir o caráter de prestação de contas 

(accountability), onde agentes de governança – sócios, administradores, CAD, fiscais 

e auditores, devem responder integralmente pelas consequências de seus atos ou 

omissões (IBGC, 2009) e em conformidade (compliance) com aspectos regulatórios e 

regimentos de cada país (ROSSETTI e ANDRADE, 2012). Pode ainda enfatizar a 

sustentabilidade e perenidade das organizações levando em consideração aspectos 

sociais e ambientais nos negócios e operações (SILVA, 2012). Bernhoeft et al. (2010) 

detalham o valor da responsabilidade corporativa apontando a civil, criminal e 

trabalhista além das já mencionadas. 

 

Ainda do ponto de vista conceitual Rossetti e Andrade (2012) trazem às 

dimensões da GC os seus 8 P´s: propriedade, princípios, propósitos, papéis, poder, 

práticas, perpetuidade e pessoas, indicados na figura 1. Apresentam a propriedade 

como uma das principais características ao diferenciar as companhias por suas 

constituições e tipologias societárias: público, privadas, sociedades anônimas, 

familiares, entre outras. 

 

Por princípios entende-se sua integridade ética quanto aos valores de 

transparência, equidade, responsabilidade e prestação de contas. Os propósitos 

podem ser sintetizados pela missão e visão e retorno dos investimentos observando 

questões econômicas, sociais e ambientais - triple botton line (ELKINGTON, 1994). 

Os papéis devem definir com clareza as responsabilidades e atribuições dos atores 

do processo, sejam conselheiros, acionistas, auditores ou principais executivos. O 

poder deve estabelecer formas de organização das negociações e relações no interior 

das empresas, enquanto que as práticas podem ser resumidas pela constituição dos 

conselhos e construção das estruturas funcionais, processos e 
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sistemas de controle. As pessoas se apresentam como o elemento fundamental de 

todo sistema de governança, que movidas por seus padrões morais e dotadas de seus 

conhecimentos podem mitigar riscos e gerar resultados. E assim, todos os P´s devem 

se relacionar para assegurar o objetivo maior das organizações que deve ser o de 

perpetuar de modo crescente em suas áreas de atuação. 

 

 
Figura 1 – Os 8 P´s da Governança Corporativa 

Fonte: Rossetti e Andrade (2012). 

 

 
As diferentes escolas e autores de GC, como Oliveira (2000) e Rossetti e 

Andrade (2012), apresentam ainda modelos praticados em diferentes países, que 

variam de acordo com seus aspectos históricos, culturais, econômicos, onde se 

destacam o de origem anglo-saxão e o nipo-germânico.  Esses modelos existem para 

legitimar os interesses entre as partes envolvidas, assegurando, assim, seus direitos 

e deveres. 

 

O modelo anglo-saxão destaca os shareholders, representados pelas partes 

mais atentas às operações das empresas (SILVA, 2012) como os acionistas, 

proprietários, conselheiros, auditores e diretores executivos. A ênfase está na 

valorização e retorno máximo do capital investido como estímulo para manutenção do 

negócio atual e criação de novos empreendimentos. 
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O modelo nipo-germânico acrescenta ao retorno do investimento e geração de 

riqueza o atendimento de interesses de outras partes envolvidas – stakeholders – 

representadas por um público maior que inclui os colaboradores, clientes, 

fornecedores, a sociedade, governo, entre outras. Nele são consideradas questões 

relativas a responsabilidades sociais, nacionais e ambientais, além do cumprimento 

de dispositivos regulatórios (SILVA, 2012). 

 

Em termos de natureza jurídica, estrutura de poder, atores e órgãos há 

consenso e unanimidade entre as fontes pesquisadas e podem ser assim 

subdivididos: propriedade, controle e administração. Quanto a natureza jurídica 

podem se tratar de empresas do 3º setor, cooperativas, sociedades limitadas e 

sociedades anônimas. A propriedade, pública ou privada, pode estar concentrada ou 

fragmentada entre acionistas preferenciais e minoritários. O poder, outorgado pelos 

proprietários, é exercido por meio da assembleia geral e do conselho fiscal. O controle 

pode ser definido, difuso, pulverizado ou disperso e a caracterização do controlador 

pode ser: estatal, familiar, multifamiliar, não familiar, estrangeiro ou institucional. E a 

administração recai sobre o Conselho de Administração - CAD, apontado como 

principal componente do sistema de governança, a auditoria interna e externa, o 

comitê de auditoria e a direção executiva, que deve executar a gestão nas áreas 

funcionais, de negócios e operação das empresas. 

 

Como veremos na seção 2.3.1 a estrutura de governança¹ nas empresas 

familiares tem suas particularidades e pode apresentar outros fóruns e órgãos 

específicos para profissionalização, controle, gestão, comunicação e tomada de 

decisão, como o conselho de família, o conselho de herdeiros, o escritório de família 

e o conselho societário. 

 
 
 
 
 
 

 
¹ Passos et al. (2010, pg. 126) definem estrutura de governança como o “conjunto de fóruns de poder e decisão 

constituídos nas esferas da família, do patrimônio e da empresa, com suas respectivas regras de funcionamento”. 

Indicam ainda que a referida estrutura “garante a representação do interesse de todos os envolvidos, a legitimidade 

das decisões conjuntas e o respeito às fronteiras entre as instâncias decisórias”. 
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Também parece haver consenso entre autores, como destacam Silva (2012)  e 

Rossetti e Andrade (2012), que as diferentes abordagens e o aprofundamento dos 

estudos sobre GC vieram para superar o “conflito de agência”, resultante do aumento 

da “dispersão do capital de controle” das empresas e da separação entre a 

propriedade e a gestão empresarial, decorrentes do vertiginoso crescimento das 

mesmas e outros motivos descritos a seguir. 

 

2.1.4 Teorias e Conflitos de Agência, Firma e Contrato 

 
No final do século XIX até meados do XX os fundadores das empresas estavam 

presentes, exerciam o comando e tinham instrumentos para controlar suas operações. 

Os avanços na abertura de capital das organizações, a constituição de sociedades 

anônimas, os processos sucessórios, o aumento do número de investidores com a 

expansão do mercado de capitais e os processos de fusões, que também trouxeram 

mais acionistas, mudaram a estrutura de poder nas empresas (ROSSETTI e 

ANDRADE, 2012). 

 

Gradualmente, fundadores deram lugar a executivos e gestores contratados 

que passaram a exercer o poder nas organizações, porém sem os mesmos interesses 

que os autênticos empreendedores. A propriedade de grandes empresas, em muitos 

casos, ficou pulverizada entre milhares de pequenos cotistas e alguns majoritários. O 

poder da gestão foi entregue a administradores que conduzem os negócios sem 

qualquer influência ou instrução dos proprietários das ações como apontaram os 

americanos Berle e Means (1967) em suas pesquisas sobre as consequências da 

separação da propriedade e controle, que resultaram no chamado “conflito de 

agência”. 

 

O processo evolutivo do mercado acionário e de capitais apontado por Almeida 

et al. (2010) e Rossetti e Andrade (2012) também colocou em cena novos atores, 

como grupos de investidores representados por fundos de pensão e de investimento, 

corretores e operadores, expondo o valor das companhias muitas vezes a caprichos, 

especulações, manipulações e fantasias. Resultados apresentados e publicados em 

balanços muitas vezes não refletem a geração da riqueza alcançada por meio daquilo 

que é efetivamente produzido, ofertado e adquirido pelo mercado. 
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Outro aspecto apontado por Rossetti e Andrade (2012) que trouxe significativas 

mudanças ao ambiente empresarial foi a globalização. Entre outras implicações 

motivou a transformação de empresas nacionais em corporações transnacionais, 

alterou a demanda, padrões tecnológicos, produtos e processos produtivos, negócios 

e mercados. Impactou também na competitividade e comportamentos sociais, 

trazendo ainda maior complexidade aos negócios, à administração e a celebração de 

um número cada vez maior de contratos para normatizar, legalizar e legitimar as 

relações entre as partes envolvidas. 

 

Rossetti e Andrade (2012), Silva (2012) e outros autores observam, portanto, 

que a condução das empresas que se agigantaram e deixaram de pertencer apenas 

a seus fundadores e grupos familiares passou a ser exercida por gestores não 

proprietários. Esses novos administradores apresentaram interesses divergentes, 

horas mais interessados na segurança do que nos lucros, outras vezes no crescimento 

da participação de mercado em oposição ao retorno do capital investido. Outras, 

ainda, em interesses próprios, contra a valorização da  organização e potencializaram 

os conflitos de agência. 

 

Saito e Silveira (2008), Rossetti e Andrade (2012) e Silva (2012) destacam os 

conflitos e custos de agência citados por pesquisadores acadêmicos como Spence e 

Zechhauser (1973), Ross (1973) e Jensen e Meckling (1976) que definem a relação 

entre o principal e o agente como “relações de contrato”. A primeira parte, que podem 

ser os acionistas, inserem à segunda administradores como CAD´s e diretores 

executivos para desempenhar atividades em seu nome, envolvendo uma delegação 

de responsabilidade para tomar decisões, com cessão de autoridade. 

 

No novo ambiente do capitalismo moderno os acionistas se voltaram para 

alocação de recursos buscando o máximo retorno de seus investimentos. E gestores 

se especializaram nos negócios e em gestão, na tomada de decisões, em estratégias 

e operações. O distanciamento dos antigos fundadores e proprietários citado por 

Rossetti e Andrade (2012) foi apresentado por Davis e Thompson (1994) como “a 

revolução gerencial das companhias no século XX, resultante da separação da 

propriedade e da direção com a transferência do controle efetivo dos acionistas para 

gestores profissionais”. 
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A definição de papéis, a separação de funções dos agentes principais e agentes 

executores, a constituição de CAD´s e auditores independentes, entre outros 

mecanismos regidos por contratos podem referenciar o comportamento, minimizar as 

divergências e tentar conciliar a relação entre as partes. Acontece que, como 

apontado por Klein (1985) e Jensen e Meckling (1976), citados também por Rossetti 

e Andrade (2012), não existem respectivamente, contratos completos, nem agentes 

perfeitos. Acrescenta-se a essas premissas que o ambiente relativamente estável, 

com mudanças e riscos previsíveis que prevaleceu até os anos 70, cedeu espaço para 

um cenário de incertezas e mudanças profundas no mundo corporativo a partir dos 

anos 80. 

 

Esses e outros aspectos incluíram um número cada vez maior de contratos ao 

universo empresarial, apontados por Alchian e Demsetz (1972) e Jensen e Meckling 

(1976) como “nexo de contratos” que passaram a envolver um número cada vez maior 

de atores. De um lado os acionistas (shareholders) e, de outro, gestores, 

colaboradores, clientes, fornecedores, conselheiros, auditores, credores, governo, 

organizações não governamentais (stakeholders), entre outros. 

 

A ausência de agentes perfeitos, onde além de divergências já mencionadas, 

podem-se acrescentar benefícios de remuneração e bonificações exageradas por 

parte de agentes executores, manipulação de resultados e fraudes, e a pluralidade de 

contratos geraram elevados custos de controle aos envolvidos, chamados custos de 

agência. Segundo Rossetti e Andrade (2012) os conflitos e custos de agência resultam 

diretamente da “dispersão do capital de controle”, seja pelo financiamento de 

empresas por meio de emissão de ações ou pelo “processo de partilha da propriedade 

pela sucessão de acionistas fundadores, geração após geração”. 

 

De acordo com Carvalhal e Bordeaux-Rêgo (2010), apoiados em Jensen e 

Meckling (1976), os custos de agência envolvem custos de elaboração e estruturação 

de contratos da transferência de poder de agentes principais aos agentes executores 

e daqueles que são celebrados diariamente para manter o processo de gestão. Custos 

de acompanhamento, incluindo, mas não limitando aos custos de constituição e 

manutenção de CAD´s e seus comitês por meio de conselhos fiscais e de auditorias 

externa e interna. Os custos gerados por gestores para indicar ao principal sua 

honestidade na condução dos negócios, custos de 
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perdas dos conflitos entre o agente e o principal quanto a decisões tomadas que não 

potencializem as possibilidades de retornos máximos de investimento e o aumento do 

valor da companhia ao longo do tempo. E os custos com sistemas de informações 

gerenciais e de sistemas de incentivos com os gestores. 

 

O trabalho de Jensen e Meckling (1976) trouxe outras contribuições como a 

elaboração de uma nova definição da firma, descrevendo-a como “uma mera ficção 

legal que serve como um ponto de ligação (nexus) para um conjunto de 

relacionamentos contratuais entre os indivíduos”. Contribuiu também para a definição 

do termo GC, como “um conjunto de mecanismos internos e externos, de incentivo e 

controle, que visam a minimizar os custos decorrentes do problema de agência”. 

 

Citado por muitos autores, o conceito de firma foi originalmente criado pelo 

economista britânico Ronald Coase, em seu artigo The Nature of the Firm (1937), a 

partir da teoria dos custos de transação e teoria do contrato. Os autores Carvalhal e 

Bordeaux-Rêgo (2010), complementando os trabalhos apresentados por Jensen e 

Meckling (1976) e Coase (1937) a apresentaram como “um conjunto de relações entre 

os acionistas, empregados e o mercado, em que cada um busca defender seus 

interesses da melhor forma”. 

 

A adoção das melhores práticas, diretrizes e instrumentos de GC têm por 

finalidade reduzir os conflitos de agência, mitigar riscos, atrair investimentos, reduzir 

o custo de acesso ao capital e criar mecanismos de monitoramento da gestão por 

parte dos acionistas controladores. Mas acima de tudo, a principal premissa deve  ser 

o impacto que a governança exerce na valorização e sustentabilidade das empresas 

(CANDELORO, 2014). A geração de valor e o nível de sustentabilidade das 

organizações se tornou objeto de questionamentos, estudos e reflexões e pode ser 

medido por uma variedade de melhorias que podem ser implantadas como veremos 

a seguir. 
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2.1.5 Estruturas e Práticas de Governança Corporativa em Empresas de 

Capital Fechado 

 

Atualmente, a literatura já apresenta uma variedade de práticas, instrumentos 

e fundamentos de governança recomendados por renomados institutos, empresas e 

órgãos reguladores. Nesta pesquisa serão considerados prioritariamente aqueles 

propostos pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC (2009 e 2014) e 

por Álvares, Giacometti e Gusso (2008), do Núcleo de Governança Corporativa da 

Fundação Dom Cabral - FDC de onde se podem identificar elementos comuns como 

a formalização de políticas, estruturação e funcionamento de conselhos, comitês e 

auditorias, aspectos legais e regulatórios, processos e procedimentos, sistemas de 

controle e gestão e, mais recentemente, mecanismos para avaliar o posicionamento 

das organizações quanto a questões de sustentabilidade. 

 

Muitos são os motivos, a realidade e as necessidades que levam uma empresa 

de capital fechado, ou seja, “aquelas que não acessam o mercado de capitais por meio 

de listagem de ações ou de outros valores mobiliários em Bolsa ou Mercado de Balcão 

para capitalizarem-se” (IBGC, 2014), a adotar boas práticas de GC. Dentre eles 

podemos indicar a motivação para preservar e otimizar seu valor, obter melhorias na 

gestão, facilitar o acesso a recursos financeiros e não  financeiros, contribuir para 

perenidade e sustentabilidade, gerir conflitos de interesse de modo mais efetivo e 

avaliar, permanentemente, o propósito da empresa. 

 

Esse perfil de empresas apresenta características e desafios próprios que 

definem a diversidade que representam. A natureza jurídica, composição societária, 

cultura organizacional, porte e maturidade, necessidade de planejamento de sucessão 

da propriedade e da gestão para gerações futuras, proteção, avaliação e liquidez de 

ativos, a qualidade e acesso a informações, formalização de processos e estratégias, 

entre outros aspectos determinam o grau de complexidade de decisões que as 

empresas familiares de capital fechado devem tomar. Essas questões vão influenciar 

os níveis de formalização e o sistema de governança que a companhia vai adotar. 

Álvares, Giacometti e Gusso (2008) trazem um modelo de avaliação do sistema 

estruturado em 5 dimensões: alinhamentos, conformidades, sustentabilidade, 

estrutura e processos. Enquanto que o IBGC (2009) apresenta o 
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Código das Melhores Práticas com recomendações para criação e desempenho de 

cada órgão do sistema e estrutura de GC, como veremos nesse capítulo (Figura 2). 

 

 

Figura 2 – Sistema de Governança Corporativa 

Fonte: IBGC (2009). 

 

 
Na dimensão de alinhamentos (Quadro 2) verifica-se o grau de coesão 

societária e unidade dos acionistas quanto aos propósitos empresariais e parâmetros 

de sucessão dos negócios e da gestão. Nessa dimensão o primeiro elemento a ser 

avaliado são as crenças e valores, base da cultura organizacional, que se expressam 

na declaração da missão, visão, identidade, propósitos, nos objetivos estratégicos e 

operações. Essa cultura expressa convicções do fundador, a razão de ser da empresa 

e deverá ser transmitida para as gerações futuras e toda equipe de executivos e 

colaboradores na medida em que a empresa cresce e atinge níveis mais elevados de 

profissionalização. 

 

Outros elementos da primeira dimensão são o código de conduta, que deve ser 

amparado em compromissos e comportamento ético e o grau de efetividade e 

abrangência do acordo de acionistas. O código de conduta, cujo indicador de 

diferenciação de empresas bem sucedidas como sugerem os autores Álvares, 

Giacometti e Gusso (2008) pode ser o grau de aderência e operacionalização do 

mesmo, deve evidenciar as responsabilidades sociais e ambientais e de melhoria 

Administradores 
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contínua do sistema de GC. Embora empresas de capital fechado estejam 

dispensadas de certas exigências normativas e regulatórias, isso não as isenta de 

adotar como boa prática mecanismos internos ou externos de auditoria para certificar-

se que o código é aplicado e seguido. O IBGC (2009, pgs. 66 e 67) propõe que o 

código compreenda o relacionamento entre conselheiros, diretores, sócios, 

funcionários, clientes e demais partes interessadas e aborde, entre outros temas, o 

cumprimento de leis e pagamento de tributos, uso de ativos da organização, conflito 

de interesses, política de negociações de ações da empresa, prevenção e tratamento 

de fraudes, pagamentos, recebimentos ou favorecimentos questionáveis, assédios, 

segurança no trabalho, relações com a comunidade e uso de álcool e drogas. 

 

O IBGC (2009, pg. 22) recomenda que o acordo entre sócios ou acordo de 

acionistas trate da compra e venda de ações, da prioridade para aquisição das 

mesmas, do exercício do direito a voto ou do poder de controle. Mais, que o acordo 

esteja disponível a todos os sócios, que aponte mecanismos para resolução de 

conflitos de interesses, condições de saída de sócios, que não vincule ou limite o 

direito de voto de membros do CAD e que o mesmo não trate da indicação de 

membros da alta direção da empresa, cabendo essa atribuição ao diretor presidente, 

que deverá submeter suas propostas a aprovação do CAD. Os autores Álvares, 

Giacometti e Gusso (2008) complementam que os acordos devem estabelecer de 

modo claro e objetivo as regras de convício entre os acionistas e que podem ir além 

de aspectos definidos por lei e abordar questões como uso de bens e serviços da 

organização, relações da empresa com sócios e familiares, regras para eleição de 

membros do CAD, prazos de duração dos acordos e proposta de aquisição de outras 

companhias, parcerias, entre outras. 

 

Nessa primeira dimensão empresas de capital fechado devem ainda considerar 

o planejamento e definição de políticas e regras de sucessão, da gestão e da 

propriedade, considerados aspectos fundamentais para não por em risco a geração 

de valor e a integridade da sociedade e das famílias que detém a propriedade. E, 

acima de tudo, assegurar a sobrevivência e perenidade da empresa como será 

destacado nas seções 2.3 e 2.3.1 que tratará de empresas familiares. 
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Cabe, no entanto, apontar aqui boas práticas de gestão recomendadas pelo 

IBGC (2009) no que diz respeito às atribuições do principal executivo da organização, 

que deve ser o maior responsável por sua gestão, coordenação dos trabalhos da 

diretoria, vínculo e relacionamento com o CAD. Deve ainda garantir a execução das 

diretrizes determinadas pelo conselho, prestar contas e esse órgão e juntamente com 

os demais diretores, áreas e colaboradores assegurar o cumprimento e implantação 

de todos os processos gerenciais e de governança da empresa. O código do IBGC 

destaca ainda, entre outras responsabilidades do diretor-presidente a de indicar e 

submeter à aprovação do CAD a contratação de diretores, zelar pela prestação 

transparente de contas para stakeholders, incluindo política de comunicação, emissão 

e publicação de relatórios gerenciais periódicos, pelos controles internos, pelo 

cumprimento do código de conduta e avaliação de desempenho pessoal com o CAD 

e da alta direção. 

 
 

Dimensão Categorias Elementos 

 
 
 

Alinhamentos 

Coesão 
societária e 
empresarial 

Crenças e valores 

Missão e visão 

Código de conduta 

Acordo de acionistas 

Regras de 
sucessão 

Gestão 

Patrimônio 
 

Quadro 2 – Matriz das dimensões, categorias e elementos – Alinhamentos 

Fonte: Álvares, Giacometti e Gusso (2008) 

 
 

A segunda dimensão (Quadro 3) trata das conformidades, das disposições 

legais, tributárias, trabalhistas e previdenciárias. Empresas de capital aberto – com 

ações comercializadas na Bolsa de Valores, familiares ou não, devem se submeter 

ainda a outros requisitos de agentes reguladores, como é o caso no Brasil, da 

Comissão de Valores Mobiliários – CVM e da Bolsa de Valores de São Paulo - 

BOVESPA. Entre muitas atribuições, a CVM estabelece normas para disciplinar e dar 

maior transparência nas relações das organizações de capital aberto entre os 

gestores, conselheiros, auditores e acionistas, controladores e minoritários. E a 

BOVESPA estabelece mecanismos para adesão voluntária de empresas às melhores 

práticas de GC com objetivo de proteger acionistas e investidores 
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minoritários. Chamado de Novo Mercado, com níveis mais brandos e introdutórios, 

denominados de Nível 1 e Nível 2, esse mecanismo determina que organizações que 

querem comercializar títulos no mercado de ações devem seguir exigências para 

facilitar o caminho da abertura de capital. Assim, atualmente, a BOVESPA opera com 

4 segmentos de empresas: Mercado Tradicional, Nível 1, Nível 2 e Novo Mercado 

(ÁLVARES, GIACOMETTI e GUSSO, 2008). 

 

Embora o foco da pesquisa não seja esse perfil de empresas, cabe destacar 

que companhias abertas com ações negociadas, por exemplo, nas bolsas de valores 

nos Estados Unidos devem também seguir a SEC – Securities and Exchange 

Commission, órgão regulador e fiscalizador de funcionamento do mercado norte- 

americano e ao SOX – Sarbanes-Oxley Act. Como já mencionado refere-se à lei 

aprovada pelo Congresso Americano em 2002 com o objetivo principal de 

regulamentar a gestão das empresas e do sistema de riscos focando especialmente 

nos controles internos e procedimentos contábeis e na responsabilidade penal da 

diretoria para proteger acionistas e a sociedade contra fraudes (ÁLVARES, 

GIACOMETTI e GUSSO, 2008). 

 

Na dimensão das conformidades, empresas de capital fechado, familiares ou 

não, devem observar o elemento societário, relacionado às disposições legais de seu 

registro nos órgãos aos quais estiverem obrigadas e seu funcionamento, conforme a 

Lei das Sociedades por Ações e o Código Civil. A adoção dessa prática dá segurança 

às partes interessadas e assegura credibilidade à organização quanto ao 

funcionamento das regras de governança. Entre outros dispositivos legais da estrutura 

jurídica, da constituição ou não de holdings, de outras empresas sob o mesmo 

controle, da convivência entre sócios e estruturas de capital deve-se considerar o 

registro da companhia, escrituração de livros obrigatórios lavrados na Junta 

Comercial, aprovação de demonstrativos anuais financeiros, auditorias e reuniões ou 

assembleias de sócios. 

 

O IBGC, no Código das Melhores Práticas de GC (2009) e no Caderno de Boas 

Práticas de GC para Empresas de Capital Fechado (2014), faz  recomendações 

específicas para tratar de questões societárias da Propriedade. Considera suas 

diferentes configurações de estrutura de capital, formas e tipos de controle, 

organização e condução das assembleias ou reuniões de sócios, regras e 
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direitos de votação, fiscalização e patrimoniais, condições de saída de sócios e 

transferências de controle e recomendações de acordos e tratativas para lidar com de 

conflitos de interesses. 

 

Destaca que independente de ser controlador o sócio deve exercer seu direito 

de voto zelando sempre pelos interesses maiores da empresa e de sua função social. 

De modo a cumprir com suas responsabilidades e direitos os sócios devem se manter 

constantemente informados sobre o desempenho da empresa, analisar as 

demonstrações financeiras e relatórios gerenciais, comparecer as assembleias e 

reuniões de sócios e compreender as qualificações necessárias dos conselheiros e 

administradores/gestores da empresa (IBGC, 2014). 

 

Outros elementos que derivam em práticas que devem ser observadas e 

seguidas por acionistas, CAD, comitês de auditorias, conselho fiscal e diretoria 

executiva são os tributários, previdenciários e trabalhistas. Como recomendam os 

autores Álvares, Giacometti e Gusso (2008) os efeitos fiscais das atividades e setor 

de atuação da empresa devem fazer parte da estratégia empresarial já que consomem 

uma parte significativa das receitas geradas. A observância da legislação trabalhista 

no que tange a GC está diretamente relacionada aos princípios da transparência e 

equidade. E seus impactos devem ser planejados com visão de longo prazo. 

 

Esses elementos devem equalizar os interesses dos sócios – rentabilidade, 

crescimento e proteção patrimonial, com os aspectos legais vigentes. Entre outras 

práticas deve-se considerar a postura da companhia frente aos encargos trabalhistas, 

suas áreas geográficas de atuação, a remuneração, benefícios e incentivos dos 

colaboradores e os impactos previdenciários, a contratação de mão de obra 

terceirizada, passivos trabalhistas e previdenciários resultantes de fusões e 

aquisições e as relações com os sindicatos. 
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Dimensão Categorias Elementos 

 
 

 
Conformidades 

 
Conformidades 
jurídicas 

Societárias 

Tributárias e 
Previdenciárias 

Trabalhistas 

Requisitos dos 
agentes 
reguladores 

CVM 

SEC e SOX 

BOVESPA 
 

Quadro 3 – Matriz das dimensões, categorias e elementos – Conformidades 

Fonte: Álvares, Giacometti e Gusso (2008) 

 
 

A terceira dimensão (Quadro 4) com suas respectivas categorias, elementos e 

práticas trata da sustentabilidade e de como ela pode vir a ser considerada de modo 

integrado com a GC e as estratégias empresariais. Tema que vem ganhando destaque 

nas últimas décadas, diretamente relacionado aos princípios da equidade e 

responsabilidade corporativa, a exemplo do caderno especial do IBGC (2011) sob o 

título Guia de Sustentabilidade para as Empresas e que será aprofundado na seção 

2.2. 

 

A primeira categoria dessa dimensão, proposta por Álvares, Giacometti e 

Gusso (2008, pgs. 110 e 111), é a responsabilidade com sócios e acionistas de modo 

a assegurar tratamento justo e equitativo com os detentores de capital social da 

empresa. Em especial e a exemplo de outras dimensões e práticas, se devem garantir 

os direitos de sócios com menor participação acionária, entre eles: i) direito ao voto, 

ii) direito de participação nos lucros, iii) direito de fiscalização de gestão dos negócios 

sociais e iv) direito de se retirar da sociedade ou de vender suas ações nas mesmas 

condições dos sócios controladores. 

 

O segundo elemento proposto é o da responsabilidade com os colaboradores, 

que deve ir além do pagamento de salários, com o objetivo de equilibrar os interesses 

corporativos com o atendimento de necessidades e satisfações humanas. Entre outros 

exemplos que destacam práticas atuais de gestão de pessoas Álvares, Giacometti e 

Gusso (2008) trazem a iniciativa do Pacto Global da ONU, fundamentalmente apoiado 

em valores universais e direitos humanos. Dentre outras questões as empresas 

passam a assumir a responsabilidade por promover o diálogo e a participação com 

seus funcionários, o respeito aos indivíduos e proporcionar 
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condições decentes de trabalho. Entre muitos aspectos, mas não se limitando a esses, 

podem-se apontar compromissos éticos, gestão participativa, liderança em projetos 

sociais e ambientais, valorização da diversidade e igualdade, compromissos com a 

formação e desenvolvimento profissional, atitude em processos de desligamentos, 

saúde e segurança, políticas e planos de remuneração e aposentadoria. 

 

Ainda na categoria responsabilidade com stakeholders outro elemento que 

emerge é o da responsabilidade com o mercado, que enfatiza compromissos éticos e 

o princípio da transparência nas relações com fornecedores, o próprio mercado, 

clientes e consumidores. Dentre algumas práticas apontadas por Álvares, Giacometti 

e Gusso (2008, pg. 119) incluem-se a política de relacionamento ético com a 

concorrência, publicação de balanço sócio ambiental, critérios na avaliação e seleção 

de fornecedores que atentem para a contratação de trabalho infantil ou forçado, para 

o seu desenvolvimento, requisitos de qualidade de produtos, serviços e condições 

comerciais, igualdade no tratamento, transparência da política comercia e das 

informações a clientes, preços e condições financeiras, canais de relacionamento e 

comunicação, integridade das informações sobre os produtos e serviços e a 

observância de direitos dos consumidores. 

 

Abordar a responsabilidade da empresa com a sociedade provoca a pergunta 

do que é ser socialmente responsável? Álvares, Giacometti e Gusso (2008) sugerem 

que uma empresa responsável com a sociedade é aquela capaz de harmonizar suas 

ambições de negócios com comportamentos éticos, promovendo o desenvolvimento 

e o bem estar dos diversos públicos com os quais se relaciona e tem alguma 

influência. Incluem-se nesses potenciais interessados o entorno de suas instalações, 

ONG´s, governos, associações e entidades de classe nacionais e internacionais, entre 

outros. 

 

A empresa pode optar por alguns caminhos e práticas para promover a 

cooperação, sem perder o foco e responsabilidade de um dos pilares do 

desenvolvimento sustentável que é o de gerar resultados econômico-financeiros, 

emprego, renda e retorno aos seus investidores e acionistas, garantindo, assim, a 

perenidade dos negócios (SAVITZ, 2007). Ações voluntárias e filantrópicas e adesão 

a princípios como o Pacto Global, Objetivos do Milênio, Diretrizes da OCDE e 
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Código das Melhores Práticas de GC do IBGC estão entre iniciativas que a empresa 

pode adotar. Padronização de sistemas de gestão com certificações ISO e normas 

como NBR 16000 e OHSAS 18001 estão entre processos que podem ser implantados 

para contribuir com a dimensão da sustentabilidade (IBGC, 2007). E sua capacidade 

de medir seu desempenho, gerenciar, debater e propor soluções para os impactos 

sociais e ambientais que causam, incluindo-se aqui a publicação de balanço social, o 

Índice de Sustentabilidade Empresarial – ISE – BOVESPA, a Pegada Ecológica, os 

Indicadores Ethos de Responsabilidade Social Empresarial e os relatórios de 

sustentabilidade conforme a estrutura do Global Reporting Initiative 

– GRI, está entre recomendações apontadas por Álvares, Giacometti e Gusso  (2008) 

e pelo IBGC (2011). 

 

O último elemento da dimensão sustentabilidade, da categoria 

responsabilidade com stakeholders, trata da responsabilidade com o meio ambiente. 

Como já mencionado, o tema sustentabilidade será tratado na seção 2.2, mas dada a 

sua relevância para os objetivos da pesquisa, cabem aqui algumas observações. 

 

O Planeta Terra passou por profundas transformações muito antes dos 

primeiros registros da presença da espécie humana. Fazemos parte desse 

ecossistema que está em permanente evolução, devemos refletir e avaliar os impactos 

ambientais que as intervenções do homem e das atividades empresariais estão 

provocando (CAPRA, 2003). 

 

O nosso planeta poderá se adaptar a novas condições de vida, mas a 

preservação de nossa espécie e de outras da fauna e da flora podem ficar ameaçadas 

de extinção se urgentes mudanças não forem colocadas em curso. Do contrário, 

colocaremos em risco o acesso ao alimento, água, terra, ar e energia em quantidade 

e com a qualidade que precisamos para conservar mínimas condições de 

sobrevivência (ROCKSTROM, 2009). 

 

Políticas públicas e iniciativas do setor privado e de ONG´s têm favorecido a 

inclusão de uma grande parcela da população mundial que vivia às margens da 

sociedade. Isso não significa que o problema esteja resolvido, pois as projeções de 

crescimento populacional ainda são alarmantes (ONU, 2015), especialmente o 

número de habitantes considerados de baixa, ou baixíssima renda. Essa parcela da 
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população busca condições mínimas de saúde, segurança, moradia, higiene e comida 

e está ávida para ter acesso e elevar seus padrões de consumo (ROSLING, 2010). E 

como não receberam qualquer orientação ambiental, na medida em que prosperarem 

vão melhorar seu padrão estimulando o círculo produção, uso, descarte, agravando 

ainda mais os custos para o meio ambiente. 

 

Os setores público e privado precisam de mecanismos para fiscalizar, 

regulamentar e orientar os consumidores sobre os riscos ambientais. Mas, acima de 

tudo, a sociedade e os países mais ricos, que se beneficiaram dos avanços 

promovidos pela industrialização, precisam apoiar o desenvolvimento e adoção de 

soluções inovadoras de preservação e proteção dos recursos naturais. Iniciativas 

como uso e reuso da água, sistemas de plantio, produção de alimentos e sanitários 

sustentáveis, conservação de mares e oceanos e planejamento urbano que 

promovam o progresso seguro e a resiliência num planeta com recursos finitos 

(ROCKSTROM, 2010). 

 

Dentre outras práticas recomendadas com o objetivo de melhorar a gestão 

ambiental as empresas deverão investir em educação e conscientização e se 

comprometer a agir de modo estratégico e preventivo com a melhoria da qualidade 

ambiental. Deverão controlar por meio de auditorias os aspectos ambientais 

relacionados à exploração e uso de recursos naturais, produção de resíduos e dejetos 

e implantar procedimentos formais e estruturados para identificar, gerenciar e medir 

seus riscos e passivos ambientais (ÁLVARES, GIACOMETTI e GUSSO, 2008). 
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Dimensão Categorias Elementos 

 
 
 
 
 
 

Sustentabilidade 

Responsabilidade 
com sócios, 
acionistas 

Equidade com sócios 
e acionistas 

 
 

 
Responsabilidade 
com  
stakeholders 

Responsabilidade 
com colaboradores 

Responsabilidade 
com o mercado 

Responsabilidade 
com a sociedade 

Responsabilidade 
com o meio 
ambiente 

 

Quadro 4 – Matriz das dimensões, categorias e elementos – Sustentabilidade 

Fonte: Álvares, Giacometti e Gusso (2008) 

 
 

A quarta dimensão, representada no Quadro 5, trata das estruturas e está 

dividida em três categorias – órgãos, papéis e eficácia e funcionamento e 

procedimentos e treze elementos, fundamentalmente voltados para a constituição e 

atribuições dos conselhos, holdings, direção executiva, comitês e auditorias. O código 

do IBGC (2009) acrescenta alguns aspectos como relacionamento entre essas 

estruturas, organização e condução das reuniões e planejamento da  sucessão como 

veremos a seguir. 

 

Entre os autores e fontes pesquisadas há consenso que o CAD é o principal 

órgão do sistema de GC. Sua missão é proteger o patrimônio, valorizar os negócios, 

buscar o melhor retorno dos investimentos e procurar harmonizar os interesses entre 

os acionistas – majoritários e minoritários e demais stakeholders. Entre as suas 

atribuições é recomendado que cuide dos valores, propósitos e sistema de GC da 

empresa, forneça as diretrizes estratégicas, gerencie conflitos de interesse e 

divergências, defina a escolha e desligamento do CEO e demais executivos indicados 

por ele, a estrutura de capital, a política de gestão de pessoas, o código  de ética, 

acompanhe a gestão e monitoramento de riscos e a indicação e troca de auditores 

independentes. 
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Álvares, Giacometti e Gusso (2008) destacam que embora empresas de capital 

fechado estejam legalmente desobrigadas de constituir CAD todas as empresas 

devem constituí-lo a fim de desenvolver a cultura, melhorar os processos de gestão e 

evoluir no sistema de GC. Na seção 2.3.1 será abordado como empresas familiares 

de capital fechado podem fazê-lo de modo gradual. 

 

Na categoria órgãos os elementos são o CAD, os comitês de CAD, o  conselho 

fiscal, o conselho da família, a diretoria executiva e as holdings. Dentre práticas 

recomendadas devem-se observar os critérios para contratação e a renovação do 

CAD, sua composição, número de membros, a diversidade de experiências e 

complementaridade de competências. E as questões relacionadas a eleições e 

responsabilidades do CAD, CEO e diretoria executiva e a política de porta-vozes, que 

devem estar claramente previstas no estatuto ou contrato social, conforme a natureza 

jurídica, formas e tipos de controle da organização. 

 

Ainda em relação às práticas o IBGC (2009) discorre sobre a qualificação e 

necessidade de atualização permanente dos membros do CAD, prazo do mandato, 

que não deve ultrapassar a dois anos, a disponibilidade de tempo dos conselheiros, 

suas participações em outros conselhos e comitês e sobre atribuições indicadas ao 

presidente do CAD. E segue com recomendações quanto à separação nítida das 

funções do presidente do CAD e do CEO, a realização de reuniões com a participação 

exclusiva de conselheiros e da possibilidade de outras ocorrerem com a presença de 

convidados como executivos, assessores técnicos ou consultores, quanto a 

conselheiros suplentes, independentes, internos e externos e os critérios e processos 

de avaliação dos conselheiros, do diretor presidente e diretores executivos. Tanto o 

código do IBGC (2009), quanto Álvares, Giacometti e Gusso (2008), da FDC e outras 

fontes pesquisadas pontuam que boas práticas de GC no que tange ao CAD devem 

considerar também o regimento interno e orçamento do conselho, o planejamento da 

sucessão e a remuneração dos conselheiros. 

 

O segundo elemento da categoria refere-se aos comitês que podem apoiar o 

CAD e dar mais agilidade às atividades que requerem maior profundidade e dedicação 

de tempo; sem que isso caracterize delegação de responsabilidades e decisões. 

Podem ser constituídos comitês de auditoria, recursos humanos e remuneração, 

governança, finanças, marketing, gestão de riscos, sustentabilidade, 
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estratégia, entre outros. As boas práticas recomendam a participação de membros do 

conselho e a convocação ou contratação de especialistas em casos  controversos, 

que sejam compostos por membros independentes e que tenham funcionamento 

permanente; do contrário os temas devem ser tratados por comissões ou equipes de 

projetos. Propõe ainda que seja evitada a inserção de diretores executivos como 

membros permanentes nos comitês para assegurar independência e que a 

abrangência e escopo do trabalho estejam em total sintonia com determinações do 

CAD. 

