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RESUMO 
 
A governança corporativa está cada vez mais presente na agenda empresarial 
brasileira, interessada em manter o país na rota de investimentos. Iniciativas de 
combate à corrupção têm contribuído para a revisão e/ou produção de mecanismos 
de controle da atividade empresarial e governamental, como o dever das companhias 
abertas de divulgar informações sobre a aplicação das boas práticas de governança. 
O desafio atual consiste em implementar os princípios, regras, condutas, mecanismos 
e instrumentos de governança em empresas de capital fechado, algo que passou a 
ser uma exigência do mercado, principalmente por sua estreita ligação com a 
produção responsável e sustentável. Diante disso, e também com o intuito de 
subsidiar pesquisadores e consultores, em consonância com os ODS 8 e 12, este 
trabalho procura esclarecer quais são as práticas de governança corporativa 
consideradas prioritárias para a realidade de empresas brasileiras de capital fechado, 
na percepção de sócios, conselheiros e executivos, e identificar as principais 
dificuldades para a sua adoção. Para tanto, realizou-se uma pesquisa quantitativa e 
qualitativa, de posicionamento epistemológico objetivista pós-positivista e ontológico 
realista pós-positivista, em que foi aplicado um questionário estruturado fechado, com 
escala Likert, a sócios, conselheiros e executivos de companhias familiares e de 
capital fechado das regiões Sul e Sudeste do país. O estudo apontou que o 
alinhamento frente às leis e regulações e as práticas direcionadas à gestão são 
prioritárias em relação àquelas voltadas para sócios e familiares. Os dirigentes prezam 
sobretudo por mecanismos de controle, processos e procedimentos que permitem o 
monitoramento e acompanhamento da gestão. Já as práticas direcionadas à 
divulgação de informações são consideradas menos prioritárias, ao lado de ações 
voltadas para a sustentabilidade – o que sinaliza que aspectos comportamentais ainda 
dificultam a adoção das práticas de governança corporativa, vistas como um grande 
risco de burocratização tanto pelo Conselho quanto pela gestão. A maior dificuldade 
verificada para a adoção das práticas de governança, portanto, está relacionada à 
falta de conhecimento e informações sobre elas. Sendo assim, o estudo elaborou um 
quadro de prioridades com o objetivo de auxiliar os dirigentes nessa customização, 
apontando um caminho que permita às empresas planejar-se nessa jornada. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Governança corporativa; Empresas de capital fechado; 
Sustentabilidade corporativa; Boas práticas de governança 



 

 

ABSTRACT 

 
 
Corporate governance has been increasingly present on the Brazilian business 
agenda, which is interested in keeping the country in the investment path. Anti-
corruption initiatives have contributed to review and/or produce mechanisms to control 
business and government activity, such as the obligation of publicly-held companies to 
disclose information on their applying good governance practices. The current 
challenge is to implement the governance principles, rules, conducts, mechanisms and 
instruments in privately-held companies – meeting, therefore, what has become a 
market demand, especially due to its close connection with sustainable production. 
Facing the current trends and also in order to subsidize researchers and consultants, 
in line with ODS 8 ans 12, this paper tries to clarify which corporate governance 
practices are considered priority for the reality of privately-held Brazilian companies, in 
the perception of partners, board members and executives, and thus to identify the 
main obstacles to adopt them. To this end, a quantitative and qualitative research was 
carried out, with an epistemological, objectivist, post-positivist, and ontological, 
realistic, post-positivist positioning. A closed structured questionnaire, using a Likert 
scale, was applied to partners, board members and executives of family and privately-
held companies in the Brazilian south and south-east regions. The study pointed out 
that alignment with laws ans regulations and management-oriented practices are a 
priority over those aimed to partners and family members. Directors especially value 
mechanisms of control, processes and procedures which allow management to be 
monitored and followed. Practices aimed at disclosing information are considered less 
priority, along with actions aimed at sustainability – which indicates that behavioral 
aspects still hinder the adoption of corporate governance practices, seen as a great 
risk of bureaucratization by both the board and the management. The greatest verified 
obstacle to the adoption of governance practices, therefore, is related to the lack of 
knowledge and information about them. Hence, the study has built a table of priorities, 
with the purpose of assisting directors in that customization, pointing out a path which 
allows companies to plan on this journey. 
 

KEY WORDS: Corporate governance; Privately-held companies; Corporate 
sustainability; Good governance practices.  
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1 INTRODUÇÃO 

 
É inegável a contribuição de todos os fatos recentes ocorridos em nosso país 

para uma crescente conscientização da importância e dos benefícios da governança 

corporativa (GC), com destaque para os sucessivos casos de corrupção que envolvem 

as relações entre os diversos entes governamentais e setores da iniciativa privada. 

Pode-se considerar que iniciativas de combate à corrupção e à lavagem de 

dinheiro no Brasil, a partir da deflagração da Operação Lava Jato, têm contribuído 

tanto para a revisão quanto para a produção de uma série de leis, regulações, normas, 

procedimentos, códigos e outros mecanismos de combate e controle da atividade 

empresarial e governamental, com vistas a manter o Brasil na necessária rota de 

interesses de investidores e de atração de capital. 

Nesse contexto, surgiram a nova Lei Anticorrupção, Lei nº 12.846/2013 

(BRASIL, 2013), o novo Código Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC, 2015), 

o Caderno de Boas Práticas de Governança Corporativa para Empresas de Capital 

Fechado (IBGC, 2014), a inclusão da área de Integridade em diversas organizações 

do Estado e do setor privado e a atualização da Lei Antitruste, Lei nº 12.529/2011 

(BRASIL, 2011). A introdução massiva de Códigos de Ética e Conduta em diversas 

empresas e até mesmo o aperfeiçoamento e a adoção dos Acordos de Delação e 

Leniência e dos canais de denúncias são frutos desse processo. Acordos de 

acionistas, de sócios e protocolos de família, que versam sobre relações com entes 

governamentais, transparência e financiamento e/ou participação político-partidária, 

podem ser igualmente citados. 

O momento empresarial direciona as companhias e instituições na busca da 

ética e transparência em todas as suas vinculações com o poder público e seus 

diversos entes governamentais. Relações entre empresas e seus fornecedores devem 

ser revistas em sua prática, sendo incorporadas em seus contratos e cláusulas que 

estendam seus Códigos de Conduta e canais de denúncia.  

Interações entre os acionistas, os Conselhos e o corpo executivo passam a ser 

estabelecidas sob novos paradigmas, suportados por bons e práticos regimentos 

internos. Relações entre empresas e clientes devem passar por nova ordem, sob os 

termos da nova Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei nº 13.709/2018 

(BRASIL, 2018). Relações entre famílias controladoras agora contemplam bons 
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protocolos familiares. E relações entre empresas, seus executivos e colaboradores 

devem ser pautados por justiça, transparência, meritocracia e moral.  

Ao lado disso, melhores práticas de gestão que visem a inibir o desvio de 

condutas, fraudes, conflitos de interesse, riscos e desalinhamentos podem contribuir 

para mudanças de paradigmas; tudo a favor da lisura, da transparência, da 

responsabilidade social e da melhoria do ambiente e da longevidade de negócios. 

Para isso, o IBGC (2015) sugere a adoção de boas práticas de governança 

corporativa. 

A governança corporativa vem crescendo fortemente na última década, 

inclusive no Brasil. A Instrução 586/2017 da Comissão de Valores Imobiliários (CVM, 

2017), que está em vigor desde 1º de janeiro de 2018, prevê o dever das companhias 

abertas de divulgar informações sobre a aplicação das práticas de governança que 

constam no Código Brasileiro de Governança Corporativa das Companhias Abertas 

do IBGC (IBGC, 2016). 

Nas empresas listadas em bolsa, esses princípios pretendem estabelecer 

bases robustas e sólidas para a gestão da operação, estabelecendo papéis e 

responsabilidades dos membros do Conselho e dos executivos e, ao mesmo tempo, 

como estes serão monitorados e avaliados. É importante a estruturação de um 

Conselho para o acompanhamento da estratégia e para garantir que toda ação seja 

ética e responsável (CVM, 2002).  

Empresas listadas devem proteger a integridade em seus relatórios e divulgar 

seus resultados respeitando os direitos de seus detentores de valores mobiliários, 

fornecendo a estes informações e instalações apropriadas para permitir o exercício 

efetivo desses direitos (CVM, 2002).  

Esses princípios passam também por estruturar mecanismos de 

gerenciamento de riscos, por remunerar de forma responsável os executivos e por 

promover o desenvolvimento sustentável (DS), visto como indicador imprescindível e 

determinante para avaliar o grau de aderência às boas práticas da governança 

corporativa. 

O binômio governança corporativa e desenvolvimento sustentável sinaliza uma 

quebra e uma mudança de paradigmas, incentivando empresários a maior 

transparência e interação com os diversos atores do mercado e exigindo que 

executivos dialoguem com a comunidade empresarial e com toda a cadeia produtiva 

em que estão envolvidos. Existe uma crescente consciência empresarial de que 
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estratégias sociais e ambientais podem dar vantagem competitiva às companhias. E 

os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas (ONU, 2015) 

passam a estar mais presentes na agenda empresarial. 

Investidores reconhecem que a adoção de práticas dos ODS em suas 

estratégias de crescimento está ligada à maior valoração da empresa, exercendo 

influência positiva sobre os principais resultados e sobre performance. Para Wisner, 

Epstein e Bagozzi (2006), além de a regulamentação governamental levar as 

empresas a cumprir uma série de normas, a pressão para um bom desempenho 

ambiental é exercida por diversas partes interessadas, sejam investidores, clientes e 

entidades não governamentais, sejam comunidades locais e colaboradores.  

Os benefícios trazidos pela governança corporativa são incontestáveis 

(SILVEIRA, 2010). O desafio atual, no entanto, consiste em implementar, sobretudo 

em empresas de capital fechado, todos os princípios, regras, condutas, mecanismos 

e instrumentos de governança.  

As boas práticas exigidas de companhias listadas nesse binômio não 

estimulam a customização para empresas de capital fechado, que precisam de uma 

melhor relação custo/benefício para sua adoção. Tanto o Código Brasileiro de 

Governança Corporativa (IBGC, 2016) quanto o Caderno de Boas Práticas de 

Governança Corporativa para Empresas de Capital Fechado (IBGC, 2014) não 

oferecem ajuda na identificação de prioridades entre essas práticas, assim como não 

proporcionam, necessariamente, sinergias com os valores e os aspetos culturais 

dessas empresas nem condições para o avanço da sustentabilidade. 

 

1.1 Problema de pesquisa 

 

Frente ao exposto, a questão que motiva a realização desta pesquisa é: quais 

são as práticas de governança corporativa consideradas prioritárias para a realidade 

de empresas brasileiras de capital fechado?  

 

1.2 Objetivos 

 

Objetivo geral: identificar práticas de governança corporativa consideradas 

prioritárias na percepção de sócios, conselheiros e executivos para a realidade de 

empresas brasileiras de capital fechado. 
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Objetivos específicos alinhados ao objetivo geral: 

i. Classificar as recomendações que caracterizam boas práticas de 

governança corporativa para empresas de capital fechado; 

ii. Analisar a prioridade na adoção de práticas de governança voltadas aos 

sócios, aos familiares e à gestão; 

iii. Identificar as principais dificuldades para a adoção de práticas de 

governança; 

iv. Propor um quadro de caracterização do grau de prioridade e relevância 

de boas práticas de governança corporativa para empresas familiares 

de capital fechado e elaborar um produto bibliográfico para divulgar os 

resultados da pesquisa. 

 

1.3 Justificativa 

 

Empresas familiares e de capital fechado têm demonstrado interesse e se 

esforçado para incorporar práticas de governança corporativa. Esse conjunto de 

regras passou a ser uma exigência do mercado, uma condição essencial também às 

empresas de capital fechado. Instituições financeiras, o governo, investidores, 

consumidores e a sociedade em geral passaram a exigir que as organizações optem 

pelas boas práticas de governança corporativa e adotem os princípios da 

transparência, da prestação de contas, da equidade e da responsabilidade 

corporativa, preceitos encontrados nos códigos e cadernos do IBGC (IBGC, 2014; 

IBGC, 2015). A própria Comissão de Valores Mobiliários (CVM) dispõe, em sua 

Cartilha de Recomendações sobre GC, publicada em 2002:  

Governança corporativa 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 análise das práticas de governança corporativa aplicada 
ao mercado de capitais envolve, principalmente: transparência, equidade de 
tratamento dos acionistas e prestação de contas (CVM, 2002, p. 1). 

 

A adoção das boas práticas de governança corporativa tem se traduzido em 

uma expectativa de que o desenvolvimento das empresas de capital fechado possa, 

e deva, como nas de capital aberto, acontecer com um crescimento sustentado, 

buscando, ao mesmo tempo, um alinhamento estratégico entre sócios e executivos 

por meio de um modelo de gestão que garanta as exigências dos stakeholders. É com 
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boas práticas que uma empresa consegue ter credibilidade, atrair capital e se 

diferenciar no mercado (FERREIRA, 2004).  

O IBGC, desde a década de 90, vem capitaneando esse movimento e 

conquistou a posição de instituto referência no Brasil para o tema, ainda mais com o 

lançamento de seu caderno dedicado a empresas de capital fechado (IBGC, 2014). 

No entanto, é importante ressaltar que grande parte desse conjunto de regras 

se assemelha às das empresas listadas em bolsa, o que pode dificultar sua adoção. 

O grau de transparência que é exigido pelas empresas listadas se constitui em um 

ambiente muito diferente da realidade e da dinâmica exigidas das empresas de capital 

fechado (OLIVEIRA, et al, 2013). 

Acionistas e sócios de empresas brasileiras denotam interesse em tornar o 

mercado brasileiro mais atrativo aos investimentos, tanto no mercado de capitais 

quanto em empresas de capital fechado. E as companhias que adotam práticas da 

governança corporativa buscam ser mais atrativas aos investidores e eleitas a 

melhores recursos financeiros de longo prazo (IBGC, 2016). 

O IBGC aponta algumas motivações que levam as empresas de capital fechado 

a querer adotar as práticas de governança:  

Dentre elas, estão a busca por preservar e otimizar seu valor, obter melhorias 
de gestão, facilitar o acesso a recursos financeiros e não financeiros, 
contribuir para a longevidade, administrar conflitos de interesses de maneira 
mais efetiva e conseguir avaliar, de forma permanente, seu propósito. (IBGC, 
2014, p. 14). 

 

Mas há que existir uma adequação das exigências desse conjunto de regras 

para que elas, de fato, sejam aplicáveis às empresas não listadas em bolsa. É preciso 

haver uma priorização das exigências em relação às listadas, diferentemente do que 

é estabelecido nos Níveis 1, 2 e Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo 

(B3, 2018). 

O movimento da governança corporativa impõe a necessidade de 

transparência e de controles internos nas empresas de capital aberto e exerce 

influência sobre as de capital fechado, que passam a buscar parte do conjunto desse 

regramento (OLIVEIRA, et al., 2013). Em sua abordagem, os autores destacam que, 

apesar de o movimento da governança corporativa ter boas repercussões no Brasil e 

estar mais consolidado, seja pelas iniciativas de órgãos como o IBGC, a B3 e a CVM, 

seja por disciplinas impostas por leis e pelo Novo Código Civil, “ainda é grande o 
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número de empresas que não adotam boas práticas de governança” (OLIVEIRA, et 

al., 2013, p.197).  

Os autores sublinham que, apesar de os registros da B3 revelarem um 

crescente aumento na adesão de empresas aos Níveis Diferenciados 1 e 2, “ainda é 

elevado o número de empresas que permanecem no mercado tradicional, apenas 

cumprindo as regras de listagem da CVM e não sendo usuárias de boas práticas de 

governança” (OLIVEIRA et al., 2013, p.197).  

A pergunta que os autores formulam é a seguinte: “Se ainda há companhias 

abertas brasileiras que não adotam ou divulgam práticas de governança corporativa, 

o que esperar das companhias fechadas?” (OLIVEIRA et al., 2013, p.197). 

Diante do que foi exposto, este trabalho poderá contribuir para a academia, 

para a sociedade e para as empresas no avanço das pesquisas sobre a adoção de 

boas práticas de governança corporativa em companhias brasileiras de capital 

fechado, bem como no avanço destas no ODS das Nações Unidas, sobretudo os ODS 

números 8 e 12, que visam, entre outros, a promover o crescimento econômico 

sustentável e a produção responsável, respectivamente (ONU, 2015). Entender quais 

são as prioridades apontadas por sócios, conselheiros e executivos em relação à 

adoção de práticas de governança é uma lacuna que ainda não foi expolorada e o que 

se pretende com este estudo. Isto pode orientar as empresas na adoção dessas 

práticas. 

 

1.4 Estrutura da dissertação 

 

Para garantir o alcance dos objetivos propostos, este trabalho está estruturado 

em cinco capítulos. O primeiro, introdução, apresenta o problema, os objetivos e a 

justificativa do estudo. O segundo traz o referencial teórico, com os conceitos 

fundamentais dos construtos da pesquisa, e apresenta aspectos gerais da governança 

corporativa e seus princípios norteadores segundo o IBGC. 