 

O terceiro elemento é o conselho fiscal, principal órgão de fiscalização da 

gestão e cujo funcionamento é obrigatório para sociedades anônimas e facultativo 

para sociedades limitadas (ÁLVARES, GIACOMETTI e GUSSO, 2008). Boas práticas 

de GC tratam de sua instalação e funcionamento, da composição que não se deve 

eleger colaboradores internos da organização, cônjuges e familiares até o terceiro 

grau de administradores das companhias, pessoas impedidas por lei e que deve 

contar com a participação de no mínimo três e no máximo cinco membros eleitos por 

acionistas ou sócios. 

 

Ao contrário do CAD que age de modo colegiado, o conselho fiscal deve atuar 

individualmente, certificando-se que o regimento interno define seu escopo e forma de 

atuação. De modo a cumprir com suas atribuições deve ter acesso irrestrito a 

contratos, documentos e atos, examinar as demonstrações financeiras trimestrais e o 

relatório anual, emitir pareceres, recomendações e ressalvas, interagir e reunir-se 

regularmente com outros órgãos de governança, deve ter pleno conhecimento das 

fontes e aplicações de recursos e avaliar a gestão dos administradores, os riscos, 

sistemas de controles internos e assegurar o cumprimento de todas disposições 

legais. 

 

O quarto elemento da categoria órgãos, da dimensão estruturas, refere-se ao 

conselho da família, que será abordado na seção 2.3.1. O quinto trata de práticas e 

recomendações à direção executiva. Se o CAD é o elo entre a propriedade, os sócios 

e acionistas com a gestão e a alta direção, o CEO tem o papel de fazer o elo entre o 

CAD e as áreas funcionais e de negócios da organização para fazer cumprir as 

estratégias, decisões empresariais e operações. 
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As boas práticas indicam que sua composição deve ser heterogenia em termos 

de competências, com experiência adequada para garantir que o sistema de 

governança da companhia terá acesso às informações necessárias para atingir os 

interesses dos sócios, acionistas e demais skateholders. E, agindo dessa forma, zelar 

pelos princípios da transparência, prestação de contas e responsabilidade corporativa. 

A condução dos negócios pela alta direção, enquanto agentes executores, por vezes 

privilegiando interesses próprios em detrimento aos  interesses e decisões dos 

acionistas, agentes principais, evidenciam as teorias e conflitos de agência e outras 

questões relacionadas a gestões fraudulentas já apresentadas. 

 

Dentre as práticas recomendadas sob a perspectiva da governança a alta 

direção deve executar as estratégias, os planos de ações, metas, indicadores e 

orçamento conforme diretrizes do CAD, promover o trabalho em equipe e zelar por um 

bom ambiente organizacional, prestar contas ao CAD e demais partes interessadas, 

representar legalmente a empresa, indicar e participar do processo seletivo da direção 

executiva, identificar e gerenciar riscos, assegurar o cumprimento de normas e 

procedimentos, fazer cumprir o código de conduta e ser a guardiã dos princípios e 

valores da instituição. 

 

O sexto elemento da categoria órgãos, da dimensão estruturas, apresentado 

por Álvares, Giacometti e Gusso (2008) trata das holdings, agrupadas em três tipos: 

holding pura, operadora e mista. A primeira tem por finalidade servir de instrumento 

legal para centralizar participações majoritárias ou minoritárias em outras empresas. 

A segunda, além de participações societárias, assumi um papel mais atuante de 

suporte ás atividades das empresas nas quais tem participação, com objetivo de obter 

economias de escala na gestão ao centralizar algumas operações. E a terceira, além 

de poder cumprir o mesmo papel das holdings operadoras pode funcionar como 

investidora em outras empresas que tem participação e concentrar as atividades da 

organização de um grupo econômico que incorpora atividades operacionais próprias 

como indústria, comércio, serviços ou sistema financeiro. No caso específico de 

empresas familiares as holdings podem cumprir o importante papel de planejamento 

e definição da sucessão, além de proteger a família das adversidades dos negócios e 

vice versa. 
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Entre as medidas recomendadas para certificar os níveis de excelência das 

holdings Álvares, Giacometti e Gusso (2008) propõe a avaliação da eficácia de sua 

missão financeira, permitindo entre outras práticas melhor alavancagem, alocação de 

recursos e maior poder de negociação junto a instituições financeiras e o mercado. 

Devem conter regras claras e formais dos poderes e papéis dos acionistas, conselhos 

e diretorias executivas, a publicação e consolidação das demonstrações financeiras, 

a redução de gastos e mais recursos aos acionistas, como resultado do planejamento 

tributário e a clareza e transparência da “pirâmide societária”, ou seja, estrutura legal 

abaixo da holding. 

 

O sétimo e último elemento da categoria trata das atividades e procedimentos 

técnicos utilizados por auditores externos e independentes², para verificar e garantir 

que as demonstrações financeiras são confiáveis e refletem a real situação em que  a 

empresa se encontra. Cabe ao CAD e/ou ao Comitê de Auditoria selecionar e contratar 

e prestador de serviço, estabelecer o plano de trabalho e assegurar que esses 

auditores farão a revisão e terão acesso aos controles internos da organização. Boas 

práticas apontadas pelo IBGC (2009) indicam que os auditores externos, de modo a 

preservar sua independência, devem ser contratados por períodos determinados, 

entre 2 a 5 anos. Pode haver situações de recontratação por períodos superiores após 

avaliação formal por parte do CAD e/ou Comitê de Auditoria, desde que sejam 

observadas legislações em vigor e que a independência e desempenho estejam 

formalmente comprovados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

² Por independência entende-se que os serviços prestados pelos auditores externos excluem todo e qualquer 

possível conflito de interesses. Como regral geral auditores independentes não devem realizar serviços de 

consultoria para a empresa auditada e em situações onde houver alguma prestação de serviço o Comitê de 

Auditoria ou o CAD devem ter conhecimento e definir regras rígidas, incluindo aspectos relacionados ao pagamento 

de honorários para tal. Outro aspecto que deve ser observado conforme recomenda a IBGC (2009) é o peso que 

a organização tem no total do faturamento da empresa de auditoria para garantir que não se caracterize 

dependência financeira num único ou poucos clientes que tiver em sua carteira. 
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Toda empresa de capital aberto, companhias do setor financeiro, instituições 

que trabalham com recursos do sistema financeiro habitacional e empresas 

seguradoras, de capitalização e equivalentes, estão obrigadas a contratar auditorias 

independentes. No Brasil essas atividades são regulamentadas pela Lei das 

Sociedades por Ações, Comissão de Valores Mobiliários – CVM, Banco Central do 

Brasil – BCB e BOVESPA. E no exterior o principal órgão regulador é a SEC, para 

empresas que têm títulos negociados no mercado norte americano. (ÁLVARES, 

GIACOMETTI e GUSSO, 2008). 

 

Auditores independentes devem cumprir com o papel de dar segurança para 

tomada de decisões a partir das demonstrações financeiras. Para tal, entre outras 

atribuições, devem avaliar a integridade dos controles e procedimentos dos dados 

contábeis e sistemas de informação, emitir suas opiniões e reportar ao Comitê de 

Auditoria e/ou CAD seus pareceres quanto a possíveis fraudes, exposição a riscos, 

políticas contábeis e falhas críticas nos controles internos (IBGC, 2009). 

 

A dimensão das estruturas traz ainda à discussão a categoria funcionamento e 

procedimentos, com seus elementos reunião ou assembleia de sócios e as 

assembleias de acionistas. Como essa pesquisa destaca empresas de controle 

familiar de capital fechado serão referenciados apenas os níveis de excelência 

apontados por Álvares, Giacometti e Gusso (2008) no que diz respeito à reunião ou 

assembleia de sócios. Esse fórum deve ser entendido como o órgão supremo da 

sociedade, tendo como principal objetivo promover o consenso por meio de 

discussões livres e transparentes de temas específicos pautados em suas agendas, 

garantindo validade jurídica quanto às decisões tomadas. 

 

As empresas devem obedecer à legislação vigente no que diz respeito à 

obrigatoriedade e frequência de sua realização, prazos de agendamento, convocação 

e realização, acesso a informações, quorum, condução e registros. Além dos aspectos 

legais, devem ser observados termos previstos no acordo de cotistas e contrato social. 

 

Em relação às recomendações e excelência, Álvares, Giacometti e Gusso 

(2008) determinam que para atingir o grau máximo na métrica quorum das reuniões 

ou assembleia de sócios é exigida a presença da totalidade dos sócios para sua 
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instalação. Quanto à sua convocação e realização que tenham ocorrido nos prazos  e 

forma definidos na legislação e que as decisões sejam tomadas conforme 

determinações do contrato social e interesses da empresa. 

 

 
Dimensões Categorias Elementos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estruturas 

 
 
 
 
 

Órgãos 

Conselho de 
Administração 

Comitês do conselho 
de administração 

Conselho Fiscal 

Conselho da Família 

Direção Executiva 

Holdings 

Auditoria 
Independente 

 
 
 
 
 

 
Papéis e eficácia 

Conselho de 
Administração 

Comitês do conselho 
de administração 

Conselho Fiscal 

Conselho da Família 

Direção Executiva 

Holdings 

Auditoria 
Independente 

Conselho de 
Administração 

 
Funcionamento 
e procedimentos 

Reunião ou 
Assembleia de Sócios 

Assembleias de 
Acionistas 

 

Quadro 5 – Matriz das dimensões, categorias e elementos – Estruturas 

Fonte: Álvares, Giacometti e Gusso (2008) 

 
 

É possível verificar em todas as dimensões, categorias e elementos a presença 

dos princípios da GC: transparência, prestação de contas, equidade e 

responsabilidade corporativa. Da mesma forma, a complexidade da gestão numa 
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economia globalizada e a quantidade de agentes e partes interessadas corroboram 

as teorias e conflitos de agência, firma e contrato, abordados na seção 2.1.4. 

 

Na próxima seção serão apresentados processos e mecanismos que 

correspondem a quinta e última dimensão do sistema de GC proposto por Álvares, 

Giacometti e Gusso (2008), com suas categorias e elementos quando também serão 

consideradas recomendações do IBGC (2009) e outros autores pesquisados. 

 

2.1.6 Processos e Mecanismos de Governança Corporativa 

 
A qualidade da GC está relacionada com a eficiência dos mecanismos de 

controle e processos adotados (CORREIA, AMARAL e LOUVET, 2010). Os autores 

apontam para questões como CAD´s com conselheiros independentes, CEO´s que 

não acumulam o cargo de presidente do conselho e estruturas de propriedade que 

alinham interesses de dirigentes e proprietários. Indicam ainda modalidades de 

remuneração de executivos que não foquem exclusivamente o resultado econômico 

de curto prazo, mas que abordem objetivos e metas sociais e ambientais, a adoção 

de mecanismos legais de proteção aos sócios e investidores minoritários conforme os 

sistemas legislativo e judiciário vigentes em cada país e a transparência das 

informações publicadas, como balanços financeiros auditados por empresa idônea, 

independente e externa. É importante ressaltar que a adoção de tais mecanismos 

depende do porte, grau das práticas de governança na empresa, estágio do seu ciclo 

de vida, composição societária e de capital, entre outros aspectos. 

 

A existência e cumprimento do código de conduta e de parâmetros para lidar 

com conflitos de interesse, somados a órgãos de controle – contabilidade, sistemas e 

processos de controles internos, auditoria - externa independente, interna e comitê de 

auditoria e conselho fiscal, já referenciados na seção anterior, são apontados pelo 

IBGC (2009), por Álvares, Giacometti e Gusso (2008), Correia, Amaral e Louvet 

(2010), entre outros autores, como importantes mecanismos para promover a GC nas 

empresas. 

 

O IBGC (2009) traz também orientações quanto a mecanismos de proteção à 

tomada de controle³ – poison pills, notadamente para empresas de capital aberto, de 

controle acionário isolado ou compartilhado ou até para aquelas de capital diluído. 
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Embora essa pesquisa foque as empresas de capital fechado cabe brevemente 

mencionar instrumentos criados para aumentar a transparência na gestão e monitorar 

o desempenho das companhias que operam no mercado de ações. 

 

O crescimento do mercado acionário no Brasil se de um lado representou 

incentivos a novos investimentos, acesso a fontes de financiamento de produção e 

atraiu novos investidores, de outro, multiplicou a exposição a riscos, em particular dos 

investidores minoritários (SILVA, 2012). 

 

Para proteger esse perfil de acionistas, assegurando-lhes os mesmos direitos 

e benefícios dos acionistas controladores, em dezembro de 2000 a BOVESPA criou 

os Níveis Diferenciados (para empresas que já tem ações negociadas na Bolsa) e o 

Novo Mercado (para aquelas que pretendem abrir capital) de GC. Com mecanismos 

de adesão, controle, fiscalização e prestação de contas, além dos previstos na 

legislação, o objetivo foi de aumentar a transparência e estabelecer um ambiente 

melhor de negociação que gerasse interesse nos investidores e promovesse a 

valorização das empresas (SILVA, 2012 e ÁLVARES, GIACOMETTI e GUSSO, 2008). 

 

A quinta e última dimensão proposta por Álvares, Giacometti e Gusso (2008) 

trata dos processos (Quadro 6), com as categorias CAD, Propriedade, e Direção 

Executiva e os elementos apresentados a seguir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

³ Vide Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa, 4° edição, 2009, pg. 26. 
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O primeiro elemento refere-se ao processo de seleção e planejamento de 

sucessão do CEO que deve ser desempenhado pelo CAD e comitê de recursos 

humanos. Nos casos onde não houver um conselho constituído a seleção e 

contratação do CEO devem ser conduzidas pelos sócios. CAD e/ou acionistas 

controladores devem estabelecer um número de habilidades essenciais que o 

principal executivo deve ter. Dentre recomendações propostas por Álvares, Giacometti 

e Gusso (2008), o processo de seleção e sucessão deve prever as seguintes etapas: 

definição dos critérios que serão adotados na seleção a partir das competências 

essenciais, identificação dos potenciais sucessores, conhecimento e oportunizar 

candidatos internos, participar ativamente da avaliação dos candidatos internos e 

externos, apoiar o CEO nos processos de transição e dar feedback contínuo ao CEO. 

 

O segundo elemento é o da avaliação de desempenho e remuneração do CEO. 

Sua avaliação deve assegurar o seu desenvolvimento profissional e pessoal, por meio 

de feedback e orientações para melhoria contínua do seu papel e atribuições, 

alinhados aos objetivos estratégicos da companhia. E sua remuneração deve ter 

recompensa proporcional ao valor gerado para o negócio conforme interesses da 

empresa e dos investidores. De modo a atingir o nível de excelência nesses processos 

Álvares, Giacometti e Gusso (2008) recomendam que a avaliação de desempenho do 

CEO seja conduzida a partir das competências estabelecidas e parâmetros em 

conformidade com os objetivos estratégicos, que seja no modelo 360º e que envolva 

o presidente e os conselheiros. Para garantir a efetividade da avaliação o processo 

deve prever a elaboração de um plano individual formal de desenvolvimento do CEO 

negociado com o presidente do CAD. Por fim, que o pacote de remuneração do CEO 

seja composto por bônus de superação de metas anuais e incentivos que assegurem 

a geração de valor de longo prazo, como planos de compras de ações. 

 

O terceiro elemento da categoria CAD aponta para processos e mecanismos 

de avaliação do próprio conselho para garantir sua eficácia. Também por meio de 

feedback e da formulação de objetivos e indicadores que sirvam para medir os 

resultados dos papéis e responsabilidades dos conselheiros, o processo de avaliação 

do CAD deve proporcionar aprendizado, a melhoria e eficácia de seus membros. Entre 

outros atributos devem ser avaliados: efetividade do CAD para 
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aumento de valor da organização, qualidade, consistência e relevância das 

informações e estratégias, comprometimento dos conselheiros, utilização dos comitês 

e processo decisório. Para medir o grau de excelência desse processo devem ser 

observadas a estruturação e abrangência da avaliação e sua efetividade, com 

definição de ações e metas de melhorias (ÁLVARES, GIACOMETTI e GUSSO, 2008). 

 

A segunda categoria da dimensão processos tem as categorias propriedade, 

CAD e direção executiva, com os elementos estrutura de capital e alavancagem, 

mecanismos de solução de conflitos, políticas funcionais, diretrizes e objetivos 

empresariais, gestão estratégica, relações com o mercado e gestão de riscos. 

 

A estrutura de capital das empresas é muito importante, pois se relaciona ao 

principal papel dos gestores que é o de maximizar a riqueza dos acionistas. A decisão 

da melhor estrutura de capital implica na escolha do passivo que garante à empresa 

o menor custo médio ponderado de capital, compatibilizando a relação de risco com 

o retorno acordado com os sócios (ÁLVARES, GIACOMETTI e GUSSO, 2008). 

 

Toda empresa pode ser financiada exclusivamente com recursos próprios dos 

sócios/acionistas, mas uma parte considerável delas busca outras fontes de capital 

resultando no que o mercado convencionou chamar de alavancagem financeira. A 

soma dos custos das fontes de financiamento de longo prazo de uma organização 

perfaz o seu custo de capital, onde o custo de cada uma dessas fontes reflete o  risco 

dos ativos que ela investiu. As melhores práticas de GC, sob a perspectiva de 

definição e monitoramento da estrutura e alavancagem de capital, recomendam que 

os sócios, por meio do CAD, definam com clareza e exatidão riscos aceitáveis que 

estão dispostos a aceitar quanto à alavancagem financeira. Adotam critérios  técnicos 

preestabelecidos considerando o binômio financeiro de risco vs. retorno ou o custo de 

oportunidade de capital para precificar o capital próprio. E tomam todas as decisões 

apoiadas nos parâmetros de riscos acordados para viabilizar a estrutura meta de 

capital considerando as características dos ativos existentes e dos projetos que 

requerem financiamento (ÀLVARES, GIACOMETTI e GUSSO, 2008). 
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A falta de clareza e entendimento entre os principais agentes de governança 

– proprietários, conselho de administração e diretoria executiva pode gerar dúvidas 

na condução dos negócios e gerar conflitos de interesses. Essas dúvidas apontam 

para o segundo elemento, que trata de mecanismos para solução de conflitos. 

 

Como já vimos na seção 2.1.4 os conflitos de agência e seus respectivos custos 

dificilmente deixarão de existir e tendem a se agravar quanto mais à estrutura de 

capital da empresa estiver pulverizada, com número maior de investidores e credores. 

Álvares, Giacometti e Gusso (2008) indicam alguns mecanismos e ações que podem 

reduzir esses conflitos e custos: 

 

➢ Definição de regras claras de alinhamento entre os agentes estabelecidos no 

acordo de sócios, no estatuto e nos regimentos do conselho e da diretoria; 

➢ Definição clara dos papéis, de poderes e limites de alçadas para decisões dos 

sócios/acionistas, CAD e diretoria expressos nos documentos societários; 

➢ Descrição clara e objetiva sobre o encaminhamento de conflitos e processos 

decisórios nos três níveis de governança; 

➢ Prever nos acordos de acionistas, no estatuto ou contrato social cláusulas de 

arbitragem; 

➢ Definição do processo e modelo de avaliação do desempenho do CAD, do seu 

presidente, e do CEO, conforme os objetivos estratégicos da organização, 

devidamente aprovados pelos acionistas e pelo conselho; 

➢ Clareza e definição das políticas de remuneração de executivos, atreladas ao 

desempenho presente e alcance de metas de longo prazo. 

 

 
Outro elemento essencial para assegurar a boa governança está relacionado 

às políticas funcionais abrangendo áreas como: recursos humanos, finanças, 

segurança no trabalho, gestão de risco e tributária, comercialização e operação, 

tecnologia da informação e responsabilidade social. 

 

Álvares, Giacometti e Gusso (2008) recomendam que para alcançar o nível  de 

excelência na formulação e monitoramento as políticas funcionais devem ser 

elaboradas a partir de diretrizes do CAD, que as normas e procedimentos devem fazer 

parte do sistema de gestão da organização e estar alinhadas às políticas 
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funcionais. E finalizam indicando que o cumprimento de tais procedimentos deve 

prever acompanhamento, divulgação e treinamentos sistemáticos. 

 

O quarto elemento, das diretrizes e objetivos empresariais, deve resultar da 

discussão e definição de sócios ou acionistas, resumindo os interesses e ambições 

quanto à empresa. Estes devem estar alinhados com o conselho de administração, 

cabendo á diretoria executiva a formulação, implantação e gestão da estratégia. Entre 

questões importantes da estratégia que os sócios/acionistas devem considerar 

Álvares, Giacometti e Gusso (2008, pg. 207) apontam para questões como fusões e 

aquisições, alianças e joint ventures, cisões, desmobilizações e saídas de negócios e 

processos de internacionalização e localização global da empresa. 

 

Em relação aos objetivos e estratégias, que devem atender ao objetivo central 

das organizações, que é o de criar valor para os sócios ou acionistas, os mesmos 

devem compreender entre outros tópicos a estrutura de capital e alavancagem, o 

retorno sobre o capital investido, a política de dividendos e destinação de resultados, 

a estratégia de crescimento, alianças e parcerias estratégicas e a política de 

responsabilidade social e de ambiental (ÁLVARES, GIACOMETTI e GUSSO, 2008). 

 

De modo a avaliar o grau de excelência da governança desse elemento, 

Álvares, Giacometti e Gusso (2008) estabelecem três métricas: i) definição das 

diretrizes e objetivos empresariais, ii) alinhamento das diretrizes e objetivos 

empresariais e iii) diretrizes sustentáveis de valor. Os critérios de avaliação da primeira 

devem observar se as diretrizes e objetivos têm metas e indicadores definidos, da 

segunda se as mesmas estão formalmente alinhadas e especificadas entre os sócios, 

CAD e diretoria executiva e, da terceira, se existem métricas baseadas nos conceitos 

de sustentabilidade e se há clareza na sua relação com a geração de valor no longo 

prazo. 

 

O elemento gestão estratégica é um macroprocesso que envolve o CAD na 

validação e monitoramento e à direção executiva, em sua elaboração e execução. O 

plano estratégico desenvolvido pela direção da empresa deve atender aos objetivos e 

diretrizes definidas pelos sócios/acionistas, respeitando os limites de riscos 

previamente estabelecidos, prever cenários alternativos e uma vez aprovado, deve 

servir para elaboração do orçamento. Sua formulação deve prever dentre outras 
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práticas de governança: i) criação e visão de futuro, ii) participação de outros níveis 

hierárquicos e áreas de negócios da companhia, além da alta direção, iii) adoção de 

metodologia estruturada, iv) definições e validações por consenso, por um grupo 

representativo com legitimidade e poder e v) a busca de um posicionamento único, 

desafiador e praticável (ÁLVARES, GIACOMETTI e GUSSO, 2008). 

 

As métricas de avaliação do elemento gestão estratégica devem considerar a 

validação e monitoramento por parte do CAD, a preocupação com práticas de 

sustentabilidade, a clareza, alinhamento, comprometimento e engajamento de toda 

empresa, a comunicação da estratégia, seu ciclo de atualizações e definição de 

indicadores para verificar o desenvolvimento e evolução das práticas de 

sustentabilidade (ÁLVARES, GIACOMETTI e GUSSO, 2008). 

 

O sexto elemento, relações com o mercado, está diretamente relacionado à 

imagem e reputação da companhia, ao modo como ela interage com os diversos 

públicos e aos princípios da transparência e prestação de contas. A legislação 

brasileira, códigos complementares e normas internacionais estabelecem requisitos 

mínimos para divulgação de informações relacionadas às organizações de modo a 

garantir direitos aos sócios, acionistas, investidores e demais partes interessadas 

(ÁLVARES, GIACOMETTI e GUSSO, 2008). 

 

A natureza, abrangência, obrigações, estrutura e canais para divulgação das 

informações que venham permitir fiscalização da gestão exercida pelos 

administradores e das demonstrações financeiras varia entre as empresas de capital 

aberto e fechado (ÁLVARES, GIACOMETTI e GUSSO, 2008). Entre outros fatos 

relevantes objetos de comunicação com o mercado incluem-se titularidade e 

transferência de valores mobiliários, assuntos debatidos e definidos  em assembleias, 

incorporações, fusões, aquisições e transferência de controle acionário. 

 

Álvares, Giacometti e Gusso (2008) apresentam 6 métricas para avaliar o nível 

de excelência da governança do elemento relações com o mercado, a saber: 

 

➢ Divulgação das informações – disposição da empresa para disponibilizar de 

modo amplo as informações de interesse dos investidores e stakeholders; 
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➢ Acionistas, conselho e direção executiva – existência da definição clara e 

formal de poderes com ações e responsáveis pela divulgação das informações; 

➢ Disponibilização das informações – nível e conteúdo das informações 

disponibilizadas no website da companhia; 

➢ Política de divulgação de fatos relevantes – existência de uma política formal 

aprovada pelo CAD; 

➢ Confidencialidade das informações – existência de uma política 

estabelecendo regras claras quanto ao uso de informações confidenciais; 

➢ Relatório anual – preparação, clareza e publicação das informações 

consideradas relevantes para o mercado. 

 

 
O sétimo e último elemento trata da gestão de riscos, que deve ser transmitida 

pela direção executiva da empresa aos demais níveis da organização, com base nas 

definições e parâmetros definidos pelos acionistas e acordados com o conselho de 

administração. E está relacionada diretamente ao princípio da conformidade 

(compliance), neste caso, ao cumprimento de normas, procedimentos internos e 

legislação vigente. Álvares, Giacometti e Gusso (2008, pg. 221) apontam que a gestão 

de riscos deve ter os seguintes objetivos: 

 

➢ Reduzir incertezas, identificar ocorrências que possam gerar perda de valor e 

agir proativamente em relação ao ambientes de riscos; 

➢ Suprir executivos com metodologia e ferramentas; 

➢ Informar sobre outros ciclos de gestão estratégica e reforçar a infraestrutura 

de controles; 

➢ Possibilitar a gestão descentralizada e o monitoramento centralizado. 

 
 

As métricas recomendadas por Álvares, Giacometti e Gusso (2008) devem 

considerar e avaliar diretrizes e critérios formais por parte do CAD e do comitê de 

auditoria para a direção executiva sobre gestão de riscos e seu monitoramento, se a 

auditoria interna e formada por profissionais especializados que se reportam ao CAD 

e comitê de auditoria. Apontam ainda para existência de metodologia clara e 

formalizada para mapear e classificar os riscos e de um sistema integrado de 
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controles internos com normas e instruções, configurado a partir dos riscos 

identificados em cada processo. 

 
 

Dimensões Categorias Elementos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Processos 

 
 

 
Conselho de 
Administração 

Contratação e 
sucessão do CEO 

Avaliação de 
desempenho e 
remuneração do CEO 

Avaliação do 
Conselho de 
Administração 

 
 

 
Propriedade 
(acionistas/sócios), 
Conselho de 
Administração, 
Direção Executiva 

Estrutura de capital e 
alavancagem 

Mecanismos de 
solução de conflitos 

Políticas funcionais 

Diretrizes e objetivos 
empresariais 

Gestão estratégica 

Relações com o 
mercado 

Gestão de riscos 
 

Quadro 6 – Matriz das dimensões, categorias e elementos – Processos 

Fonte: Álvares, Giacometti e Gusso (2008) 



64 
 

 

2.2- SUSTENTABILIDADE 

 
2.2.1 Contextualização 

 
Desde a formação do planeta Terra, há cerca de 4,6 bilhões de anos, dos 

primeiros sinais de vida, há mais de 3,5 bilhões, do aparecimento dos primatas, há 

mais de 55 milhões de anos, até o Homo sapiens há estimados 200.000 mil anos, a 

Terra passou por profundas transformações (MAZOYER e ROUDART, 2010). 

 

Teorias evolutivas do sistema terrestre apontam que até o surgimento das 

primeiras espécies humanas todas essas mudanças resultaram de processos naturais 

bióticos e abióticos, que provocaram grandes alterações nas condições ambientais do 

planeta. Esses fenômenos determinaram por vezes alterações ambientais rápidas e 

profundas que causaram eventos de extinções massivas de espécies e, por outro lado, 

criaram ambientes favoráveis para a evolução de novas formas de vida - bactérias, 

fungos, peixes, anfíbios, répteis, dinossauros, mamíferos, algas, musgos, vegetações 

e florestas, dentre outras. 

 

Registros históricos apontam que por onde o Homo sapiens passou sempre 

prevaleceu a cultura da dominação, exploração e extração deixando rastros de 

destruição em suas interações com o ambiente, incluindo outros Hominídeos. 

 

A evolução das sociedades primitivas levou a criação e organização de 

estruturas sociais e de processos de cultivo agrícolas. Essa estruturação da sociedade 

coincide com o período do Holoceno, datado de 10.000 anos, a partir do qual 

significativos avanços tecnológicos foram verificados, incluindo a produção de 

artefatos para a caça e pesca, entre outros. Durante esse período, ainda  que tenham 

sido observadas alterações significativas no meio ambiente, predominou a 

estabilidade na Terra (ROCKSTROM, 2009). 

 

Assim como as alterações ambientais determinavam a adaptação das formas 

de vida, estas por sua vez, também influenciavam as condições planetárias, gerando 

um ambiente que permitiu o desenvolvimento e crescimento das civilizações. 

 

Em oposição a esse processo evolutivo natural o que se observou nos últimos 

10 mil anos e, em particular no último século, é que a expansão da produção 

agrícola e o rápido desenvolvimento tecnológico permitiram a  formação das cidades 
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e das concentrações urbanas. Segundo Leite (2012), os moradores em cidades que 

há 100 anos representavam 10% da população mundial saltarão para 75% em 2050. 

Essa migração demandará o desenvolvimento de soluções inovadoras e a 

implantação de projetos sustentáveis de infraestrutura, moradia, de participação 

comunitária e de produção de alimentos, entre outros aspectos socioambientais. 

 

A Revolução Industrial, de 1750 a 1970 (TOFFLER, 1980), aumentou as 

intervenções do Homem na natureza. A extração e consumo de matérias primas para 

industrialização, produção de alimentos, energia e geração de riqueza indicam que as 

atividades humanas atingiram um nível de interferência que ultrapassou a capacidade 

de renovação planetária, colocando em risco a estabilidade e gerando grandes 

dúvidas em relação ao futuro do Planeta. 

 

Especialistas e pesquisadores liderados por Rockstrom (2009) identificaram 

nove processos que devem ser considerados e acompanhados para estabelecer os 

limites planetários: alterações climáticas, perda de biodiversidade, nível de fósforo 

lançado nos oceanos e nitrogênio removido da atmosfera, acidificação dos oceanos, 

redução da camada de ozônio, uso da água e do solo, poluição química e 

concentração de aerossóis atmosféricos. Esses limites segundo os autores 

estabelecem um nível operacional seguro para a humanidade no que se refere ao uso 

do sistema terrestre. 

 

Os pesquisadores ainda não conseguiram estabelecer valores críticos para 

todos os processos e seus subsistemas, mas apontam a interdependência que há 

entre eles e os riscos a que estão expostos todas as vezes que um ou outro tem o seu 

limite transgredido pela intervenção humana. Ao verificar 3 dos 9 limites que segundo 

os autores já excederam seus pontos críticos – perda da biodiversidade, alterações 

climáticas e o nível de nitrogênio removido da atmosfera é possível estabelecer uma 

conexão direta, por exemplo, da exploração do solo e uso da água para produção de 

alimentos e seus respectivos impactos socioambientais. 

 

Torna-se, portanto, imperativo criar novos modelos de integração e cooperação 

entre a sociedade e os setores público e privado para harmonizar a produção com 

preservação ambiental e inclusão social. E, assim, satisfazer as 
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necessidades humanas de consumo de alimento com princípios sustentáveis em 

todos os estágios da cadeia produtiva. 

 

2.2.2 Evolução Histórica e Marcos 

 
Essa pesquisa não tem como objetivo esgotar a discussão a respeito das 

intervenções humanas e seus efeitos no meio ambiente, que resultaram na 

investigação e definições dos termos de sustentabilidade e desenvolvimento 

sustentável como veremos na seção 2.2.3. Mas, para efeito de análise e 

compreensão, é oportuno fazer uma breve retrospectiva apontando que o assunto 

ganhou visibilidade nas últimas décadas, embora desde o final do Século XIX seja 

objeto de estudo por parte da comunidade científica. Pesquisadores, desde então, 

demonstraram preocupação com os impactos dos processos de industrialização na 

natureza. 

 

Ângelo (2007) apresenta em sua obra O Aquecimento Global, entre outros 

acontecimentos, a seguinte linha do tempo: 

 

➢ 1896 – O físico sueco Svante Arrhenius investiga a origem da era do gelo, o 

papel do efeito estufa e do gás carbônico. Consta como o primeiro registro da relação 

entre o aumento da emissão de gás carbônico e o aquecimento global; 

➢ 1957 – Roger Revelle, oceanógrafo, com Hans Suess, publica artigo científico 

comprovando que os mares só absorviam 10% do gás carbônico produzido pelas 

atividades humanas, o que os fez concluir que a maior parte de CO2 permanecia na 

atmosfera; 

➢ 1958 – Charles Keeling, geoquímico, começa projeto para fazer medições de 

emissões CO2 na atmosfera, no Vulcão Mauna Loa, no Havaí. Suas medições, que 

resultaram no gráfico chamado Curva de Keeling, duraram até o ano de sua morte, 

em 2005 e confirmaram o aumento da concentração de gás carbônico na atmosfera: 

➢ 1962 – A bióloga marinha Rachel Carson alerta em seu livro Primavera 

Silenciosa os riscos causados à saúde humana e outras formas de vida pelo uso de 

inseticidas e outros produtos químicos na agricultura; 

➢ 1971 – começam a surgir os primeiros grupos de ativistas e ambientalistas, 

como o Greenpeace, desencadeando uma série de protestos mundiais contra usinas 
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nucleares e manifestações, até os dias de hoje, que alertam para questões 

ambientais; 

➢ 1975 – os pesquisadores Syukuro Manabe e Richard Wetherald da 

Universidade de Princeton publicam artigo onde comprovam que o aumento do nível 

de CO2 na atmosfera tem efeito direto no aumento da temperatura da Terra; 

➢ 1985 – os cientistas Joe Farman, Brian Gardiner e Jonathan Shanklin publicam 

na revista Nature a descoberta de um buraco na camada de ozônio, na região da 

Antártida. Relacionam o fenômeno ao acúmulo de gases usados em sistemas de 

refrigeração, ar condicionados, solventes industriais e aerossóis (CFC – cloro flúor 

carbono). Como resultado, em 1987, é assinado o Protocolo de Montreal onde os 

países se comprometem a substituir o uso do gás; 

➢ 1988 – matéria no jornal The New York Times alerta para o aquecimento global. 

No mesmo ano é estabelecido o Painel Intergovernamental sobre Mudanças 

Climáticas (IPCC, da sigla em inglês), criado pela Organização Meteorológica Mundial 

e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, para fornecer informações 

científicas, técnicas e socioeconômicas relevantes para o entendimento das 

mudanças climáticas. 

 

O mundo também assistiu nas últimas décadas a desastres que contribuíram 

para despertar a necessidade de rever programas de governança, prevenção e 

contingência de acidentes ambientais como os casos da Union Carbide em Bhopal, 

na índia (1984), Chernobyl na Ucrânia (1986), Exxon Valdez no Alaska (1989), Golfo 

do México (2010), Fukushima no Japão (2011), entre outros. 

 

No Brasil frequentes denúncias de garimpo, mineração e atividades 

agropecuárias que resultaram no desmatamento e exploração ilegais da Amazônia, 

Pantanal, Cerrado, Serra do Mar, entre outras regiões e derramamentos e acidentes 

em áreas de exploração de petróleo também chamaram a atenção para necessidade 

urgente de criar políticas públicas e privadas para conter a escalada de devastação 

ao ecossistema. 

 

Esses e outros fatos, estudos e publicações, que ganharam visibilidade cada 

vez maior nos meios de comunicação, somaram-se a ao menos 4 grandes eventos 

mundiais que marcaram os debates sobre a conscientização dos custos 

socioambientais provocados pelos efeitos da humanidade e do crescimento 
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econômico no meio ambiente (BURSZTYN e PERSEGONA,, 2008). O primeiro deles 

promovido pela ONU em 1972, em Estocolmo, ocorreu no mesmo ano em que foi 

publicado o relatório “Os Limites do Crescimento” (MEADOWS et al, 1972), 

encomendado pelo Clube de Roma 4. Naquela altura a comunidade científica 

detectava graves problemas que as gerações futuras enfrentariam pela poluição 

causada por indústrias e confrontavam o paradigma de que a natureza era uma fonte 

inesgotável de recursos. 

 

O segundo ocorreu 20 anos depois, em 1992, no Brasil. Na Conferência das 

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento - RIO 92, países 

membros da ONU reconheceram que era urgente tratar dos efeitos do 

desenvolvimento e progresso no meio ambiente. O resultado do evento foi a geração 

dos documentos da “Convenção da Biodiversidade”, por meio do uso sustentável de 

seus elementos, assinado por 156 países e a elaboração da Agenda 21, instrumento 

de planejamento de bases sustentáveis de desenvolvimento econômico, justiça social 

e preservação ambiental. 

 

O terceiro ocorreu em 1999, no Fórum Econômico Mundial, em Davos, quando 

o então secretário geral da ONU, Kofi Annan, propôs o Pacto Global, que teve como 

desmembramento a criação e lançamento dos Objetivos de Desenvolvimento do 

Milênio (ODM), em 2000, na Cúpula das Nações, promovida pela ONU, como veremos 

na seção 2.2.5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Associação de cientistas políticos e empresários sensíveis a questões globais. 
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Em 2012, mais uma vez no Brasil, foi realizada a Conferência das Nações 

Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, conhecida como RIO + 20, com o objetivo 

de discutir e firmar acordos entre as nações, ONG´s, sociedade civil e privada capazes 

de conciliar o progresso econômico com bem estar e proteção ambiental. O evento foi 

marcado pela divisão de posições entre os “países ricos” e os “países pobres e 

emergentes” e gerou o relatório “O Futuro que Queremos”, estabelecendo 2015 como 

o ano para entrar em vigor os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) que 

serão abordados também na seção 2.2.5.3. 

 

Outros acontecimentos e tratativas de acordos globais para conciliar posições 

divergentes e promover o diálogo com diferentes setores e organizações marcaram a 

passagem do Século XX para o XXI como indicado na Figura 3. O Relatório Brundtland 

(1987), o protocolo de Quioto (1997), a Declaração de Johanesburgo (2002) e o 

relatório Vision 2050 publicado pelo World Business Council for Sustainable 

Development (WBCSD, 2010) são exemplos de iniciativas conciliatórias, de 

renovação de compromissos e de esforços para promover a convergência de 

diferentes e múltiplos acordos internacionais que se estabeleceram ao longo da 

década de 90. 

 

É possível observar ao longo dos anos uma migração e grande concentração 

de poder, dos setores públicos, para o setor privado, indicando que a sociedade vai 

recorrer e cobrar das empresas soluções para questões ambientais, sociais e de 

geração de riqueza. Isso impactará organizações de todos os portes, mas em 

particular as grandes, por sua influência e capacidade de articulação em toda a sua 

cadeia de produção e valor (SAVITZ, 2007). 

 

Outro elemento visível é a transição de gerações, com novas lideranças, mais 

sensíveis a aspectos sociais e ambientais, que buscam um significado mais profundo 

para suas vidas. Indivíduos que influenciam o pensamento coletivo e refletem sobre o 

legado que vão deixar, além dos resultados que vão produzir nos próximos trimestres. 

Um despertar e um olhar para os próximos anos, décadas e gerações (SAVITZ, 2007). 
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Figura 3 – Acontecimentos, tratativas, evolução de conceitos e agentes de sustentabilidade 

Fonte: Sofhar (2015). Adaptado pelo autor. 

 

 
Como o objetivo da pesquisa não é esgotar e analisar a evolução cronológica 

dos acontecimentos a próxima sessão apresentará concepções teóricas de 

sustentabilidade. 

 

2.2.3 Abordagens, Conceitos e Definições de Sustentabilidade e 

Desenvolvimento Sustentável 

 

O termo desenvolvimento sustentável foi tratado inicialmente pela União 

Internacional para Conservação da Natureza e Recursos Naturais (IUCN, em inglês) 

no documento chamado World´s Conservation Strategy, em 1980. O conceito foi 

reapresentado em 1987 com a publicação do relatório World Commission on 

Environment and Development (WCED), que ficou conhecido mundialmente como 

Relatório Brundtland. O documento intitulado “Nosso Futuro Comum” propôs que 

desenvolvimento sustentável é “aquele que atende às necessidades do presente sem 

comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas 

necessidades” (Bellen, 2005). 
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O conceito substituiu o termo Ecodesenvolvimento lançado em 1973 pelo 

canadense Maurice Strong em oposição àqueles, incluindo representantes do Brasil, 

que na Conferência de Estocolmo, em 1972, apoiavam o desenvolvimento econômico 

a qualquer custo (BURSZTYN & PERSEGONA, 2008). O termo foi conceitualmente 

desenvolvido pelo economista Ignacy Sachs cujos princípios apontavam 6 caminhos 

para o desenvolvimento: satisfação das necessidades básicas, solidariedade com 

gerações futuras, participação da sociedade, preservação dos recursos naturais, 

justiça social e programas de educação (VIEIRA, 2009). 

 

Outro termo bastante difundido e usado quando se trata de sustentabilidade é 

o do triple botton line – TBL (Elkington, 1994). Segundo o autor a expressão surgiu da 

necessidade de abordar de modo mais integrado as dimensões de economia, 

sociedade e meio ambiente, já referenciadas no relatório Brundtland (UNWCED, 

1987). Resumidamente, o TBL destaca que as corporações devem prestar contas em 

seus balanços do valor ambiental e social gerado, ou subtraído, em adição ao valor 

econômico por elas produzido. 

 

Elkington (1994) destaca ainda que a transição para o capitalismo sustentável 

será uma das mais complexas revoluções que a espécie humana vai presenciar e que 

na medida em que avançamos para o terceiro milênio as empresas deverão assumir, 

mais do que governos e ONG´s, a posição de liderança das mudanças. E 

complementa, que ao contrário do que muitos creem, a abordagem do TBL vai muito 

além das dimensões econômica, social e ambiental. Envolverá amplos debates a 

cerca de políticas internas e externas, públicas e privadas para tratar de outras 7 

revoluções da sustentabilidade e seus respectivos novos paradigmas, como 

representado no Quadro 7 (ELKINGTON, 2004). 
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REVOLUÇÕES ANTIGOS PARADIGMAS NOVOS PARADIGMAS 

1- Mercados Conformidades, previsível Competição, imprevisível 

2- Valores Rígidos, inflexíveis Leves, adaptáveis 

3- Transparência Fechada Aberta 

4- Ciclo de Vida Tecnológico Produto Funções 

5- Parcerias Subversiva Simbiótica 

6- Tempo Visão de curto prazo Longo prazo 

7- Governança Corporativa Exclusiva Inclusiva 

 

Quadro 7 – Sete Revoluções da Sustentabilidade 

Fonte: Enter the Triple Bottom Line, Elkington (1994). Adaptado e traduzido pelo autor. 
 
 

As diferentes abordagens e conceituações têm em comum a compreensão de 

que a sociedade humana é complexa, adaptativa e que está inserida em um sistema 

igualmente complexo que é o meio ambiente. Ao mesmo tempo consideram que é 

preciso mudar e evoluir o pensamento, consciência e ações para assegurar a 

estabilidade da biosfera e que o desenvolvimento das sociedades implica em maior 

ou menor grau em impactos no ecossistema. 

 

A abordagem ecológica proposta por Capra (2003) destaca que será preciso 

uma mudança fundamental em nossas percepções, pensamentos e valores, onde 

deverá se estabelecer uma nova visão de mundo na ciência e na sociedade. Alerta 

para a ameaça de extinção de espécies humanas e vegetais, para a escassez de 

recursos e a degradação do meio ambiente e o colapso de comunidades locais e 

violência étnica e tribal como características importantes da era pós-guerra fria. 

 

Com forte identificação a questões relacionadas à sustentabilidade Capra 

(1996) propôs ainda um novo paradigma: o Holístico Ecológico Profundo. Nele 

concebe o mundo de modo integrado, reconhece a interdependência de todos os 

fenômenos e o fato que indivíduos e sociedades estão interligados em processos 

cíclicos da natureza. 

 

Hardi e Barg (apud Bellen, 2005) consideram que definições de 

sustentabilidade devem incorporar aspectos econômicos, ecológicos e o bem estar 

humano, enquanto Sachs (2002) apresenta que os conceitos são dinâmicos, em 
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constante processo de mudança, mas que devem considerar 5 dimensões: a 

sustentabilidade econômica, a social, a ambiental, a geográfica e a cultural. Em  2008 

Sachs atualizou para 8 dimensões ao substituir a geográfica pela territorial e 

acrescentar a ecológica e as políticas nacional e internacional. Capra (2003) foi além 

e incluiu as dimensões moral e espiritual. 

 

A perspectiva econômica abrange a alocação e distribuição eficiente dos 

recursos naturais dentro de escala apropriada, com priorização e preservação da 

geração de riqueza. Depositam na capacidade humana a responsabilidade de 

adaptação às novas realidades e solução dos problemas por meio de suas 

capacidades técnicas. Em contraposição, ambientalistas argumentam que os meios 

convencionais da contabilidade financeira procuram medir a riqueza de empresas e 

dos países e tendem a descuidar da degradação da qualidade ambiental e seus 

impactos sobre a saúde e bem estar humanos (BELLEN, 2005). 

 

A sustentabilidade sob a ótica social enfatiza a presença das pessoas na 

ecoesfera com foco no bem estar e nos meios usados para melhor qualidade de vida. 

Apresenta nessa abordagem a dificuldade de medir bem estar. Nesse sentido, como 

veremos mais adiante, indicadores como Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e 

Felicidade Interna Bruta (FIB) podem contribuir para uma avaliação mais abrangente. 

 

Na visão ambiental o enfoque é dado aos impactos das atividades humanas 

sobre o meio ambiente. Economistas tratam como capital natural e ambientalistas 

desenvolveram a abordagem Pressure, State e Response (PSR) para métricas 

ambientais como redução de combustíveis fósseis, redução de emissão de 

substâncias poluentes, adoção de políticas de energia limpa e renovável e aumento 

da eficiência em relação aos recursos usados (Sachs, 1997). A ecológica (Sachs, 

2002) é direcionada para o potencial do capital natural, para produção de recursos 

renováveis e controle na utilização dos não renováveis. 

 

As perspectivas geográficas, revisada para territorial (Sachs, 2002) e culturais 

tratam dos assentamentos humanos e das atividades econômicas com melhor 

equilíbrio da configuração rural-urbana para proteger a biodiversidade e assegurar a 
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qualidade de vida das pessoas. Sustentam que a modernização deve manter a 

identidade cultural dos povos e das nações. 

 

No que tange à política nacional Sachs (2002) destaca os termos dos direitos 

humanos e a democracia, com promoção da parceria entre o Estado, o meio 

empresarial e a sociedade. E na política internacional, oitava dimensão proposta pelo 

autor, a ênfase está no papel da ONU para prevenir guerras, assegurar a paz mundial 

e a colaboração entre os países. 

 

Mais recente que o de desenvolvimento sustentável, o conceito de economia 

verde trouxe uma nova leitura aos modelos de crescimento econômico. A visão restrita 

que predominou até os anos 80 e enfatizava aspectos mercantis de aumento de 

riqueza, de produção e produtividade, onde o progresso justificava todo e qualquer 

prejuízo social e impacto ambiental foi renovada. As Nações Unidas a definem como 

aquela que "resulta em melhoria do bem-estar humano e equidade social, ao mesmo 

tempo em que reduz significativamente os riscos ambientais e a escassez ecológica" 

(UN, 2011). Essa nova abordagem propõe que a dinamização da economia se dê pela 

expansão de setores de baixo impacto ambiental, menor emissão de gases poluentes, 

maior eficiência no uso de recursos e maior inclusão social. 

 

Adotado em 2009 pela Assembleia Geral das Nações Unidas como um dos 

temas da conferência Rio+20, a definição de Economia Verde ganhou interpretações 

e contribuições. Para o Programa das Nações Unidas - PNUMA (em inglês, United 

Nations Environment Programme – UNEP), por exemplo, é mais que um sistema 

econômico dominado por investimento, produção, comercialização, distribuição e 

consumo que deve respeitar os limites dos ecossistemas. Deve ser um sistema 

produtivo de bens e serviços que promova melhorias no ambiente. 

 

Em todas as abordagens, o meio ambiente deixa de ser considerado como uma 

fonte inesgotável de recursos, como um estoque que não precisa ser reposto. Ao 

contrário, se apresenta como protagonista e entra em definitivo na agenda do 

desenvolvimento econômico de países ricos e pobres que terão que enfrentar juntos 

mudanças climáticas, insegurança energética e alimentar, sem liquidar os ativos 

naturais. 
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Os debates e a evolução dos conceitos nas últimas décadas contribuíram para 

aumentar a percepção da interdependência entre governos, os setores  privados e a 

sociedade civil. O entendimento de que a inovação, cooperação, responsabilidade e 

integração devem caminhar juntas em benefício do desenvolvimento aumentou. E 

vem substituindo aquele onde as empresas procuravam ampliar seus lucros a 

qualquer preço, os consumidores aspiravam meios para comprar cada vez mais e que 

o papel do governo se restringia a permitir que esses objetivos fossem alcançados, 

sendo legitimado pelo constante crescimento do PIB. 

 

Iniciativas para colocar a ética e o respeito aos ecossistemas com o objetivo de 

reduzir a separação entre a economia, sociedade e o ambiente podem ser 

identificadas globalmente. No plano internacional o Greenpeace, com atuação desde 

os anos 70 e World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) podem 

ser citados, respectivamente, como importantes agentes responsáveis por  denúncias 

e pela proposição de melhores práticas visando a inserção e adoção dos conceitos de 

sustentabilidade na cultura das organizações. 

 

No Brasil, a partir de 1987, a associação de empresários do Estado de São 

Paulo criou o Pensamento Nacional das Bases Empresariais (PNBE) que resultou em 

iniciativas como a Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança e do Adolescente em 

1990, a criação do Instituto Ethos, em 1998, a organização do Fórum Social Mundial 

desde 2001 e outras disposições que passaram a interferir no ambiente empresarial, 

social e governamental. 

 

Nos últimos 20 anos também aumentaram significativamente o número de 

iniciativas locais e internacionais de denúncias, fiscalizações, rastreamento, 

normatizações e certificações socioambientais. A adoção de indicadores e outros 

mecanismos para avaliar a aderência e estágio de alinhamento das empresas em 

relação a sustentabilidade e a eco eficiência, por mais complexo e improvável que seja 

resumi-los num único indicador ou ferramenta de avaliação de desempenho, tem 

contribuído para pressionar e mobilizar a sociedade e os setores públicos e privados 

na busca de equilibrar o desenvolvimento econômico com preservação ambiental e 

inclusão social. 
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2.2.4 Estágios da Sustentabilidade nas Empresas e Ferramentas de Adesão e 

Monitoramento 

 

Esta seção não tem por finalidade avaliar e aprofundar as discussões sobre os 

instrumentos e indicadores de desempenho que podem ser adotados para medir e 

comunicar as evoluções e resultados de sustentabilidade. Mas, apresentar alguns 

benefícios, ferramentas e modelos reconhecidos pelo mercado empresarial para 

monitorar o desenvolvimento sustentável e o estágio de sustentabilidade das 

organizações. 

 

O autor Savitz (2007) e o IBGC (2011) destacam alguns benefícios 

relacionados à proteção, gestão e promoção do crescimento que as organizações 

podem obter ao investir em programas, projetos e iniciativas de desenvolvimento 

sustentável. 

 

No que se refere à proteção da empresa apontam para a redução do risco de 

expor clientes, fornecedores, colaboradores, comunidade e outras partes interessadas 

na medida em que investem na antecipação e prevenção de acidentes e possíveis 

catástrofes ambientais. Ao mesmo tempo, ao gerenciar seus passivos e obedecer à 

legislação trabalhista, ambiental, de saúde e segurança e buscar licenças públicas e 

certificações diminuem o risco de sofrerem intervenções regulatórias e penalidades. 

 

Ainda segundo estas fontes, investir em programas de sustentabilidade, 

integrados às estratégias e gestão corporativas, pode proporcionar geração de valor 

econômico por meio da redução de custos, ganhos de produtividade e eliminação ou 

redução de desperdício de recursos naturais, de fontes de energia e matéria prima. 

Além disso, apontam que as empresas socialmente e ambientalmente responsáveis 

podem ter acesso a fontes de financiamento e capital mais acessíveis. 

 

Savitz (2007) e o IBGC (2011) também indicam benefícios relacionados a 

ganhos de imagem, reputação e promoção do crescimento que as companhias podem 

obter com programas de sustentabilidade. Tais iniciativas podem resultar, por 

exemplo, em maiores facilidades para abertura e acesso a novos mercados, 

lançamento produtos e serviços mais limpos, mais agilidade em processos de 

inovação, maior satisfação e lealdade de clientes, novas alianças e parcerias 
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estratégicas e aumento de participação de mercado. Silva (2012) acrescenta às 

vantagens a agregação de valor a produtos, redução dos custos de seguros, melhor 

relacionamento com financiadores e valorização da marca. 

 

No Brasil são três os principais modelos de balanço socioambiental (SILVA, 

2012). O pioneiro do movimento propondo que as empresas publicassem seus 

balanços sociais foi o sociólogo Herbert de Souza, na década de 90, quando presidia 

o Instituto Brasileiro de Análises Sociais - IBASE. Com a criação do Instituto Ethos de 

Empresas e Responsabilidade Social em 1998, a instituição assumiu papel de 

destaque na mobilização e divulgação do conceito de empresas socialmente 

responsáveis. Em 2000, o Instituto lançou os Indicadores Ethos que se tornaram 

amplamente conhecidos e vieram a substituir os indicadores IBASE (GORNIAK, 

2014). 

 

O terceiro modelo é internacional, o Global Reporting Initiative – GRI.  Lançado 

em 1997 pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e a 

Coalition for Environmentably Responsible Economies (CERES) gradualmente ocupa 

o espaço dos Indicadores Ethos. Segundo Gorniak (2014) o modelo GRI é 

considerado como o mais completo na atualidade, pois define um conjunto de 

diretrizes, normas, padrões, acordos internacionais e orientações das Nações Unidas 

servindo de guia para a elaboração de relatórios de sustentabilidade. Silva (2012) e 

Dias (2006) ainda citam outros indicadores como o Índice de Sustentabilidade 

Empresarial – ISE lançado pela BOVESPA em 2005 e o Índice Down Jones – DJSI, 

para empresas de capital aberto com ações comercializadas na Bolsa de Valores. 

 

O IBGC (2011) elenca ferramentas de adesão e monitoramento para contribuir 

com o entendimento das muitas iniciativas de sustentabilidade disponíveis, 

destacando que sua adoção deve ser criteriosamente avaliada pelas empresas. São 

iniciativas e ferramentas que podem ser baseadas em princípios, desempenho, 

processos ou, ainda, combinar as três abordagens (Quadro 8). 
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Iniciativas 
 

Vantagens 
 

Desvantagens 
 

Exemplos 

 
Baseadas em 

Princípios 

 
Identificação de escopo de 

temas e alinhamento 

externo 

 
Falta de detalhes para 

implantação e medição 

 
Agenda 21, Pacto 

Global, Carta da Terra, 

Metas do Milênio 

 
Baseadas em 

Desempenho 

 
Ajudam a prover 

transparência sobre o que 

a organização tem 

alcançado 

 
Dificuldade na definição 

de metas sensíveis ao 

contexto de cada 

empresa 

 
IBASE, ETHOS, GRI, 

DJSI, FTSE4Good, 

ISE, Pegada Ecológica 

 
Baseadas em 

Processos 

 
Provêm orientações 

práticas e ajudam a 

estabelecer processos e 

comportamentos 

 
Não indicam níveis de 

desempenho e podem ser 

muito burocráticas 

 
AA 1000, FSC, ISSO 

9000, ISSO 14000, 

ISSO 26000, OHSAS 

18001 

 
Híbridas 

 
Visa estabelecer grau de 

consenso antes da 

medição e do impacto, 

Provê arquitetura para 

extrair o melhor de cada 

abordagem, disponibiliza 

uma moldura de princípios 

e possibilita aferição 

 
O IBGC não indicou 

desvantagem. 

 
The Natural Step, The 

SIGMA Project, TBL 

 

Quadro 8 – Ferramentas de Adesão e Monitoramento 

Fonte: IBGC (2011). Elaborado pelo autor 

 
 

Em relação aos estágios de sustentabilidade nas empresas o IBGC (2011) 

reconhece haver diversas abordagens, com nomenclaturas e linguagem próprias 5. O 

estágio da classificação vai variar conforme a organização reage aos estímulos 

externos, como legislação vigente, por exemplo, e internos, como estratégia, propósito 

e princípios. 

 
 
 

5 IBGC (2011) - Cadernos de Governança Corporativa – Guia de Sustentabilidade para as Empresas – pg. 23. 
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No primeiro estágio, Pré Cumprimento Legal, a empresa ainda tem no lucro sua 

maior obrigação, a sustentabilidade não está na sua agenda e posiciona-se contra 

regulamentações, entendendo que as mesmas representam despesas adicionais. O 

segundo estágio, Cumprimento Legal, indica que a companhia faz a gestão de seus 

passivos seguindo a legislação trabalhista, ambiental, de saúde e segurança. Embora 

o faça bem, limita-se a cumprir o que a lei determina e suas ações sociais e ambientais 

são consideradas custos. A sustentabilidade está presente apenas no discurso. 

 

No terceiro estágio, Além do Cumprimento Legal, parece haver o despertar da 

empresa para temas relacionados à sustentabilidade. As ações ainda são 

departamentalizadas, mas a postura se torna mais pró ativa e com reconhecimento 

de que investimentos socioambientais podem reduzir riscos e incertezas nas 

operações, melhorar a imagem e o seu valor econômico (IBGC, 2011). 

 

O quarto nível de classificação, Estratégia Integrada, indica que a 

sustentabilidade faz parte da estratégia corporativa e que é tratada pelo conselho de 

administração. A adição de valor econômico se dá por iniciativas diferenciadas que 

beneficiam os stakeholders. Ao invés de encarar o assunto como riscos e custos o vê 

como oportunidades e investimentos. 

 

No quinto estágio, Propósito e Paixão, o IBGC (2011) refere-se a “empresas de 

sucesso pelo fato de terem adotado as práticas de sustentabilidade”. Tem no 

fundador, no presidente do conselho e o CEO pessoas “apaixonadas” e 

profundamente comprometidas pelo tema, são líderes inspiradores e sustentáveis 

(VOLTOLINI, 2011). Nesse estágio as organizações entendem o sentido maior de sua 

contribuição para o desenvolvimento sustentável (IBGC, 2011). 
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2.2.5 O Pacto Global e os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 

 
Nesta seção serão abordados os principais aspectos relacionados ao Pacto 

Global, aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio – ODM´s e aos Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável: A Agenda Pós-2015 para atender a um dos objetivos 

específicos da pesquisa que é identificar programas, iniciativas e ações de 

sustentabilidade praticadas pela empresa objeto do estudo de caso e sua relação com 

o Pacto Global. 

 

Tendo como cenário os impactos sociais e ambientais produzidos pela 

globalização, que geravam a época movimentos contrários, com pressão na 

Organização Mundial do Comércio (OMC) e a crise financeira na Ásia no final dos 

anos 90 (KELL, 2005), o então secretário geral da ONU, Kofi Annan propôs, no Fórum 

Econômico Mundial em Davos (Suíça), em 1999, o Pacto Global (PG). Considerado 

como um acordo baseado no comprometimento mútuo, na cooperação e na 

aprendizagem, é possível que tenha obtido considerável e rápida adesão de empresas 

por implicar em participação voluntária e não impositiva pelas Nações Unidas 

(FERREIRA, 2008). E segundo Ruggie (2002) o PG pode ter sido a principal marca 

da gestão do ex-secretário geral Annan. 

 

Mais do que um acordo o PG propunha uma parceria maior entre a ONU, 

organizações não governamentais e empresas, tentando estabelecer uma nova era 

de integração entre as nações, desde a criação da ONU, em 1945. Como apontam 

Cetindamar (2007) e Ruggie (2002) o próprio ex-secretário Kofi Annan não o define 

como um pacto, código de conduta ou conjunto de regulamentações para as empresas 

seguirem. Mas, como uma plataforma para promoção de fóruns e diálogo com 

estímulo a adoção e convergência de boas práticas gestão, conduta e 

relacionamentos, apoiadas em valores universais. 

 

O PG foi oficialmente lançado na sede da ONU, em Julho de 2000,  constituído 

de 9 princípios apoiados na Declaração Universal dos Direitos Humanos, na 

Declaração da Organização Internacional do Trabalho sobre Princípios e Direitos 

Fundamentais no Trabalho e na Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (ECO-92). Em 2004, durante encontro de líderes do Pacto e após 
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ampla discussão entre os participantes, foi acrescido o décimo princípio, tratando de 

medidas anticorrupção. Os 10 princípios do PG são: 

 
1. Respeitar e proteger os direitos humanos; 

2. Impedir violações de direitos humanos; 

3. Apoiar a liberdade de associação no trabalho; 

4. Abolir o trabalho forçado; 

5. Abolir o trabalho infantil; 

6. Eliminar a discriminação no ambiente de trabalho; 

7. Apoiar uma abordagem preventiva aos desafios ambientais; 

8. Promover a responsabilidade ambiental; 

9. Encorajar tecnologias que não agridem o meio ambiente; 

10. Lutar contra toda forma de corrupção. 

 
Os princípios, aprovados na Declaração do Milênio (Assembley, 2000) podem 

ser agrupados em 4 pilares correspondentes às suas áreas de atuação conforme 

apresentado no Quadro 9 e procuravam estabelecer um programa de intervenção 

global. 

 

O documento assinado pelos países membros que aderiram ao PG representa 

uma síntese de esforços diplomáticos e diálogo conciliatório com diferentes e múltiplos 

acordos internacionais setoriais e organizações que se estabeleceram ao longo da 

década de 90. E conseguiu agrupar em 8 capítulos e 32 parágrafos declarações e 

direitos sobre o meio ambiente, sobre as mulheres e o racismo, o desenvolvimento 

social, o combate a epidemias e pandemias, entre outros temas de grande relevância 

para o destino da humanidade e do Planeta Terra no início do novo milênio 

(FANTASIA e LEITE, 2015). 
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Quadro 9 – Princípios do Pacto Global 

Fonte: Ferreira (2008) 

 
 

Em setembro de 2000, durante a realização da Cúpula das Nações, 189 países 

se comprometeram a aderir ao PG, o que se também se traduziu na constituição de 8 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM – PNUD, 2015), com metas 

quantitativas que deveriam ser alcançadas até 2015, conforme representação no 

Quadro 10. Esses objetivos são medidos e monitorados anualmente em nível global, 

nacional e regional por meio de 22 metas e 48 indicadores pelas Nações Unidas e 

pelos governos dos países que aderiram ao programa. 
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Objetivos Metas 

 
1- Erradicar a extrema pobreza e a fome 

Reduzir pela metade a proporção da população que vive com menos de um 

dólar por dia; 

Reduzir pela metade a proporção da população que sofre com a fome 

2- Atingir o ensino básico universal 
Garantir que todas as crianças, de ambos os sexos, terminem um ciclo 

completo de ensino básico 

3- Promover a igualdade entre os sexos e 

a autonomia das mulheres 

Eliminar a disparidade entre os sexos no ensino primário e secundário, se 

possível até 2005, e em todos os níveis de ensino, até 2015 

4- Reduzir a mortalidade na infância 
Reduzir em dois terços, entre 1990 e 2015, a mortalidade de crianças 

menores de 5 anos 

5- Melhorar a saúde materna Reduzir em três quartos, entre 1990 e 2015, a taxa de mortalidade materna 

 
6- Combater o HIV/aids, a malária e 

outras doenças 

Até 2015, ter detido a propagação do HIV/aids e começado a inverter a 

tendência atual; 

Ter detido a incidência da malária e de outras doenças importantes e 

começado a inverter a tendência atual 

 
 
 

7- Garantir a sustentabilidade ambiental 

Integrar os princípios do desenvolvimento sustentável nas políticas e 

programas nacionais e reverter a perda de recursos naturais; 

Reduzir pela metade, até 2015, a proporção da população sem acesso 

permanente e sustentável à água potável segura; 

Até 2020, ter alcançado uma melhora significativa na vida de pelo menos 

100 milhões de habitantes de bairros degradados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8- Estabelecer uma parceria mundial para 

o desenvolvimento 

Avançar no desenvolvimento de um sistema comercial e financeiro aberto, 
baseado em regras, previsível e não discriminatório; 

Atender às necessidades especiais dos países menos desenvolvidos; 

Atender às necessidades especiais dos países sem acesso ao mar e dos 
pequenos Estados insulares em desenvolvimento; 

Tratar globalmente o problema da dívida dos países em desenvolvimento, 

mediante medidas nacionais e internacionais de modo a tornar a sua dívida 
sustentável a longo prazo; 

Em cooperação com os países em desenvolvimento, formular e executar 

estratégias que permitam que os jovens obtenham um trabalho digno e 
produtivo; 

Em cooperação com as empresas farmacêuticas, proporcionar o acesso a 

medicamentos essenciais a preços acessíveis, nos países em vias de 
desenvolvimento; 

Em cooperação com o setor privado, tornar acessíveis os benefícios das 

novas tecnologias, em especial das tecnologias de informação e de 

comunicações 

 

Quadro 10 – Objetivos de Desenvolvimento do Milênio - ODM 

Fonte: UNICEF (2015). Elaborado pelo autor. 

 
 

A participação voluntária de empresas privadas, sindicatos, governos, 

organizações não governamentais, entre outras partes interessadas é uma das 

características fundamentais do PG para promover o desenvolvimento social e 

econômico por meio da troca de experiências, cooperação, educação, inovação e 

compromissos éticos. Kofi Annan aspirava que o diálogo e a criação de uma rede de 

relacionamentos voluntária, apoiados em valores universais, viessem mitigar o 

protecionismo, populismo, fanatismo e terrorismo, ao mesmo tempo em que 
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pudessem apresentar soluções para tornar a economia mais autossustentável e 

ampliar o alcance da ONU (FERREIRA, 2008). 

 

A adesão de empresas ao PG presume o comprometimento com as seguintes 

ações (RUGGIE, 2002): i) advogar a favor dos princípios e publicamente manifestar 

apoio ao PG por meio da declaração da missão, relatório anual e outros instrumentos 

de comunicação dirigidos aos diversos públicos com os quais a empresa se relaciona, 

ii) publicar ao menos uma vez por ano no site do PG ações concretas desenvolvidas 

em prol dos princípios para garantir o compartilhamento de lições e boas práticas 

aprendidas no período, iii) participar de projetos, em parceria com a ONU, para apoiar 

países em desenvolvimento mais afetados pelos efeitos da globalização. 

 
2.2.5.1 O Pacto Global e os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio no Brasil 

 
O Brasil começou a se mobilizar em torno do PG no primeiro semestre de 2000, 

com iniciativas lideradas pelo Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social 

que resultaram na adesão e entrega dos nomes de 206 empresas signatárias, no 

lançamento oficial, na sede da ONU, em 26 de julho de 2000 (FERREIRA, 2008). 

Atualmente, o país está representado por 655 empresas (UNGC, 2015). 

 

Em dezembro de 2003 foi criado o Comitê Brasileiro do Pacto Global (CBPG) 

constituído por empresas do setor privado, sociedade civil, academia e agências do 

Sistema das Nações Unidas no Brasil com o objetivo de fortalecer a agenda de 

responsabilidade social corporativa e do Pacto Global no Brasil. E, em 2005, os 

participantes brasileiros do PG, liderados pelo escritório local da ONU, promoveram 

uma grande mobilização em prol dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio (ODM), 

passo fundamental para que o país investisse e aprofundasse sua participação e 

avaliação de indicadores e metas acordadas na Cúpula das Nações, em 2000 

(PACTO GLOBAL, 2015). 

 

Desde a constituição do CBPG alguns objetivos foram estabelecidos por seus 

representantes como a massificação dos 10 princípios no país, a busca por ampliar o 

número de adesão de empresas brasileiras, o apoio às empresas para implantação 

dos princípios, o incentivo à troca de experiências e aprendizado, a 
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promoção do vínculo dos princípios do PG com os ODM, entre outros (PACTO 

GLOBAL, 2015). 

 

Entre outras ações promovidas pelo CBPG cabe mencionar a criação de 7 

Grupos Temáticos (GT´s) com o objetivo de aplicar e implantar os princípios e valores 

do PG por meio de projetos e cooperação entre as organizações participantes. Os 

temas tratados pelos grupos são: combate a corrupção, educação, energia e clima, 

produção e consumo sustentáveis, água e saneamento, direitos humanos e do 

trabalho e alimentos e agricultura (PACTO GLOBAL, 2015). 

 

O Brasil, representado pelas empresas signatárias do PG, governo, 

organizações não governamentais, academia e sociedade civil tem se mantido ativo 

e demonstrado comprometimento na implantação de ações e projetos com objetivo 

fazer cumprir os 10 princípios do PG e os ODM. Exemplo disso foram seu papel e 

liderança na realização do evento Rio+20 em 2012, quando ocorreu também a entrega 

da carta Contribuição Empresarial para a Promoção da Economia Verde e Inclusiva, 

composta por dez Compromissos em favor da economia verde e a publicação 

periódica do Relatório Nacional de Acompanhamento dos ODM, como ocorreu em sua 

5° edição, em maio de 2014. 

 

É verdade, o país ainda tem um longo caminho a percorrer para atingir todos 

os objetivos e metas estabelecidas. Alguns foram cumpridos e superados, como a 

redução da extrema pobreza e a redução da mortalidade infantil. Em outros, como o 

acesso à educação primária e igualdade entre gêneros houve evolução significativa 

em determinados índices, mas o Brasil não conseguirá cumprir muitos outros. 

Notadamente, naqueles que demandam de maior investimento em programas e 

políticas públicas nas áreas de saúde, educação e segurança. Outros, ainda, foram 

parcialmente atingidos, como o combate ao HIV/AIDS, malária e outras doenças, a 

garantia à sustentabilidade ambiental e o estabelecimento de parceria mundial para o 

desenvolvimento (IPEA: MP, SPI, 2014). 
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2.2.5.2 Discussões sobre o Pacto Global 

 
É válido reconhecer que não apenas o Brasil, mas os 145 países membros do 

PG, com seus 12.000 participantes (UNGC, 2015) contribuíram para evolução e 

melhoria da qualidade de vida de milhões de pessoas, assim como promoveram ações 

para combater impactos ambientais. Tais contribuições e resultados comprovam 

benefícios gerados pelo PG desde o seu lançamento em 2000. Ao mesmo tempo, é 

preciso considerar que não há unanimidade e que, portanto, vai haver discussões e 

questionamentos por parte de alguns setores e autores (FERREIRA, 2008). 

 

Organizações não governamentais e outros críticos da economia globalizada 

não acreditam que a globalização trará efeitos positivos ao desenvolvimento dos 

países pobres de modo tão genuíno. Willians (2004) aponta, por exemplo, que a 

corrente daqueles, como o caso de academias e empresas americanas, que 

comparam o PG a outros códigos de conduta e seus regimentos, não acredita em sua 

efetividade sem controles e prestação de contas mais precisos e rigorosos. Esse 

grupo o vê como um documento de relações públicas sem substância (WILLIANS, 

2014, p. 757). 

 

Contrapondo essa posição, a própria ONU (UNGC, 2015) ressalta que a 

natureza e propósito do Pacto não o colocam como um instrumento de 

regulamentação com o objetivo de impor, medir ou fiscalizar o comportamento das 

organizações. Mas, que acredita na responsabilidade pública, na transparência e 

interesse das empresas e da sociedade para implantar e compartilhar as ações com 

base nos 10 princípios do PG. 

 

Ruggie (2002) reforça ainda, que além de não se tratar de um mecanismo ou 

código de conduta e controle, o PG se apoia na aproximação, nas redes de troca e 

aprendizado para motivar mudanças, em oposição ao modelo tradicional de 

regulamentações. E o autor vai mais além ao expressar que essa forma de condução 

também se justifica pelos desafios logísticos e financeiros que a ONU teria se optasse 

pela adoção de um código único, que pudesse vir atender aos interesses e cultura de 

todas as nações envolvidas; além da possível rejeição por parte de empresas caso o 

Pacto se apresentasse com algum modo de imposição. 
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Na sociedade em geral também há aqueles que criticam e questionam o quanto 

as empresas e os próprios governos não estão se beneficiando e priorizando ganhos 

de imagem e reputação, em detrimento aos propósitos fundamentais do PG, da sua 

adesão à divulgação das ações realizadas. A literatura geral e especializada usa 

expressões como greenwashing e bluewashing para traduzir respectivamente, o uso 

inapropriado de feitos em prol do meio ambiente e da sociedade, para criar uma 

imagem positiva diante da opinião pública. Muitos desses casos se caracterizam pelo 

de uso exagerado da pegada de responsabilidade ambiental e social quando na 

verdade, argumentam os críticos, se tratam simplesmente de cumprimento a 

exigências regulatórias e legais vigentes. 

 

Como o objetivo central da pesquisa não é aprofundar nas críticas e análises 

ao PG, tão pouco na participação do Brasil nessa jornada, na próxima sessão serão 

abordados os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). Afinal, em 2015 se 

encerra a vigência do ciclo para cumprimento dos ODM e há que se criar uma nova 

agenda (Agenda Pós-2015) de mobilização global para assegurar, nas próximas 

décadas, maior equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e social e a 

preservação dos recursos naturais. 

 
2.2.5.3 Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável: A Agenda Pós- 

2015 

 
Durante a realização da Conferência das Nações Unidas sobre o 

Desenvolvimento Sustentável - Rio+20, em 2012, é possível que o principal resultado 

tenha sido a redação e assinatura do documento “O Futuro que nós Queremos”. Na 

ocasião, Chefes de Estado e Governos renovaram voluntariamente seus 

compromissos com o desenvolvimento sustentável e a promoção de um futuro 

econômico, social e ambiental mais equilibrado para o Planeta Terra e para as 

gerações atuais e futuras (SUSTAINABLE DEVELOPMENT, 2015). 

 

O documento propunha, entre outros pontos, a constituição de um Grupo de 

Trabalho Aberto (GTA), no âmbito da Assembleia Geral da ONU, com a 

responsabilidade de apresentar um formato e conjunto de Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) para além de 2015. Esse GTA consistia de um 

foro intergovernamental representado por 70 países, cujas atividades foram 
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concluídas em junho de 2014 para apresentação na 68° Assembleia Geral, em 

setembro do mesmo ano. E os objetivos deveriam implicar, por conseguinte, na 

implantação de políticas concretas, planos, programas, projetos e ações para 

promover o desenvolvimento sustentável e a erradicação da pobreza no período de 

2015 a 2030 (FIEP, 2015). 

 

O Brasil apresentou sua posição e contribuições resultantes do Grupo de 

Trabalho Interministerial (GTI) e de outros órgãos do governo, chamado  “Negociação 

da Agenda de Desenvolvimento pós-2015: Elementos Orientadores da Posição 

Brasileira”. A sociedade civil também foi consultada e se manifestou em 2 eventos 

realizados em Brasília e no Rio de Janeiro, além do documento contar com pareceres 

de representantes de órgãos municipais em oficinas promovidas pelo Ministério das 

Cidades e Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República 

(ITAMARATY, 2015). 

 

Em janeiro de 2015 o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, 

apresentou aos Estados-membros das Nações Unidas um relatório síntese sobre o 

trabalho desenvolvido, intitulado “O caminho para a dignidade até 2030: acabando 

com a pobreza, transformando todas as vidas e protegendo o planeta”. Na ocasião, 

destacou o trabalho que ainda precisa ser feito para o cumprimento dos ODM, até 

2015 e a profundidade e abrangência das consultas aos ODS, que contaram com a 

cooperação de governos, empresários, de todo o Sistema ONU e de milhares de 

pessoas ao redor do mundo, por meio de consultas presenciais e online com a 

utilização da plataforma MY World (PNUD, 2015). 

 

Os ODS, representados no Quadro 11, contam com 17 objetivos e 169 metas 

que deverão direcionar os trabalhos das Nações Unidas nas próximas décadas. 

Dentre os diferenciais em relação aos ODM a nova proposta inclui objetivos referentes 

à criação e fortalecimento de mecanismos de financiamento para implantação dos 

projetos e maior detalhamento de questões de sustentabilidade econômica 

(crescimento inclusivo, empregos e infraestrutura) e ambiental (clima, mares, oceanos 

e ecossistemas, consumo e produção saudáveis). Além disso, os ODS ampliam a 

participação global enquanto que os ODM destacavam algumas necessidades 

específicas de países em desenvolvimento (PNUD, 2015). 

http://www.myworld2015.org/?lang=pr
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Quadro 11 – Objetivos do Desenvolvimento Sustentável - ODS 

Fonte: PNUD 2015 

 
 

O relatório apresentado em janeiro aponta ainda a expectativa de que a 

comunidade internacional chegue a um consenso em relação às negociações dos 

ODS e das questões climáticas até o final de 2015. E reconhece que o sucesso das 

iniciativas vai demandar mobilização ainda maior dos agentes envolvidos, 

governantes e cidadãos de todo o mundo, além de novas adesões e parcerias. 