Os procedimentos metodológicos são apresentados no terceiro capítulo, que 

está organizado em: questões da pesquisa, classificação da pesquisa, delineamento 

da pesquisa, técnicas de coleta e análise dos dados. 

O quarto capítulo apresenta os resultados e as discussões das informações 

coletadas na pesquisa com sócios, conselheiros e executivos de empresas familiares 
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de capital fechado para identificar e construir um quadro de prioridades e relevância 

frente à aplicação das boas práticas de governança a suas empresas.  

E o último, considerações finais, reúne as observações decorrentes da 

pesquisa, com as principais contribuições, limitações e sugestões para futuros 

estudos.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 
2.1 Sobre a governança corporativa 

 

As boas práticas de governança corporativa vêm crescendo e sendo 

legitimadas em empresas por todo o mundo (ROSSONI; SILVA, 2013). Tiveram início 

nos Estados Unidos e na Inglaterra, por serem estes países detentores de mercado 

de capitais desenvolvido (SOUZA; BORBA, 2007). Esse conjunto de boas práticas 

tem possibilitado companhias a se instrumentalizar para crescer e competir de forma 

estratégica (CARVER, 2010), avaliando e melhor monitorando seus resultados no 

mercado de capitais (CHEUNG, CONNELLY, JIANG e LIMPAPHAYOM, 2011; 

ROSSONI; SILVA, 2013) e incorporando princípios e formas de operar seus negócios 

por meio da aquisição de um conjunto de regras que vieram a se constituir como 

princípios balizadores das boas práticas de governança corporativa (ANDRADE e 

ROSSETI, 2011) – ou seja, disclosure, accountability, fairness e compliance.1 

A criação dos níveis diferenciados de governança corporativa na Bolsa de 

Valores de São Paulo (B3) passou a assegurar confiabilidade e transparência aos 

investidores no caso de uma possível expropriação por parte dos responsáveis por 

sua gestão (SHLEIFER; VISHNY, 1997), além de equidade entre os shareholders 

(RIBEIRO NETO; FAMÁ, 2002). Ao lado desse mecanismo de criação de níveis 

diferenciados, surgiram os códigos de boas práticas de governança corporativa em 

vários países (AGUILERA, 2009), inclusive no Brasil (ROSSONI; SILVA, 2013). 

Atualmente, existem mais de 190 Códigos de Governança Corporativa 

publicados em mais de 80 países (ECGI, 2011). No Brasil, o mais conhecido é o 

Código do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC, 2015), que, em 

linhas gerais, visa a assegurar equidade às partes interessadas e promover a 

maximização sustentável do valor da companhia para os sócios e acionistas. 

É crescente o número de empresas que vêm aderindo a essas práticas ou, pelo 

menos, revelando apetite em atender às exigências do conjunto de princípios que as 

constituem. Isso tem possibilitado o surgimento de um ambiente favorável para que 

se aprimore um alinhamento entre os acionistas e os gestores (ALMEIDA, SANTOS, 

FERREIRA e TORRES, 2010), contribuindo para que seu valor seja fomentado pelo 

 
1 “Divulgação, prestação de contas, justiça e conformidade.” 



 

 

21 

mercado de capitais (LEAL, SILVA e VALADARES, 2002). O Conselho de 

Administração, por exemplo, é um dos principais mecanismos de governança 

corporativa (RIBEIRO, COSTA, FERREIRA e SERRA, 2008), possibilitando uma 

melhor conformidade entre as partes interessadas e seus executivos (ANDRADE; 

ROSSETI, 2011) e, consequentemente, uma redução dos conflitos de agência, uma 

vez que ele serve como palco para propiciar a separação entre propriedade e gestão 

(SILVEIRA, 2004).  

Existem diversas organizações que incentivam a adoção de boas práticas de 

governança corporativa, como, por exemplo, a Organization for Economic Co-

operation and Development (OECD), o Banco Mundial e o Fundo Monetário 

Internacional (FMI). Tal incentivo está baseado em fatores como a redução da 

corrupção, o sucesso econômico das organizações, o aumento de confiança do 

investidor, a maior eficiência de mercado de capitais e, é claro, a contribuição para o 

desenvolvimento econômico sustentável, melhorando a performance das empresas e 

facilitando o acesso a capital (LUBRANO, 2003). 

Paredes (2005), Claessens (2006) e Brewster, Georgen e Wood (2007) 

afirmam que a governança corporativa ajuda a reduzir custos para captar recursos e 

confere liquidez às ações listadas em bolsas de valores. E, desde 1992, com a 

publicação do “Cadbury Committee Report: Financial Aspects of Corporate 

Governance” (FRC, 1992), vários documentos sobre governança corporativa foram 

criados (AGUILERA, 2009). 

É importante ressaltar que a OECD entende que “suas disposições também 

são aplicáveis a empresas públicas e/ou de capital fechado”, mesmo que seu código 

tenha foco em empresas com ações listadas em bolsa de valores (OECD, 2004, p.11). 

No Brasil, o mesmo se evidencia para o IBGC, que também tem um caderno 

dedicado a regras de governança corporativa para empresas de capital fechado 

(IBGC, 2014).  

 

2.2 Conceitos e definições de governança corporativa 

 

Dependendo do enfoque, existem diversos conceitos de governança 

corporativa. É comum que a área jurídica se dedique aos pontos do direito societário 

e enfatize normas e leis, que a área de gestão privilegie aspectos estratégicos e que 

a financeira foque na valoração do capital e do lucro (ANDRADE e ROSSETTI, 2011). 
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A definição está diretamente ligada à atividade e ao propósito da organização e seu 

contexto cultural (SILVEIRA, 2010).  

Segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), órgão de 

referência ao desenvolvimento das melhores práticas da temática no Brasil, a 

governança corporativa é definida como um “sistema pelo qual as empresas e demais 

organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os 

relacionamentos entre sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos de 

fiscalização e controle e demais partes interessadas” (IBGC, 2015, p. 19).  

O conceito está relacionado ao conjunto de regras, sistemas e processos que 

definem como a autoridade deve ser exercida para que sejam garantidas diretrizes de 

controle de curto, médio e longo prazo. “Corporate governance is the system by which 

companies are directed and controlled” (FRC, 1992, p. 15).2 

O objetivo desse conjunto de práticas, desses princípios, “[...] é garantir 

longevidade às empresas de forma a remunerar o capital aos seus sócios, se 

preocupando em garantir a equidade e a transparência a todos os stakeholders” 

(IBGC, 2015, p. 19). 

As boas práticas da governança corporativa imprimem um conjunto de 

regramento que visam à longevidade das organizações, de forma próspera, 

sustentável e recorrente.  

Conjunto de princípios, propósitos, processos e práticas que regem o sistema 
de poder e os mecanismos de gestão das empresas, abrangendo: propósitos 
dos proprietários, sistema de relações proprietários-conselho-direção, 
maximização do retorno total dos proprietários, minimizando oportunismos 
conflitantes com este fim, sistema de controle e de fiscalização das ações dos 
gestores, sistema de informações relevantes e de prestação de contas às 
partes interessadas nos resultados corporativos e sistema guardião dos 
ativos tangíveis e intangíveis das companhias” (ANDRADE e ROSETTI, 
2011, p. 141). 

 

Esses princípios são regulados por códigos e leis, além de políticas internas 

adequadas à estratégia da empresa que estejam em conformidade com a legislação 

e que criem uma dinâmica harmoniosa de relacionamento entre proprietários e 

executivos.  

Corporate governance involves a set of relationships between a company’s 
management, its board, its shareholders and other stakeholders. Corporate 
governance also provides the structure through which the objectives of the 

 
2 “Governança corporativa é o sistema pelo qual as empresas são dirigidas e controladas.” 
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company are set, and the means of attaining those objectives and monitoring 
performance are determined (OECD, 2004, p. 12). 3 

 

A governança corporativa pode ser entendida como um conjunto de boas 

práticas que tem como objetivo garantir o bom desempenho e resultados positivos nas 

organizações, por meio de um maior controle interno (CARIOCA, DE LUCA e PONTE, 

2010), tendo como base os seguintes princípios balizadores: prestação de contas, 

transparência, conformidade legal e senso de justiça (accountability, disclosure, 

compliance e fairness) (LIMA, G., BARBOSA, MARZAL, LIMA, I. e CORRAR, 2006). 

Entender os conceitos e princípios de governança e, evidentemente, como 

implementá-los tem se tornado cada vez mais essencial às empresas. Esses 

princípios estabelecem e recomendam o que se convencionou chamar de boas 

práticas de governança corporativa, presumindo que, ao adotá-las, empresas 

provavelmente alcançarão melhores resultados e atenderão às expectativas dos 

investidores, isto é, a adequada remuneração do capital.  

We define corporate governance as the set of mechanisms – both institutional 
and market-based – that induce the self-interested controllers of a company 
(those that make decisions regarding how the company will be operated) to 
make decisions that maximize the value of the company to its owners (the 
suppliers of capital) (DENIS e McCONNELL, 2003, p. 2).4 
 
 

Diferentes empresas podem adotar distintas práticas de governança e ter graus 

de maturidade de governança corporativa baseados em uma série de fatores, 

incluindo tamanho, complexidade, histórico, segmento e cultura corporativa. Por esse 

motivo, toda e qualquer boa prática não é obrigatória para as companhias de capital 

fechado, sobretudo as limitadas, mas a crescente estrutura de Conselhos nas mais 

diversas operações recomendam as práticas de governança corporativa baseadas no 

modelo das empresas listadas em bolsa, que necessitam minimizar o conflito de 

agência.  

Vale ressaltar que um importante objetivo da governança corporativa é a 

mitigação de conflitos por meio dos princípios que balizam essas boas práticas (LEAL 

 
3 “A governança corporativa envolve um conjunto de relacionamentos entre a administração de uma 
empresa, seu conselho, seus acionistas e outras partes interessadas. A governança corporativa 
também fornece a estrutura pela qual os objetivos da empresa são definidos, os meios para atingir 
esses objetivos e a forma de monitorar o desempenho.” 
4 “Definimos governança corporativa como o conjunto de mecanismos – institucionais e baseados no 
mercado – que induzem os controladores interessados em uma empresa (aqueles que tomam decisões 
sobre como a empresa será operada) a tomar decisões que maximizem o valor da empresa aos seus 
proprietários (os fornecedores de capital).” 
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e SAITO, 2003). “Governança corporativa pode ser entendida como o conjunto de 

mecanismos de incentivos e controle, internos e externos, que visam a minimizar os 

custos decorrentes do problema de agência.” (SILVEIRA, 2004, p. 12).  

“Corporate governance is, to a large extent, a set of mechanisms through which 

outside investors protect themselves against expropriation by the insider” (LA PORTA, 

SHLEIFER, LOPEZ-DE-SILANES e VISHNY, 2000, p.4).5 

A Comissão de Valores Mobiliários aborda o aspecto do relacionamento com 

os stakeholders quando descreve governança corporativa como: “O conjunto de 

práticas que tem por finalidade aperfeiçoar o desempenho de uma companhia ao 

proteger todas as partes interessadas, tais como investidores, empregados e 

credores, facilitando o acesso ao capital” (CVM, 2002, p. 1). 

Trata-se da condução do negócio pelos sócios, que convergem para 

conseguir seus lucros, respeitando as leis e em conformidade com os valores 

da sociedade (TRICKER, 2015). 

Lodi (2000, p.13) conceitua: “Governança corporativa é o sistema de 

relacionamento entre os acionistas, os auditores independentes, os executivos da 

empresa, lideradas pelo Conselho de Administração”. 

Rabelo e Silveira (1999) apontam a governança como  

um sistema por meio do qual se exerce e se monitora o controle das 
corporações. Este sistema está intimamente vinculado à estrutura de 
propriedade, às características do sistema financeiro, à densidade e 
profundidade dos mercados de capitais e ao arcabouço legal de cada 
economia (RABELO; SILVEIRA, 1999, p.5). 
 

Mediante conceitos como esses, vale destacar que, de certa forma, a visão do 

IBGC contempla uma abrangência de todos, na medida em que entende a governança 

corporativa como um sistema que ajuda acionistas e executivos a dirigir, monitorar, 

fiscalizar e reportar resultados a todas as partes interessadas (IBGC, 2015).  

O Código do IBGC e seu Caderno dedicado às empresas de capital fechado 

serão os que adotaremos como referência principal para esta pesquisa. 

 

 

 

 
5 “A governança corporativa é, em grande parte, um conjunto de mecanismos pelos quais investidores 
externos se protegem contra a expropriação por parte dos internos.” 
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2.3 Teoria da Agência como fundamento da governança corporativa 

 

A governança corporativa tem seus fundamentos baseados na Teoria da 

Agência (FERREIRA et al., 2015). Trata-se da base teórica que analisa as relações 

entre os participantes de um sistema em que a propriedade e o controle são 

estabelecidos para pessoas distintas. Ela visa a descrever a relação entre acionistas 

e executivos, usando a metáfora de um contrato no qual se delega a gestão a um 

terceiro contratado.  

A Teoria da Agência analisa os conflitos e custos resultantes da separação 

entre propriedade e controle de capital (MENDES, 2001). Quando acionistas e 

executivos compartilham riscos, pode ser que eles venham a ter diferentes atitudes 

em relação ao risco e que, consequentemente, conflitos apareçam. A Teoria da 

Agência  

apresenta-se como um arcabouço teórico voltado para análise das relações 
entre participantes de sistemas em que a propriedade e o controle de capital 
são destinados a figuras distintas, dando espaço à formação de conflitos 
resultantes da existência de interesses diferenciados entre os indivíduos 
(MENDES, 2001, p. 15). 
 

Para Hendriksen e Breda (1999), a Teoria da Agência é um modelo de tomada 

de decisão para mais de um indivíduo, sendo que um dos indivíduos é o agente 

(gestor) e o outro, o principal (proprietário).  

Nesse modelo, o agente atende o principal em tarefas e responsabilidades, 

sendo, evidentemente, remunerado pelo principal. Quando os agentes, uma vez 

assumindo o papel de tomadores de decisões, buscam maximizar seus próprios 

benefícios em detrimento da utilidade dos acionistas, eles podem expropriar a riqueza 

do principal, já que poderão utilizar recursos da empresa em benefício próprio. Ainda 

nessa linha de raciocínio, os executivos podem aumentar sua remuneração elevando 

o porte da empresa, mesmo quando esse aumento de tamanho reduz seu valor de 

mercado (BAKER, JENSEN e MURPHY, 1988). 

O que se observa é a presença de um conflito e o estabelecimento de diferentes 

papéis dentro da organização (JENSEN e MECKLING, 1976). Os principais conflitos 

acontecem quando os interesses dos administradores não visam ao atendimento dos 

interesses dos acionistas (WESTON e BRIGHAM, 2004). Por isso, o Conselho de 

Administração tem um papel fundamental como sistema de informação, auxiliando 

acionistas a monitorar o oportunismo de executivos (FAMA e JENSEN, 1983). 
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Para minimizar o conflito de interesses, podem ser realizados ações e 

procedimentos para a redução das divergências ou mesmo para garantir uma 

assimetria de informação dos acionistas em relação aos gestores. Ações como, por 

exemplo, a contratação de consultoria independente, auditoria interna, sistemas de 

controles e sistemas financeiros, sistemas de informações, ERPs, suporte a toda 

política de compliance, novos processos e a própria instituição de um Conselho de 

Administração ou Consultivo compõem o conjunto de boas práticas do sistema de 

governança corporativa (EISENHARDT, 1989). A ideia é que esse sistema possa 

atenuar os conflitos para garantir os legítimos interesses da empresa e de seus 

stakeholders (IBGC, 2016).  

Conforme Silveira (2004), os acionistas podem limitar as divergências 

monitorando executivos e lhes direcionando incentivos, o que gera custos. Estes são 

chamados de custos de agência, como contratos e monitoramentos diversos para a 

diminuição de perda da riqueza. 

O Quadro 1 retrata os custos de agência, de acordo com Jensen e Meckling 

(1976): 

Quadro 1 – Custo de agência 
 

Custo Origem Formas 

 

Monitoramento 

 

 

Principal 

 

Auditoria, relatórios internos e visitas 

 

 

Comprometimento 

 

Agente 

 

Auditoria, aceita restrições contratuais 
para mostrar que suas ações e 

intenções não são prejudiciais ao 
principal 

 

 

Perdas residuais 

 

 

Principal 

 

Divergência entre decisões 

 
FONTE: adaptado de JENSEN e MECKLING, 1976. 

 

A criação de um ambiente de proteção legal aos investidores também é 

considerada como uma boa ação. O ambiente legal vem sendo amplamente discutido 
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nos estudos sobre finanças corporativas, porque as normas e a obrigatoriedade de 

seus cumprimentos são elementos essenciais para fazer valer os direitos dos 

investidores, tanto acionistas quanto credores (SOARES e KLOECKNER, 2006). 

Há a constatação de que o capital e o mercado financeiro são mais 

desenvolvidos nos países que conseguem garantir maior proteção para os 

investidores, que optam por aplicar seus recursos em ambientes mais seguros e 

protegidos, com menores riscos de ser expropriados (LA PORTA, SHLEIFER, LOPEZ-

DE-SILANES e VISHNY, 2000). 