 

A próxima seção abordará o terceiro tema central desta pesquisa, a empresa 

familiar, com seus sistemas, definições, desafios e recomendações de estruturas e 

práticas de GC que podem contribuir para sua perenidade. 
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2.3 EMPRESA FAMILIAR 

 
Esta seção não pretende esgotar o tema, mas referenciar alguns conceitos, 

características e o sistema das empresas familiares para contextualizar o ambiente 

empresarial da pesquisa. 

 

A literatura apresenta uma quantidade grande de definições para conceituar 

empresa familiar apresentadas no Quadro 12, a seguir: 

 
 

 
 

DEFINIÇÃO 
 

FONTE/AUTOR 

Uma empresa é caracterizada como familiar, quando o controle e 

a gestão da propriedade estão nas mãos de um indivíduo, ou dos 

membros de uma determinada família. 

 

Machado (2006) 

Uma empresa familiar, precisa ter três condições: (1) O capital 

social deve pertencer a um ou mais integrantes da mesma família; 

(2) No mínimo um membro da família deve estar na 

direção/comando das estratégias da empresa e (3) deve existir 

uma influência/relação estreita entre os eventos familiares e a 

empresariais. 

 
Catry e Buff apud 

(TONDO, 2008) 

Uma empresa familiar é aquela que possui sua origem e sua 

história vinculadas a uma família; ou ainda, aquela que mantém 

membros da família na administração dos negócios. 

 

Bernhoeft (1989) 

Mais que o nome da família sobre a porta ou o número de 

parentes na alta direção, é a propriedade de uma família que 

define a empresa familiar. 

 

Gersick et al (1997) 

A empresa familiar é aquela em que a consideração da sucessão 

da diretoria está ligada ao fator hereditário e onde os valores 

institucionais da firma identificam-se com um sobrenome de 

família ou com a figura de um fundador. 

 

Lodi (1998) 

Empresa familiar é aquela com controle majoritário, individual ou 

conjunto, exercido por uma ou mais famílias. 

 

IBGC (2014) 

A empresa familiar caracteriza-se pela sucessão do poder 

decisório de maneira hereditária a partir de uma ou mais famílias. 

 

Oliveira (2006) 

Empresa na qual os membros da família tem controle legal sobre 

a propriedade. 
Lansberg, Perrow, 

Rogolsky (1998) 

 

Quadro 12 – Definições de empresa familiar 

Fonte: Silva et al (1999), Santos (2011) e Rodrigues e Tirelli (2015). Adaptado pelo autor 
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Para nivelar o entendimento da linguagem essa pesquisa adotará a definição 

do IBGC (2014) de que empresa familiar é aquela cujo controle majoritário e a gestão 

da propriedade está nas mãos de um indivíduo, ou dos membros de uma determinada 

família. E por controle majoritário entender que o mesmo é exercido por um sócio que 

possui mais de 50% das ações ou cotas com direito a voto (IBGC, 2014). 

 

Outra definição diretamente relacionada ao contexto e objetivos da pesquisa 

refere-se á perenidade, qualidade de perene, do latin per, "por", annus, "anos" no 

sentido de tornar duradouro, dar continuidade, não interromper (MICHAELIS, 2015) 

as atividades das empresas familiares. 

 

A sociedade e as empresas são mecanismos vivos, dinâmicos, complexos, por 

vezes instáveis e passam por evoluções e transformações. O mesmo ocorre nas 

famílias, que envelhecem e mudam (GERSICK et al., 1997). Visões conflitantes, 

divergentes, expectativas e objetivos distintos pode haver, da mesma forma que nas 

organizações e outros grupos sociais. Especialmente, quando essas relações 

envolvem patrimônio e poder (PASSOS et al., 2010). 

 

Tratar de sucessão em empresas familiares é condição essencial quando se 

pretende dar continuidade aos negócios. Não pode ser visto como um evento isolado, 

mas um processo de desenvolvimento que leva tempo. Um desafio para cada nova 

geração que pode se tornar dramático quando ocorre por falta de planejamento, por 

imposição de uma mudança súbita causada por morte ou doença (GERSICK et al., 

1997). 

 

A sucessão implica em abordar assuntos delicados, mexer com emoções e 

muitos anos de relacionamentos onde prevaleceram sucessos, realizações, 

prosperidade e, em outros, onde certamente houve momentos de tensão e 

discordâncias. Como indica Passos et al (2006) é possível observar o desconforto que 

o assunto traz quando a empresa ou grupo empresarial pertence a apenas um 

fundador e tem que enfrentar o processo sucessório da primeira para segunda 

geração, o que se agrava onde há outros irmãos ou sócios envolvidos. 

 

A cada transição entre gerações poderá haver conflitos, mas a primeira 

apresenta os maiores desafios. Quanto melhor e mais estruturado for o processo de 
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planejamento da sucessão menos traumático e mais fácil será perpetuar os ideais  do 

fundador (PASSOS et al, 2006). Os mesmos autores apontam também o conceito de 

“profissionalização da família” para cumprir seu papel de detentora do patrimônio com 

ações que envolvem os Três Círculos da Empresa Familiar: família, empresa/gestão 

e propriedade/patrimônio (GERSICK et al., 1997). E a importância da família evoluir 

de “empresa familiar” para “família empresária”. 

 

Em termos conceituais Passos et al (2006) apresentam que profissionalização 

da família implica em prepará-la para assumir os papéis dos três subsistemas – 

família, empresa, propriedade, com o desenvolvimento e adoção de mecanismos de 

governança que resultarão na família empresária. Esta é “unida por vínculos 

decorrentes do patrimônio e do legado, capaz de se comprometer com o desafio de 

agregar valor para as próximas gerações” enquanto que a empresa familiar é 

“caracterizada pelo controle societário exercido por uma ou mais famílias ao longo do 

tempo”. O legado “são os valores transmitidos pela família empresária para as 

gerações seguintes e que, uma vez registrados e divulgados ao longo da história se 

tornam propriedade da família”. E o patrimônio é constituído pelos direitos legais além 

da empresa, como imóveis, investimentos e participação em outros empreendimentos. 

 

Para Lodi (1998) profissionalização é um processo pelo qual as organizações 

incorporam práticas administrativas mais atualizadas e racionais que envolvem pontos 

como a integração de gestores contratados com administradores familiares e 

acionistas e substitui métodos intuitivos e de trabalho patriarcal por modelos 

impessoais e menos personalizados. 

 

Passos et al (2006) acrescentam que o processo da profissionalização na 

empresa familiar vai além da presidência e alta direção; que deve haver 

conscientização e preparação de todos, inclusive dos sócios e da família. A 

preparação e formação devem considerar entre outras premissas e resultados: 

 

➢ Viabilizar a transição do fundador e manter a união e harmonia entre sócios e 

família; 

➢ Estabelecer modelo societário para administrar os sub sistemas – Família, 

Propriedade e Empresa, e lidar com a inevitável pulverização e diluição de poder; 



93 
 

 

➢ Firmar acordo societário que gere compromissos, regule direitos e deveres, 

represente a vontade das partes, antecipe conflitos, regule formas de saída e 

considere a formação dos acionistas herdeiros, entre outros aspectos; 

➢ Criar fóruns de governança para estruturar e debater a formação das novas 

gerações, como importante instrumento de continuidade da empresa. 

 

Em relação ao Modelo de Três Círculos da Empresa Familiar Gersick et al. 

(1997) o descrevem como um sistema com os três subsistemas independentes, onde 

qualquer membro da família pode estar representado num dos sete setores formados 

pelos círculos superpostos (Figura 4). O modelo assume que no início da maior 

parcela dos empreendimentos familiares os campos da Propriedade, Família e 

Empresa/Gestão estão superpostos e que todas as decisões são concentradas em 

uma única pessoa, representadas por seu fundador. 

 

Com o passar dos anos, conforme os negócios se desenvolvem, a empresa se 

profissionaliza e atinge as etapas de transição de gerações, os interesses e as 

relações de poder podem se tornar fonte de conflitos. As posições das pessoas nos 

círculos se alteram e os campos dos subsistemas se afastam (GERSICK et al., 1997). 

Nitidamente, é possível identificar os sete setores onde 1 representa membros da 

família que não tem capital nem trabalham na empresa, 2 o(s) acionista(s) que não 

são membros da família e que não trabalham na empresa, 3 funcionários da empresa 

que não são membros da família, 4 familiares que têm ações na empresa, mas que 

não trabalham nela, 5 acionistas que não são membros da família e que trabalham na 

empresa, 6 familiares que trabalham na empresa, mas não têm ações e 7, membros 

da família que têm ações e trabalham na empresa. 
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Figura 4 – O modelo de três círculos da empresa familiar 

Fonte: Gersick et al (1997) 

 
 

Sob a perspectiva do desenvolvimento, além de ter que vencer desafios 

externos, pressionadas por fatores macro ambientais aos quais todas as empresas 

estão expostas, as familiares devem enfrentar mudanças organizacionais decorrentes 

dos seus estágios do ciclo de vida (Figura 5). Embora não haja consenso entre autores 

quanto ao número e nomenclatura dos estágios, a maioria reconhece que os modelos 

apresentam questões funcionais e operacionais que variam conforme o porte e 

complexidade organizacional. Nesse sentido, analisadas enquanto organismos 

biológicos as empresas nascem, crescem, tem que lidar com  a maturidade/apogeu e, 

se não mudam e se adaptam aos novos desafios irão declinar e desaparecer 

(GERSICK et al, 1997). 

 

Figura 5 – Estágios do ciclo de vida da empresa familiar 

Fonte: Rodrigues e Tirelli apud Ceribeli, Merlo e Morais (2010, pg. 237-238) 
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A capacidade de enfrentar e lidar com as questões internas decorrentes de 

cada estágio, como estratégias, estruturas, sistemas de controle e gestão, 

capitalização, lançamento de produtos e serviços, cultura, dentre outras, são aspectos 

comuns quando se estuda empresas familiares. E com o passar do tempo os 

elementos sucessão do patrimônio, dos negócios e profissionalização se destacam. 

Um bom sistema de governança pode ajudar empresas a enfrentar esses dilemas 

possibilitando um traço de união entre o passado e o futuro, com os valores do 

fundador e as vocações e visões dos novos gestores (LODI, 1998). 

 

O modelo de desenvolvimento de Gersick et al (1997) divide a dimensão da 

propriedade em três estágios: proprietário-controlador, em grande parte das empresas 

familiares com um único proprietário, sociedade de irmãos e o consórcio entre primos. 

A dimensão da família tem na evolução estrutural aspectos como casamentos e 

separações, paternidade, relacionamentos entre irmãos e adultos, cunhados e sogros, 

padrões de comunicação e diferentes papéis familiares. Essa dimensão se divide em 

quatro etapas: a jovem família empresária; a entrada da família na empresa, família 

que trabalha em conjunto e a passagem do bastão (Figura 6). E no desenvolvimento 

da dimensão da empresa os estágio que vão da fundação ao declínio. 

 
 

 

 
 

Figura 6 – Estágios de desenvolvimento da família, da propriedade e da empresa 

Fonte: Silva et al (2015) – adaptado de Gersick et al (1997) 

 
 

Candeloro e Benevides (2014) e McKinsey&Company (2010) destacam a 

importância das empresas familiares na economia atual ao apontar que em muitos 

países elas representam mais de 70% das companhias em atividade. Assinalam, 
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ainda, que entre seus diferenciais estão a marca, a identidade, cultura e valores, entre 

outros aspectos, que representam seu fundador e o empenho de sua família para 

assegurar o constante crescimento dos negócios. Ao mesmo tempo, confirmando os 

desafios enfrentados pelas empresas familiares na transição de cada geração e na 

própria sobrevivência quando do falecimento dos fundadores, trazem resultados de 

estudos da Family Business Institute (2009) que comprovam que 70% das empresas 

familiares não passam da terceira geração. 

 

Esses estudos e indicadores evidenciam a necessidade das empresas 

familiares tratarem dos processos sucessórios e de sua profissionalização para 

corresponder as expectativas e gerar confiança entre os diversos públicos 

interessados (stakeholders), sejam colaboradores, credores, fornecedores, 

investidores, entre outros. E, assim, assegurar seu crescimento sustentável e sua 

longevidade por meio da separação entre a propriedade e o controle (CANDELORO 

e BENEVIDES, 2014). 

 

O desafio da perenidade de empresas brasileiras, familiares e não familiares já 

começa por superar estatísticas. Segundo IBGE (2012) o Brasil tem 5,2 MM de 

empresas ativas e não chega a uma centena o número de centenárias. Mais, a cada 

100 empresas familiares 30 chegam à segunda geração e apenas 5% atingem a 

terceira. O SEBRAE (2013) reconhece que o mercado brasileiro de micro e pequenas 

empresas apresenta avanço, mas que ainda é elevado o índice de mortalidade desse 

segmento, com 24,4% que oficialmente encerram suas atividades em menos de 2 

anos. Oliveira (2006) aponta que a expectativa média de vida de empresas não 

familiares é de 12 anos e para as de controle familiar apenas nove. 

 

No mundo, estudo da OECD (2013) que tem procedimento metodológico 

semelhante ao do SEBRAE aponta que a taxa de mortalidade de empresas com até 

2 anos varia de 50% na Holanda a 22% na Eslovênia. E estatísticas do Family 

Business Institute (2009) indicam que apenas 30% das empresas chegam à segunda 

geração e 3% à terceira. 

 

Candeloro e Benevides (2014) apontam que essas organizações enfrentam e 

apresentam algumas características em comum como pouca capacidade de 

renovação, baixa flexibilidade para se adaptarem rápido às mudanças - sem perder 
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o foco no longo prazo e sem abrir mão dos valores e suas culturas organizacionais, 

pouca disciplina na execução das estratégias, falta de transparência e respeito com 

stakeholders e baixo investimento em inovação. Nesse sentido, como veremos na 

próxima seção, práticas, processos e mecanismos bem estruturados de governança 

corporativa podem se tornar instrumentos aliados para promover a perenidade de 

empresas familiares. 

 

2.3.1 Estrutura e Práticas de Governança Corporativa em Empresas 

Familiares Brasileiras de Capital Fechado 

 

As seções 2.1.5 e 2.1.6 apresentaram práticas, estruturas, processos e 

mecanismos de GC que atendem e podem ser adotadas por organizações com 

diferentes tipos e formas de controle. 

 

Esta seção traz recomendações complementares, específicas para a realidade 

do tipo e contexto do ambiente empresarial pesquisado: empresas brasileiras de 

capital fechado de origem familiar. Tais empresas enfrentam desafios e tem 

necessidades particulares, diferentes daqueles encarados por companhias de capital 

aberto, não familiar, estrangeiro ou institucional (IBGC, 2011). Situações como 

planejamento e definição de políticas e regras de sucessão, da gestão e da 

propriedade, direitos, deveres e responsabilidade dos sócios, conselho da família e 

societário. Segundo Silva (2012), o IBGC (2011), Álvares, Giacometti e Gusso (2008), 

Passos et al (2006) entre outros autores a adoção dessas estruturas e instrumentos 

podem maximizar a eficácia e indicar boas práticas de governança corporativa, 

societária e familiar. 

 

Gersick et al (1997) apresentam uma visão de como as empresas familiares 

podem se beneficiar de estruturas, planos e mecanismos, baseado no modelo dos 

três círculos (Figura 7), conforme o estágio de evolução em que ela se encontra: 

proprietário-controlador, sociedade de irmãos, consórcio de primos. Ao voltar-se para 

o futuro e planejar o seu desenvolvimento, essas empresas podem realizar e 

estruturar as atividades de modo coordenado, com pessoas responsáveis de acordo 

com o setor em que elas se encontram. 

 

As estruturas, planos e práticas do círculo da Propriedade – reuniões de 

acionistas, conselho de administração e plano patrimonial, como a constituição de 
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holdings já foram abordadas nas seções 2.1.5 e 2.1.6. Da mesma forma que as 

direcionadas ao círculo da Empresa com seus planos estratégicos e de 

desenvolvimento gerencial, bem como a estrutura de desenvolvimento da gestão 

organizacional. Assim, esta seção dará mais ênfase às do círculo da Família e os 

Planos de Continuidade e Contingência. 

 

 

Figura 7 – Estruturas e planos no modelo de três círculos 

Fonte: Gersick et al (19p97) 

 
 

O primeiro aspecto a ser tratado retoma a dimensão alinhamentos do modelo 

de Álvares, Giacometti e Gusso (2008). Em adição a elementos da categoria coesão 

societária e empresarial apontados na seção 2.1.5, Silva (2012) recomenda a 

elaboração de um conjunto de documentos com a finalidade de alinhar e apoiar a 

empresa familiar em sua administração. Dentre os documentos que devem descrever 

políticas, crenças, princípios e objetivos da família o autor aponta: i) missão, visão e 

valores da família, ii) acordo societário e código de ética da família, 

iii) política de negócios e de recursos humanos da família, iv) papéis do conselho de 

administração e da alta direção, v) política de sucessão familiar e patrimonial; vi) 

objetivos, cultura e filosofia da família; vii) governança familiar. 

 

Esses documentos podem ajudar e orientar a elaboração do Plano da  Família, 

apontando e definindo as visões sobre o futuro da família empresária. 
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Gersick et al (1997) destacam que o Conselho da Família, como veremos a seguir, 

pode organizar tarefas em um plano integrado da família, da mesma forma que há um 

plano estratégico que direciona o desenvolvimento da empresa. E complementam 

indicando que esse plano inclui na maioria dos casos quatro partes: história da família, 

visão de futuro, declaração da missão da família e um plano de ação. 

 

Em relação a boas práticas de governança familiar Silva (2012) apresenta que 

elas ajudam a família a obter transparência contábil e administrativa, assegurar 

tratamento equitativo, conhecer os riscos do negócio, certificar que as decisões do 

controlador serão fiscalizadas, saber dos direitos e deveres legais, garantir a 

continuidade de um retorno financeiro e adotar uma postura de responsabilidade 

social, entre outros benefícios. 

 

O outro aspecto da dimensão alinhamentos, da categoria regras de sucessão, 

tem os elementos gestão e patrimônio. Como já mencionado, a sucessão deve ser 

encarada com um processo, não como um evento isolado e se apresenta como um 

grande teste para empresas familiares. Seu planejamento e execução são complexos, 

levam tempo e nem sempre envolvem apenas decisões racionais. Muitos líderes da 

atual geração são resistentes ao planejamento da sucessão, pois seu resultado 

implicará em abrir mão de parte do poder, na divisão de responsabilidades e tomada 

de decisões e pela associação imediata com mudanças (PASSOS et al, 2006, apud 

WARD). 

 

Lansberg, citado por Gersick et al (1997), apresentou dois conceitos básicos no 

processo de sucessão que vão além da simples passagem da empresa de um  pai a 

um filho. O primeiro se refere a mudanças que envolvem a troca de pessoas e que 

podem impactar na estrutura e cultura organizacional. Está relacionado ao que a 

família tem em mente e vislumbra para o futuro em termos de controle e participação 

acionária. 

 

O segundo envolve mais emoções e está relacionado aos sonhos e aspirações 

que cada membro da família tem numa visão coletiva de futuro. Para alguns da 

geração mais velha o empreendimento pode representar um monumento de suas 

realizações com sucessores que venham repetir seus feitos e trajetória de 
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sucesso; outros podem encarar como uma oportunidade para a nova geração corrigir 

erros cometidos no passado. E para geração mais jovem a sucessão pode significar 

um sonho, uma visão, ou até uma fantasia do que lhe espera em termos de 

relacionamentos e ascensão perante cada membro da família. 

 

Parece haver consenso entre os autores pesquisados que a definição de regras 

de sucessão na gestão e patrimônio é um desafio importante para geração de valor e 

continuidade dos negócios, com impactos que podem influenciar a integridade da 

sociedade e das famílias proprietárias. 

 

Em termos de sucessão na gestão Álvares, Giacometti e Gusso (2008) e o 

IBGC (2011) a apontam como uma questão estratégica que coloca em jogo o 

desempenho da organização e seus resultados. O processo envolve decisões quanto 

ao controle, projeções de necessidades de recursos humanos, decisões se a empresa 

terá membros da(s) família(s) controladora(s) na gestão e envolve diretamente o 

principal executivo, que tem entre suas atribuições a responsabilidade de preparar e 

avaliar potenciais sucessores. Na ausência do CAD o processo deve ser monitorado 

pelo conselho de família ou de acionistas. E acrescentam que para a empresa obter 

um grau de excelência na sucessão da gestão deve haver: i) consenso entre 

acionistas e CAD quanto aos critérios e regras de sucessão, ii) planejamento formal 

para sucessão de líderes com implantação de ações efetivas, 

iii) monitoramento do processo da transição por parte do CAD, com análises, 

orientação e acompanhamento, iv) critérios para sucessão baseados em competência 

e mérito e se as regras são aplicadas igualmente para profissionais da família e do 

mercado. 

 

Em relação à sucessão patrimonial das ações, cotas e do conjunto de bens e 

direitos que representam o patrimônio líquido de uma pessoa física ou jurídica esta 

seção seguirá as proposições e orientações do IBGC (2011) e de Álvares, Giacometti 

e Gusso (2008). A definição de premissas e regras para o planejamento da sucessão 

da propriedade pode determinar a sobrevivência de empresas familiares que detém 

parcela grande do capital social de uma sociedade,  destacando a importância dos 

sócios prepararem herdeiros e potenciais sucessores de tal modo que estejam aptos 

a atuar como proprietários. 
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A estrutura societária das empresas e das famílias dos sócios vai determinar 

os instrumentos jurídicos de como o patrimônio do sócio ou acionista deve ser 

transferido no caso de seu falecimento ou dissolução conjugal. Com o objetivo de 

evitar a diluição patrimonial e consequente desequilíbrio social e empresarial é 

responsabilidade do proprietário estabelecer regras de sucessão para não colocar em 

risco a continuidade dos negócios. 

 

No âmbito da propriedade o IBGC (2011) e Álvares, Giacometti e Gusso (2008) 

indicam várias formas e instrumentos jurídicos de planejar a sucessão como a criação 

de holdings de controle, de participações e/ou patrimoniais, acordos de sócios, a 

escolha dos regimes de casamento e união estável, elaboração de testamentos, 

doações e fundos de investimentos, entre outros. 

 

A avaliação do estágio de maturidade e evolução das práticas de governança 

corporativa e societária na categoria sucessão, no elemento patrimônio, deve 

considerar regras claras no contrato social para administrar a pulverização do 

patrimônio (aceitação de herdeiros, cônjuges, conviventes, credores ou legatários e 

para retirada de sócios), planejamento sucessório do patrimônio completo e 

abrangente, para todos os sócios, cristalizando seus blocos com separação dos 

aspectos familiares da sociedade operacional e o planejamento tributário da 

transmissão do patrimônio. 

 

O conjunto de regras e processos do planejamento sucessório da gestão e do 

patrimônio recomendados pelo IBGC (2014) e apontados por Álvares, Giacometti e 

Gusso (2008), Silva (2012), Candeloro e Benevides (2014), Passos et al (2006) e Lodi 

(1998) podem ser sintetizados e estar representados nos planos patrimonial, 

estratégico e de continuidade referenciados por Gersick et al (1997). Como já 

mencionado, o CAD tem importante responsabilidade e deve exercer um papel 

fundamental na formulação e implantação do plano de continuidade, seguindo a 

determinação pela família da estrutura de participação acionária que deverá 

prevalecer na próxima geração e suas decisões quanto às regras e critérios dos 

candidatos da família à liderança. E como a alta administração foca e dedica boa 

parcela do seu tempo na execução dos planos operacionais e as famílias tendem a 

evitar pensar em possíveis crises também cabe ao CAD refletir sobre situações 

inesperadas e propor planos de contingência (GERSICK et al 1997). 
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Na dimensão estruturas também parece haver consenso entre os autores 

pesquisados sobre a instância da governança que deve administrar todos os aspectos 

e interesses da família em seus relacionamentos com a sociedade e os negócios: o 

Conselho de Família. Seu principal papel deve ser o de assegurar a continuidade da 

empresa, a união e harmonia entre as partes proprietárias e a integração das 

diferentes gerações (ÁLVARES, GIACOMETTI e GUSSO, 2008). 

 

Gersick et al (1997) indicam que o objetivo principal do conselho de família deve 

ser o de estabelecer um fórum onde os membros possam fortalecer os seus valores, 

necessidades e expectativas em relação à empresa e elaborar políticas que protejam 

os interesses de longo prazo da família. Álvares, Giacometti e Gusso (2008) 

acrescentam que além de tratar de valores e alinhar interesses em relação aos 

negócios, o conselho pode debater temas relacionados à sucessão e formas de lidar 

com conflitos. Sua composição, número de participantes, papel e atribuições 

dependem do estágio de desenvolvimento em que a família se encontra, assim como 

no círculo da propriedade, com suas estruturas de conselho de administração e 

reuniões de acionistas. O IBGC (2014) recomenda como objetivo inicial do conselho 

de família a elaboração de um Código de Conduta Familiar consolidando a missão, 

visão, valores e regras que deverão reger a relação da família com a sociedade e a 

empresa. E acrescentam que a empresa familiar ou multifamiliar deve considerar a 

constituição e implantação de um ou mais conselhos de família. 

 

Álvares, Giacometti e Gusso (2008) reforçam que a construção de um sistema 

efetivo, que estabeleça parâmetros de relações entre seus membros e entre a família 

e os negócios, pode contribuir para redução dos elevados índices de mortalidade de 

empresas familiares. Esse sistema, ao mesmo tempo em que interage, separa a 

família, da propriedade e empresa, respeitando os objetivos de cada dimensão. 

 

Em termos de operacionalização, de modo a garantir e determinar a eficácia 

dos conselhos de família Álvares, Giacometti e Gusso (2008) e Gersick et al (1997) 

recomendam algumas diretrizes: 

 

➢ Definição clara de poder, fronteiras e atuação em relação aos demais órgãos 

de governança nos processos de tomada de decisões e aconselhamentos; 
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➢ Definição de cronograma, frequência e regularidade para as reuniões, com 

pautas previamente estabelecidas; 

➢ Ter o conselho de administração como principal porta voz do conselho da 

família junto à administração da empresa; 

➢ Criar atmosfera favorável nas reuniões e assegurar que os participantes 

sintam-se à vontade para expressar suas opiniões, livres e seguros para explorar 

assuntos que não dominam ou que não detém muitas informações; 

➢ Estabelecimento de lideranças e responsabilidades destes em relação ao 

grupo; 

➢ Realizar reuniões fora da empresa e de casa, em ambiente agradável, mas não 

demasiadamente informais para assegurar utilidade e produtividade; 

➢ Considerar a participação de um facilitador profissional externo, ao menos nos 

estágios iniciais para orientar na estruturação, condução, promover a comunicação e 

apoiar a função educacional do conselho, transmitindo conceitos de gestão, família, 

empresa familiar, entre outros. 

 

Dentre as principais atribuições e escopo dos conselhos de família o IBGC 

(2014), Álvares, Giacometti e Gusso (2008), Silva (2012), Candeloro e Benevides 

(2014) e Passos et al (2006) apontam para ações como: 

 

➢ Definir e preservar os valores coletivos da família – história, cultura e visão 

compartilhadas; 

➢ Definir questões voltadas à propriedade e à família; 

➢ Manter a família informada sobre os negócios e a propriedade; 

➢ Manter o conselho de administração informado sobre os pontos de vista da 

família e promover o diálogo sobre expectativas da família em relação à remuneração 

do capital e formas de distribuição de dividendos; 

➢ Promover a comunicação, integração, educação  dos familiares e formação da 

futura geração de acionistas, prevenindo e equacionando conflitos e visualizando a 

empresa como fator de união e continuidade da família; 

➢ Estabelecer regras de ingresso e saída dos familiares na empresa em cargos 

na administração ou conselho; 

➢ Elaborar o protocolo e plano das famílias proprietárias, destacando valores, 

princípios e ética; 
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➢ Elaborar políticas e critérios para proteção patrimonial de bens pessoais de 

familiares, separando-os dos da empresa e tomar decisões quanto a investimentos, 

imóveis, casamentos e uniões estáveis, partilha e herança, que possam por em risco 

o patrimônio comum; 

➢ Elaborar e levar para aprovação, em reunião ou assembleia de sócios, 

mecanismos de liquidez de participação e transações acionárias. 

 

Ainda na dimensão de estruturas, no círculo da Família, Passos et al (2006) 

apresentam uma relativamente nova para a grande parte das famílias empresárias no 

Brasil: o escritório da família, ou family office. Trata-se em um escritório ou, de acordo 

com o porte e necessidades da família, de uma empresa para administrar o patrimônio 

da família, seus imóveis, aplicações financeiras, participações em outros 

empreendimentos, das pessoas físicas. O objetivo é agregar valor a esses ativos e 

melhorar o planejamento fiscal dessas pessoas. Outra função que essa estrutura pode 

assumir é a de centralizar a contratação de serviços como seguros, manutenção 

residencial e segurança. O sucesso do escritório da família depende de sua atuação 

direta com o conselho da família, suportando a boa governança e os processos de 

gestão profissional. 

 

Os mesmos autores trazem, ainda no círculo da Família, a estrutura do 

conselho de herdeiros, um ambiente de convivência, aprendizagem do exercício 

societário e debates das novas gerações. Entre algumas vantagens Passos et al 

(2006) destacam que nesses fóruns, com encontros regulares, podem surgir 

lideranças e futuros conselheiros a partir da troca de informações e experiências entre 

os jovens membros. Mais, que ao oportunizar esse tipo de relação cria-se um espaço 

para tomada de decisões conjuntas, divisão de responsabilidades e prática da 

representação como mecanismos para obter credibilidade junto às gerações 

anteriores. E concluem que a adoção dessa prática pode contribuir para evitar 

possíveis crises na transição de gerações futuras. 



105 
 

 

3- METODOLOGIA 

 
Este capítulo tem por objetivo apresentar a estratégia de pesquisa, técnicas, 

métodos e instrumentos utilizados para coleta e análise de dados, indicar os aspectos 

relacionados ao ambiente empresarial pesquisado e algumas limitações que 

orientaram decisões quanto aos procedimentos metodológicos. 

Todo pesquisador dispõe de numerosas fontes e instrumentos importantes de 

Informação que podem auxiliar a construção de respostas para a pergunta e objetivos 

da pesquisa. O desafio reside em onde e como coletar, como selecionar e se 

beneficiar de fontes seguras e de alta qualidade (YIN, 2001). Nessa etapa, os dados 

e informações se tornam matéria prima fundamental para o problema que se pretende 

investigar. A definição das fontes e a revisão da literatura ampliam a compreensão 

dos fatos, teorias e conceitos já construídos, podem evidenciar a percepção do 

problema e conduzir o trabalho aos estágios subsequentes de tratamento, 

classificação, análise e sistematização das informações obtidas (LAVILLE e DIONNE, 

1999). 

 

Para auxiliar o processo de investigação e atender aos objetivos geral e 

específicos, definidos na seção 1.1, esta pesquisa adotou como estratégia o estudo 

de caso, que não exige controle sobre eventos comportamentais e foca em 

acontecimentos contemporâneos (YIN, 2001). Ao mesmo tempo, esta estratégia 

possibilitou aprofundar o estudo, aumentar os conhecimentos sobre as áreas de 

investigação (MATTAR, 1996) e ajudou na compreensão dos aspectos de gestão da 

organização pesquisada. 

 

De acordo com Gil (2008) e Yin (2001) as pesquisas podem se diferenciar 

quanto aos objetivos e procedimentos técnicos de coleta de dados e análises. Quanto 

aos objetivos essa pesquisa foi de caráter descritivo e utilizou técnicas padronizadas 

para coleta de dados, teorias e práticas dos temas chave, reconhecidas e aceitas no 

meio acadêmico e empresarial, para descrever como as mesmas foram adotadas pela 

empresa pesquisada. 
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3.1 AMBIENTE DA PESQUISA 

 
O ambiente empresarial dessa pesquisa, isto é, de empresas brasileiras de 

capital fechado que compõem a cadeia produtiva agro alimentar é muito amplo. É 

composto por empresas de controle familiar ou não de diferentes portes, produtoras, 

fornecedoras e distribuidoras de matérias primas, insumos, máquinas e implementos 

agrícolas, produtores e empresários rurais, agentes de fomento, moinhos, usinas de 

açúcar, álcool e biodiesel, empresas transportadoras, armazenadoras e de logística, 

brokers e traders, indústrias processadoras, atacadistas e redes de varejo, entre 

outros agentes, até chegar aos consumidores finais. Também faz parte dessa cadeia 

produtiva a agricultura familiar e orgânica, entre outras formas de organizações, como 

pequenas cooperativas agro florestais e grandes cooperativas agroindustriais. 

 

Segundo a ANDAV (2014), o número de empresas legalizadas que 

comercializam insumos agrícolas é de 5.839, excluindo-se desse total as cooperativas 

que não se enquadram ao perfil de classificação da natureza jurídica, estrutura e tipo 

de controle pesquisado. O Censo Agropecuário do IBGE (2006) aponta mais de 5 

milhões de propriedades rurais, das quais mais de 84,4% sendo  da agricultura 

familiar. Excluindo-se esse grupo de produtores por também não atender ao tipo de 

empresa que se pretende investigar, ainda teríamos mais de 

800.000 propriedades, distribuídas entre produtores independentes e grupos 

familiares e empresariais. E, segundo a ABIMAQ (2015), o número de empresas 

fabricantes de máquinas e implementos agrícolas e de equipamentos de irrigação 

ultrapassa 700. Apenas esses 3 grupos ultrapassam 800.000 empresas de capital 

fechado e controle familiar. Daí a opção pela estratégia do estudo de caso com uso 

de técnicas como observação direta, análise documental e entrevistas, dentre outras 

que serão descritas a seguir. 

 

3.2 SELEÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO CASO 

 
A seleção da empresa foi típica e por acessibilidade (LAVILLE e DIONNE, 

1999) com recorte da cadeia e seleção de uma organização de origem familiar cujos 

dados e informações, perfil e representatividade no setor serviram para construção do 

estudo de caso. A escolha da empresa foi feita observando os seguintes critérios: 

➢ Área de atuação - produção agropecuária; 
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➢ Porte - instituição de grande porte com produção diversificada de alimentos e 

commodities - cana-de-açúcar, laranja in natura e suco concentrado de laranja, soja, 

amendoim e pastagens que atendem a produção de proteína de origem animal; 

➢ Capacidade de produção - larga escala, pode atender demandas do mercado 

interno e externo e cujas operações promovem impactos econômicos, sociais e 

ambientais; 

➢ Natureza - sociedade anônima e de capital fechado; 
 

➢ Forma de controle - definido; 
 

➢ Origem – familiar; 
 

➢ Tipo de controle – não familiar; 
 

➢ Ter potencial para adoção de práticas de governança corporativa e 

sustentabilidade em suas estratégias empresariais. 

 

A empresa selecionada foi a Agroterenas S.A Citrus, Agroterenas S.A. 

Industrial Citrus e Agroterenas S.A. Cana, com escritórios comerciais em Assis/SP e 

São Paulo/SP e unidades produtivas e industriais nos municípios de Santa Cruz do 

Rio Pardo e Paraguaçu Paulista, no interior do Estado de São Paulo e Rio Brilhante, 

Mato Grosso do Sul. 

 

3.3 PROCEDIMENTOS PARA COLETA, ANÁLISE E SISTEMATIZAÇÃO DOS 

DADOS 

 

Esta pesquisa adotou como procedimento metodológico para avaliar o estágio 

das práticas de GC da Agroterenas o modelo de assessment elaborado por Álvares, 

Giacometti e Gusso (2008) para empresas brasileiras de controle familiar, de capital 

fechado. 

 

O modelo apresenta os seguintes objetivos (ÁLVARES, GIACOMETTI e 

GUSSO, 2008; pg 228): 

➢ Avaliar o estágio e as evoluções das práticas de governança na empresa; 
 

➢ Identificar gaps e oportunidades de melhorias do sistema de governança; 
 

➢ Sensibilizar os acionistas e a direção da empresa para o desenvolvimento da 

GC; 
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➢ Fornecer orientações para alinhamento da GC às melhores práticas; 
 

➢ Identificar e remover obstáculos para o aprimoramento da governança na 

empresa; 

➢ Contribuir para evolução e diferenciação nas dimensões Família, Propriedade 

e Gestão nas empresas familiares. 

 

O referido modelo concilia conceitos e práticas de governança corporativa 

internacionalmente aceitas, adaptados à realidade de empresas brasileiras de 

controle compartilhado ou pulverizado - capital aberto e de controle familiar – capital 

aberto ou fechado. Demanda que as entrevistas sejam presenciais, com os atores do 

sistema de governança da empresa, análise de evidências e comprovações formais 

das dimensões, categorias, elementos e métricas que serão avaliadas. 

 

O modelo de diagnóstico de governança da empresa é fundamentado em 5 

dimensões: alinhamentos, conformidades, sustentabilidade, estrutura e processos. O 

total de pontuação, 1.000 pontos, para estabelecer o estágio em que a mesma se 

encontra é ajustado e varia em cada dimensão conforme os 3 tipos de organizações 

apontados acima (Quadro 13). Essa ponderação considera o grau de importância e 

impacto de cada item avaliado, em cada tipo de empresa. 

 
 

 

 
DIMENSÕES 

Controle 
compartilhado ou 

pulverizado 

 

Controle familiar 

Aberta Aberta Fechada 

Alinhamentos 100 140 240 

Conformidades 90 90 60 

Sustentabilidade 150 150 150 

Estruturas 360 320 260 

Processos 300 300 300 

Total de Pontos 1000 1000 1000 

 

Quadro 13 – Resumo dos pontos por dimensão 

Fonte: Álvares, Giacometti e Gusso (2008) 

 

As dimensões são ainda distribuídas em categorias, elementos e métricas 

(Quadro 14), onde cada elemento é avaliado por uma ou mais métricas. Aqueles que 

não se aplicam a determinado tipo de empresa tem peso 0. A pontuação das 
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métricas pode variar de 0 = 0%, 5 = 50% e 10 = 100%, com atribuição de percentual 

que indica e grau e estágio da prática, conforme a descrição de cada uma delas 

proposta pelos autores. Como a metodologia original permite interpolações, ou seja, 

escalas de 25% e 75% o estudo de caso adotou esse procedimento. 

 
 

Dimensões Categorias Elementos Métricas 

Alinhamentos 2 6 24 

Conformidades 2 6 24 

Sustentabilidade 2 5 25 

Estruturas 3 15 67 

Processos 2 10 40 

Total 11 42 180 

 

Quadro 14 – Estrutura do modelo de governança 

Fonte: Álvares, Giacometti e Gusso (2008) 

 

O resultado é representado graficamente pelo mapa de pontuação por 

categoria que indicará o estágio e grau de efetividade da adoção de práticas de 

governança corporativa que a empresa se encontra: 0 – 200 pontos/iniciação, 201 – 

400 pontos/aplicação, 401 – 600/padrão, 601 – 800 pontos/diferenciação, 801 – 

1.000/excelência (Quadro 15). 

 

Quadro 15 – Mapa de pontuação por dimensão e categoria 

Fonte: Álvares, Giacometti, Gusso et al. (2008). Adaptado pelo autor 
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Na dimensão da sustentabilidade, além das categorias, elementos e métricas 

avaliados conforme a metodologia de Álvares, Giacometti e Gusso (2008) também 

foram relacionadas práticas, projetos e iniciativas adotadas pela empresa com o Pacto 

Global. Por meio desse levantamento foi elaborado o Painel de Iniciativas 

Sustentáveis da Agroterenas (Quadro 16), ajustado à questão da produção de 

alimentos com seus impactos ambientais e sociais, que contribuiu para atender ao 

quarto objetivo específico da pesquisa. 

 

 

 
Quadro 16 – Painel de iniciativas sustentáveis da Agroterenas e sua relação com o Pacto Global 

Fonte: COPEL (2014). Adaptado pelo autor. 

 

 
A etapa de investigação também adotou como instrumento o quadro de 

categorias ou quadro operacional da pesquisa elaborado pelo autor (Quadro 17). 

Segundo Laville e Dionne (1999) esse procedimento permite estabelecer um conjunto 

de indicadores que contribuem para coleta e tratamento de dados e delimitação do 

referencial teórico. 

 

As entrevistas com o sócio controlador e sua esposa e a pesquisa em livros 

publicados pela família (BARBOSA, 2000 e CHIARINELLI, 2007) com descrições, 

fotos e reprodução de documentos da evolução da família empresária permitiram 

analisar os antecedentes históricos que influenciaram as práticas de GC e 

sustentabilidade na Agroterenas. 
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CATEGORIA SUBCATEGORIA SUBCATEGORIA 

GOVERNANÇA 
CORPORATIVA 

Contextualização 
Concepções Teóricas 

 
 

Práticas e Instrumentos 

Evolução Histórica e Marcos 
Conceitos, Definições e Princípios 
Teorias e Conflitos de Agência, 
Firma e Contrato 
Estrutura, processos e Mecanismos 

SUSTENTABILIDADE Contextualização 
Concepções Teóricas 

 
 

Práticas e Instrumentos 

Evolução Histórica e Marcos 
Abordagens, Conceitos e Definições 
Estágios da sustentabilidade nas 
empresas e ferramentas de 
monitoramento 
Pacto Global, ODM e ODS 

EMPRESA FAMILIAR 
BRASILEIRA DE 
CAPITAL FECHADO 

 
 
 
 
 
 
 

ESTUDO DE CASO 

Concepções Teóricas 

 
 
 
 

Desafios da empresa 
familiar 
Estrutura e práticas de 
Governança 

Definições 
Sucessão 
Profissionalização 
Modelo dos 3 Círculos 
Estágios do Ciclo de Vida de 
Empresas Familiares 
Perenidade 

 

Conselho de Administração e de 
Família 
Comitês, Assessorias e Auditorias 
Plano/Protocolo da Família 
Escritório da Família 

 

Quadro 17: Quadro Operacional - Categorias e Subcategorias 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
 

3.3.1 Coleta dos Dados, Fontes e Evidências 

 
A fim de fornecer maior amplitude e credibilidade às avaliações e aumentar a 

qualidade das análises do estudo de caso a pesquisa utilizou princípios importantes 

para a etapa de coleta de dados (YIN, 2001): i) uso de várias fontes de evidências, 

ii) criação de um banco de dados eletrônico para armazenar e acessar as evidências 

(formato, Word, Excel e Power Point, além de fotos e croquis) e iii) a adoção da 

sequência apresentada por Álvares, Giacometti e Gusso (2008) para tornar claro o 

processo da preparação, coleta de dados e execução do trabalho. 

 

A etapa da pesquisa de revisão bibliográfica permitiu amadurecimento e 

aprofundamento da pergunta e dos temas centrais da pesquisa (MATTAR, 1996) e 

deu sustentação à fundamentação teórica. O levantamento foi feito a partir da busca 

de conceitos, definições, teorias, marcos históricos e dados oficiais na literatura 
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científica - livros, publicações especializadas, periódicos, artigos e em sistemas 

eletrônicos como EBSCO, SCIELO e GOOGLE ACADÊMICO. 

 

As entrevistas, enquanto uma das mais importantes fontes de informação para 

estudos de caso (YIN, 2001) foram presenciais, em profundidade e seguiram o modelo 

de assessment de Álvares, Giacometti e Gusso (2008). O roteiro estruturado (ANEXO 

1) foi aplicado com o sócio controlador e sua esposa, individualmente com o diretor 

da unidade de cana e em conjunto com o diretor da unidade de citrus e o diretor 

administrativo financeiro. A opção pelas diferentes formas de abordagem – individuais 

e simultâneas, ocorreu por disponibilidade de agenda dos envolvidos e para assegurar 

confidencialidade ao sócio controlador e sua esposa para tratar de temas relacionados 

à Família e Propriedade. 

 

Em complemento ao roteiro estruturado outras entrevistas presenciais e à 

distância, via e-mail e telefone, com roteiros semiestruturados, ocorreram com 

colaboradores de níveis gerenciais e operacionais. Esse grupo de entrevistados 

totalizou 11 pessoas entre gestores e especialistas atuantes nos processos 

pertinentes à pesquisa (Quadro 18). O objetivo foi levantar dados, informações e 

evidências, notadamente, de iniciativas e projetos de sustentabilidade e 

comprovações do sistema de governança. 

 

 
SETOR CARGO 

Controladoria Gerente 

Operação Agrícola Gerente 

Produção Industrial Gerente 

Produção e Logistica Gerente 

 
Recursos Humanos 

Supervisão RH 

Supervisão T&D e Seleção 

Analista T&D e Seleção 

Planejamento Agrícola Supervisão 

Qualidade Coordenação 

Segurança do Trabalho Engenheiro 

Desenvolvimento Tecnológico Supervisor 

 
Quadro 18: Setor e cargo dos entrevistados 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A pesquisa e acesso a outras fontes de evidências como documentos, registros 

de arquivos e observação direta (YIN, 2001) possibilitaram contextualizar os tópicos 

chave da pesquisa com o ambiente empresarial do agronegócio e as investigações, 

análises e conclusões de como a adoção de práticas de governança corporativa e 

iniciativas de sustentabilidade potencializam a perenidade de empresas familiares de 

capital fechado. Dentre essas fontes podemos citar atas de reuniões e de 

assembleias, código de ética, instrução para homologação de fornecedores, manual 

de refeição, plano de saúde e de segurança do trabalho, memorial descritivo de 

controle de pragas e doenças e de preparo de solo, planilhas de levantamento de 

pragas, indicadores de produção de horta, consultas e utilização de convênio médico 

e fotos. 

 

3.3.2 Procedimentos da Aplicação do Modelo de Assessment: 

 
Esta etapa também obedeceu às recomendações do modelo de Álvares, 

Giacometti e Gusso (2008), do planejamento, execução e avaliação, à devolutiva aos 

protagonistas do sistema de gestão e governança da empresa, a saber: 

1- Planejamento: 
 

- reunião para compreensão do modelo de governança e alinhamentos da 

metodologia; 

- coleta de documentos, relatórios de gestão e demais evidências; 
 

- agendamentos, calendário de reuniões e confirmações das entrevistas. 

2- Execução: 

- entrevistas, que poderão ser individuais ou em grupo; 
 

- análise documental. 
 

3- Avaliação: 
 

- relatório de avaliação por métrica; 
 

- relatório de análise por categoria com indicação de pontos fortes e pontos a 

desenvolver; 

- insights e orientações. 
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4- Devolução: 
 

- reuniões de validação e feed-back; 
 

- pacote de recomendações de melhorias no desenvolvimento da governança na 

empresa. 

O início da pesquisa foi precedido de declarações verbais e por escrito, entre o 

pesquisador e os entrevistados, para garantir que suas identidades seriam 

preservadas, ao mesmo tempo em que na reunião de validação e feed-back foi obtida 

autorização (ANEXO 2) para publicar o estudo de caso na forma de dissertação de 

mestrado e artigo científico. 

 

3.3.3 Análise e Sistematização dos Dados 

 
A análise dos dados da empresa objeto do estudo de caso e dos resultados 

das entrevistas será qualitativa. Godoy (1995) explica que: 

a pesquisa qualitativa não procura enumerar e/ou 

medir os eventos estudados, nem emprega 

instrumental estatístico na análise dos dados. Parte 

de questões ou focos de interesses amplos, que vão 

se definindo a medida que o estudo se desenvolve. 

Envolve a obtenção de dados descritivos sobre 

pessoas, lugares e processos interativos pelo contato 

direto do pesquisador com a situação estudada, 

procurando compreender os fenômenos segundo a 

perspectiva dos sujeitos, ou seja, dos participantes da 

situação em estudo (GODOY,1995, pg.58) 

 

 
Os dados e informações foram sistematizados de acordo com o modelo de 

assessment de Álvares, Giacometti e Gusso (2008) e analisados conforme as práticas, 

mecanismos e estruturas de governança corporativa recomendadas pelo IBGC, para 

empresas de capital fechado. 

 

A análise qualitativa também considerou o referencial teórico, o quadro de 

categorias e a experiência profissional e acadêmica do autor, para sistematizar os 

dados e resultados das entrevistas na forma de um painel estabelecendo a relação 

das iniciativas e programas de sustentabilidade adotados pela empresa, com o Pacto 

Global. 
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3.4 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 
O estudo de caso enquanto estratégia de pesquisa sofre alguns preconceitos e 

levanta algumas preocupações como destaca Yin (2001). Alguns críticos à estratégia 

apontam a falta de rigor, quando há negligência com evidências equivocadas ou 

visões tendenciosas por parte dos pesquisadores. Outro aspecto refere-se a 

preocupação quanto à falta de elementos para fazer generalizações científicas, 

especialmente em se tratando de estudo de caso único, como esta pesquisa. Há ainda 

uma terceira crítica aos estudos de caso quanto ao tempo, isto  é, a longa duração 

que a coleta de dados ou observações participantes pode levar (YIN, 2001). 

 

Em relação à primeira preocupação essa pesquisa seguiu rigorosamente o 

modelo de assessment de Álvares, Giacometti e Gusso (2008) em todas as etapas, 

incluindo as recomendações quanto à coleta de dados, fontes de evidências e criação 

de um banco de dados (YIN, 2001) eletrônico para armazená-las e acessá- las. Outra 

medida adotada para evitar visões e interpretações tendenciosas foi o cuidado com a 

seleção e número de entrevistados (16 no total), com abordagens individuais e 

simultâneas, o que trouxe uma visão ampliada e compartilhada de todas as 

dimensões, categorias, elementos e métricas investigados. E sempre que necessário 

houve a verificação presencial, por telefone, ou e-mail. Outra medida foi o processo 

de devolutiva para a Agroterenas, com apresentação, validação e feed- back do caso, 

das conclusões e recomendações. 

 

No que diz respeito às generalizações, mesmo quando são selecionados casos 

típicos e representativos, que possam refletir situações análogas, Laville e Dionne 

(1999) destacam que a estratégia exige bastante cautela por parte dos pesquisadores 

quando da apresentação das conclusões. Yin (2001), de outro lado, reconhece que 

mesmo os estudos de caso únicos possibilitam generalizações analíticas na medida 

em que se utiliza de teorias já desenvolvidas. Esse caso específico usou teorias, 

definições, códigos e princípios de Governança Corporativa, Sustentabilidade e 

Empresa Familiar reconhecidos e aceitos no meio empresarial e científico. 

Diferentemente de generalizações estatísticas, que fazem inferências sobre uma 

população ou universo determinado com base em dados coletados numa 
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amostra e fórmulas criadas para determinar o grau de confiança e certeza dos 

resultados (YIN, 2001). 

 

Reconhecido por Yin (2001), Mattar (1996) e Laville e Dionne (1999), estudos 

de caso tem como vantagem a possibilidade de aprofundar questões e investigações 

da pesquisa, além de permitir ajustes nas abordagens e instrumentos na medida em 

que o estudo avança. 

 

Outros fatores de ordem prática e operacional limitaram a pesquisa como o 

acesso e a disponibilidade de tempo de alguns colaboradores da empresa, dados 

difusos do setor pela falta de informações, número de entidades envolvidas  na coleta 

e disponibilidade dos mesmos e, em alguns casos, falta de cooperação e pró- 

atividade das empresas em fornecer tais informações para suas respectivas 

associações de classe. Restrições orçamentárias também impediram quantidade 

maior de interações presenciais devido à Agroterenas estar localizada no interior do 

Estado de São Paulo e o pesquisador residir em Curitiba/PR. 

 

3.5 PRODUTO 

 
Esta pesquisa tem por objetivo identificar e analisar práticas de governança 

corporativa e sustentabilidade que podem potencializar a perenidade de empresas 

familiares brasileiras de capital fechado do setor de produção de alimentos. 

 

Como resultado pretende-se apresentar: 

 
➢ O diagnóstico empresarial indicando o estágio de GC que a empresa objeto do 

estudo de caso se encontra; 

➢ O mapeamento de iniciativas, programas, políticas e sistemas de gestão de 

sustentabilidade adotados por essa empresa e sua relação com o Pacto Global; 

➢ Conclusões e recomendações de oportunidades de melhorias apoiado 

fundamentalmente no Modelo de Governança Corporativa da Empresa Brasileira, 

proposto por Álvares, Giacometti e Gusso (2008), no Caderno de Boas Práticas de 

Governança Corporativa para Empresas de Capital Fechado do IBGC (2014) e nas 

Estruturas e Planos para Guiar o Desenvolvimento de Empresas Familiares de 

Gersick et al (1997). 
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Espera-se ainda que o resultado do trabalho, com seus instrumentos, análises 

e recomendações venha a ser útil a outras organizações do mesmo perfil e setor e ao 

meio acadêmico para inspirar a adoção de práticas e estratégias de gestão 

sustentável apoiadas em princípios de governança corporativa. 
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4- ESTUDO DE CASO: PRÁTICAS, INSTRUMENTOS E MECANISMOS DE 

GOVERNANÇA CORPORATIVA E INICIATIVAS DE SUSTENTABILIDADE 

APLICADAS NA AGROTERENAS 

 

Este capítulo apresenta as características da organização, seu histórico, 

práticas, mecanismos e iniciativas de governança e sustentabilidade atualmente 

adotadas pela Agroterenas. Os dados e informações foram coletados mediante  visita 

presencial, questionário aplicado com entrevistas em profundidade individuais e em 

grupo, consulta à web site, livros da família, documentos e evidências enviadas pela 

empresa. 

O estudo de caso, enquanto a estratégia de pesquisa adotada permitiu 

aprofundar as investigações para responder à pergunta da pesquisa e aos seguintes 

objetivos: i) avaliar o estágio de GC que a empresa selecionada se encontra, ii) 

analisar a evolução histórica da família empresária e sua influência na adoção de 

práticas de GC e sustentabilidade e iii) estabelecer a relação das iniciativas de 

sustentabilidade com o Pacto Global. 

 
 

4.1 A ORGANIZAÇÃO 

 
A Agroterenas é uma empresa privada, presentemente de estrutura e 

composição não familiar, de capital fechado, cujo controle majoritário está nas mãos 

de um único indivíduo (IBGC, 2014). Fundada em 2010 é fruto da divisão dos ativos 

do Grupo  NovAmérica,  de  origem  familiar  e  atua  no  cultivo  da  cana-de- açúcar, 

laranja in natura e suco de laranja concentrado. A figura 8 representa sua composição 

acionária e os negócios que estão sob o comando do sócio controlador 

(AGROTERENAS, 2015). 
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Figura 8 – Composição acionária Agroterenas 

Fonte: Agroterenas (2015) 

 
 

Com unidades produtoras de cana em Paraguaçu Paulista/SP e Deodápolis/MS 

e de laranja e suco concentrado em Santa Cruz do Rio Pardo/SP, a partir de 2013 

passou a cultivar soja e amendoim, totalizando mais de 100.000 hectares de área 

cultivada entre fazendas próprias e arrendadas. Sua produção de cana de açúcar 

ultrapassa 4,5 milhões de ton/ano, 7 milhões de caixas de laranja in natura/ano e 11 

mil ton/ano de suco concentrado de laranja, 76.500 sacas de soja/ano e 80.000 sacas 

de amendoim/ano (AGROTERENAS, 2015). 

 

A produção de laranja abastece o mercado interno in natura, produção de suco 

concentrado para o mercado interno e externo e indústrias de terceiros. A produção 

de cana no Estado de São Paulo é destinada às usinas da Raízen e no Mato Grosso 

do Sul à Odebrecht Agroindustrial. A de soja à Cargill e a de amendoim segue para 

Coplana, para processamento e exportação (AGROTERENAS, 2015). 

 

Para atender às exigências do mercado interno e externo a Agroterenas possui 

elevados padrões de qualidade e rastreabilidade em todo processo produtivo. O 

controle de produção e processamento da laranja in natura e do suco é auditado e 
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certificado como Garantia de Origem, seguindo normas locais e internacionais de boas 

práticas agrícolas e de segurança. A empresa crê que dessa forma contribui para 

preservação ambiental, com benefícios à sociedade e à saúde dos consumidores. 

 

Da extração do suco de laranja são obtidos subprodutos como D´Limonene 

(óleo fino incolor, com leve odor cítrico) e o Óleo Essencial, destinados à indústria de 

produtos químicos, solventes, aromas, tintas, resinas e cosméticos. E a Polpa Cítrica 

Úmida, chamada de bagaço da laranja, utilizada como complemento de nutrição 

animal (AGROTERENAS, 2015). 

 

Atualmente a Agroterenas (2015) gera mais de 4.500 empregos diretos nas 

regiões onde atua, tem como missão gerar valor ao negócio e a sociedade de forma 

sustentável com aprendizado contínuo e como visão estar entre as empresas mais 

eficientes nos setores onde atua. Pauta suas atividades no respeito e 

responsabilidade com os objetivos corporativos, na ética e transparência para gerar 

confiança e fortalecer seus relacionamentos, na criatividade, humildade e curiosidade 

como características para fomentar o aprendizado e a inovação e no equilíbrio da 

lucratividade com justiça e respeito socioambiental para promover sua perenidade. 

 

A empresa, embora com poucos anos de atividade no mercado, desde a sua 

constituição adota um modelo profissionalizado de gestão, onde não se verifica em 

nenhum quadro funcional a ocupação por membros da família do sócio controlador. 

Com exceção da função de presidente/CEO, exercida pelo próprio fundador, todos os 

demais cargos são preenchidos por profissionais do mercado. Diretamente ligados a 

ele, conforme representado no Organograma Funcional (Figura 9) se encontra a 

diretoria executiva com um diretor administrativo-financeiro, um diretor da unidade de 

cana e um diretor da unidade de citrus, que também é responsável pela produção e 

cultivo de soja e amendoim. 

 

A administração nos níveis diretivo e gerencial é compartilhada, com menos 

níveis hierárquicos. Nos níveis operacionais é possível verificar uma verticalização 

maior pela própria natureza dos negócios, para assegurar o cumprimento de 

atividades diretamente relacionadas à preparação do solo, manejo, cultivo e colheita 
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das culturas, manutenção de máquinas e equipamentos, processos de distribuição e 

industrialização, entre outros. 

 

 

 
Figura 9 – Organograma Funcional 

Fonte: Agroterenas (2015) – elaborado pelo autor 

 
 
 

Na próxima seção será avaliado o estágio de governança que a Agroterenas se 

encontra a partir das informações, fontes, evidências e procedimentos metodológicos 

utilizados para a coleta, análise e sistematização dos dados da pesquisa. 
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4.2 ESTÁGIO DE ADOÇÃO DAS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA 

CORPORATIVA DA AGROTERENAS 

 

Como apresentado na seção 3.3 da metodologia, para responder a um dos 

objetivos específicos - avaliar o estágio de adoção das práticas de GC que a empresa 

se encontrava, foi empregado o modelo de assessment de Álvares, Giacometti e 

Gusso (2008). 

 

A análise qualitativa e a sistematização dos dados também considerou a 

revisão de conceitos, o Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa 

(IBGC, 2009), o Caderno de Boas Práticas de Governança Corporativa para Empresas 

de Capital Fechado (IBGC, 2014), o referencial teórico e a observação direta do 

pesquisador. 

 

O resultado do diagnóstico, representado graficamente no Mapa de Pontuação 

por Categoria, Tabela 1, é fundamentado nas dimensões de alinhamentos, 

conformidades, sustentabilidade, estrutura e processos, cujo total da pontuação é de 

1.000 pontos. As dimensões são distribuídas em categorias e elementos, totalizando 

180 métricas avaliadas. Esse resultado indicou o estágio e grau de efetividade da 

adoção de práticas de GC da Agroterenas. 

 

Tabela 1 – Mapa de Pontuação por Categoria 

Fonte: Álvares, Giacometti e Gusso (2008), elaborado pelo autor 
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Segundo Álvares, Giacometti e Gusso (2008) o total de pontuação alcançado 

pela Agroterenas indica que ela se encontra no estágio de “Aplicação”, ou seja, que 

tem enfoques adequados em alguns elementos, de determinadas dimensões. Suas 

práticas guardam certa coerência, mas ainda é possível verificar muitas lacunas e 

oportunidades de aperfeiçoamento no sistema de governança que serão 

apresentadas no capítulo das conclusões e recomendações. 

 

Na dimensão de alinhamentos, categoria Coesão Societária e Empresarial, 

elemento Valores e Crenças (Quadro 19), conforme a metodologia aplicada, a 

empresa obteve a máxima pontuação na métrica Alinhamento de Valores entre os 

Sócios e Acionistas uma vez que pertence a um único sócio controlador, com absoluto 

conhecimento dos mesmos. Na métrica Disseminação dos Valores o resultado foi 

parcial, pois não houve comprovação de que são conhecidos em todos os níveis 

operacionais. E a métrica Prática dos Valores na Empresa não obteve pontuação, pois 

não existe medição periódica quanto ao grau de prática dos valores. 

 

 

1.1.1 

Valores e 

Crenças 

 

40 

13,33 
1.1.1.1 Alinhamento de valores entre os sócios ou 
acionistas 

10 1.1.1.2 Disseminação dos valores na empresa 

0 1.1.1.3 Prática dos valores na empresa 
 
 

Quadro 19 – Mapa de pontuação Dimensão Alinhamento – Categoria Coesão Societária e 

Empresarial 

Fonte: Álvares, Giacometti e Gusso (2008), elaborado pelo autor 

 
 

Na mesma dimensão e categoria, no elemento Missão e Visão (Quadro 20), o 

resultado foi parcial na métrica Missão, que não traduz em sua declaração os produtos 

e serviços que a empresa entrega para o mercado. O mesmo em relação à Visão, que 

de acordo com a metodologia é “vaga”, com algum direcionamento para os objetivos 

estratégicos. As métricas Missão e Visão Expressam Compromisso de 

Sustentabilidade e Processo de Compartilhamento da Visão obtiveram 50% da 

pontuação, pois respectivamente, não expressam de modo formal e inequívoco tal 

compromisso e o processo de compartilhamento não é participativo envolvendo todos 

os líderes funcionais e conselho de administração. 
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1.1.2 

Missão e Visão 

 

 
40 

7,5 1.1.2.1 Missão 

7,5 1.1.2.2 Visão 

5 
1.1.2.3 Missão e Visão expressam compromisso de 
sustentabilidade 

5 1.1.2.4 Processo de Compartilhamento da visão 

 

Quadro 20 – Mapa de Pontuação Dimensão Alinhamento – Categoria Coesão Societária e 

Empresarial 

Fonte: Álvares, Giacometti e Gusso (2008), elaborado pelo autor 

 
 

 

Nos resultados das métricas do elemento Código de Conduta, representados 

graficamente no Quadro 21, somente a que se refere a Medidas de Consequência 

obteve pontuação máxima. Como a empresa não tem CAD constituído não houve 

pontuação quanto ao Monitoramento do Código. Em relação aos Compromissos 

Éticos, embora explicitados no mesmo (SILVA, 2012), não se pode afirmar que são 

incorporados e compreendidos em todos os níveis da organização, razão pela qual 

não se pode assegurar que todos o conhecem e estão comprometidos. Daí o resultado 

parcial em ambas as métricas. 

 

 

 
1.1.3 

Código de 

Conduta 

 

 
40 

5 1.1.3.1 Compromissos éticos 

5 1.1.3.2 Comprometimento com o Código de Conduta 

0 
1.1.3.3 Monitoramento do Código pelo Conselho de 
Administração 

10 1.1.3.4 Medidas de Consequência 
 

Quadro 21 – Mapa de Pontuação Dimensão Alinhamento – Categoria Coesão Societária e 

Empresarial 

Fonte: Álvares, Giacometti e Gusso (2008), elaborado pelo autor 

 
 

No elemento Acordo de Acionistas, Quadro 22, não foram apresentadas 

evidências formais que viessem confirmar a Efetividade e Abrangência do Acordo e a 

Inexistência de Transações com partes Relacionadas, mesmo levando em 

consideração que a Agroterenas pertence a um único sócio controlador (IBGC, 2014). 

Como não há CAD a métrica Votos de Conselheiros não foi pontuada, da mesma 

forma que as que se referem à Saída de Sócios e Determinação de Valor para Saída. 
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1.1.4 

Acordo 

Acionistas 

 
 

 
40 

3,33 1.1.4.1 Efetividade do acordo 

3,33 1.1.4.2 Abrangência do acordo 

3,33 
1.1.4.3 Existência de transações com partes 
relacionadas 

0 1.1.4.4 Votos de Conselheiros 

0 1.1.4.5 Saída de sócios 

0 1.1.4.6 Determinação do valor de saída 
 

Quadro 22 – Mapa de Pontuação Dimensão Alinhamento – Categoria Coesão Societária e 

Empresarial 

Fonte: Álvares, Giacometti e Gusso (2008), elaborado pelo autor 

 
 

 

Concluindo a dimensão de alinhamentos (Quadro 23), na categoria Regras de 

Sucessão, a empresa não obteve pontuação por não atender aos critérios 

estabelecidos na metodologia quanto à Estrutura, Processos, Procedimentos e 

Registros Formais para Conduzir a Sucessão na Gestão e Patrimônio (ÁLVARES, 

GIACOMETTI e GUSSO, 2008; PASSOS ET AL, 2006; GERSICK ET AL, 1997). 

 

 
 

1.2.1 

Gestão 

 

 
40 

0 
1.2.1.1 Consenso quanto às políticas e regras de 
sucessão 

0 1.2.1.2 Formação da futura geração 

0 1.2.1.3 Monitoramento do processo de transição 

0 1.2.1.4 Critérios para sucessão 

 

 
1.2.2 Patrimônio 

 

 
40 

0 
1.2.2.1 Regras para administrar a pulverização do 
patrimônio 

0 1.2.2.2 Planejamento sucessório do patrimônio 

0 
1.2.2.3 Planejamento tributário na transmissão do 
patrimônio 

 

Quadro 23 – Mapa de Pontuação Dimensão Alinhamento – Categoria Regras de Sucessão 

Fonte: Álvares, Giacometti e Gusso (2008), elaborado pelo autor 

 
 

A segunda dimensão avaliada refere-se às Conformidades, com suas 

categorias Conformidades Jurídicas e Requisitos dos Agentes Reguladores. Como a 

Agroterenas é uma empresa de capital fechado, seguindo os procedimentos 

metodológicos e a legislação vigente, os elementos CVM, SEC e SOX e BOVESPA e 

suas respectivas métricas não se aplicam, ficando sem pontuação nessa categoria 

como representado no Quadro 24. 
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2.2.1 

CVM 

 

 
0 

0 
2.2.1.1 Aderência às recomendações da cartilha da 
CVM 

0 
2.2.1.2 Transparência na publicação de demosntrações 
financeiras 

0 2.2.1.3 Conformidade com regulamentação CVM 

 
 

2.2.2 

SEC e SOX 

 

 
0 

0 2.2.2.1 Comitê de auditoria 

0 
2.2.2.2 Controles e procedimentos contábeis (Seção 
404 da SOX) 

0 2.2.2.3 Representação formal do CEO e do CFO 

0 2.2.3.4 Demonstrações financeiras 

 
 

2.2.3 

Bovespa 

 

 
0 

0 2.2.3.1 Nível de listagem na Bovespa 

0 2.2.3.2 Volume do capital na Bovespa (Free Float) 

0 
2.2.3.3 Estágio de governança das empresas no 
mercado tradicional 

0 2.2.3.4 Proporção de ações PN 
 

Quadro 24 – Mapa de Pontuação Dimensão Conformidades – Categoria Requisitos dos Agentes 

Reguladores 

Fonte: Álvares, Giacometti e Gusso (2008), elaborado pelo autor 

 

 
Em relação à categoria Conformidades Jurídicas o primeiro elemento avaliado 

é Societárias para SA´s (Quadro 25). As métricas Estatuto Social, Livros Obrigatórios, 

Atas, Controles dos Atos Jurídicos e Regras Referentes à Voto (IBGC, 2009) 

alcançaram a pontuação máxima conforme as evidências apresentadas, relato dos 

entrevistados e a metodologia aplicada. 

 

 

 
 

2.1.1 

Societárias 

para SAs 

 
 

20 

4 2.1.1.3 Estatuto Social. 

4 
2.1.1.4 Livros obrigatórios devidamente lavrados pela 
Junta Comercial 

4 2.1.1.5 Atas formais conforme disposições legais. 

4 2.1.1.6 Controle dos atos jurídicos. 

4 2.1.1.7 Regras referentes a voto. 
 

Quadro 25 – Mapa de Pontuação Dimensão Conformidades – Categoria Conformidades Jurídicas 

Fonte: Álvares, Giacometti e Gusso (2008), elaborado pelo autor 

 
 

Na mesma categoria, os elementos Tributárias e Previdenciárias e 

Trabalhistas atingiram as mesmas pontuações conforme representação no Quadro 

26. As métricas Conhecimento das  Áreas, Escrituração e Demonstrações 

Financeiras, Planejamento Tributário, Impacto  da Legislação Trabalhista no 
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Planejamento Estratégico e nas Demonstrações Financeiras e Competência do CAD 

para Análise da Legislação Trabalhista não receberam pontuação, pois envolvem 

atribuições do conselho, que não está constituído na empresa. As métricas 

Compatibilidade entre Custos Fiscais, Metas de Rentabilidade e Gestão de Risco e 

Posicionamento da Diretoria Executiva frente à Legislação Trabalhista foram 

parcialmente atingidas, pois embora a direção emita normas e procedimentos  e tome 

posições adequadas, para atingir a pontuação máxima ela deveria seguir e considerar 

o posicionamento e orientação do CAD que não está constituído. 

 

 

 
2.1.2 

Tributárias e 

Previdenciárias 

 

 
20 

0 2.1.2.1 Conhecimento das áreas. 

0 2.1.2.2 Escrituração e demonstrações financeiras. 

0 2.1.2.3 Planejamento Tributário. 

2,5 
2.1.2.4 Compatibilidade entre custos fiscais, metas de 
rentabilidade e gestão de risco. 

 
 
 

2.1.3 

Trabalhistas 

 
 

 
20 

0 
2.1.3.1 Impacto da Legislação trabalhista no 
planejamento estratégico. 

0 
2.1.3.2 Impacto da Legislação trabalhista nas 
demonstrações financeiras. 

0 
2.1.3.3 Competência do Conselho de Administração para 
análise da legislação trabalhista. 

2,5 
2.1.3.4 Posicionamento da Diretoria Executiva frente à 
legislação trabalhista. 

 

Quadro 26 – Mapa de Pontuação Dimensão Conformidades – Categoria Conformidades Jurídicas 

Fonte: Álvares, Giacometti e Gusso (2008), elaborado pelo autor 

 

 
A terceira dimensão, Sustentabilidade, terá as práticas, programas e projetos 

adotados pela Agroterenas apresentadas na seção 4.4, que fará a relação das 

mesmas com o Pacto Global para responder ao quarto objetivo específico desta 

pesquisa. As análises e sistematização apresentadas a seguir também obedeceram 

aos procedimentos metodológicos de Álvares, Giacometti e Gusso (2008). 

 

O elemento da categoria Responsabilidade com Sócio/Acionistas, Quadro 27, 

trata da equidade, um dos princípios básicos da GC (IBGC, 2009). As métricas Direito 

a Voto, Direito a Pagamento Integral dos Lucros e Percentual do Capital Total 

atingiram a pontuação máxima por atenderem aos critérios de avaliação assegurando, 

respectivamente, 100% de direito a voto sempre, pagamentos de dividendos 

obrigatórios e cumulativos e onde o controlador detém porcentagem maior sobre o 

capital total em relação à porcentagem que detém das ações 
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ordinárias. A métrica Direito Fiscalizatório obteve 50% do valor, pois a Agroterenas 

não tem conselho fiscal constituído. Atende apenas aos requisitos legais, ou seja,  no 

Brasil a lei não exige seu funcionamento permanente e sua instalação é facultativa 

(ROSSETTI e ANDRADE, 2012). E nas métricas Direito de Retirar-se da Sociedade e 

do Exercício do Tag Along não foram pontuadas porque a empresa pertence a um 

único sócio controlador e não foram apresentadas evidências que garantissem que 

esses direitos estão previstos no contrato social. 

 

 

 
 

3.1.1 

Equidade com 

Sócios / 

Acionistas 

 
 

 
30 

5 3.1.1.1 Direito de voto 

5 3.1.1.2 Direito a pagamento integral de lucros 

2,5 3.1.1.3 Direito fiscalizatório 

0 3.1.1.4 Direito de retirar-se da sociedade 

0 3.1.1.5 Direito do exercício do tag along 

5 3.1.1.6 Percentual do capital total 
 

Quadro 27 – Mapa de Pontuação Dimensão Sustentabilidade – Categoria Responsabilidade com 

Sócio, Acionistas 

Fonte: Álvares, Giacometti e Gusso (2008), elaborado pelo autor 

 
 

A segunda categoria trata da Responsabilidade com Stakeholders com os 

elementos Responsabilidade com os Colaboradores, com o Mercado, com a 

Sociedade e com o Meio Ambiente. Nas métricas Política de Desenvolvimento e 

Empregabilidade e Tratamento Equitativo dos Colaboradores, como não houve 

unanimidade entre os entrevistados e algumas políticas não estão descritas, o 

aproveitamento foi de 75% na escala de avaliação. Nesses quesitos foi constatado 

que há valorização de competências potenciais, estimulo aos colaboradores com 

remuneração fixa e variável, investimento em seu desenvolvimento, além da adoção 

de critérios equitativos no tratamento dos profissionais no que tange a avaliações, 

promoções e comunicação. Já as métricas Gestão Participativa, Compromisso com o 

Desenvolvimento e Empregabilidade e Comportamento Frente às Demissões, do 

elemento Responsabilidade com Colaboradores, atingiram 50% de aproveitamento 

conforme a metodologia adotada na pesquisa (Quadro 28). 
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  3 3.2.1.1. Gestão Participativa 

3.2.1  4,5 3.2.1.2 Política de desenvolvimento e empregabilidade 

3 

 

Responsabilidade 
com os 

30 
3.2.1.3 Compromisso com o desenvolvimento e 
empregabilidade 

Colaboradores  3 3.2.1.4 Comportamento frente a demissões 

  4,5 3.2.1.5 Tratamento equitativo dos colaboradores 
 

Quadro 28 – Mapa de Pontuação Dimensão Sustentabilidade – Categoria Responsabilidade com 

Stakeholders 

Fonte: Álvares, Giacometti e Gusso (2008), elaborado pelo autor 

 

 
O Quadro 29 representa os resultados do elemento Responsabilidade com o 

Mercado onde também se observou orientações do IBGC (2011). A métrica Apoio ao 

Desenvolvimento de Fornecedores atingiu 100%, onde se pode comprovar por meio 

da Política de Seleção e Contratação de Fornecedores a busca por relações 

comerciais e de parcerias duradouras, com valorização de fornecedores locais e apoio 

ao seu crescimento. As métricas Relações com a Concorrência, Excelência no 

Atendimento a Clientes e Abrangência das Relações alcançaram 75% da pontuação. 

Respectivamente, não obtiveram o nível de excelência por não participar de grupos e 

associações de classe para discutir a combater a concorrência desleal, por não ter 

processo formal e monitorado para tratamento de não conformidades e reclamações 

de clientes e por incorporar parcialmente nas relações as questões sociais e 

ambientais. Em relação aos Critérios de Seleção e Avaliação de Fornecedores a 

empresa os inclui, mas não monitora os de responsabilidade social. E, em relação ao 

Envolvimento de Stakeholder e Mercado no Processo Decisório, não existem 

processos formais de engajamento que resultem em compromissos compartilhados. 

Em relação à Política Comercial, como não está descrita de modo a refletir e 

evidenciar a postura da Agroterenas na formação de valores e padrões de 

sustentabilidade e de consumo o resultado foi de 25% da métrica. 
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3.2.2 

Responsabilidade 

com o Mercado 

 
 
 
 

30 

3,2 3.2.2.1 Relações com a concorrência 

2,1 3.2.2.2 Critérios de seleção e avaliação de fornecedores 

4,3 3.2.2.3 Apoio ao desenvolvimento de fornecedores 

1,1 3.2.2.4 Política de comunicação comercial 

3,2 3.2.2.5 Excelência do atendimento a clientes 

2,1 
3.2.2.6 Envolvimento de Stakeholder e mercado no 
processo decisório 

3,2 3.2.2.7 Abrangência das relações 
 

Quadro 29 – Mapa de Pontuação Dimensão Sustentabilidade – Categoria Responsabilidade com 

Stakeholders 

Fonte: Álvares, Giacometti e Gusso (2008), elaborado pelo autor 

 

 
Em relação ao elemento Responsabilidade com a Sociedade, Quadro 30, a 

métrica Relações com Organizações Locais só não atingiu o nível de excelência 

conforme os critérios adotados por Álvares, Giacometti e Gusso (2008), pois a 

empresa não apresentou evidências formais de que apoia a capacitação de lideranças 

das entidades locais parceiras de projetos comunitários. E as métricas Gerenciamento 

do Impacto da Organização na Comunidade e Participação em Projetos Sociais e 

Governamentais alcançaram resultados parciais, pois embora a Agroterenas procure 

apoiar o desenvolvimento econômico e social das áreas onde atua ela não se antecipa 

às demandas comunitárias e não se envolve diretamente na resolução de problemas. 

Da mesma forma, não há um processo estruturado e formal de participação regular 

com recursos humanos, técnicos ou financeiros para realização de projetos 

específicos, localizados e executados por entidades governamentais. 