Nesse contexto, a governança corporativa surgiu para superar o “conflito de 

agência”, levantado questões relevantes como ética, transparência e 

responsabilidades dos agentes, com o objetivo de profissionalizar a gestão e implantar 

controles mais rigorosos e condutas mais honestas (LOPES, 2015). 

A Figura 1 é uma ilustração que representa círculos de interesses nas 

empresas familiares, sejam elas de capital aberto ou fechado, sejam limitadas ou 

sociedades por ações, nas quais os conflitos acontecem. Essa representação (Figura 

1) é conhecida como o Modelo dos Três Círculos: 

 

Figura 1 – Modelo dos Três Círculos 
 

 

 

FONTE: GERSICK, 1997, p.6. 
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Bueno, Fernández e Sánchez (2007) relatam que o Modelo dos Três Círculos 

tem como finalidade esquematizar os diferentes âmbitos que coexistem dentro das 

empresas familiares. De acordo com Pina (2011), o Modelo foi criado por Davis 

(TAGIURI e DAVIS, 1996), por meio do pressuposto das três esferas: gestão, 

propriedade e família. Para Leone (2010), a base da concepção dos três círculos 

inicia-se de um círculo único, representado pela família e que se subdivide em 

propriedade e gestão. Os novos círculos se sobrepõem ao da família, e todos se 

interligam. 

De acordo com Steinberg e Blumenthal (2001), os três círculos são 

conceituados da seguinte forma: 

1) O círculo da família é composto de todos os componentes da família 

proprietária, independentemente do papel que qualquer um deles 

desempenhe, em sobreposição a um círculo, a dois ou aos três círculos; 

2) O círculo da propriedade é composto de todos os familiares que são 

proprietários da empresa. Pode conter também os sócios proprietários que não 

fazem parte da família; 

3) No círculo da gestão estão alinhados os membros que atuam na operação do 

negócio. Incluem-se aqui, além dos familiares que trabalham na gestão e que 

podem ser proprietários ou não, todos os funcionários da empresa que não 

fazem parte da família (STEINBERG e BLUMENTHAL, 2011, p. 31). 

 

Esse modelo descreve o sistema das empresas familiares considerando os 

diferentes estágios de ciclo de vida vivenciados pela propriedade, pela família e na 

gestão, que nem sempre acompanham o mesmo ritmo de desenvolvimento. Os 

conflitos surgem nas representações de interesses dos temas familiares e nos 

assuntos que dizem respeito à propriedade e à gestão. O sistema de governança 

corporativa recomenda boas práticas para o melhor gerenciamento de conflitos entre 

essas três dimensões e elenca diversas razões para que acionistas e executivos 

efetuem sua adoção.  

 

2.4 Princípios da governança corporativa 

 

A OCDE destaca que os princípios de governança devem estar pautados na 

justiça e na equidade nos relacionamentos (fairness), na transparência das 
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informações (disclosure), no dever e na responsabilidade pela prestação de contas 

(accountability) e no cumprimento da lei (compliance) (OCDE, 2004).  

No Brasil, o IBGC, adotando os princípios de transparência, equidade, 

prestação de contas e responsabilidade corporativa, destaca que estes devem ser 

convertidos em recomendações objetivas, boas práticas, para que sejam alinhados os 

interesses dos agentes e a otimização da organização (IBGC, 2015).  

Outras instituições desenvolveram seus próprios códigos e suas práticas. 

Conforme informam Gómez-Betancourt, Zapata-Cuervo e Betancourt-Ramírez 

(2016), após analisarem 22 códigos de governança corporativa de diferentes países, 

existem padrões de governança com os mesmos princípios fundamentais. Os 

resultados revelaram uma elevada concentração de poder na primeira geração de 

empresas familiares, uma vez que o principal fundador não delega responsabilidades 

e funções, e isso pode contribuir para o conflito de agência. Indicações de boas 

práticas similares foram encontradas nesses códigos.  

Silveira (2015) afirma que a governança corporativa tem suas bases 

fundamentais bastantes sólidas e respaldadas. 

O Quadro 2 apresenta os princípios de governança corporativa presentes no 

Caderno de Boas Práticas de Governança Corporativa para Empresas de Capital 

Fechado, do IBGC. 

 

Quadro 2 – Princípios de governança corporativa 
 

Princípio Definições IBGC 

 

 

Transparência (disclosure) 

 

Mais do que a obrigação de informar, é o desejo de disponibilizar para 
as partes interessadas (stakeholders) informações que sejam do seu 
interesse, e não apenas aquelas impostas por disposições de leis ou 
regulamentos. A adequada transparência resulta em um clima de 
confiança, tanto internamente quanto nas relações da empresa com 
terceiros. Não deve se restringir ao desempenho econômico-
financeiro, mas contemplar também os demais fatores (inclusive 
intangíveis) que norteiam a ação gerencial e conduzem à criação de 
valor. 

Equidade (fairness) Caracteriza-se pelo tratamento justo de todos os sócios e demais 
stakeholders. Atitudes ou políticas discriminatórias, sob qualquer 
pretexto, são inaceitáveis. 

Prestação de contas 
(accountability) 

Os agentes de governança (sócios, conselheiros e gestores) devem 
prestar contas de sua atuação, assumindo integralmente as 
consequências de seus atos e omissões. 

Responsabilidade 
corporativa (compliance) 

Os agentes de governança devem zelar pela sustentabilidade das 
empresas, visando a sua longevidade e incorporando considerações 
de ordem social e ambiental na definição de negócios e operações. 

 
FONTE: IBGC, 2014, p. 12. 
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2.5 Sobre o IBGC e as boas práticas de GC 

 
Especificamente sobre o IBGC, as recomendações, ou boas práticas, baseiam-

se em quatro princípios:  
(i) transparência; (ii) equidade, no tratamento a sócios e quaisquer partes 
interessadas; (iii) accountability a todos os agentes de governança, no sentido 
de prestar contas e se responsabilizar perante cada ato/decisão tomada; (iv) 
responsabilidade corporativa, representada pela busca da longevidade das 
organizações e consideração de critérios socioambientais na condução das 
empresas (IBGC, 2014, p. 13). 

 

O Código é dividido em cinco capítulos, que englobam os componentes de um 

sistema de governança corporativa: Sócios (dedicado à propriedade e aos direitos dos 

sócios); Conselho de Administração; Diretoria (dedicado à gestão); Órgãos de 

Fiscalização e Controle (auditorias e conselho fiscal); e Conduta e Conflito de 

Interesses (IBGC, 2015). Esse sistema visa a preservar os interesses dos acionistas, 

e cada capítulo retrata um conjunto de práticas e recomendações. O último capítulo 

“trata de padrões de conduta e comportamento, aplicáveis a um ou mais agentes, 

além de propor políticas e práticas para evitar conflitos de interesses e mau uso dos 

ativos e informações relativas à organização” (IBGC, 2015, p.15).  

 

2.5.1 Sócios  

 

Esse capítulo versa sobre a estrutura acionária e os acordos de acionistas, 

criando um conjunto de regramento para o poder político e o direito de voto de tal sorte 

a propiciar o alinhamento de interesse entre todos. É nesse capítulo que se sugere a 

Assembleia Geral como uma boa prática de governança e como um órgão soberano 

na organização, na qual se delibera, por exemplo, sobre a prestação de contas dos 

órgãos de administração e do Conselho Fiscal, sobre a eleição dos componentes do 

Conselho e sobre assuntos de interesse social. A Assembleia Geral “é um momento 

relevante de prestação de contas e exercício de transparência pela administração” 

(IBGC, 2015, p. 21).  

 

2.5.2 Conselho de Administração  

 

O Conselho é o órgão central de um sistema de governança, guardião dos 

valores e princípios de qualquer organização, com a função de zelar pelo objeto social 

e pela longevidade dos negócios. É no Conselho que se estabelecem os 
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direcionamentos estratégicos e demais apoios à gestão relacionados aos negócios, 

aos riscos e às pessoas. É recomendado pelo IBGC como boa prática de governança 

corporativa em prol da perenidade dos negócios, “considerando os interesses de 

longo prazo da companhia, os impactos decorrentes de suas atividades na sociedade 

e no meio ambiente e os deveres fiduciários de seus membros” (IBGC, 2015, p. 29). 

De acordo com o Código de Governança Corporativa da CVM, o Conselho de 

Administração deve atuar de forma a proteger o patrimônio da companhia, a perseguir 

o objeto social e a orientar a gestão nos seus desdobramentos estratégicos, com o 

objetivo de agregar valor à empresa e maximizar o retorno para os acionistas (CVM, 

2002).  

Nesse capítulo, o IBCG confere peso ao Conselho como boa prática do sistema 

de governança corporativa, na medida em que ele é também um órgão que visa a 

possibilitar um ambiente de proteção legal aos fornecedores de capital, sejam eles 

proprietários, sejam credores.   