 

3.2.3 

Responsabilidade 

com a Sociedade 

 

30 

5 
3.2.3.1 Gerenciamento do impacto da empresa na 
comunidade 

7,5 3.2.3.2 Relações com organizações locais 

5 3.2.3.3 Participação em projetos sociais e governamentais 
 

Quadro 30 – Mapa de Pontuação Dimensão Sustentabilidade – Categoria Responsabilidade com 

Stakeholders 

Fonte: Álvares, Giacometti e Gusso (2008), elaborado pelo autor 

 
 

O último elemento da dimensão Sustentabilidade trata da Responsabilidade 

com o Meio Ambiente, representada graficamente no Quadro 31. O aproveitamento 

em todas as métricas foi de 50%, à exceção da que se refere ao passivo ambiental, 
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conforme os critérios adotados, a observação direta e as evidências apresentadas. 

Em relação ao Comprometimento com a Melhoria da Qualidade Ambiental a empresa 

desenvolve políticas preventivas e possui um comitê de sustentabilidade, mas não o 

trata como tema transversal em sua estrutura e não age de modo estratégico (IBGC, 

2011). Na maioria dos casos está atendendo e obedecendo a regulamentações e 

cumprindo com requisitos de certificações. A Educação Ambiental ocorre de modo 

sistemático, mas as campanhas e treinamentos destinam- se predominantemente ao 

público interno. O Controle de Entradas e Saídas de Materiais ocorre por meio de 

atualização e emprego de padrões tecnológicos, visando à redução e/ou substituição 

de insumos e à reutilização de resíduos, mas não há mecanismos ou processos 

formais de monitoramento e quantificação de todos os impactos significativos 

relacionados ao consumo de recursos naturais e a produção de resíduos e dejetos. 

Por fim, a Agroterenas não possui um programa ou procedimentos formais para 

identificação e gestão do seu passivo ambiental. 

 
 

 

3.2.4 

Responsabilidade 

com o Meio 

Ambiente 

 

 
30 

3,75 
3.2.4.1 Comprometimento com a melhoria da qualidade 
ambiental 

3,75 3.2.4.2 Educação e conscientização ambiental 

3,75 3.2.4.3 Controle de entradas e saídas de materiais 

0 3.2.4.4 Passivo ambiental 
 

Quadro 31 – Mapa de Pontuação Dimensão Sustentabilidade – Categoria Responsabilidade com 

Stakeholders 

Fonte: Álvares, Giacometti e Gusso (2008), elaborado pelo autor 

 
 

A quarta dimensão do modelo de assessment de Álvares, Giacometti e Gusso 

(2008) trata das Estruturas, com suas categorias Órgãos, Papéis e Eficácia e 

Funcionamento e Procedimentos. É notório e comum nas fontes pesquisadas, 

incluindo os autores supracitados, o IBGC (2009), Rossetti e Andrade (2012) e Silva 

(2012), que o Conselho de Administração é o principal órgão da estrutura de 

governança. Embora empresas de capital fechado, como o caso da Agroterenas, 

estejam legalmente desobrigadas de constituir o CAD, de modo a manter o rigor e a 

fidelidade aos critérios de avaliação, a empresa não pontuou nos elementos e métricas 

que recomendam e tratam dessa estrutura. Como representado no Quadro 32, nas 

categorias, elementos e métricas do Conselho da Família a organização também não 

pontuou por não tê-lo constituído. 
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4.1.1 

Conselho de 

Administração 

 
 
 

30 

0 4.1.1.1 Participação de diretores como membros do CAD 

0 4.1.1.2 Regimento interno do Conselho 

0 4.1.1.3 Distinção os papéis de presidente e CEO 

0 
4.1.1.4 Renovação dos membros do Conselho de 
Administração 

0 4.1.1.5 Comitê de Auditoria 

0 4.1.1.6 Remuneração dos conselheiros 

 
 

4.1.4 

Conselho de 

Família 

 
 

30 

0 
4.1.4.1 Estruturação e funcionamento do Conselho de 
Família 

0 4.1.4.2 Protocolo das família proprietárias 

0 4.1.4.3 Educação das novas gerações 

0 4.1.4.4 Planejamento sucessório na propriedade 

0 4.1.4.5 Regimento do Conselho de Família 

 
 

 
4.2.1 

Conselho de 

Administração 

 
 
 

 
40 

0 4.2.1.1 Preparação para reuniões 

0 4.2.1.2 Processo decisório 

0 4.2.1.3 Eficácia do papel do conselho 

0 
4.2.1.4 Distinção de papéis do Conselho e da Direção 
Executiva 

0 4.2.1.5 Papel do presidente do Conselho 

0 
4.2.1.6 Papel da secretaria e organização das reuniões do 
Conselho 

0 4.2.1.7 Programação de pauta 
 

4.2.4 

Conselho de 

Família 

 

25 

0 4.2.4.1 Papel do Conselho de Família 

0 4.2.4.2 Eficácia do Conselho de Família 

0 4.2.4.3 Regimento Interno 

0 4.2.4.4 Desenvolvimento das novas gerações 
 

Quadro 32 – Mapa de Pontuação Dimensão Estruturas – Categoria Órgãos, Papéis e Eficácia 

Fonte: Álvares, Giacometti e Gusso (2008), elaborado pelo autor 

 

 
O Quadro 33 é meramente ilustrativo para destacar que embora a metodologia 

indique a “não aplicação” das categorias Órgãos e Papéis e Eficácia, dos elementos 

Comitês do CAD para empresas de capital fechado, a Agroterenas têm 6 grupos de 

trabalhos, atuando como comitês que se reportam à alta direção, regularmente 

instalados desde 2012: auditoria, planejamento financeiro, de investimentos e risco, 

recursos humanos e sustentabilidade, suprimentos, operação cana e operação citrus, 

sendo esse último responsável também pelos negócios de cereais. 
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4.1.2 

Comitês do CAD 

 
 

0 

0 4.1.2.1 Estruturação dos comitês do CAD 

0 4.1.2.2 Composição dos comitês 

0 4.1.2.3 Qualificação dos membros 

 
4.2.2 

Comitês do CAD 

 

0 

0 4.2.2.1 Documentação 

0 4.2.2.2 Interação com CAD 

0 4.2.2.3 Coordenação das atividades dos Comitês 

0 4.2.2.4 Avaliação e aprimoramento 
 

Quadro 33 – Mapa de Pontuação Dimensão Estruturas – Categoria Órgãos, Papéis e Eficácia 

Fonte: Álvares, Giacometti e Gusso (2008), elaborado pelo autor 

 
 

De modo a seguir com coerência e rigor na adoção da metodologia de Álvares, 

Giacometti e Gusso (2008) todas as métricas do elemento Direção Executiva que 

envolvem alinhamentos com o CAD, nas categorias Órgãos e Papéis e Eficácia, 

relacionadas à Execução de Estratégias, Clareza nas Regras de Delegação de 

Poderes e Avaliação e Aprovação de Nomes para Compor a Alta Direção não 

receberam pontuação. Nas métricas de Prestação de Contas e Clareza nas 

Responsabilidades, as evidências apresentadas e o resultado das entrevistas 

apontaram que as contas são prestadas ao sócio controlador/CEO de modo claro e 

consistente e que as responsabilidades estão previstas nos regimentos e normas 

internas. Nas métricas Eficácia, Avaliação e Remuneração da Direção Executiva o 

resultado apurado foi de 50% como indicado no Quadro 34. Conforme os critérios 

metodológicos de avaliação significa respectivamente que a diretoria está atrelada à 

gestão com orientação para mercado e resultados, que o processo de avaliação de 

desempenho não é estruturado e formal e que o pacote de remuneração não inclui 

incentivos para crescimento de valor no longo prazo (ROSSETTI e ANDRADE, 2012). 
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4.1.5 

Direção Executiva 

 

25 

0 4.1.5.1 Alinhamento da direção executiva com o CAD 

6,3 4.1.5.2 Prestação de contas pela direção executiva 

6,3 4.1.5.3 Clareza nas responsabilidades 

0 4.1.5.4 Indicação e escolha de diretores 

 
 

4.2.5 

Direção Executiva 

 

 
25 

3,1 4.2.5.1 Eficácia da Direção Executiva 

0 4.2.5.2 Distinção de papéis entre Conselho e Direção 
Executiva 

3,1 4.2.5.3 Avaliação da Diretoria Executiva 

3,1 4.2.5.4 Remuneração da Diretoria Executiva 
 

Quadro 34 – Mapa de Pontuação Dimensão Estruturas – Categoria Órgãos, Papéis e Eficácia 

Fonte: Álvares, Giacometti e Gusso (2008), elaborado pelo autor 

 

O Quadro 35 representa a categoria Órgãos, do elemento Holdings, onde a 

Agroterenas atingiu o grau de excelência nas métricas Eficácia para Otimização 

Financeira, Demonstrações Financeiras e Pirâmide Societária. Respectivamente, 

indica que a holding exerce com eficácia sua missão financeira com melhor 

administração, alavancagem, alocação de recursos e poder de negociação (IBGC, 

2009), que são publicadas demonstrações financeiras consolidadas de todas as 

empresas do grupo e que a estrutura abaixo da holding é clara e transparente, 

havendo razões para existência de cada uma das entidades legais. As métricas 

relativas aos Poderes e Planejamento Tributário obtiveram 50%, pois embora haja 

regras claras e formais de poderes sobre os papéis da direção executiva de cada 

empresa pertencente ao grupo, não há CAD constituído e o planejamento tributário 

possibilita maior fluxo de recursos para o acionista controlador, mas não se pode 

comprovar que atualmente esteja garantindo economia de gastos com impostos. 

 
 
 

4.1.6 

Holdings 

 

 
20 

4 4.1.6.1 Eficácia para otimização financeira 

2 4.1.6.2 Definição clara de poderes 

4 4.1.6.3 Demonstrações financeiras consolidadas 

2 4.1.6.4 Planejamento Tributário 

4 4.1.6.5 Pirâmide Societária 
 

Quadro 35 – Mapa de Pontuação Dimensão Estruturas – Categoria Órgãos 

Fonte: Álvares, Giacometti e Gusso (2008), elaborado pelo autor 

 

 
No que se referem às categorias Órgãos, Papéis e Eficácia, do elemento 

Auditoria Independente, Quadro 36, a única métrica que atingiu 100% de 

aproveitamento foi a que trata de sua independência na categoria Papéis e Eficácia. 
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A Eficácia da Auditoria Independente não teve pontuação, pois de acordo com a 

metodologia proposta por Álvares, Giacometti e Gusso (2008) e com o IBGC (2009) 

significa que o processo de avaliação é feito apenas pela direção executiva, não  pelo 

CAD. E no que se refere às Recomendações dos Auditores sobre Gestão de Risco o 

resultado apurado foi de 50%, pois as mesmas são reportadas somente à alta direção 

já que a empresa não tem CAD constituído. Todas as métricas da categoria Órgãos 

também receberam 50% da pontuação, pois em relação ao Cumprimento do Plano de 

Trabalho as atividades são realizadas conforme o plano estabelecido, a auditoria se 

reporta ao CEO e direção, não ao CAD e o parecer dos auditores tem até duas 

ressalvas. 

 
 

4.1.7 

Auditoria 

Independente 

 
15 

2,5 4.1.7.1 Cumprimento do plano de trabalho 

2,5 4.1.7.2 Reporte do auditor independente 

2,5 4.1.7.3 Parecer do auditor independente 

 
4.1.7 

Auditoria 

Independente 

 

 
15 

2,5 
4.2.6.1 Eficácia da auditoria independente 

2,5 
4.2.6.2 Independência da auditoria independente 

2,5 
4.2.6.3 Recomendações dos auditores sobre gestão de 
risco 

 

Quadro 36 – Mapa de Pontuação Dimensão Estruturas – Categoria Órgãos, Papéis e Eficácia 

Fonte: Álvares, Giacometti e Gusso (2008), elaborado pelo autor 

 
 

A terceira categoria, da dimensão Estrutura, trata do Funcionamento e 

Procedimentos do elemento Reunião ou Assembleia de Sócios (Quadro 37). O fato da 

Agroterenas pertencer a um único sócio controlador a habilita a cumprir mais 

facilmente com a totalidade critérios propostos nas três métricas. Na prática 

representa que as reuniões atendem à exigência de ocorrer na presença da totalidade 

dos sócios, que foram convocadas e realizadas nos prazos e de acordo com os 

procedimentos legais e que as deliberações foram tomadas conforme determina o 

contrato social e os interesses da empresa (IBGC, 2009). 
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4.3.1 
 8,3 4.3.1.1. Quórum nas reuniões ou assembleias 

8,3 

 

Reunião ou 
Assembléia de 

25 
4.3.1.2 Convocação e realização das reuniões ou 
assembléia anual 

Sócios  8,3 4.3.1.3 Qualidade das deliberações 
 

Quadro 37 – Mapa de Pontuação Dimensão Estruturas – Categoria Funcionamento e Procedimentos 

Fonte: Álvares, Giacometti e Gusso (2008), elaborado pelo autor 

 

 
A última dimensão do modelo de assessment adotado nesta pesquisa avalia os 

Processos das categorias Conselho de Administração e Propriedade, Conselho de 

Administração e Direção Executiva. Mantendo o rigor e fidelidade à metodologia todos 

os elementos relacionados à categoria CAD, Quadro 38, não obtiveram pontuação 

uma vez que esse órgão não está constituído na Agroterenas. Significa que a 

Contratação e Demissão do CEO não são da competência do conselho, que não há 

definição formal quanto aos Requisitos e Perfil de Competência para o Cargo de CEO 

e que não há Plano de Sucessão estabelecido e monitorado pelo CAD. Da mesma 

forma, que a Avaliação, Plano de Desenvolvimento Individual e Pacote de 

Remuneração do CEO também não são da competência do conselho. E que, em não 

havendo CAD, o mesmo não tem processo de Avaliação definido. 

 

 

5.1.1 

Contratação e 

Sucessão do CEO 

 
30 

0 5.1.1.1 Papel do Conselho na contratação do CEO 

0 5.1.1.2 Perfil do CEO 

0 5.1.1.3 Planejamento de sucessão do CEO 

5.1.2 
 0 5.1.2.1 Avaliação do desempenho do CEO 

0 5.1.2.2 Efetividade da avaliação 
Avaliação de  

Desempenho e 30 
  

Remuneração do 

CEO 

 
0 5.1.2.3 Remuneração 

5.1.3 

Avaliação do 

Conselho de 

 

 
30 

0 
5.1.3.1 Processo de avaliação do Conselho de 
Administração 

0 5.1.3.2 Abrangência da avaliação 
Administração  

0 5.1.3.3 Efetividade da avaliação do Conselho 
 

Quadro 38 – Mapa de Pontuação Dimensão Processos – Categoria Conselho de Administração 

Fonte: Álvares, Giacometti e Gusso (2008), elaborado pelo autor 
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Na categoria Propriedade, Conselho e Direção Executiva o primeiro elemento 

avaliado é o que estabelece os processos de Definição e Monitoramento da Estrutura 

de Capital e Alavancagem da companhia, representados no Quadro 39. A métrica 

sobre a Definição dos Riscos Aceitáveis da Estrutura de Capital recebeu 50% da 

pontuação, pois de acordo com o critério metodológico, com Rossetti e Andrade 

(2012), com o IBGC (2009) e Silva (2012) essa também deveria ser uma atribuição do 

CAD, juntamente com os sócios. Como o conselho não está  constituído essa 

responsabilidade é partilhada entre o sócio controlador, que acumula a função de CEO 

e com a alta direção. A métrica Precificação do Capital Próprio também obteve 50% 

já que os critérios usados não levam em consideração o custo de oportunidade de 

atividades de risco análogo. A Agroterenas faz em seu fechamento anual o cálculo do 

ativo biológico das unidades produtivas, mas não compara a sua remuneração de 

capital com a média do mercado, por exemplo. A Vialibilização da Estrutura Meta de 

Capital atingiu o grau de excelência, pois definidos os parâmetros aceitáveis de risco 

pelo sócio controlador com a diretoria executiva as decisões são tomadas baseadas 

em critérios técnicos onde é levada em consideração a meta estabelecida, a 

característica dos ativos existentes e dos projetos a serem financiados. 

 

 

5.2.1 

Definição e 

Monitoramento de 

Estrutura de Capital 

e Alavancagem 

 

 
30 

5 
5.2.1.1 Definição dos riscos aceitáveis sobre Estrutura 
de Capital 

5 
 

5.2.1.2 Precificação do capital próprio 

10 
 

5.2.1.3 Viabilização da Estrutura meta de capital 
 

Quadro 39 – Mapa de Pontuação Dimensão Processos – Categoria Propriedade, Conselho de 

Administração e Direção Executiva 

Fonte: Álvares, Giacometti e Gusso (2008), elaborado pelo autor 

 

O segundo elemento investiga as formas e processos adotados pela empresa 

para lidar e encaminhar as possíveis situações que geram conflitos no meio societário 

e empresarial (Quadro 40). A metodologia abordada por Álvares, Giacometti e Gusso 

(2008) avalia as interfaces entre os três principais agentes de governança: a 

propriedade, o conselho de administração e a direção executiva. As métricas Regras 

para Alinhamento dos Agentes, Limites de Alçadas e Mecanismos para Solução de 

Conflitos obtiveram 50% de aproveitamento, pois em todas elas, 



138 
 

 

para atingir o grau de excelência, deveriam constar nos regimentos, nos documentos 

societários, no código de conduta e normas internas regras claras e limites de alçadas 

formais para encaminhamento de soluções considerando também o CAD. No caso da 

métrica que avalia a Arbitragem o resultado também foi de 50%, pois não foram 

apresentadas evidências que comprovassem que a mesma consta no acordo 

societário (IBGC, 2014). E a métrica Conduta e Ação de Diretores Executivos só não 

atingiu o grau de excelência, pois alguns itens do Código de Conduta não fixam valor, 

podendo dar margem a interpretação. 

 

 

 
5.2.2 

Mecanismos de 

Solução de 

Conflitos 

 
 
 

30 

 

3 5.2.2.1 Regras para alinhamento dos agentes: 
Propriedade, Conselho e Direção 

4,5 5.2.2.2 Conduta e ação de diretores executivos 

3 5.2.2.3 Limites de alçadas 

3 5.2.2.4 Mecanismos para solução de conflitos 

3 5.2.2.5 Arbitragem 
 

Quadro 40 – Mapa de Pontuação Dimensão Processos – Categoria Propriedade, Conselho de 

Administração e Direção Executiva 

Fonte: Álvares, Giacometti e Gusso (2008), elaborado pelo autor 

 

Na sequencia são avaliadas as métricas Políticas Funcionais, Normas e 

Procedimentos e Cumprimento dos Procedimentos, do elemento Formulação e 

Monitoramento das Políticas Funcionais (Quadro 41). Como as políticas são 

elaboradas a partir das diretrizes da diretoria, não do CAD, o resultado apurado foi de 

50%. Da mesma forma que as normas, que deveriam estar alinhadas às políticas, com 

envolvimento do conselho. Como nem todos os procedimentos estão descritos em 

políticas e/ou estão formalizados por meio de instruções de trabalho e a divulgação, 

treinamento e acompanhamento não são sistemáticos e regulares o resultado foi de 

75%. 

 

5.2.3  5 5.2.3.1 Políticas funcionais 
Formulação e  

5 5.2.3.2 Normas e procedimentos Monitoramento das 30 

7,5 

 

Políticas   

Funcionais  5.2.3.3 Cumprimento dos procedimentos 

 
Quadro 41 – Mapa de Pontuação Dimensão Processos – Categoria Propriedade, Conselho de 

Administração e Direção Executiva 

Fonte: Álvares, Giacometti e Gusso (2008), elaborado pelo autor 
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O quarto elemento avalia as Diretrizes e Objetivos Empresariais, da categoria 

Propriedade, CAD e Direção Executiva (Quadro 42), tratada por Rossetti e Andrade 

(2012) de triângulo básico ou triângulo de poder. De modo a haver coerência com a 

métrica sobre a Definição dos Riscos Aceitáveis da Estrutura de Capital, que recebeu 

50% da pontuação (ver Quadro 39), o resultado da métrica correspondente à Definição 

das Diretrizes e dos Objetivos, que além de prever metas para estrutura de capital 

deve estabelecê-las para retorno sobre investimentos, dividendos e geração de valor 

foi reduzido em 25%. E as métricas referentes ao Alinhamento das Diretrizes e dos 

Objetivos e das Diretrizes Sustentáveis de Valor alcançaram 50%, pois de acordo com 

os critérios metodológicos a primeira deveria estar explicitada e alinhada entre os três 

agentes do sistema de GC, o que implicaria no CAD e a segunda não vincula 

diretamente o entendimento estratégico de geração de valor que os conceitos e 

métricas de sustentabilidade podem gerar no longo prazo. 

 
 

 

5.2.4 

Diretrizes e 

Objetivos 

Empresariais 

 

 
30 

7,5 
5.2.4.1 Definição das diretrizes e dos objetivos 
empresariais 

5 
5.2.4.2 Alinhamento das diretrizes e dos objetivos 
empresariais 

5 5.2.4.3 Diretrizes sustentáveis de valor 
 

Quadro 42 – Mapa de Pontuação Dimensão Processos – Categoria Propriedade, Conselho de 

Administração e Direção Executiva 

Fonte: Álvares, Giacometti e Gusso (2008), elaborado pelo autor 

 

 
Em seguida é avaliado o elemento Gestão Estratégica, Quadro 43. As métricas 

Homologação da Estratégia e Ciclo Estratégico não pontuaram, pois: i) o CAD deveria 

se envolver na aprovação e monitoramento da execução da estratégia (IBGC, 2009) 

e ii) porque inexiste um processo de planejamento do ciclo de longo prazo 

formalmente definido. Ainda de acordo com os critérios propostos por Álvares, 

Giacometti e Gusso (2008), o Monitoramento Estratégico obteve apenas 25%, pois 

não havendo o plano, o acompanhamento dos resultados é orientado ao desempenho 

de indicadores operacionais em detrimento aos estratégicos. A Estratégia e Prática de 

Sustentabilidade, com seus Indicadores para Verificação, a Clareza e Alinhamento da 

Estratégia e o Processo de Comunicação ficam parcialmente comprometidos por não 

haver o Plano Estratégico  Plurianual atualizado de modo regular e contínuo. O 

resultado pode gerar falta de clareza, 
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compartilhamento, engajamento e comprometimento entre alguns níveis da 

organização e de indicadores estratégicos para verificar a evolução do 

desenvolvimento de práticas de sustentabilidade. 

 

 

 
 

 
5.2.5 

Gestão Estratégica 

 
 
 
 

30 

0 5.2.5.1 Homologação da estratégia 

2,1 5.2.5.2 Estratégia e prática de sustentabilidade 

1 5.2.5.3 Monitoramento da estratégia 

2,1 5.2.5.4 Clareza e alinhamento da estratégia 

2,1 5.2.5.5 Processo de comunicação da estratégia 

0 5.2.5.6 Ciclo estratégico 

2,1 
5.2.5.7 Indicadores para verificação das práticas de 
sustentabilidade 

 

Quadro 43 – Mapa de Pontuação Dimensão Processos – Categoria Propriedade, Conselho de 

Administração e Direção Executiva 

Fonte: Álvares, Giacometti e Gusso (2008), elaborado pelo autor 

 

 
O quinto elemento tem métricas para avaliar a maneira como a empresa se 

relaciona com seus diversos públicos estratégicos, ou seja, as Relações com o 

Mercado (Quadro 44). Quanto à Divulgação e Disponibilização de Informações a 

Agroterenas não pontuou nestas métricas porque a companhia cumpre apenas com 

os requisitos legais de divulgação e sua web site é predominantemente institucional e 

comercial. Sem CAD constituído as métricas que preveem a definição clara e formal 

de poderes, com descrição de ações e responsáveis por divulgar informações e uma 

política formal para divulgação e confidencialidade de fatos relevantes ficam 

parcialmente comprometidas. Por fim, o relatório anual é simples, concentrado em 

informações financeiras o que também gerou resultado de 50% na referida métrica. 

 

 

 

 
5.2.6 

Relações com o 

Mercado 

 
 

 
30 

0 5.2.6.1 Divulgação de informações 

2,5 5.2.6.2 Acionistas, Conselho e Direção Executiva 

0 
5.2.6.3 Disponibilização de informações - website da 
compania 

2,5 5.2.6.4 Política de divulgação de fatos relevantes 

2,5 5.2.6.5 Confidencialidade sobre informações 

2,5 5.2.6.6 Relatório anual 
 

Quadro 44 – Mapa de Pontuação Dimensão Processos – Categoria Propriedade, Conselho de 

Administração e Direção Executiva 

Fonte: Álvares, Giacometti e Gusso (2008), elaborado pelo autor 
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O último elemento da categoria Propriedade, Conselho de Administração e 

Direção Executiva, Quadro 45, trata dos processos relacionados à Gestão de Riscos. 

As métricas Conselho de Administração e Comitê de Auditoria e Auditoria interna 

alcançaram 50% dos critérios estabelecidos por Álvares, Giacometti e Gusso (2008) 

porque embora existam diretrizes formais para a direção executiva sobre sua gestão 

e monitoramento, como já indicado, a empresa não tem CAD constituído. A 

relacionada à Gestão de Riscos atingiu 75%, pois a Agroterenas define os limites e 

monitora-os com relatórios que avaliam o grau de exposição e simulação de cenários 

futuros de câmbio, safra e mercado, mas não se pode comprovar que o mapeamento 

e classificação de riscos têm a metodologia clara e toda documentada. E a métrica do 

Sistema de Controles Internos também obteve 50%, pois os mesmos não estão 

totalmente integrados, com todas as normas e instruções desenhadas a partir dos 

riscos identificados em cada processo. 

 

 

 

5.2.7 

Gestão de Riscos 

 

 
30 

3,8 
5.2.7.1 Conselho de Administração e Comitê de 
Auditoria 

3,8 5.2.7.2 Auditoria Interna 

5,6 5.2.7.3 Gestão de riscos / Direção Executiva 

3,8 5.2.7.4 Sistema de controles internos 
 

Quadro 45 – Mapa de Pontuação Dimensão Processos – Categoria Propriedade, Conselho de 

Administração e Direção Executiva 

Fonte: Álvares, Giacometti e Gusso (2008), elaborado pelo autor 

 
A próxima sessão dará sequencia as análises e investigações da Agroterenas 

com a apresentação de sua história, que se confunde com a da Família Rezende 

Barbosa e que ajudará a melhor compreender como o passado da família empresária 

contribuiu e influenciou o emprego das práticas atuais de governança e 

sustentabilidade na empresa. 



142 
 

 

4.3 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DA ORGANIZAÇÃO QUE INLUENCIARAM 

AS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA E SUSTENTABILIDADE 

 

A história da Agroterenas começou muito antes de sua fundação em 2010 e se 

entrelaça com a história da família Rezende Barbosa, com mais de 100 anos de 

tradição na produção agrícola. Uma história de partilhas e prosperidade, com 

ingredientes de governança e sustentabilidade embora a mais de um século não se 

cogitasse fazer uso dessas palavras. 

 

Após deixar a região onde produzia café, no Estado de Minas Gerais, no final 

do século XIX, a família seguiu para o interior de São Paulo em busca de melhores 

condições de plantio e se estabeleceu em Cravinhos, no oeste do Estado. Lá 

encontrou terras férteis e iniciou novas técnicas para o cultivo de café e algodão, 

motivados em prosseguir a tradição e o desejo patente de manter nas mãos o 

patrimônio acumulado por seus antepassados (BARBOSA, 2000). 

 

Com a morte de seu marido, Eugênio de Rezende Barbosa, com quem teve 8 

filhos (Figura 10), D. Olga Ottoni de Rezende Barbosa se tornou a matriarca da família. 

Com espírito empresarial e empreendedor assumiu a administração das fazendas, a 

direção e orientação do trabalho no campo, ao lado de seu irmão Nelson e de seu filho 

Renato de Rezende Barbosa (BARBOSA, 2000). 

 

Figura 10 – Família Eugênio Barbosa de Rezende e Olga Ottoni de Rezende Barbosa 

Fonte: Barbosa (2000), elaborado pelo autor 

 
 

Mulher de personalidade marcante, constante preocupação com o futuro e de 

natureza metódica, orgulhava-se da família e a colocava acima de tudo. Transmitiu a 

seus filhos o carinho pela terra, a luta para amar a natureza e fazer dela o melhor lugar 

para todos os que com ela convivem (BARBOSA, 2000). 

 

Sua larga visão, coragem, disciplina e perseverança resultaram na fundação da 

Companhia Agrícola Rezende em 1942, depois Sociedade Agrícola Rezende 
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Ltda (Figura 11), confirmando o conceito histórico relacionado à necessidade de 

preservar a empresa familiar, tradicional e em expansão (BARBOSA, 2000). 

 
 
 

 
Figura 11 – Representação da gestão da Empresa Familiar – Sociedade Agrícola Rezende 

Fonte: Barbosa (2000), elaborado pelo autor 

 
 

Dna. Olga tinha por hábito acompanhar de perto todos os trabalhadores 

próximos a ela, dando-lhes conselhos e apontando o que era, ao seu olhar, mais 

eficiente. Diariamente, quando ainda residia no interior e mesmo depois de mudar-se 

com os filhos para São Paulo, em 1927, sempre que estava nas fazendas, reunia-se 

com o administrador a fim de se inteirar dos detalhes e lhe dar instruções. À distância, 

por meio de cartas quase diárias, participava de todo gerenciamento, administrando 

os empregados, a comercialização das culturas, cuidando do orçamento, das compras 

e todas as despesas que precisavam ser realizadas. Ao todo, como registrou seu filho 

Renato (BARBOSA, 2000), entre fevereiro de 1935 e outubro de 1948 foram escritas 

800 cartas que revelam uma administradora preocupada com o futuro da Sociedade 

e da família. 

 

A Figura 12 apresenta os 3 círculos da empresa familiar de Gersick et al (1997) 

com exemplos de práticas, mecanismos, ações e preocupações de Dna. Olga em 

relação à Família, Gestão/Empresa e Propriedade que também foram seguidos pelas 

gerações que a sucederam. 
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Figura 12 – Representação dos Três Círculos da Empresa Familiar 

Fonte: Gersick et al (1997), elaborado pelo autor 

 
Sua vocação para gerenciar os negócios lhe apontou que a improvisação 

deveria dar lugar a uma organização contábil mais profissional, razão que a levou a 

estabelecer um escritório em São Paulo e a contratar um contador que serviu a família 

por 45 anos. Um documento datilografado apresenta os argumentos que usou para 

defender a transferência do escritório para a Capital Paulista e indica o emprego de 

princípios de GC muito antes de virem a se tornar um Código de Melhores Práticas no 

meio empresarial e objeto de estudo no meio acadêmico: 

 
O movimento financeiro propriamente dito da 

Sociedade aumentou extraordinariamente, desde a 

sua constituição, o que pode ser explicado pela 

simples análise dos balanços anualmente 

apresentados. Recorremos constantemente ao 

crédito bancário e em conta-corrente com terceiros 

para ampliar atividades, precisamos e devemos 

controlar, de maneira a não deixar dúvidas, as 

nossas operações financeiras – ora, isso só é 

possível com contabilidade organizada. A atual sub-

gerente, em hipótese alguma, poderia ter arcado 

com a responsabilidade do enorme movimento que 

estivemos comprometidos sem sacrifícios e sérios 

riscos (Documento datilografado, conservado no 

acervo particular da família Rezende Barbosa e 

extraído de Barbosa, 2000). 
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Apesar de todo esforço em manter a sociedade unida e, principalmente, em 

preservar a estrutura familiar, em 1944 inicia-se o processo de cisão da sociedade 

devido a características comuns em grupos familiares como o crescimento econômico, 

à diversificação de pontos de vista e conflitos de interesses pessoais, notadamente 

entre Nelson e Renato (BARBOSA, 2000). 

 

A primeira partilha dos bens resultou na fundação do Grupo NovAmérica, em 

1945, pioneiro na produção de cana de açúcar no Vale do Paranapanema-SP, liderado 

por Renato de Rezende Barbosa, filho de Dna. Olga. Renato casou-se com Maria 

Angélica com quem teve três filhos (Figura 13): Renato, Roberto e José Eugênio que 

posteriormente o sucederam no comando da empresa (BARBOSA, 2000). 

 

 

 
Figura 13 – Representação do Grupo NovAmérica fundado por Renato de Rezende Barbosa 

Fonte: Barbosa (2000), elaborado pelo autor 

 
 

Em 2010 se deu a segunda cisão da família empresária, agora entre filhos de 

Renato, que resultou na fundação da Agroterenas sob o comando de José Eugênio. 

 

A seguir serão apresentadas práticas de sustentabilidade adotadas pela 

Agroterenas e sua relação com o Pacto Global. Suas iniciativas reforçam a vocação e 

tradição familiar para produção agrícola, cuidado com as pessoas e preservação 

ambiental. 
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4.4 PROGRAMAS, INICIATIVAS E AÇÕES DE SUSTENTABILIDADE DA 

AGROTERENAS E SUA RELAÇÃO COM O PACTO GLOBAL 

 

Para responder ao quarto e último objetivo específico da pesquisa foram 

levantados por meio de entrevistas, visita presencial, fontes, evidências e observação 

direta os programas, políticas, iniciativas e ações de sustentabilidade praticadas pela 

organização a fim de relacioná-los com o Pacto Global. 

 

Foi possível identificar uma grande variedade de Projetos Corporativos e outros 

específicos para as Unidades de Cana e Citrus. O agrupamento conforme os 

10 Princípios do Pacto Global (2015), divididos em 4 áreas - Direitos Humanos, 

Relações de Trabalho, Meio Ambiente e Corrupção, Extorsão e Suborno - permitiu 

estabelecer uma relação das práticas adotadas pela empresa para respeitar, proteger 

e garantir a dignidade, saúde e segurança no trabalho e combater violações de direitos 

humanos. 

 

4.4.1 Direitos Humanos – 

 
A Agroterenas desenvolve, participa e apoia projetos seguindo os princípios: i) 

respeito à proteção dos direitos humanos e ii) assegurar-se de sua não participação 

em violações de tais direitos (PACTO GLOBAL, 2015). 

 

Suas políticas, código de conduta, planos e programas promovem a liberdade 

de expressão, participação em atividades culturais, o progresso científico, o direito à 

educação, incluindo a formação técnica e profissional, tolerância, trabalho digno e sem 

discriminação de raças, religiões, idade, cor, sexo ou orientação sexual, acesso à 

saúde e bem-estar, com assistência especial à maternidade, direito a repouso com 

férias periódicas e remuneradas e o direito de filiarem-se ou não a sindicatos, partidos 

políticos, associações e entidades de classe. Nenhuma forma de assédio ou situações 

que caracterizem pressões, intimidações ou abuso de poder são aceitas, conforme 

previsto no Código de Conduta (AGROTERENAS, 2015). 

 

Projeto RenovAção – Unidade Cana 

 
Em 2002, o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Lei Estadual n.º 

11.241/02, instituiu a eliminação gradativa da queima da palha da cana-de-açúcar, 

determinando o fim desta prática até 2021, nas áreas consideradas mecanizáveis. 
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Apesar dos efeitos ambientais positivos decorrentes da eliminação da queima o setor 

percebeu os efeitos sociais decorrentes que obrigam o deslocamento dos 

trabalhadores rurais para outras atividades. A partir de 2008 as empresas passaram 

a implantar voluntariamente diversas iniciativas voltadas para a requalificação dos 

trabalhadores que até então se dedicavam ao corte manual de cana-de-açúcar. O 

objetivo foi viabilizar melhores oportunidades de trabalho dentro das próprias usinas 

ou em outros segmentos da economia (AGROTERENAS, 2015). 

 

Em parceria com a União da Indústria de Cana de Açúcar – UNICA, a 

Federação dos Empregados Rurais do Estado de São Paulo – FERAESP, a Fundação 

Solidariedade, empresas da cadeia produtiva como Syngenta, Case IH, Iveco e FMC 

e com o apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID o programa prevê 

o treinamento especializado de trabalhadores, em seis das maiores regiões 

produtoras de cana-de-açúcar do Estado de São Paulo: Ribeirão Preto, Piracicaba, 

Bauru, Araçatuba, São José do Rio Preto e Presidente Prudente (AGROTERENAS, 

2015). 

 

Essas iniciativas foram fortalecidas em 2009 com a criação do maior programa 

de requalificação já implantado pelo setor sucro energético no mundo, o projeto 

RenovAção. Concebido em dois módulos, um voltado para treinamentos em 

atividades mecanizadas do setor e outro direcionado aos integrantes das 

comunidades envolvidas no processo, o RenovAção representa mais que uma 

requalificação profissional. É um programa concebido para uma efetiva diversificação 

do perfil e crescimento profissional por meio de cursos com aulas práticas e teóricas. 

Os cursos, muitos com a carga superior a 300 horas, são selecionados com base nas 

demandas locais e visam à promoção do indivíduo de forma ampla e com maior 

integração dos alunos na sociedade, incluindo desde conceitos de cidadania até 

estímulos ao empreendedorismo (AGROTERENAS, 2015). 

 

O primeiro módulo requalifica trabalhadores rurais para novas funções nas 

próprias usinas, como operador de colhedora, eletricista, mecânico e motorista de 

caminhão. O segundo, direcionado aos integrantes das comunidades envolvidas, 

forma profissionais para outras atividades da economia, como horticultura, corte e 

costura e torneiro mecânico, selecionados a partir da demanda local. 
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Os participantes dos cursos do projeto RenovAção são indicados pelas próprias 

usinas onde são funcionários ou pelos sindicatos locais dos municípios canavieiros 

em que o projeto atua. Durante o período do curso, os trabalhadores das usinas 

dedicam-se exclusivamente ao curso e continuam recebendo seus salários. As usinas 

parceiras, além do pagamento de seus funcionários, são responsáveis por seu 

transporte e alimentação. Esse modelo de dedicação exclusiva ao treinamento com 

sua remuneração é condição importante para a manutenção desse profissional no 

curso (AGROTERENAS, 2015). 

 

Desde seu lançamento em 2009 até o final de 2012 o Projeto RenovAção 

produziu resultados importantes para o setor. Mais de 5.700 trabalhadores rurais 

foram capacitados em 30 diferentes cursos. Além da formação, o projeto tem o papel 

de incentivar projetos de requalificação profissional nas próprias empresas do setor. 

Em dois anos foram mais 16 mil pessoas formadas pelas próprias usinas em cursos 

nos mesmos moldes do RenovAção. Somadas as iniciativas do projeto com a 

replicação de cursos pelas usinas são mais de 20 mil profissionais requalificados. O 

projeto também apresenta um elevado índice de recolocação dos profissionais 

formados. No setor esta recolocação alcança 78% dos trabalhadores. Esse indicador 

demonstra a efetividade de seu modelo inovador. Outro dado importante refere-se à 

inclusão de mulheres nos cursos, onde o índice de participação feminina passou de 

1,2% no primeiro ano para 12% no último ano (AGROTERENAS, 2015). 