O Código recomenda que esse órgão tenha de cinco a nove membros, que 

tenha membros independentes e que dois membros, pelo menos, tenham experiência 

em finanças e práticas contábeis.  

 

2.5.3 Diretoria 

 

Esse capítulo trata sobre a gestão dos negócios, estabelecendo boas práticas 

de governança para mecanismos de controle, processos e procedimentos. A Diretoria 

é identificada como a estrutura que desempenha papel central no sistema de 

governança corporativa, assumindo a atribuição de execução das estratégias 

deliberadas pelo Conselho e devendo “gerir os negócios da companhia, com 

observância aos limites de risco e às diretrizes aprovados pelo conselho de 

administração” (IBGC, 2015, p. 43).  

A gestão deve adotar uma política clara de comunicação e de relacionamento 

com as partes interessadas, além de divulgar relatórios periódicos sobre um adequado 

conjunto de informações da atividade da organização. 
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2.5.4 Órgãos de Fiscalização e Controle 

 

O quarto capítulo é dedicado às atividades de auditoria e Conselho Fiscal. A 

auditoria, como boa prática, deve ter total independência. Ela tem o objetivo de avaliar 

os controles internos em relação à capacidade da empresa de prevenir fraudes e 

erros, opinando sobre a qualidade das informações econômicas e financeiras 

apresentadas nas demonstrações de resultados e refletindo a posição patrimonial e 

financeira apresentadas pelo Conselho. 

O Conselho Fiscal deve acompanhar o trabalho da auditoria interna. É visto 

como parte integrante do sistema de governança, sendo responsável por fiscalizar o 

Conselho de Administração, analisar as demonstrações financeiras e denunciar erros 

ou fraudes. Funciona como um controle independente para os cooperados, que visa 

a agregar valor à organização.  

 

2.5.5 Conduta e Conflito de Interesses.  

 

O último capítulo trata do Código de Conduta e do respeito às leis. Para o IBGC, 

“a companhia deve ter um código de conduta que promova seus valores e princípios 

éticos e reflita a identidade e cultura organizacionais, e um canal de denúncias para 

acolher críticas, dúvidas, reclamações e denúncias” (IBGC, 2015, p.57). 

O Código de Conduta deve ser um documento elaborado pela Diretoria, de 

acordo com os princípios e políticas definidos pelo Conselho, que aborde 

responsabilidades sociais e ambientais e reflita a cultura da empresa. Deve apresentar 

caminhos para a resolução de dilemas de ordem ética.  

 

2.6 IBGC como coordenador do GT Interagentes 

 

O IBGC também é coordenador do Grupo de Trabalho Interagentes (GT 

Interagentes), formado por onze entidades relacionadas ao mercado de capitais, a 

saber: o próprio IBGC, a Associação Brasileira das Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar (Abrapp), a Associação Brasileira das Companhias 

Abertas (Abrasca), a Associação de Investidores no Mercado de Capitais (Amec), a 

Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital (ABVCAP), a Associação 

Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA), a 
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Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais 

(Apimec), a B3, a Brasil Investimentos & Negócios (BRAiN), o Instituto Brasileiro de 

Mercado de Capitais (Ibmec) e o Instituto Brasileiro de Relações com Investidores 

(IBRI), tendo a CVM e o Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES) como 

observadores. Esse grupo tem dedicado atuação em propor discussões e ações para 

a expansão da atividade econômica, com melhorias do ambiente regulatório, atração 

de recursos e incentivo de fontes de financiamento de longo prazo (IBGC, 2016). 

Essas boas práticas podem trazer uma experiência positiva para toda a 

organização, além de propiciar maior credibilidade para a integração com os 

mercados e as comunidades (ANDRADE e ROSSETI, 2011).  

Não é de surpreender que acionistas e executivos venham demonstrando 

simpatia em relação ao tema, ainda mais porque o conjunto dessas recomendações 

está embasado em uma estratégia de supressão dos conflitos de agência. Segundo o 

IBGC, estes “são os potenciais conflitos existentes entre: (i) os sócios e os gestores 

da empresa, e (ii) sócios controladores (que também são administradores) e os 

demais sócios da empresa (IBGC, 2014, p.18). 

 

2.7 Boas práticas da governança corporativa para empresas de capital fechado 

 

Para o IBGC (2015), os princípios de governança devem ser transformados em 

práticas explícitas e permanentes nas empresas, com a finalidade de garantir a 

longevidade. E não há um consenso sobre as práticas de governança corporativa, em 

função da heterogeneidade entre as organizações e os países. Códigos de boas 

práticas são desenvolvidos e adaptados conforme as estruturas das organizações no 

contexto de cada nação (OCDE, 2004). No entanto, os fundamentos básicos da 

governança são mantidos sob os princípios de transparência, equidade, prestação de 

contas e compliance. 

Boas práticas de governança corporativa são recomendações expressas em 

códigos ou guias, que contêm práticas e princípios sugeridos a partir da observação 

das gestões corporativas (LARRATE, 2013) e possuem caráter educativo (IBGC, 

2015).  

A ONU, a OCDE, a CVM e próprio IBGC recomendam práticas de governança 

direcionadas à propriedade, aos direitos das partes, aos sócios e acionistas, à 

transparência e às divulgações de informação, à formação de conselhos, à atuação 
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de auditorias, a condutas, conflitos de interesses e responsabilidade corporativa 

(CVM, 2002; ONU, apud Oliveira et al., 2013; IBGC, 2015).  

A visão do IBGC contempla uma abrangência de todos, na medida em que 

entende a governança corporativa como um sistema que ajuda acionistas e executivos 

a dirigir, monitorar, fiscalizar e reportar resultados a todas as partes interessadas 

(IBGC, 2015). Além disso, em função da representatividade das empresas de capital 

fechado para o mercado brasileiro, o IBGC lançou, em 2014, um Caderno direcionado 

para sociedades limitadas e sociedades por ações fechadas, no qual são 

apresentadas recomendações.  

As empresas enquadradas como de capital fechado são formadas, 

majoritariamente, nas modalidades Ltda ou S/A (IBGC, 2014). O número de sócios, a 

necessidade de participação desigual em capital, o regime obrigatório em publicações, 

a questão da segurança jurídica, o capital social e a estrutura de financiamento são 

alguns dos pontos a ser observados para a escolha de uma ou de outra.  

São empresas reguladas pelo Código Civil – Lei no 10.406/2002 (artigos 1.052 

a 1.087), não registradas na CVM e sem a obrigatoriedade de revelar seu balanço 

contábil. 

O Quadro 3 destaca as recomendações de boas práticas presentes no Caderno 

de Boas Práticas de Governança Corporativa para Empresas de Capital Fechado do 

IBGC direcionadas aos sócios e familiares. 

 

 

Quadro 3 – Recomendações de boas práticas aos sócios e familiares 
 

Boa prática Recomendação: 

Segregação da propriedade e gestão A gestão da empresa deve ser apartada da 

administração dos bens e de interesses pessoais 

dos sócios. 

Assembleias ou reuniões de sócios Assembleias ou reuniões de sócios devem 

acontecer com regularidade, para que todos 

possam acompanhar as atividades da empresa. 

Direito de fiscalização dos sócios Administradores devem disponibilizar aos sócios 

informações da empresa de forma sistemática, 

fácil e transparente. 

Contrato social e acordo de acionistas Direitos e deveres dos sócios devem constar em 

contrato social, no caso de sociedade por ações, 

ou em acordo de acionista, para as limitadas. 
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Presença de sócio controlador O sócio controlador pode garantir a realização 

tanto do objeto social da empresa quanto da 

função social.  

Política de dividendos A empresa deve divulgar a todos os sócios sua 

política de distribuição de dividendos. 

Remuneração do capital e do trabalho Os sócios podem ter retorno pelo capital 

investido e os administradores, pela gestão. 

Regras para entrada e saída de sócios Devem constar no acordo de acionistas 

Mediação e arbitragem  Cláusulas de mediação e arbitragem devem 

constar no acordo de acionistas 

Planejamento sucessório da 

propriedade  

A escolha de regimes no casamento e na união 

estável, a elaboração de testamentos, holdings 

de controle, de participações e/ou patrimoniais, 

acordos de sócios, fundos de investimento 

fechados, etc. devem estar desenhados. 

Conselho de Sócios Os sócios têm um fórum para discussões de 

longo prazo que sejam de interesse da 

sociedade, sobretudo os voltados para 

propriedade do capital social. 

Conselho ou Assembleia de Família As famílias têm um fórum para a discussão de 

seus interesses que não exerce influência na 

sociedade nem na companhia.  

Conselho de Administração ou Consultivo e, 

evidentemente, conselheiros 

A empresa pode ter um fórum para encaminhar 

os rumos do negócio, ser guardião do objeto 

social, de seus resultados e de suas estratégias. 

Presidente do Conselho É definido um presidente para assegurar a 

eficácia e o bom desempenho do Conselho. 

Comitês de apoio ao Conselho A empresa pode ter fóruns de estudo e 

aprofundamento de temas que dizem respeito às 

estratégias. 

Avaliação do Conselho O conselho é avaliado anualmente, a fim ter sua 

eficácia garantida. 

 
FONTE: IBGC, 2014. 

 

O Quadro 4 destaca as recomendações de boas práticas presentes no Caderno 

de Boas Práticas de Governança Corporativa para Empresas de Capital Fechado do 

IBGC direcionadas à gestão. 
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Quadro 4 – Recomendações de boas práticas à gestão 
 

Boa prática Recomendação: 

Separação de papéis e responsabilidades de 

sócios e executivos 

Existência de separação da operação diária da 

empresa dos assuntos tratados no Conselho. 

Presença de um diretor-presidente É designado um diretor-presidente para ser o elo 

entre a gestão e o Conselho. 

Presença de uma Diretoria Executiva Formação de uma Diretoria Executiva que, junto 

com o diretor-presidente, deve garantir a 

execução dos processos operacionais e 

financeiros alinhada com as recomendações 

gerais do Conselho. 

Auditorias internas, externas e Conselho Fiscal Toda atividade da empresa deve ser monitorada, 

e um relatório deve ser encaminhado ao 

Conselho. 

Planejamento sucessório da gestão e avaliação 

de executivos 

O Conselho pode conduzir a sucessão de 

executivos e avaliá-los anualmente, a fim de 

garantir eficácia na gestão. 

Regras para familiares que ocupem posição 

executiva 

Familiares têm regras claras para candidatura, 

admissão, permanência e clara definição de 

papéis e responsabilidades em cadeiras 

executivas.  

Regras para herdeiros, sucessores em ações 

e/ou contas, cônjuges e companheiros. 

Só assumem cargos de administração se estão 

qualificados para tal. 

 
FONTE: IBGC, 2014. 

 
Ainda como um conjunto de recomendações de boas práticas presentes no 

Caderno de Boas Práticas de Governança Corporativa para Empresas de Capital 

Fechado do IBGC, estão listados os mecanismos de controle, processos e 

procedimentos direcionados à gestão (IBGC, 2014): 

i. Plano estratégico formalmente definido  

ii. Orçamento anual formalmente definido 

iii. Metas financeiras e não financeiras desenhadas 

iv. Relatórios de demonstrações financeiras e relatórios gerenciais 

v. Controles internos  

vi. Sistemas para gerenciamento financeiro 

vii. Tomada de decisão compartilhada entre acionistas e executivos 
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viii. Alinhamento da empresa frente a leis e regulações 

ix. Compartilhamento dos resultados de desempenho com a liderança 

x. Descrição de papéis e responsabilidades da diretoria e das lideranças 

xi. Plano de sucessão formal para diretores 

xii. Mecanismos para avaliar, formalmente, e desenvolver a Diretoria e a 

liderança 

xiii. Programa de remuneração formalizado para a Diretoria e aprovado 

pelo Conselho (se existente) 

xiv. Remuneração variável para diretores vinculada aos indicadores e 

métricas financeiras e não financeiras 

xv. Código de Ética e Conduta, aplicado e divulgado a todas as partes 

interessadas (stakeholders – administradores, sócios, funcionários, 

terceiros, fornecedores e demais interessados) 

xvi. Canal de denúncia estruturado e Comitê de Ética  

xvii. Programa de compliance, com um profissional ou área responsável 

xviii. Relatório de informações institucionais e de governança 

xix. Ações voltadas para sustentabilidade 

xx. Relatório anual de sustentabilidade 

E, além dos mecanismos de controle, processos e procedimentos direcionados 

à gestão, algumas das principais políticas que devem estar presente em uma empresa 

(IBGC, 2014) são: 

i. Políticas de gestão de pessoas 

ii. Políticas de alçadas de decisão para despesas e investimentos relevantes  

iii. Políticas de transações entre partes relacionadas 

iv. Políticas de distribuição de lucros e dividendos 

v. Políticas de contribuições e doações 

vi. Políticas de prevenção e detecção de atos de natureza ilícita 

vii. Políticas de comunicação com partes interessadas 

viii. Políticas para uso de bens da empresa pelos sócios e familiares 

ix. Políticas e procedimentos formais para gerenciamento de risco 

O sistema de governança corporativa pode ser um conjunto de ferramentas 

efetivo quando bem aplicado, mitigando os conflitos de agência da empresa. Além 
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disso, é por esse sistema que uma empresa passa a ter credibilidade e consegue 

atrair capital e diferenciar-se no mercado (FERREIRA, 2004). 

 

2.8 Binômio desenvolvimento sustentável e governança corporativa 

 

Do ponto de vista da governança corporativa, os stakeholders tomaram um 

lugar de destaque nos processos decisórios. E, nos processos de avaliação crítica 

socioambiental, não é mais possível prosseguir com uma tomada de decisão 

estratégia sem a análise detalhada do impacto de seus stakeholders, sejam eles 

acionistas, sejam comunidades afetadas. Sachs (2000, p. 48) menciona que “a opinião 

pública tornou-se cada vez mais consciente, tanto da limitação do capital da natureza 

quanto dos perigos decorrentes das agressões ao meio ambiente usado como 

depósito”. 

Nesse contexto, as orientações dos planos estratégicos empresariais incluíram 

um balanceamento, um equilíbrio entre a proteção ambiental e o desenvolvimento 

econômico e social, atribuindo destaques para garantir ações responsáveis na 

exploração de recursos materiais e nos investimentos financeiros e tecnológicos, 

buscando harmonia, respeitando ecossistemas e combinando crescimento econômico 

com mudanças sociais e culturais. Elkington e Zollinger (2004 apud COIMBRA e 

MANZI, 2010) destacam que a responsabilidade no desenvolvimento econômico e 

social e a governança corporativa são temas que estão profundamente relacionados. 

Desde então, empresas de capital aberto ou fechado passaram a incluir, em 

sua rotina, partes das boas práticas da governança corporativa e estão direcionadas 

a buscar maior transparência e interação com seus stakeholders. A governança 

corporativa vem surgindo e tomando força como uma resposta às demandas do 

mundo dos negócios e da sociedade, clamando por igualdade no tratamento dos 

acionistas, transparência, prestação de contas e responsabilidade corporativa. E o 

desenvolvimento sustentável tem se ancorado nessa plataforma, sendo visto como 

indicador imprescindível e determinante para avaliar o grau de aderência às boas 

práticas de governança. 

Michelon e Parbonetti (2012), ao analisarem a Teoria dos Stakeholders (Figura 

2), citam diversos autores que se referem à estrutura que interliga a governança 

corporativa e a divulgação da sustentabilidade, sugerindo que cada uma delas 
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aumenta o engajamento dessas partes interessadas e, portanto, a legitimidade 

organizacional. 

 

Figura 2 – Teoria dos Stakeholders 
 

 
 

FONTE: MICHELON e PARBONETTI, 2012. 
 

 

Ainda na visão dos autores, as organizações devem implementar programas e 

atividades no nível de Diretoria e Conselho, a fim de gerenciar o envolvimento dos 

stakeholders em relação às questões de sustentabilidade e responsabilidade social. 

De acordo com Boszczowski (2010), é importante observar os resultados 

intermediários relacionados com as ações socioambientais e as reações dos 

stakeholders com os resultados financeiros finais. Ou seja, para avaliar a rentabilidade 

das ações provenientes das estratégias corporativas de sustentabilidade, as reações 

de stakeholders devem ser medidas e analisadas – e, com esse monitoramento das 

reações frente às ações socioambientais, a empresa poderá dimensionar seu valor 

sustentável. 

A implantação e a divulgação das ações sociais e sustentáveis são importantes 

para o diálogo transparente com os stakeholders (BOMFIM, TEIXEIRA e MONTE, 

2015). São ações que demonstram às partes interessadas a preocupação em relação 

ao desenvolvimento sustentável e ao bem-estar da comunidade. A sustentabilidade 

pode ser influenciada pelas boas práticas de governança corporativa, uma vez que 

buscam atender às exigências dos seus acionistas e demais interessados (BOMFIM, 

TEIXEIRA e MONTE, 2015). 
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2.8.1 Indicadores de sustentabilidade, ODS e a GRI 

 

Em se tratando de indicadores de sustentabilidade, várias normas traduzem 

elementos do triple bottom line (TBL). A Agenda 21, os ODS, as Diretrizes OCDE, o 

Pacto Global e a Carta da Terra são baseadas em princípios, não estando definidos 

os indicadores a ser implementados pelas organizações. O Modelo de Excelência da 

Gestão (MEG), a Global Reporting Initiative (GRI), os Indicadores Ethos, o Índice de 

Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3 e o Índice de Johanesburgo são baseados 

em desempenho e definem mecanismos de comparação entre empresas quanto a 

suas estratégias para promover o desenvolvimento sustentável (IBGC, 2007).   