 

Formação Interna – Unidade Cana 

 
No mesmo modelo do Projeto RenovAção, na Unidade de Cana, a empresa 

investe desde 2008 na formação e qualificação de seus colaborares internos. A 

iniciativa deu-lhes a oportunidade de evoluir numa escala de trabalhador rural para 

auxiliar, tratorista, colhedores, motoristas e mecânicos. Nos últimos 6 anos 425 

funcionários, número equivalente a cerca de 10% do seu quadro funcional, 

participaram no Programa de Formação Interna como representado no Quadro 46 

(AGROTERENAS, 2015). 
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FORMAÇÃO INTERNA - AGROTERENAS S/A CANA 

 

Formação 
Numero de Formandos no por Ano Total de 

Formações UNIDADE 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Formação Operador Trator Total Ano 20 28 40 9 30 10 16 153 

Formação Operador Colhedora Total Ano 7 13 33 12 20 8 26 119 

Formação Motorista de Caminhão Total Ano 10 17 24 6 18 18 17 110 

Formação Mecânico Total Ano 0 0 16 0 12 9 0 37 

Formação Operador Carregadeira Total Ano 0 6 0 0 0 0 0 6 

 425 

 

Quadro 46 – Formação Interna 

Fonte: Agroterenas (2015) 

 
 

Projeto Semear – Corporativo – Cana 

 
Idealizado em 1897, ainda no Grupo NovAmérica e depois de passar por 

adequações e melhorias até ser gerido pela Associação Cultivar, o projeto tem foco 

no desenvolvimento de jovens de 15 a 18 anos do município de Maracai/SP por meio 

de atividades que conciliam a produção de alimentos com formação técnica. O objetivo 

é o desenvolvimento das competências fundamentais para o aprimoramento técnico 

e teórico dos participantes, qualificando-os para o ingresso no mercado de trabalho 

(AGROTERENAS, 2015). 

 

Os produtos da horta são orgânicos e comercializados aos colaboradores e à 

população local com preços abaixo do valor de mercado. Parte da produção atende 

ao restaurante da empresa e o excedente é doado para creches, hospitais, Igreja e 

asilo de Maracai. 

 

Atualmente, o Semear tem 45 integrantes distribuídos em 3 grupos por faixa 

etária e nível escolar do ensino médio. No ingresso dos participantes há uma reunião 

com os pais para assegurar o engajamento da família e dos candidatos, quando são 

apresentados o programa e ficha de adesão (AGROTERENAS, 2015). 
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No primeiro ano as atividades incluem o preparo, plantio e colheita da horta, 

tratamento de aves e venda da produção excedente, todos os dias da semana, 

durante 4 horas/dia. No período inverso é cobrada frequência escolar. No segundo 

ano, como parte do programa, os participantes devem transferir a escola para o 

período noturno, pois passarão o período na horta com atividades práticas de 2º a 6º 

feira e outras 3 tardes da semana com 4 horas em sala de aula para programas de 

capacitação técnica. Fazem parte da programação conteúdos de ética, introdução à 

matemática financeira, comunicação, meio ambiente, segurança do trabalho e 

empreendedorismo. No terceiro ano de permanência no projeto os jovens continuam 

com atividades práticas, aplicando os conhecimentos obtidos nos cursos. E nos 

últimos 6 meses recebem orientação especializada para desenvolver o Trabalho de 

Conclusão de Curso – TCC que é apresentado ao Conselho Gestor e serve de base 

para a avaliação formal e premiação aos 2 melhores alunos (AGROTERENAS, 2015). 

 

O TCC deve estar relacionado à proposição de melhorias observadas em 

processos e procedimentos nos mais de 2 anos de atividade na horta e na granja. O 

conselho gestor é formado pelo acionista controlador, mantenedor da associação, um 

diretor e um membro da comunidade. A cada 6 meses o conselho se reúne para 

avaliar com a coordenação pedagógica as atividades, aproveitamento dos alunos e os 

projetos apresentados no TCC (AGROTERENAS, 2015). 

 

O primeiro colocado no programa é premiado com curso de preparação pré- 

vestibular durante 6 meses na cidade de Londrina/PR, com todas as despesas pagas 

ou um intensivo de inglês seguido de intercâmbio de 6 meses no exterior. Desde a 

adoção do Semear a Agroterenas já enviou 3 alunos ao exterior, sendo 2 bolsistas 

para os E.U.A e 1 para o Canadá. Ao segundo colocado é oferecido o curso pré-

vestibular de 6 meses em Assis/SP ou caso o aluno tenha ingressado numa 

universidade particular a empresa paga o curso por igual período. Se tiver ingressado 

em universidade pública a empresa paga transporte e material didático também por 6 

meses. Entre os segundos colocados 2 optaram pelo pré-vestibular e outro ganhou o 

transporte e livros da universidade pública (AGROTERENAS, 2015). 

 

O Semear já formou 75 jovens no programa que conta com investimento anual 

de R$ 400.000,00. A produção, representada no Quadro 47, oscila devido a 
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condições climáticas e investimentos tecnológicos, onde é utilizada a técnica de 

controle biológico. Ao longo dos anos melhorias e aquisições foram feitas para 

aumentar a produção, como utilização de estufas, sombrites, máquina de lavar 

tubérculos, sistema de irrigação, compra de trator e implementos (AGROTERENAS, 

2015). 

 

 
INDICADOR DE PRODUÇÃO 

Ano Quilo Maço Ovos (Dúzia) 

 
2011 

 
45.555 

 
18.460 

 
17.868 

 
2012 

 
32.643 

 
15.299 

 
9.150 

2013 35.027 19.978 16.866 

2014 38.891 20.544 15.222 

 

Quadro 47 – Indicadores de Produção do Semear 

Fonte: Agroterenas (2015) 

 

Plano de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional, Medicina Assistencial, 

Campanhas e Orientação para Saúde – Corporativo 

 

Iniciativas próprias e outras desenvolvidas em parceria com a Associação Rural 

dos Fornecedores e Plantadores de Cana - ASSOCANA e UNIMED oferecem 

orientação, treinamentos e campanhas internas voltadas à segurança e saúde de seus 

colaboradores e familiares. 

 

Com o objetivo de promover e incentivar uma melhor qualidade de vida aos 

colaboradores anualmente são desenvolvidas campanhas e palestras de saúde 

focadas na prevenção e conscientização do processo saúde, doença e suas 

implicações e no aumento do conhecimento sobre modos de prevenção de doenças. 

As campanhas abordam temas como hipertensão, câncer de mama e próstata, saúde 

bucal, higiene pessoal, qualidade de vida, obesidade e dengue (AGROTERENAS, 

2015). 
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Em cumprimento com a legislação vigente a empresa tem o Plano de Gestão 

de Saúde Ocupacional Agroterenas (2015) para apoiar o aperfeiçoamento do 

trabalhador e a conservação da sua capacidade laboral, atuar na prevenção e na 

melhoria contínua dos processos produtivos e proporcionar qualidade de vida. 

 

O plano contempla o Programa de Prevenção e Riscos Ambientais e o 

Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional – PPRA, que prevê um conjunto 

de ações visando à preservação da saúde e da integridade física dos trabalhadores, 

por meio da antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle da 

ocorrência de riscos existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho. O 

objetivo do PPRA é levantar os riscos existentes e propor mecanismos de controle. 

Os riscos não eliminados são objeto de controle pelo Programa de Controle Médico e 

Saúde Ocupacional - PCMSO. De acordo com os riscos identificados, são realizados 

os exames ocupacionais nos colaboradores (AGROTERENAS, 2015). 

 

Em todas as suas unidades a empresa tem ambulatórios para atendimento dos 

trabalhadores, realização de exames ocupacionais, solicitação de guias assistenciais 

e para receberem orientações e esclarecimentos sobre saúde. Profissionais de 

enfermagem realizam a triagem e conforme as necessidades encaminham para o 

convenio da empresa ou Sistema Único de Saúde - SUS. 

 

Em casos de acidentes de trabalho ou mal súbito o primeiro atendimento é 

realizado nos ambulatórios ou no próprio local do incidente por colaboradores que 

recebem treinamento especializado, identificados como “socorristas”, para prestar os 

primeiros socorros e, em seguida, são encaminhados para o pronto socorro de 

referencia (AGROTERENAS, 2015). 

 

O Plano de Gestão de Saúde da companhia prevê ainda a manutenção de 

grupos de controle para monitorar a saúde de colaboradores portadores de deficiência 

física ou atuar na prevenção de agravo e monitorar aqueles que apresentam doenças 

crônicas como hipertensão arterial, diabetes e perda auditiva. 

 

A Agroterenas (2015) emite anualmente um relatório, apresentado à diretoria e 

à CIPA, discriminando por setor o número e a natureza dos exames médicos, 

avaliações e exames complementares, estatísticas dos resultados alterados, assim 

como o planejamento para o ano seguinte. 
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Integrado ao Plano de Saúde Ocupacional a Agroterenas tem o Plano de 

Gestão de Segurança no Trabalho (2015) cujo objetivo é buscar melhoria continua 

nos processos produtivos a fim de minimizar e/ou eliminar as condições inseguras a 

que estão expostos os colaboradores da empresa. As ações e iniciativas previstas no 

plano possuem registros arquivados que ficam disponíveis para as auditorias internas 

e externas. 

 

O plano contempla entre outras iniciativas o treinamento de integração básico 

de segurança e treinamentos específicos. O nível básico abrange tópicos como a 

política de segurança, acidente do trabalho, legislação de Segurança e Saúde do 

Trabalho, uso correto e entrega de Equipamentos de Proteção Individual – EPI´s e de 

Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC´s e de direção defensiva. E os específicos 

abordam temas como riscos físicos, químicos, mecânicos e ergonométricos inerentes 

à função que o trabalhador vai exercer. 

 

Outras ações previstas no plano incluem o Diálogo de Segurança para 

conscientização e atitudes de prevenção de acidentes, Inspeções Técnicas para 

analisar os ambientes de trabalho, verificar possíveis condições de insegurança e 

tomar as medidas necessárias para evitar danos à integridade física ou a saúde dos 

colaboradores, Investigação de Acidentes para identificar as causas, tomar as 

providências cabíveis para evitar que os mesmos ocorram novamente e agir de forma 

preventiva (AGROTERENAS, 2015). 

 

A abrangência do Plano de Gestão de Segurança no Trabalho também prevê a 

Investigação e/ou Avaliação de Veículos de terceiros para levantar as condições 

básicas de segurança e conforto dos ônibus de prestadores de serviços para o 

transporte de colaboradores, a Gestão de Segurança nos Contratos de Terceiros para 

oferecer treinamentos, procedimentos de segurança e instruções técnicas a fim de 

informar os terceiros que estão atuando dentro das unidades da Agroterenas sobre as 

legislações de segurança e tentar evitar acidentes relacionados ao trabalho. E o 

Relatório Mensal de Estatística de Acidentes do Trabalho que realiza e monitora o 

levantamento da incidência de acidentes do trabalho e doenças profissionais, com o 

objetivo de propor medidas para redução dos mesmos. 
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O plano e suas políticas internas ainda contam com a Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes – CIPATR que promove anualmente a Semana Interna de 

Prevenção de Acidentes – SIPATR e com o Controle de Equipamentos de Combate a 

Incêndio para inspecionar, orientar e acompanhar os equipamentos a fim de preservar 

o patrimônio e integridade física dos colaboradores. E com a Emissão de Credencias 

para colaboradores que operam equipamentos de força motriz, em cumprimento com 

a norma NR-11, além de oferecer Ginástica Laboral em todas as unidades de cana. 

Recentemente foi criado o Projeto de Utilização de Etilômetro para detectar índice de 

intoxicação alcoólica, mitigar riscos de acidente de trabalho e poder dar o suporte e 

orientação necessários ao colaborador (AGROTERENAS, 2015). 

 

Em parceria com a ASSOCANA e UNIMED a Agroterenas também promove e 

apoia a realização de grupos de gestantes, com encontros trimestrais para 

funcionárias e dependentes, além das campanhas anuais de verminose destinada aos 

filhos dos funcionários e de hipertensão. 

 

Política de Contratação de Colaboradores e Fornecedores – Corporativo 

 
A empresa cumpre com a legislação trabalhista vigente quanto à contratação 

de menores, repudia e não tolera a prática de trabalho análogo à escravidão ou 

qualquer outra forma de trabalho ilegal e cobra de seus parceiros e fornecedores o 

mesmo comportamento (AGROTERENAS, 2015). Assegura condições dignas de 

trabalho, provendo alimentação balanceada em suas instalações, vestuário adequado 

para o exercício das funções, equipamentos de segurança, alojamentos e respeita os 

horários de repouso. 

 

Como parte de sua política de benefícios dispõe de restaurantes nas  unidades 

de Maracaí e Paraguaçu Paulista em São Paulo e Deadópolis, Mato Grasso do Sul, 

onde são servidas 9.000 refeições/mês acompanhadas por 2 nutricionistas. São 

consumidos 1.040 kg de arroz/mês, 416 kg de feijão, 1.500 kg de carne, 780 kg 

legumes e verduras. A organização também realiza campanhas internas de educação 

para evitar o desperdício de comida, com orientações e banners fixados nos refeitórios 

apontando a quantidade desperdiçada e o número de pessoas que poderiam ser 

beneficiadas. O custo médio da refeição é de R$7,00 
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sendo 80% do valor subsidiado pela empresa e 20% descontado dos os 

colaboradores. O lanche é distribuído na entrada de cada turno e é gratuito para 

colaboradores (AGROTERENAS, 2015). 

 

Sua Política de Homologação de Fornecedores (2015) aplica-se a todas as 

unidades e negócios e tem por objetivo garantir a contratação e recebimento de 

produtos e serviços de terceiros, estreitar a relação com fornecedores e evitar 

possíveis riscos com a qualidade dos mesmos. A política prevê a avaliação por meio 

de questionário, documentação, certificações, licenças e laudos, com visitas 

periódicas de manutenção para certificar que os fornecedores atendem aos requisitos 

mínimos de saúde, segurança, capacitação, qualidade, segurança alimentar e 

ambiental da Agroterenas. 

 

Certificações – 

 
Ainda em relação ao pilar dos Direitos Humanos a Agroterenas (2015), em suas 

unidades Cana e Citrus, possui certificações como a BONSUCRO e Garantia de 

Origem Carrefour e integram a Plataforma SAI – Sustainable Agriculture Initiative. 

Iniciativas e certificações que visam promover e facilitar a adoção e compartilhamento 

de práticas agrícolas sustentáveis em todas as etapas do processo produtivo de 

alimentos. Além dos aspectos ambientais e de qualidade da origem, do ponto de vista 

social, são avaliados critérios como segurança e bem estar dos colaboradores, 

comércio justo e a inserção de pequenos agricultores, distribuidores e varejistas na 

cadeia de suprimentos. 

 

As ações, políticas e planos executados pela Agroterenas indicam sua 

orientação para respeitar e proteger os princípios dos direitos humanos e assegurar- 

se de sua não participação em violações dos mesmos. A seguir serão apresentados 

aspectos relacionados à segunda plataforma do Pacto Global, a relação de trabalho. 

 

4.4.2 Relações de Trabalho – 

 
O segundo pilar para avaliar o comprometimento das organizações com a 

adoção de boas práticas de gestão, conduta e relacionamentos, apoiados em valores 

universais trata das relações de trabalho. Os 4 princípios que compõe essa área são: 

i) as empresas devem apoiar a liberdade de associação e o 
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reconhecimento efetivo do direito à negociação coletiva, ii) a eliminação de todas as 

formas de trabalho forçado ou compulsório, iii) a abolição efetiva do trabalho infantil e 

iv) eliminar a discriminação no emprego (PACTO GLOBAL, 2015). 

 

Em complemento às iniciativas praticadas pela empresa de respeito aos 

direitos humanos, apoio à liberdade de associações, eliminação de trabalho forçado e 

infantil e de discriminação nas relações de trabalho, apresentadas na seção anterior, 

inclui-se a contratação de trabalhadores portadores de necessidades especiais. 

 

Além de cumprir com o Decreto nº 3.298 de 20/12/1999, que regulamenta a Lei 

nº 7.853 de 24 de outubro de 1989 e o Decreto nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004, 

que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade 

das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, os colaboradores 

com necessidades especiais da Agroterenas são avaliados por meio de exames 

clínicos e complementares sendo designados para desempenhar funções específicas 

e adequadas às suas deficiências. 

 

4.4.3 Meio Ambiente 

 
A Agroterenas promove uma variedade de iniciativas para atender aos 3 

princípios da plataforma do meio ambiente: i) apoiar uma abordagem preventiva aos 

desafios ambientais, ii) desenvolver maior responsabilidade ambiental, iii) incentivar o 

desenvolvimento e difusão de tecnologias ambientalmente amigáveis, diretamente 

relacionadas a boas práticas de acesso e uso de recursos naturais para produção de 

alimentos (PACTO GLOBAL, 2015). 

 

Com o objetivo de facilitar a compreensão e as análises os programas e 

projetos foram agrupados por Unidades – Citrus e Cana e por sua natureza – Descarte 

de Resíduos e Material Poluente, Racionalização do Uso da Água, Redução de 

Consumo e Geração de Energia, Uso de Insumos Agrícolas, Conservação de Áreas e 

Certificações. 

 

UNIDADE CITRUS – Descarte de Resíduos e Material Poluente 
 

➢ Destinação de Resíduos Recicláveis - desde 2013 plásticos, papel, papelão, 

latas e vidros são devidamente descartados nas unidades dos municípios de Santa 
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Cruz do Rio Pardo, São Pedro do Turvo e Espírito Santo do Turvo, em São Paulo. O 

material é armazenado para coleta semanal pela Cooperativa Recicla de Ourinhos/SP 

e Associação de Catadores Recicláveis de Piraju/SP. São coletados em média de 

6.000 Kg/mês de resíduos recicláveis que passaram a ter destinação adequada, em 

cumprimento ao Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006, contribuindo para 

geração de renda e emprego da cooperativa e da associação (AGROTERENAS, 

2015); 

➢ Destinação de Resíduo Orgânico e Não Reciclável - desde 2014, de 2 a 3 vezes 

por semana, os resíduos são devidamente descartados no aterro sanitário do 

município de Santa Cruz do Rio Pardo/SP, assegurando a destinação apropriada para 

média de 3 toneladas/mês (AGROTERENAS, 2015); 

➢ Destinação Correta de Material Poluente - desde 2013 foi celebrado contrato 

com empresa especializada e legalizada para recolhimento de baterias e pilhas, 

lâmpadas fluorescentes, mangueiras hidráulicas, borrachas, gaxetas, panos e 

estopas, EPI´s, filtros, papelão, isopor, plásticos e embalagens contaminados de 

graxa, óleo, solventes e tintas, resíduos de embalagens contaminadas por produtos 

químicos diversos e óleo lubrificante usado e contaminado. A empresa contratada e a 

Agroterenas têm um memorial de caracterização, Certificado de Movimentação de 

Resíduos de Interesse Ambiental - CADRI, junto à Companhia Ambiental do Estado 

de São Paulo - CETESB para destinação correta dos resíduos em cumprimento a Lei 

Nº 12.305, de 2 de Agosto de 2010. O primeiro lote coletado foi em 02/06/2014 de 

1.180 kg e até março 2015 foram corretamente destinados 2.960 kgs de material 

poluente (AGROTERENAS, 2015); 

➢ Destinação Correta de Embalagens de Agrotóxicos - desde a constituição da 

empresa em 2010, em cumprimento à Lei no 9.974, de 6 de junho de 2000, são 

devidamente recolhidas cerca de 45.000 Kg/Ano de embalagens, evitando assim 

impactos e contaminação ambiental (AGROTERENAS, 2015); 

➢ Tratamento de Efluentes – toda água residual da indústria, exceto de uso 

sanitário, vai para 2 lagoas artificiais ativas impermeabilizadas, com capacidade de 

armazenagem de 4.200 m3 e, em seguida, é destinada a outro tanque, também 

impermeabilizado, onde há diluição de 50% desse efluente em água. Esse composto 

diluído é usado para fertirrigação dos pomares de laranja, 24h/dia, durante a safra 

evitando assim, que 60m3/hora de efluente gerados pela indústria de suco de laranja 

concentrado fossem indevidamente descartados conforme Resolução nº. 54, de 28 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.974-2000?OpenDocument
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de novembro de 2005 e de acordo com a Norma Técnica da CETESB P4-002 

(AGROTERENAS, 2015); 

➢ Resíduo Sanitário - é descartado desde a constituição da Agroterenas por meio 

de 3 fossas sépticas para coleta por empresa cadastrada, legalizada e especializada, 

para assegurar a correta destinação em atendimento a legislação vigente 

(AGROTERENAS, 2015); 

➢ Destinação da Lenha de Laranjeiras – para alimentar a indústria de suco 

concentrado de laranja com energia térmica a empresa usava 2 caldeiras de 

combustível de eucalipto e óleo BPF. Derivado do petróleo, esse óleo combustível 

pesado, de baixo ponto de fluidez é altamente poluente e agressivo ao meio ambiente. 

Para eliminar o uso do óleo BPF foi desenvolvido um projeto em 2013 com utilização 

da queima da lenha de laranjeira da renovação dos pomares. O resultado é que a 

queima de 5 toneladas de óleo BPF/dia foi substituído por 50 m3 estéril de lenha. Com 

investimento de R$ 120.000,00 a empresa eliminou 2 grandes impactos ambientais: o 

uso do óleo altamente poluidor e o descarte indevido da lenha dos pomares que são 

renovados (AGROTERENAS, 2015). 

 
UNIDADE CITRUS – Racionalização do Uso da Água 

 
 

➢ Uso da Água na Produção de Laranja Processada – até 2012 o consumo de 

água potável para cada caixa de laranja processada de 40,8 kg era de 30 litros. O 

projeto de construção de uma central de distribuição de 50 m3 de água reduziu esse 

consumo de 30 litros/cx para 6,5 litros. A água utilizada nessa central prioriza o uso 

do condensado vegetal que corresponde a 84% da água presente na fruta para uso 

em limpeza de equipamentos, pisos, da própria fruta, preparação de sanitizantes, 

entre outros. A partir de 2015 a empresa estuda o aumento da capacidade de 

armazenagem da central de distribuição com objetivo de ampliar a utilização do 

condensado e, assim, reduzir ainda mais o uso de água potável de 6,5 litros/caixa para 

5 litros. Segundo a Agroterenas (2015) a iniciativa implicou na redução de mais de 70 

milhões de litros de consumo de água potável para produção do suco concentrado por 

safra; 

➢ Uso da Água na Lavagem das Frutas - outra iniciativa com objetivo de reduzir 

o consumo de água potável foi implantada em 2014 no packing house, no processo 

de lavagem das frutas in natura. A substituição e utilização de bicos de higienização 
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mais eficientes reduziu o consumo de 8 litros/cx para 5 litros. O resultado global da 

operação representa a redução de 1.500.000 de litros/safra (AGROTERENAS, 2015). 

 
UNIDADE CITRUS – Redução de Consumo e Geração de Energia 

 
 

➢ Divisão de Carga do Compressor – a indústria de suco concentrado de laranja 

operava com 2 compressores de ar comprimido, um na fábrica e outro no packing 

house, para alimentar os instrumentos pneumáticos que faziam o mesmo trabalho e 

eram superdimensionados. Como consequência, quando os equipamentos da fábrica 

e do packing house estavam em funcionamento havia o dobro de consumo de energia, 

geração de ruídos e desgastes mecânicos. Em 2014 a distribuição de ar comprimido 

foi centralizada na fábrica, passando a operar com apenas um compressor, atendendo 

às necessidades de ambas as instalações. O resultado alcançado com a iniciativa foi 

a redução de 90 decibéis da poluição sonora no packing house, do consumo de 

energia em 300 kW/dia, que corresponde a cerca de R$ 7.000,00/mês e de R$ 

8.000,00/ano com manutenção das máquinas. Atualmente, a máquina que não está 

em uso serve ainda como back-up para o caso de pane na outra, evitando também a 

paralisação dos processos industriais. Em termos de redução de consumo de energia 

a medida adotada promove o ganho de 1 dia a cada 40 dias de processamento das 

unidades produtivas. O projeto demandou investimento de R$ 16.000,00 

(AGROTERENAS, 2015); 

➢ Iluminação Natural na Fábrica – está em fase de teste a substituição de 

iluminação de luz elétrica por natural, na sala de extração de suco e no pátio do 

enchimento dos tambores. O projeto consiste na substituição de telhas galvanizadas 

por telhas translucidas o que proporcionará redução de 18 lâmpadas de vapor de 

sódio que consumem 4.500 watts/h em funcionamento 10 horas/dia - 45.000 watts/dia, 

que corresponderá a economia de mais de 16.000 KW/ano (AGROTERENAS, 2015); 

➢ Biodigestor – a busca permanente por inovação e alternativas para geração de 

energia sustentável deu início em 2014 ao trabalho de prospecção para seleção e 

contratação de tecnologia de biodigestores com objetivo de gerar energia térmica para 

alimentar as caldeiras industriais. A implantação do projeto permitirá a geração de 

energia ao mesmo tempo em que possibilitará melhor aproveitamento dos 
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efluentes da indústria e maior eficiência agronômica para fertirrigação. Mais, a 

empresa poderá se tornar autossuficiente na produção e consumo de energia para a 

fábrica, eliminando a queima de lenha de eucalipto e utilizando apenas a lenha dos 

pomares renovados de laranja e a energia gerada pelos biodigestores 

(AGROTERENAS, 2015); 

➢ Educação para Redução do Consumo de Energia – o estresse hídrico que o 

estado de São Paulo enfrenta levou a Agroterenas a implantar um programa de 

treinamentos e comunicação interna, desde abril de 2015, para incentivar a adoção 

de novos hábitos de consumo. O engenheiro eletricista responsável pelo projeto 

estima que pequenas mudanças de atitude no dia a dia poderão significar redução de 

até 5% do consumo de energia nas unidades industriais, de manutenção, produção e 

administrativas. A empresa espera que o programa também venha impactar o 

comportamento dos colaboradores em seus consumos residenciais 

(AGROTERENAS, 2015). 

 
UNIDADE CITRUS – Uso de Insumos Agrícolas e Conservação de Áreas 

 
 

➢ Manejo do Solo – desde 1998, quando ainda pertencia ao grupo Novamérica, 

foi feita a sistematização das novas áreas de cultivo para eliminar as imperfeições  do 

solo e promover o plantio por meio do levantamento de carreadores e escoamento da 

produção com a retirada a camada arável A e B do solo. Com esse procedimento 

utiliza-se apenas o subsolo para o escoamento da produção e se devolve a camada 

fértil para plantio. Essa modalidade de manejo proporciona economia anual de até 

30% de corretivos e fertilizantes para reposição e correção do solo (AGROTERENAS, 

2015); 

Outro método de manejo com benefício ambiental adotado pela empresa no mesmo 

período, em todas as áreas de produção e nas áreas de expansão, equivalentes a 

mais de 7.000 hectares, refere-se ao preparo do solo para o sistema de cultivo mínimo. 

Esse sistema consiste do preparo apenas da linha do plantio de citrus e não da área 

total, mantendo, assim, a cobertura vegetal entre as linhas e evitando erosão laminar. 

Nas áreas de reforma das lavouras de citrus também é feita a rotação com as culturas 

de soja e milho. Segundo a área técnica da empresa essa sequencia de cultivo tem 

por objetivo quebrar ciclos de pragas e doenças adaptadas ao longo de 
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cerca de 20 anos de cultivo dos pomares, reduzindo o uso de agroquímicos. Essa 

prática também auxilia na melhora da estrutura do solo com plantação de 

leguminosas, aumentando a concentração de nitrogênio e matéria orgânica 

(microrganismos benéficos ao solo). Esse procedimento pode reduzir em até 20% o 

uso de agroquímicos e fertilizantes. O milho produzido na reforma das lavouras 

também é usado para alimentar o gado no confinamento, juntamente com o bagaço 

da laranja (AGROTERENAS, 2015); 

➢ Manejo Integrado de Pragas e Doenças – desde 1995, ainda grupo 

Novamérica, o monitoramento de pragas e doenças é realizado por meio do Programa 

de Manejo Integrado de Pragas (GRAVENA et al, 2005). Isso significa que somente 

há intervenção nos pomares com defensivos agrícolas quando a praga ou doença 

atinge o nível de infestação próximo da tolerância natural das plantas, que possa vir a 

causar danos econômicos à safra. Funciona como um “alerta”, um “gatilho” para 

tomada de decisão quanto à aplicação ou não de agroquímicos na produção. Esse 

manejo é feito por amostragem de 1% das plantas de cada talhão  de 10 hectares, a 

cada 10 dias de inspeção de toda área cultivada, com a coleta de 2 frutas internas e 

externas, folhas e ramos, com equipe treinada e especializada. As amostras são 

analisadas in loco com auxilio de lente de aumento quando é possível visualizar e 

identificar tipos de espécies de ácaros e/ou insetos presentes na fruta, ramo ou folha. 

As pragas e/ou doenças identificadas são catalogadas em planilha especifica e 

servirão para análise de histórico, tomada de decisão de intervenções químicas de 

controle e tratamentos preventivos (AGROTERENAS, 2015). 

Outro procedimento adotado pela área fitossanitária a empresa é o monitoramento de 

insetos, moscas e mariposas, por meio de armadilhas a fim de identificar a presença 

ou não desses insetos para controle especifico e aplicação de pesticidas. Isso significa 

evitar o uso desnecessário de químicos com seus respectivos riscos á saúde humana 

de trabalhadores e consumidores e impactos ambientais (AGROTERENAS, 2015); 

➢ Agricultura de Precisão – desde 2012 a empresa desenvolve estudos com 

objetivo de obter ganhos de produtividade ao mesmo tempo em que reduzir o uso de 

agroquímicos na produção de laranja, soja e milho. Agindo assim, pretende reduzir os 

impactos ambientais de contaminação do solo e o consumo de água nas aplicações. 

Atualmente, a empresa estima o consumo de 250 milhões de litros de água na 

pulverização, por safra. Estudos realizados pela área técnica da empresa 
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indicam que o volume de água poderia ser reduzido em até 10%, ou seja,  25 milhões 

de litros/água/ano e a redução na mesma proporção do uso de defensivos para 

tratamentos fitossanitários, equivalente a 40.000 litros. Além da redução no consumo 

de água e agrotóxicos a empresa estima que a adoção da tecnologia também possa 

resultar na economia de 12% do consumo de óleo diesel utilizado por tratores na 

operação de pulverização, o que representará uma economia de 136.800 litros/safra 

(AGROTERENAS, 2015). Para adoção da tecnologia alguns fatores técnicos, 

operacionais e econômicos ainda precisam ser superados. Apesar do sistema 

controlador de vazão na pulverização mostrar um grande potencial, o alto 

investimento, a necessidade de estrutura específica e pessoal capacitado para dar 

manutenção a esse tipo de tecnologia e melhorias na parte eletrônica para evitar 

paradas por falha de componentes ainda se apresentam como ofensores; 

➢ Corredores de Preservação – desde a aquisição das Fazendas Marcicano e 

Guacho, na década de 70, nos municípios de Santa Cruz do Rio Pardo/SP e Águas 

de Santa Bárbara/SP, houve a preocupação de preservar corredores de circulação de 

animais silvestres para potencializar a conservação da fauna e flora nativas. A 

iniciativa foi mantida pelo sócio controlador da Agroterenas e, atualmente, em parceria 

com a polícia ambiental animais capturados na região, a exemplo de jaguatiricas, 

lontras e pássaros de espécies nativas, são soltos nos corredores formados 

(AGROTERENAS, 2015); 

➢ Conservação de Áreas de Reserva Legal e Áreas de Preservação Permanente 

(APP´s) – conforme normas e regulamentações do Código Florestal e observando 

aspectos legais descritos no Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto 

Ambiental - EIA/RIMA, a empresa avaliou os impactos provocados por suas atividades 

quando optou pela diversificação das culturas de cana, grãos e pastagem para 

implantação cultura de citrus no final da década de 80. O resultado foi a preservação 

de 29% de floresta nativa e de 431,2 hectares de área de preservação permanente. 

De acordo com o novo código florestal brasileiro a empresa poderia ampliar suas áreas 

de produção, mas por recomendação do depto técnico e reafirmando seu 

compromisso com a preservação do meio ambiente essas áreas foram mantidas. 

Atualmente a Unidade de Citrus da Agroterenas conserva 1.695,5 hectares, do total 

de 8.022 (AGROTERENAS, 2015). 
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UNIDADE CITRUS – Certificações 

 
➢ Garantia de Origem Carrefour – desde 2001, ainda Grupo NovAmérica, a 

empresa obteve a certificação que assegura que todo processo produtivo da laranja 

está dentro de conceitos rigorosos de qualidade, responsabilidade ambiental e social. 

Seus princípios básicos são: i) boas práticas agrícolas de fabricação; ii) segurança 

alimentar, iii) proteção ao meio ambiente, iv) melhoria contínua, além de segurança e 

bem estar dos colaboradores já mencionado na seção 4.4.1/Certificações, pg. 142 dos 

direitos humanos (AGROTERENAS, 2015); 

 

➢ SGF (Schutzgemeinschaft Der Fruchtsaft Industrie - Associação de Proteção a 

Indústria de Suco de Frutas) – certificada desde 2005 por associação de empresas 

que atua no controle de qualidade de sucos e vegetais para exportação, que também 

verifica aspectos de segurança alimentar, autenticidade, higiene, sustentabilidade, 

rastreabilidade e rotulagem. 

 

➢ SAI Platform - é uma iniciativa das indústrias de alimento para apoiar o 

desenvolvimento sustentável da agricultura em todo o mundo. Em 2002, Nestlé, 

Unilever e Danone criaram a Plataforma SAI – Sustainable Agriculture Initiative - 

organização sem fins lucrativos, para facilitar o compartilhamento de conhecimento e 

iniciativas que suportam o desenvolvimento e adoção de práticas agrícolas 

sustentáveis, envolvendo os diferentes setores da cadeia dos alimentos. Esse 

processo de adesão está em andamento na empresa (AGROTERENAS, 2015). 

 

A seguir serão apontados projetos, iniciativas e programas da Unidade Cana 

que apoiam os 3 princípios da plataforma do meio ambiente, também agrupados por: 

Descarte de Resíduos e Material Poluente, Racionalização do Uso da Água, Redução 

de Consumo e Geração de Energia, Uso de Insumos Agrícolas, Conservação de 

Áreas e Certificações 

 

UNIDADE CANA – Descarte de Resíduos e Material Poluente 

 
➢ Destinação Correta de Material Poluente – a empresa mantém contrato desde 

2010 com empresa especializada e legalizada para recolhimento dos resíduos como: 

lixo tecnológico, baterias e pilhas, lâmpadas fluorescentes, mangueiras hidráulicas, 

borrachas, gaxetas, panos e estopas, EPI´s, filtros, papelão, isopor, plásticos e 



164 
 

 

embalagens contaminados de graxa, óleo, solventes e tintas, resíduos de embalagens 

contaminadas por produtos químicos diversos e óleo lubrificante usado e 

contaminado. A empresa contratada e a Agroterenas têm um memorial de 

caracterização de empreendimento - CADRI junto à CETESB, em cumprimento à Lei 

12.305 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, de agosto de 2010, para destinação 

correta dos resíduos. O primeiro lote foi recolhido em 07/08/2009 e anualmente são 

coletadas em média 80 toneladas de resíduo contaminado (AGROTERENAS, 2015); 

 

➢ Coleta de Resíduo Contaminado – desde 2012 a empresa montou programa 

com frentes de trabalho para coleta de resíduos contaminados provenientes do serviço 

de manutenção de veículos e máquinas agrícolas no campo. O procedimento prevê 

treinamento especializado para equipe de mecânicos e que todos os caminhões que 

prestam serviço de apoio e manutenção portem um tanque apropriado para coleta dos 

resíduos contaminados. Esses materiais poluentes são devidamente depositados em 

local apropriado para posterior coleta por empresa legalizada assegurando a 

destinação e descarte apropriados de cerca de 100 toneladas/ano de resíduos 

contaminados (AGROTERENAS, 2015); 

 

➢ Coleta de embalagens – desde a fundação da Agroterenas, em 2010, o 

descarte correto de embalagens vazias de agroquímicos (plástico e papelão) na 

Associação de Reciclagem de Embalagens Vazias - ARPEVE é realizado em 

cumprimento à Lei no 9.974, de 6 de junho de 2000. Toda embalagem que sai do 

deposito de insumos com destino a lavoura, após seu uso, recebe tríplice lavagem e 

tem seu fundo perfurado para inibir qualquer reaproveitamento futuro. As embalagens 

são transportadas e armazenadas em depósito próprio, específicos para tal utilização, 

nas unidades nos municípios de Paraguaçu Paulista/SP e Deodápolis/MS. Quando o 

deposito atinge volume máximo de armazenamento é feito agendamento com a 

associação para onde são feitas as entregas e posterior descarte. Tal procedimento 

elimina o risco de contaminação ambiental e reutilização da embalagem, que era 

causadora de casos de intoxicação humana. Por meio de auditoria interna e externa 

é feita verificação para assegurar que 100% das embalagens usadas são 

corretamente descartadas. São coletadas e corretamente descartadas em média 

70.000 embalagens/ano (AGROTERENAS, 2015). 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.974-2000?OpenDocument
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UNIDADE CANA – Racionalização do Uso da Água 

 
➢ Reaproveitamento de Água de Chuva – desde 2012 a empresa desenvolveu 

um sistema para coleta, tratamento e uso da água pluvial de seus armazéns de 

defensivos. Esse sistema consiste da captação da água por meio de calhas que 

direcionadas a uma sequencia de grades elimina os resíduos sólidos, para posterior 

filtragem e tratamento com cloro. 5 tanques de 20.000 litros de água coletada 

abastecem o reservatório para alimentar 12 caminhões de preparo de calda de 

agrotóxicos usados na produção da cana e de combate a incêndio. Desde a 

implantação do projeto já foram captados 1.650 m3 de água reduzindo o impacto 

ambiental da coleta do poço artesiano (AGROTERENAS, 2015); 

 

➢ Reaproveitamento de Água de Lavagem de Veículos – desde 2012 a 

Agroterenas instalou um circuito fechado para captação e canalização da água usada 

para lavagem de máquinas e implementos agrícolas e demais veículos de sua frota 

(caminhões e carros). Essa água é tratada com produtos de origem vegetal e mineral 

e armazenada em tanque de 3.650 litros para reutilização na lavagem de veículos, 

onde é feita a separação de resíduos hidro carboneto (óleos e graxas), areia e terra. 

Por sistema de decantação ocorre a separação dos resíduos sólidos que também 

terão sua correta destinação conforme legislação ambiental (AGROTERENAS, 2015); 

 

UNIDADE CANA – Redução de Consumo e Geração de Energia 

 
Não foram apresentadas, nem constatadas por meio das entrevistas e 

observação direta, evidências de iniciativas orientadas à redução do consumo e/ou 

adoção de novas fontes de geração de energia. No entanto, cabe apontar o Controle 

de Emissão de Gases Poluentes, onde desde 2011 a frota de veículos movidos a 

diesel passa por manutenção periódica para aferição, pela Escala de Ringelmann, da 

quantidade de gases emitidos. Esse procedimento permite à empresa controle e 

manutenção naqueles que estão com desvio no padrão estabelecido por legislação 

– Portaria IBAMA nr 85, de outubro/1996, que dispõe sobre o controle da emissão  de 

gases poluentes por veículos movidos a diesel, reduzindo assim a poluição ambiental 

(AGROTERENAS, 2015). 
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UNIDADE CANA – Uso de Insumos Agrícolas e Conservação de Áreas 

 
➢ Compostagem – A torta de filtro é um dos subprodutos obtidos a partir da 

produção de açúcar e álcool nas usinas sucroalcooleiras e é empregado como 

fertilizante na produção de cana-de-açúcar. É constituída basicamente de fósforo, 

cálcio e micronutrientes, saindo da indústria com aproximadamente 70% de umidade. 

Pode ser utilizada in natura ou “compostada”. O processo de tem como objetivo 

produzir um composto organomineral de alta qualidade de nutrientes, aplicabilidade e 

compatibilidade de custo com a opção mineral, potencializando o rendimento na 

produção da cana-de-açúcar. É um processo biológico (biodegradável) que constitui 

num favorecimento do processo natural de decomposição da matéria orgânica. O 

processo de compostagem apresenta vantagens ao meio ambiente ao reduzir o 

subproduto gerado, promovendo a valorização de um insumo natural e 

ambientalmente seguro. Um adubo orgânico, atuante sobre a reciclagem dos 

nutrientes do solo e no reaproveitamento agrícola da matéria orgânica. 

(AGROTERENAS, 2015); 

 

➢ Reserva legal e APP´s – A Lei 12.651/12 criou novos instrumentos de controle 

ambiental para as propriedades rurais e passou a obrigar a restauração ambiental das 

APP´s e Reservas Legais que antes eram somente espaços protegidos. Os 

instrumentos criados são o Cadastro Ambiental Rural - CAR, o Programa de 

Recuperação Ambiental - PRA e as Cotas de Reserva Ambiental – CRA´s. A 

Agroterenas está realizando em suas áreas próprias, aproximadamente 24.000 

hectares, uma análise para o cadastramento das fazendas no Sistema Nacional de 

Cadastro Ambiental - SICAR, cujo prazo é 30 de abril de 2016. As imagens e visitas 

técnicas realizadas em campo tem o objetivo de verificar todas as situações que 

devem ser informadas no CAR. Neste momento estão sendo levantados e 

cadastrados todos os passivos referentes à Reserva Legal (RL) e Áreas de 

Preservação Permanente (APP), para depois regularizá-los no prazo de 20 anos 

estipulados pelo Programa de Recuperação Ambiental - PRA. (AGROTERENAS, 

2015); 

 

➢ Manutenção de Palha no Campo – atualmente, cerca de 98% da colheita é 

mecanizada, em área total de cultivo de aproximadamente 70.000 hectares. 100% da 

palha residual do corte da cana ficam no campo, nada é recolhido. Na safra 
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2014/15 foi iniciado o processo de enleiramento da palha, que consiste em amontoar 

ou empilhar a palha em leiras ou camadas contínuas, espaçadas uma das outras, 

formando leiras (amontoados em linha). Espera-se acelerar a brotação da soqueira 

(rebrota da cana após o corte) e minimizar infestação de pragas como cigarrinhas e 

sphenophorus, que utilizam a palha como forma de abrigo; 

 

➢ Rotação de culturas – Em 100% das áreas de reforma dos canaviais da 

Agroterenas é feita a rotação de culturas, sobretudo de crotalaria, soja e amendoim, 

sendo que a seleção é feita em função do local, da declividade da área, da 

predisposição a pragas e disponibilidade de máquinas e implementos para 

implantação da atividade. O milheto é instalado em áreas nas quais não foi possível 

fazer a rotação com plantas leguminosas. O objetivo é obter uma cobertura superficial 

e manter ou melhorar as propriedades físicas, químicas e biológicas do solo, inclusive 

em profundidade. A rotação também traz benefícios econômicos na conservação do 

solo, devido à manutenção de cobertura em época de alta precipitação pluvial, ao 

controle de plantas daninhas durante o cultivo anual da cana e o aumento da produção 

de alimentos (AGROTERENAS, 2015); 

 

➢ Aplicação produtos seletivos – A empresa adota o Manejo Integrado de Pragas 

(MIP), que se fundamenta no controle ecológico para limitar os potenciais efeitos 

prejudiciais dos defensivos agrícolas à saúde pública e ao meio ambiente. Dentro 

desse conceito a empresa usa critérios como o levantamento das populações de 

pragas e estabelece um determinado nível de infestação para que seja feito o controle 

das mesmas. Para o controle da broca da cana-de-açúcar, por exemplo, em 70% da 

área são utilizados inseticidas fisiológicos que apresentam baixa toxicidade aos 

mamíferos e aos inimigos naturais. Outra prática adotada pela Agroterenas é o 

controle biológico de pragas, definido por DeBach (1968) como “a ação de 

parasitóides, predadores e patógenos na manutenção da densidade de outro 

organismo a um nível mais baixo do que aquele que normalmente ocorreria nas suas 

ausências” AGROTERENAS, 2015). 

 

UNIDADE CANA – Certificações 

 
A principal certificação apresentada pela unidade cana é o selo ambiental 

exigido pela União Europeia para exportadores de açúcar e etanol, a Certificação 
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BONSUCRO. Obtida pela Raízen em 2011, usina para onde a produção da 

Agroterenas Maracaí/SP é escoada, a companhia obteve aprovação na auditoria de 

seus processos produtivos que estabelece critérios ambientais, sociais e trabalhistas, 

atestando eficiência e boas práticas de produção. 

 

A Agroterenas é avaliada periodicamente, quando os procedimentos 

recomendados nas áreas de segurança, saúde, meio ambiente e responsabilidade 

social são verificados para recertificação. Dentre alguns aspectos ambientais 

considerados na avaliação estão a destinação adequada de resíduos e materiais 

poluentes e o controle para evitar desperdício de água, energia e alimento. 

 

A próxima seção traz ações e práticas empregadas pela organização de apoio 

ao combate de todas as formas de corrupção. 

 

4.4.4 Contra a Corrupção 

 
O quarto pilar do Pacto Global (2015) que as empresas devem promover é o 

combate a todas as suas formas de corrupção, inclusive extorsão e propina. Por 

entender que a ética é um princípio fundamental para garantir sua sobrevivência, 

reputação e, por consequência, seus resultados, a Agroterenas dá orientações 

expressas para pautar as ações de seus colaboradores nas interações com os 

diversos públicos de relacionamento. 

 

O Código de Conduta (2015) é o principal instrumento usado pela empresa, 

onde constam diretrizes quanto à oferta e aceite de brindes, presentes e  participação 

em promoções que venham comprometer a atuação profissional e os objetivos 

corporativos. Orientações quanto a convites para eventos com despesas custeadas 

por clientes, fornecedores e órgãos públicos, premiações, ofertas em dinheiro, entre 

outras. 

 

O código destaca também que relacionamentos e negócios devem ser sempre 

realizados de maneira transparente e isenta de favorecimentos. E que a prática de 

serviços ilícitos ou antiéticos como corrupção, extorsão, propina e “caixa dois”, tanto 

interna como externamente, com envolvimento de fornecedores, clientes e 

colaboradores são repudiados pela Agroterenas e passíveis de punições. Essa 

determinação inclui qualquer tipo de pagamento ilícito ou dúbio quanto à sua 
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regularidade ou finalidade, dar presentes, gratificações, tratamento diferenciado ou 

proporcionar entretenimento para pessoas ou organizações privadas ou públicas com 

objetivo de obter ou conceder qualquer tipo de favorecimento. 

 

Em outro item específico o código a empresa enfatiza o zelo pelo cumprimento 

da legislação vigente, não permitindo qualquer tipo de sonegação fiscal e orientando 

seus trabalhadores a comunicar internamente a área competente sempre que 

notificados judicialmente, extra judicialmente ou por autoridade pública. 

 

A certificação industrial SGF, obtida pela unidade citrus, também tem como um 

dos princípios proteger seus membros de concorrência desleal no mercado de sucos. 

 

Como proposto no quarto objetivo específico da pesquisa e nos procedimentos 

metodológicos, nas análises e sistematização dos dados da dimensão da 

Sustentabilidade, além das categorias, elementos e métricas de Álvares, Giacometti e 

Gusso (2008) também seriam investigados os projetos, práticas, políticas e iniciativas 

adotadas pela Agroterenas para estabelecer sua relação com o Pacto Global. Por 

meio desse levantamento foi elaborado o Painel de Iniciativas Sustentáveis da 

Agroterenas, representado no Quadro 48. 

No Painel, as colunas 1 e 2 indicam respectivamente os princípios de respeito 

à proteção dos Direitos Humanos e o de assegurar a não participação em violações 

de tais direitos. Da coluna 3 a 6 estão representados os princípios das Relações de 

Trabalho: i) as empresas devem apoiar a liberdade de associação e o reconhecimento 

efetivo do direito à negociação coletiva, ii) a eliminação de todas as formas de trabalho 

forçado ou compulsório, iii) a abolição efetiva do trabalho infantil e iv) eliminar a 

discriminação no emprego. As colunas 7, 8 e 9 trazem os princípios do Meio Ambiente: 

i) apoiar uma abordagem preventiva aos desafios ambientais, ii) desenvolver maior 

responsabilidade ambiental, iii) incentivar o desenvolvimento e difusão de tecnologias 

ambientalmente amigáveis, diretamente relacionadas a boas práticas de acesso e uso 

de recursos naturais para produção de alimentos. E a coluna 10 o princípio de 

Combate à Corrupção, em todas as suas formas de extorsão e suborno (PACTO 

GLOBAL, 2015). 
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É possível verificar uma diversidade de projetos com o objetivo de respeitar, 

proteger e garantir a dignidade, saúde e segurança no trabalho, combater violações 

dos direitos humanos, ao mesmo tempo em que produzir alimentos observando boas 

práticas agrícolas, de segurança alimentar, bem estar social e proteção ambiental. 

 

 

Quadro 48 – Painel de Iniciativas Sustentáveis da Agroterenas - Colunas 1 a 10 - Áreas e Princípios do 

Pacto Global vide pg. 169 

Fonte: Copel (2014) – elaborado pelo autor 
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Este capítulo apresentou as características fundamentais da Agroterenas, seu 

histórico, práticas e iniciativas de Governança Corporativa e Sustentabilidade que 

ajudaram a analisar e responder á pergunta da pesquisa, ou seja, de como a adoção 

desses instrumentos podem potencializar a perenidade de empresas brasileiras de 

capital fechado que atuam no setor de produção de alimentos. 

 

Os dados e informações coletados, analisados e sistematizados conforme os 

procedimentos metodológicos definidos, a fundamentação teórica e a estratégia de 

pesquisa adotada serviram de base para elaboração das conclusões que serão 

apresentadas a seguir. 
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5- CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 
Esta dissertação apresentou o estudo sobre como práticas de governança 

corporativa e sustentabilidade podem potencializar a perenidade de empresas 

brasileiras de capital fechado, no contexto empresarial do agronegócio. 

 

O trabalho foi realizado no período de junho de 2014 a setembro de 2015 

usando como estratégia de pesquisa o estudo de caso. Para alcançar os objetivos 

propostos foram adotados: i) o modelo de assessment de Álvares, Giacometti e Gusso 

(2008), fundamentado em 5 dimensões: Alinhamentos, Conformidades, 

Sustentabilidade, Estruturas e Processos, ii) a pesquisa bibliográfica, iii) a observação 

direta, iv) a ferramenta do Painel de Iniciativas de Sustentabilidade e v) o quadro de 

categorias. 

 

5.1 Conclusões 

 
As conclusões foram vinculadas a cada objetivo e ao produto do estudo que se 

referem aos seguintes aspectos: 

 

5.1.1 Do objetivo “Identificar práticas, mecanismos e instrumentos de GC 

para empresas de capital fechado reconhecidos, recomendados e aceitos na 

comunidade empresarial” pode-se dizer que: 

 

a.1- Já é possível encontrar um conjunto de seus conceitos, princípios, práticas, 

instrumentos e mecanismos para empresas de capital fechado, reconhecidos e 

aceitos que permitem fundamentar teoricamente o assunto Governança Corporativa. 

Da mesma forma, se pode afirmar que, embora possa haver alguma diferença de 

nomenclatura, entre as fontes pesquisadas, predomina o consenso quanto aos 

princípios, práticas, estruturas e sistema de governança recomendados e aceitos para 

organizações. 

 

a.2- A pesquisa também permitiu observar no ambiente empresarial e comprovar com 

o referencial teórico e o estudo de caso que o termo GC é bastante emergente. A 

constatação pode ser estendida ao verbete Sustentabilidade, outro eixo do estudo, 

como temas que seguirão na agenda e vão pautar debates na  comunidade científica, 

na sociedade, nos setores público e privado, ONG´s, entidades e associações nas 

próximas décadas. 
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5.1.2 Quanto ao objetivo “Avaliar o estágio das práticas de GC da 

Agroterenas” conclui-se que: 

 

b.1- Em relação ao modelo de assessment adotado nesta pesquisa, como já 

apresentado na seção 4.2, a Agroterenas se encontra no estágio de “Aplicação”. 

Significa que tem enfoques adequados em determinadas dimensões, categorias e 

elementos. Suas práticas guardam certa coerência, mas ainda é possível verificar 

muitas lacunas e oportunidades de aperfeiçoamento no sistema de governança. É 

importante salientar que o modelo metodológico foi aplicado com fidelidade e rigor, 

daí o destaque como maiores ofensores nos resultados para a falta de regras de 

sucessão - patrimonial e dos negócios, de conselho de administração e de conselho 

de família, em que pese à desobrigação legal de ter esses órgãos constituídos. As 

recomendações, como produto da pesquisa, serão apresentados em seguida. 

 

b.2- No círculo da Gestão/Empresa a Agroterenas já se encontra em estágio avançado 

de profissionalização, onde com exceção do sócio controlador que ocupa a função de 

CEO/principal executivo, todos os demais cargos são preenchidos por profissionais 

de mercado. A empresa investe na formação e qualificação de seus colaboradores, 

têm programas, benefícios e políticas orientadas à gestão de pessoas, apresenta 

complexidade nas operações, ao mesmo tempo em que conta com modernas 

ferramentas para gerenciar e controlar seus negócios. Tem como ponto forte em seu 

sistema de GC os comitês já constituídos e funcionando de forma regular desde 2012. 

Um desafio atual importante da empresa refere-se à sucessão de cargos na alta e 

média administração. 

 

b.3- Na esfera da Propriedade como a Agroterenas é fruto da cisão de um grupo 

familiar e presentemente pertence a um único sócio controlador, as reuniões para 

deliberações societárias ocorrem conforme a legislação vigente. Um ponto sensível a 

ser considerado é a ausência de conselho consultivo ou de administração. Embora 

legalmente a empresa não precise constituí-lo, as boas práticas de governança, de 

todas as fontes consultadas, recomendam fazê-lo. Na área comum entre os círculos 

da gestão e da propriedade o planejamento estratégico se apresenta como um 

aspecto importante a ser observado. 
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b.4- E no círculo da Família, como o tipo de controle atual da empresa é não familiar, 

práticas recomendadas de constituição de Conselho de Família e elaboração de um 

Plano da Família e Patrimonial não estão sendo consideradas. Entretanto, ao analisar 

aspectos relacionados à sucessão familiar e patrimonial sob a ótica de instrumentos e 

mecanismos de governança e com visão de futuro, a ausência da formalização desses 

planos representa um ponto a ser trabalhado. 

 

5.1.3 Do objetivo “Analisar antecedentes históricos que influenciaram as 

práticas de governança corporativa e sustentabilidade na Agroterenas” a conclusão 

é que; 

 

c.1 O fato da empresa ser fruto da cisão do grupo familiar NovAmérica, que também 

é resultado da separação societária da Sociedade Agrícola Rezende, não implicou no 

rompimento da cultura da família empresária. É possível constatar em todas as 

gerações que seus valores conservam ideais que expressam princípios, a visão e 

vocação da matriarca para tratar a terra com respeito e fazer dela o seu sustento. 

Produzir o máximo, diversificando culturas e negócios com amor e respeito à natureza. 

 

c.2- A divisão de ativos não alterou a preocupação constante em preservar a unidade 

familiar, com motivação para prosseguir a tradição e manter nas mãos da família o 

patrimônio acumulado por seus antepassados. A história revela que mesmo havendo 

divergência de pontos de vista e interesses, prevaleceu a união. E que as partilhas 

ocorreram predominantemente, de modo sensato, justo e equilibrado. 

 

c.3- As dissoluções também não comprometeram a vocação para gerenciar e expandir 

negócios com participação ativa na gestão. Reconhecer e valorizar as pessoas, 

investir em sua formação e na profissionalização da empresa, gerenciar riscos, usar 

mecanismos de proteção patrimonial, acompanhar com método os resultados 

financeiros e os avaliar anualmente por meio da publicação de balanços. Ao analisar 

os antecedentes históricos, informações e colher depoimentos se pode constatar que 

o Grupo NovAmérica está na segunda geração, numa sociedade de irmãos e primos, 

investe na sucessão familiar, patrimonial e empresarial e já tinha processo de 

governança formalmente constituído quando ocorreu a cisão de seus ativos. E na 

Agroterenas, dentre aspectos já observados na pesquisa, a profissionalização na 

gestão, os comitês, as holdings, o código de conduta, as 
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auditorias externa e interna, mecanismos e sistemas de informação e controle estão 

entre práticas de GC recomendadas e aplicadas na empresa, evidenciando a 

influência e experiência das gerações passadas. 

 

5.1.4 Para atender ao último objetivo específico “Identificar programas, 

iniciativas e ações de sustentabilidade praticadas pela Agroterenas e sua relação com 

o Pacto Global” concluí-se que: 

 

d.1- A empresa adota e executa uma variedade de projetos e iniciativas de 

sustentabilidade, mas o tema não é tratado de modo estratégico e transversal em sua 

estrutura. Há orientação e vocação para o desenvolvimento social e a preservação 

ambiental, entretanto, a maior parte dos programas, políticas e ações atende e 

obedece a regulamentações e/ou requisitos de certificações para satisfazer interesses 

comerciais. 

 

d.2- Ao incorporar ações de ordem social e ambiental em suas operações a 

companhia demonstra sua responsabilidade e compromisso com a sustentabilidade, 

visando à perenidade dos negócios. Pode-se dizer que se encontra num estágio de 

transição entre o “cumprimento legal” e o “além do cumprimento legal”. No primeiro 

predomina a gestão de passivos seguindo as legislações trabalhistas, ambientais, de 

saúde e segurança. Cumpre a lei e o faz bem, mas no processo decisório ainda 

predomina a análise de riscos e custos. Ao mesmo tempo, em algumas iniciativas há 

uma postura pró ativa, buscando eco eficiência e admitindo que investimentos 

socioambientais possam apresentar oportunidades e reduzir riscos operacionais, 

trazer ganhos de imagem e reputação. Nesse estágio, as iniciativas ainda são 

departamentalizadas e não fazem parte da estratégia global da companhia. 

 

d.3- A Agroterenas não tem mecanismos ou processos formais, regulares e descritos 

de monitoramento e quantificação de todos os impactos significativos relacionados ao 

consumo de recursos naturais e aos resíduos e dejetos que ela produz. E do ponto de 

vista social, embora apoie o desenvolvimento das áreas onde atua não se antecipa às 

demandas comunitárias e não se envolve diretamente na resolução de problemas. 

Também não possui processo estruturado e formal de participação regular com 

recursos humanos, técnicos ou financeiros para realização de projetos específicos, 

localizados e executados por entidades governamentais. 
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5.1.5 Em relação ao objetivo geral, analisar como práticas, instrumentos e 

mecanismos de governança corporativa e iniciativas de sustentabilidade podem 

potencializar a perenidade de empresas brasileiras de capital fechado que produzem 

alimentos, pode-se concluir que: 

 

e.1- A GC pode facilitar o acesso a capital, atrair investimentos, aumentar o valor de 

mercado, melhorar a gestão e o relacionamento entre as partes envolvidas, lidar de 

modo mais efetivo com conflitos, ajudar no processo contínuo de avaliação do 

propósito das empresas e contribuir para os processos de profissionalização de 

empresas de capital fechado. O resultado poderá impactar positivamente nos índices 

de mortalidade empresarial no Brasil e aumentar o número de empresas que virão a 

atingir a segunda, terceira e as gerações subsequentes. 

 

e.2- Práticas de GC trazem entre outros benefícios: i) melhor conhecimento dos 

familiares e sócios sobre as atividades, mercado, estratégias e resultados, ii) maior 

clareza na identificação de necessidades de preparo de capital humano nos círculos 

da Família, Propriedade e Gestão/Empresa, iii) estabelecimento e/ou melhoria em 

acordos societários e protocolos de família, iv) criar e/ou aumentar a visão de longo 

prazo por meio do planejamento estratégico e de processos sucessórios, v) 

constituição e/ou fortalecimento de estruturas como Conselho de Administração, 

Fiscal e de Família e comitês, vi) planejamento tributário para sucessão e criação de 

holdings, viii) padronização e rotinas para monitoramento e divulgação de resultados 

financeiros e de balanço socioambiental e ix) definição de código de conduta, de 

delegação de responsabilidades e de papéis nas esferas da Família, Propriedade e 

Gestão/Empresa. São instrumentos, mecanismos, estruturas e processos que podem 

potencializar a longevidade de organizações. 

 

e.3- A adoção de boas práticas de GC, regulamentações e fiscalização inibem, mas 

não eliminam fraudes na gestão e conflitos de agência e de contratos que venham 

provocar falências, dissolvências, intervenções judiciais e desequilíbrios no  mercado. 

O passado e os casos recentes de escândalos contábeis e de corrupção confirmam 

essa afirmação. 

 

e.4- Embora sejam notórios os ganhos que as empresas, a sociedade e o meio 

ambiente podem obter, não se pode estabelecer uma relação direta entre a adoção 
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de práticas de GC e Sustentabilidade com a sua perenidade. Organizações são 

mecanismos vivos inspirados em modelos biológicos, em permanente transição e 

evolução, expostas a fatores internos decorrentes do estágio do seu ciclo de vida e a 

fatores externos. Portanto, sempre haverá motivações pessoais, interesses ocultos, 

diluição de poder, desafios gerenciais, além de aspectos macro ambientais que 

influenciarão sua sobrevivência no mercado. 

 

e.5- Uma parcela de empresas adota práticas de GC e Sustentabilidade com o objetivo 

imediato de melhorar sua reputação e imagem, valorizar seus ativos tangíveis e 

intangíveis perante os stakeholders. Em outras palavras, muitas ações e iniciativas 

são motivadas e orientadas por estratégias de marketing, um tanto distantes de uma 

estratégia empresarial integrada, motivada por “propósito, paixão e convicção” de 

seus acionistas controladores e investidores, praticada por seus administradores. 

 

e.6- Especificamente sobre a produção de alimentos o agronegócio brasileiro  passou 

por profundas transformações nas últimas décadas e pode estar pagando o preço do 

crescimento acelerado, desordenado e com pouca fiscalização, pela falta de 

planejamento, cooperação e integração entre os setores públicos e privados, por 

gargalos de infraestrutura que põe em risco o escoamento da produção e que 

comprometem a vantagem competitiva diante de custos muito elevados. 

 

O progresso e os avanços tecnológicos proporcionaram ganhos de 

produtividade a um custo ambiental elevado, com a degradação de grandes áreas, 

contaminação do ar e de recursos hídricos, deterioração de solos e colocou em risco 

a extinção de algumas espécies da fauna e da flora. Mas o agronegócio no Brasil não 

pode mais ser tratado como o grande vilão. Ao contrário, o setor atualmente responde 

por cerca de 25% do PIB, cresceu, inova e usa alta tecnologia, gera milhares de 

empregos, apoia a agricultura familiar, se profissionalizou e modernizou, ganhou 

reconhecimento mundial como uma grande potencia, o grande celeiro, com potencial 

para suprir entre 40 e 50% da necessidade global de produção de alimentos nos 

próximos anos. 

 

A Governança Corporativa e de Sustentabilidade, com seus princípios e 

práticas, poderão promover novas mudanças no setor para valorizar e suportar seu 



178 
 

 

crescimento econômico, promovendo o desenvolvimento social, com 

responsabilidade ambiental. 

 

5.2 Recomendações 

 
A partir das conclusões foram elaboradas recomendações à  Agroterenas, mas 

que também podem vir a ser úteis para dirigentes e gestores de organizações com o 

mesmo perfil e/ou que se encontrem no mesmo estágio de adoção das práticas de 

governança corporativa. 

 

Com o objetivo de apoiar a estruturação e apresentação, mas não se limitando 

a ele, seguiu-se o modelo baseado nas 5 dimensões de Governança Corporativa de 

Álvares, Giacometti e Gusso (2008): 

 

I- Dimensão Alinhamentos – 

 
Na categoria Coesão Societária e Empresarial a comunicação dos valores deve 

ser um processo contínuo para assegurar sua disseminação no nível operacional e a 

coerência entre eles a as práticas de negócios. Ao mesmo tempo, devem ser criados 

mecanismos para medir anualmente a evolução da prática dos valores em todos os 

níveis da organização. 

 

A declaração da missão e visão deve explicitar com clareza compromissos com 

sustentabilidade e seu compartilhamento deve atingir os níveis funcionais. 

 

O código de conduta deve ter rotina de atualização, comunicação formal e 

permanente e contar com mecanismos para monitorar seu entendimento e 

cumprimento nos níveis operacionais. Na ausência de Conselho de Administração o 

comitê de auditoria, ou na falta desse, a auditoria interna deve incluir entre seus 

objetivos e atribuições a criação de tais mecanismos não se limitando ao nível 

operacional. 

 

Na categoria Regras de Sucessão o planejamento e a formação de futuros 

líderes, com a implantação de processo efetivo, notadamente nas posições chave da 

alta administração e níveis gerenciais, devem ser adotados. Baseado em competência 

e mérito, os critérios e regras devem ser aplicadas aos membros da família, aos 

profissionais da empresa e do mercado. Quando houver conselho de 
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administração constituído o mesmo deverá orientar e acompanhar o processo e, em 

sua ausência, deve-se estabelecer mecanismo de monitoramento. 

 

Especificamente no círculo da Propriedade, estabelecer um modelo societário 

que considere regras claras para administrar a eventual pulverização do patrimônio, 

planejar e formalizar a sucessão patrimonial e verificar a abrangência e mecanismos 

de proteção do planejamento tributário quando da sua transmissão. 

 

No círculo da Família planejar a sucessão com o objetivo em manter a união e 

harmonia familiar. Firmar um plano/acordo que gere compromissos, que regule 

direitos e deveres, represente a vontade dos envolvidos, antecipe conflitos, regule 

formas de entrada/saída e considere a formação dos futuros acionistas. Avaliar a 

criação de fóruns de governança, como conselho de família para estruturar e  debater 

a formação das novas gerações, como importante instrumento de continuidade dos 

negócios. 

 

II- Dimensão Conformidades – 

 
Na categoria Conformidades Jurídicas assegurar que o controle dos atos 

jurídicos está sob a responsabilidade de profissionais preparados, que é realizado 

periodicamente e que é revisado pela auditoria externa. Certificar que a diretoria 

executiva emite normas e procedimentos formais e que toma posições adequadas 

quanto aos custos fiscais e trabalhistas, compatíveis com as metas de rentabilidade e 

gestão de riscos. 

 

Como empresas de capital fechado não tem a obrigatoriedade legal de 

constituir Conselho de Administração, em sua ausência, certificar que o comitê de 

auditoria ou auditoria interna está apto para elaborar e submeter à aprovação da 

diretoria executiva o planejamento tributário, realizar a análise das contingências 

tributárias e previdenciárias e avaliar seus impactos nas demonstrações financeiras. 

Do mesmo modo, assegurar que o planejamento estratégico e o plano operacional 

consideram os impactos da legislação trabalhista. E que o comitê de RH e a diretoria 

executiva analisam com frequência as posturas e contingências trabalhistas e seus 

respectivos impactos nos resultados financeiros. 
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III- Dimensão Sustentabilidade – 

 
Entre outras recomendações específicas listadas a seguir, destaca-se que a 

empresa deve procurar avançar dos estágios de “cumprimento legal” e “além do 

cumprimento legal” para o de “estratégia integrada”. Assim, associar a 

sustentabilidade à sua estratégia corporativa, promovendo a criação de valores 

comuns em sua cadeia produtiva e incentivando iniciativas transformadoras que 

venham beneficiar suas partes interessadas/stakeholders. Deve considerar a adesão 

e monitoramento de programas, projetos e ações de sustentabilidade baseados em 

princípios, desempenho e processos. Por exemplo: i) tornar-se empresa signatária do 

Pacto Global, ii) publicar balanço socioambiental nos padrões do Global Reporting 

Initiative – GRI e iii) avaliar a adesão às normas NBR 16001 ou ISO 26000 (resp. 

social) e OHSAS 18001 (saúde e segurança ocupacional). 

 

Pontualmente, recomenda-se sob a ótica de Responsabilidade com 

Stakeholders: 

 
➢ Ampliar a gestão participativa por meio de processo formal e estruturado de 

discussão e análise de informações econômico-financeiras com os colaboradores; 

 

➢ Valorizar e mapear competências potenciais em todos os níveis da 

organização por meio de políticas e planos formais, estimulando colaboradores com 

remuneração adequada e investimento no desenvolvimento da carreira (melhoria 

contínua); 

 

➢ Estabelecer processo formal (e descrito) de comportamento frente a 

demissões (ex. entrevistas de desligamento, monitorar e dar feed-back à liderança, 

mapear, monitorar tratar as principais causas); 

 

➢ Medir os impactos ambientais e promover ações preventivas e corretivas; 

 
➢ Não limitar a coleta seletiva de lixo às sedes administrativas – especialmente 

em áreas rurais estender a todas as residências das fazendas e "pontos" de 

colheita/troca de turnos, estabelecendo postos de coleta; 
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➢ Investir continuamente em programas de educação e na formação de líderes 

para sustentabilidade, promover debates sobre os impactos sociais e ambientais dos 

negócios – sensibilização, consciência e comportamento; 

 

➢ Estimular a capacitação de lideranças e parcerias com entidades locais; 

 
➢ Descrever e publicar na política comercial padrões de sustentabilidade e 

consumo para promover a criação de valores para a sociedade e benefícios 

ambientais; 

 

➢ Promover a melhoria contínua na comunicação, devolutivas, documentação e 

tratamento de não conformidades que geram insatisfações para alcançar padrões de 

excelência no atendimento a clientes; 

 

➢ Estimular e buscar participação em conselhos comunitários e ONG´s e realizar 

pesquisa para avaliar os resultados das ações de engajamento e desenvolvimento 

social (gestão do impacto da empresa na comunidade); 

 

➢ Considerando o princípio da equidade, estimular a criação de políticas que 

proporcionem oportunidades de carreira e remuneração equivalentes para homens e 

mulheres que ocupam a mesma função. 

 

IV- Dimensão Estruturas – 

 
Na categoria Órgãos, Papéis e Eficácia, embora legalmente não  haja qualquer 

exigência a empresa deve considerar pelo seu porte, complexidade e diversidade de 

negócios e mercado que atua a constituição de conselho, de administração ou 

consultivo. De modo a fazê-lo gradualmente poderia considerar uma composição 

mista, com a participação do CEO, dos diretores e dois, no máximo três conselheiros 

externos e independentes. 

 

Os comitês já formados e com atuação regular, como já mencionado, cumprem 

bem com o apoio na gestão e processos decisórios táticos e operacionais, mas não 

parecem atuar com a visão estratégica de longo prazo. O Conselho Consultivo, 

portanto, poderia ser o primeiro passo para contribuir na evolução da GC, com 

destaque para o planejamento, orientações e organização da sucessão, avaliação e 

acompanhamento da atuação da diretoria e dos resultados, entre outras 
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boas práticas. A presença de profissionais externos poderia servir também para 

preparar o sócio controlador e a alta direção de como o conselho de administração 

poderia funcionar futuramente. 

 

Ainda no círculo da Empresa e de modo a contribuir para a associação da 

sustentabilidade à estratégia corporativa, considerar a criação da posição de 

líder/gestor de sustentabilidade ou comitê específico para tratar desse tema. Além do 

aspecto estratégico, essa recomendação visa dar foco para capturar oportunidades 

de geração de valor, monitorar e se antecipar aos impactos socioambientais 

produzidos e assegurar a implantação das proposições já enunciadas. 

 

Na esfera da família o sócio controlador deve avaliar constituição do Conselho 

da Família. Assim, inserir de modo estruturado discussões sobre formação de 

herdeiros e potenciais sucessores, educação dos membros da família sobre direitos e 

responsabilidades resultantes da propriedade, ter um ambiente e momento adequado 

para tratar de assuntos relativos aos negócios, criar uma visão comum e 

compartilhada de continuidade, fortalecer os valores e preparar para no futuro tratar 

da possível transição de gerações, entre outros aspectos. Em seu estágio inicial, o 

conselho da família pode contar com a ajuda de profissional externo para  atuar como 

um facilitador do processo na elaboração do plano da família. 

 

Na categoria Funcionamento e Procedimentos não é propriamente uma 

recomendação, mas um reforço no sentido de assegurar clareza nos relatórios e 

recomendações dos auditores independentes e a realização da reunião anual de 

fechamento e análise dos resultados com a alta direção. 

 

V- Dimensão Processos – 

 
Como empresas de capital fechado não tem a obrigatoriedade de constituir 

conselho de administração seria redundante endereçar recomendações adicionais, 

além das referências e proposições já abordadas na pesquisa. 

 

Na categoria Propriedade e Gestão recomenda-se estabelecer um processo 

formal de avaliação de desempenho, sucessão e remuneração do CEO e alta direção. 

Na falta de CAD considerar conselho consultivo e/ou empresa/profissional 
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especializado para assegurar neutralidade, transparência e minimizar possíveis 

conflitos. O pacote de remuneração variável da alta direção deve prever objetivos de 

longo prazo e metas socioambientais. 

 

Na mesma categoria o monitoramento da estrutura de capital e de alavancagem 

deveria contar com o apoio e orientação de conselho consultivo. A empresa deve 

estabelecer regras claras quanto às ambições empresariais (ex. fusões e aquisições, 

alianças estratégicas, entrada/saída de negócios, ROI - capital/colaborador e 

operacional/colaborador, política de responsabilidade social e ambiental), indicar valor 

para todos os itens do código de conduta e limites de alçadas para alta direção. 

 

Considerar como boa prática de GC a definição de mecanismos para tratar de 

eventuais conflitos entre o sócio controlador e alta direção, elaborar e formalizar 

política de segurança das informações, incluindo divulgação de fatos relevantes e 

garantir a transparência na divulgação do balanço financeiro e socioambiental. Outro 

ponto sensível quanto se trata de processos refere-se ao planejamento estratégico 

que deve ter rotina, revisões e atualizações formais, com a inclusão de diretrizes de 

sustentabilidade para além do pilar econômico. 

 

Por fim, deve assegurar que o modelo societário estabelece e prevê 

mecanismos para administrar os sub-sistemas Família, Propriedade e Gestão, 

regulando direitos e deveres, formas de entrada e saída de sócios, antecipe conflitos, 

indique requisitos quanto à formação de herdeiros e potenciais sucessores, 

profissionalização na gestão e eventual pulverização de capital (casamentos, 

separações, uniões...). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Governança corporativa e sustentabilidade não garantem a perenidade 

empresarial. Assim como nas demais áreas e estratégias de negócios demandam 

comprometimento, comportamento ético e responsável, investimentos, mudança de 

direção, educação transformadora e lideranças inspiradoras, vocação para assumir 

riscos, inovar e ousar. 

 

Práticas e iniciativas bem sucedidas, além de retorno na dimensão econômica, 

mais facilmente tangível e mensurável, geram ganhos de imagem, reputação, 

preferência e liderança da marca, atração, retenção e satisfação de clientes, 

colaboradores e parceiros comerciais. Organizações podem se tornar referência em 

suas áreas de atuação, gerar renda, riqueza e empregos, sendo solidárias às 

gerações futuras, participando mais ativamente na sociedade e preservando o meio 

ambiente. 

 

O mundo está diante da Era da Responsabilidade, onde educação, 

consciência, conduta ética, engajamento e capacidade de articulação vão marcar as 

relações de conexão e interdependência cada vez mais complexas de negócios entre 

as empresas e seus stakeholders. O tríplice resultado – econômico, social e ambiental 

– deverá considerar as dimensões culturais e os aspectos geopolíticos. O sucesso 

virá da capacidade de comunicar, mobilizar e integrar os setores público e privado no 

desenvolvimento de soluções transformadoras e sustentáveis para suprir a demanda 

mundial de produção de alimentos. E a habilidade de trabalhar e se relacionar com e 

em benefício das partes interessadas se tornará a vantagem competitiva das 

organizações nas próximas décadas. 

 

Princípios e práticas de governança e sustentabilidade deverão ser 

impregnados nas organizações assim como as normas, processos, procedimentos e 

políticas de qualidade o fizeram nos anos 80 e 90. A alta liderança deve assumir o 

papel de patrocinador, mas a mudança virá quanto todos estiverem capacitados e 

orientados para desempenhar suas atividades com “pegada sustentável e 

responsável”. Dessa forma, além da herança patrimonial deixaremos para as futuras 

gerações um legado social, natural e cultural. 
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Como resultado da pesquisa, com o diagnóstico empresarial indicando o 

estágio de GC que a Agroterenas se encontra, o mapeamento de iniciativas, 

programas e políticas de sustentabilidade e sua relação com o Pacto Global e com 

estas recomendações, o autor deste estudo espera ter cumprido modestamente com 

um dos propósitos anunciados: analisar como práticas, instrumentos e mecanismos 

de governança corporativa e iniciativas de sustentabilidade que podem potencializar 

a perenidade de empresas brasileiras de capital fechado que produzem alimentos. 

 

Espera-se ainda que o trabalho possa contribuir e inspirar a comunidade 

acadêmica, notadamente escolas de administração e líderes empresariais de 

organizações de outros segmentos para a adoção de práticas, estratégias e educação 

transformadoras de gestão sustentável apoiadas em princípios de governança 

corporativa. 

 

Certamente, aprofundar a pesquisa com mais empresas, de diferentes perfis  e 

portes ampliará a visão desse trabalho e poderá trazer novas proposições que venham 

estabelecer uma relação mais direta da adoção de práticas de governança  e 

sustentabilidade com a perenidade de empresas. 
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