Dentre todos os indicadores de sustentabilidade, é importante ressaltar dois: as 

diretrizes definidas pela GRI, por serem mundialmente seguidas por organizações 

empresariais para a elaboração de seus relatórios de sustentabilidade, e o ISE da B3, 

porque é dedicado a empresas brasileiras. De acordo com Montiel e Delgado-Ceballos 

(2014), o relatório GRI está entre as três ferramentas mais importantes para mensurar 

e comparar o desempenho da sustentabilidade corporativa. 

O relatório de sustentabilidade da GRI contribuiu com a padronização de 

conceitos globais e indicadores em linha com o triple bottom line, capaz de avaliar o 

desempenho da instituição sob a lente do tripé da sustentabilidade. O conteúdo desse 

relatório abrange desde estratégia, perfil organizacional e análise de resultados até 

aspectos de engajamento de stakeholders, governança, ética e integridade.  

O binômio governança corporativa e desenvolvimento sustentável, relacionado 

às boas práticas que propiciam transparência e prestação de contas aos stakeholders, 

também se relacionam aos objetivos de desenvolvimento sustentável números 8 e 12 

das Nações Unidas (ONU, 2015). Tanto o crescimento sustentável quanto a produção 

responsável fazem parte, cada vez mais, das exigências dos stakeholders. 

O ODS número 8 refere-se à promoção do crescimento econômico sustentado 

em um ambiente de trabaho digno, estruturado. E o ODS número 12 refere-se, não só 

ao consumo, mas também à produção sustentável. 

A publicação voluntária dos relatórios de sustentabilidade, assim como uma 

boa prática de governança, pode ser benéfica às empresas, da mesma maneira que 

a contenção do custo de capital e o incremento da liquidez das ações, originando uma 

imagem ambiental positiva (ROVER, MURCIA, BORBA e VICENTE, 2008). 
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A GRI, no Brasil, está em sintonia com o Índice de Sustentabilidade Empresarial 

(ISE) da B3, os Indicadores de Autoavaliação do Instituto Ethos e as boas práticas 

propostas pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC). 

O relatório de sustentabilidade é atualmente um instrumento de suma 

importância nas empresas para informar aos stakeholders o desempenho, os 

resultados e as práticas ambientais, sociais, econômicas e de governança das 

empresas que adotam esse padrão (IBGC, 2007). 
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3 METODOLOGIA 

 

Este capítulo tem por objetivo apresentar os procedimentos metodológicos 

utilizados para alcançar o objetivo deste estudo.  

Na realização da pesquisa, foi adotado o posicionamento epistemológico 

objetivista pós-positivista, pois há separação entre o sujeito e o objeto estudado 

(dualismo) e considera-se que as descobertas deste estudo são provavelmente 

verdadeiras. 

Foi adotado o posicionamento ontológico realista pós-positivista, ou seja, 

acredita-se que a realidade existe, independentemente de quem a esteja observando; 

além disso, que ela é única e “real”, isto é, apenas capturável de forma imperfeita e 

probabilística (LINCOLN, LYNHAM e GUBA, 2018). 

Em relação à classificação, é quantitativa e qualitativa. Quantitativa porque se 

utilizou de técnicas estatísticas, objetivando resultados que evitassem possíveis 

distorções de análise e interpretação e possibilitando uma maior margem de 

segurança (DIEHL e TATIM, 2004). Qualitativa porque coletou percepções e 

preferências na qualificação das boas práticas de governança. Foram coletadas 

opiniões de um público-alvo específico sobre o grau de prioridade das práticas de 

governança, por meio de uma amostra que o representasse de forma estatisticamente 

comprovada.  

Em relação aos objetivos da pesquisa, de acordo com os preceitos de Gil 

(2002) ela é descritiva, pois observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou 

fenômenos (variáveis) sem manipulá-los. A forma é uma pesquisa de opinião, porque 

procura pontos de vista de acionistas, conselheiros e executivos sobre a prioridade do 

conjunto de boas práticas de governança nas empresas que eles representam.  

Buscando trazer respostas ao problema de pesquisa e visando a alcançar os 

objetivos propostos, realizou-se uma pesquisa por meio da aplicação de um 

questionário estruturado, com perguntas fechadas para sócios, conselheiros e 

executivos representantes de companhias das regiões Sul e Sudeste do país. O foco 

foram empresas de sociedade anônima de capital fechado ou limitadas, familiares ou 

multifamiliares, cujos sócios contemplados poderiam ter o controle majoritário direto 

(pessoa física) ou indireto (pessoa jurídica). 

Para o questionário foi escolhida a escala Likert. Ela pode ser definida como 

um “tipo de escala de atitude na qual o respondente indica seu grau de concordância 
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ou discordância em relação a determinado objeto” (APPOLINÁRIO, 2007, p.81). O 

objeto de investigação foi o grau de prioridade entre as práticas de governança.  

Uma escala tipo Likert é constituída por questões em que o respondente, além 

de concordar ou não, apresenta o grau de intensidade das respostas (CUNHA, 2007; 

ALEXANDRE et al., 2003). 

Aguiar, Correia e Campos (2011) assim conceituam a escala de Likert:  

São uma das escalas de auto relato mais difundidas, consistindo em uma 
série de perguntas formuladas sobre o pesquisado, onde os respondentes 
escolhem uma dentre várias opções, normalmente cinco, sendo elas 
nomeadas como: Concordo muito, Concordo, Neutro/indiferente, Discordo e 
Discordo muito (AGUIAR; CORREIA; CAMPOS, 2011, P. 2) 

 

A Figura 3 traz um exemplo de escala Likert. 

 

Figura 3 – Exemplo de escala Likert 
 

FONTE: SILVA JUNIOR e COSTA (2014), adaptado pelo autor 

 

Sendo assim, no Quadro 5 foram utilizados os seguintes critérios para balizar 

as percepções dos entrevistados: 

 

Quadro 5 – Escala utilizada na pesquisa 
 

Nem um pouco 
prioritário 

Um pouco 
prioritário 

Prioritário Muito  
prioritário 

Extremamente 
prioritário 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
FONTE: elaborado pelo autor 

 

Como uma vantagem da escala Likert, Oliveira (2001) aponta o fornecimento 

de direções sobre a posição do respondente em relação a cada afirmação. Como 

desvantagem, ressalta que essa escala está associada ao problema de interpretação, 

devido às diferentes opções de resposta, que podem confundir o respondente.  

Já para Silva Junior e Costa (2014), outra vantagem da escala é sua 

simplicidade de aplicação, dado que o respondente opta por concordar ou não com 
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uma determinada afirmação. Como desvantagem, ele considera a necessidade de 

fazer primeiro uma análise do conteúdo e depois da amplitude, ou seja, o grau de 

intensidade da afirmação. 

Foram enviados 131 formulários para sócios, conselheiros e executivos que 

estivessem à frente de empresas de atividade econômica nos setores industrial, de 

atacado e varejo, de bens de consumo, agronegócio, serviços e tecnologia. 

Coletaram-se 100 respostas.  

O público-alvo foi selecionado da rede de contatos da empresa 3G 

Governança, Gestão e Gente, que atua, entre outros, com programas de implantação 

de práticas de governança. O autor do trabalho integra a empresa e acessa essa rede 

de contatos. 

Foram enviados um vídeo-convite por WhatsApp e mensagens com o objetivo 

de explicar sobre essa pesquisa e convidar as pessoas a participar dela como 

respondentes. Além do vídeo, foi enviado um link do Survey Monkey que direcionava 

os respondentes para o questionário. 

O questionário contém duas partes: a primeira é composta de 13 questões para 

a caracterização dos respondentes e a segunda, de 45 afirmações sobre as boas 

práticas de governança e 1 questão aberta, de tal sorte a ser investigado o grau de 

prioridade entre as práticas e as dificuldades em suas adoções, base para o objetivo 

geral desta pesquisa e o quarto objetivo específico. O formulário pode ser encontrado 

anexado como apêndice.   

Os dados foram analisados com as ferramentas excel e minitab, que geraram 

os gráficos e comparações entre as classes presentes no questionário. 

Este estudo subsidiou diretrizes para propor um quadro de caracterização do 

grau de prioridade de boas práticas de governança corporativa para empresas de 

capital fechado, a ser apresentado no item 4.4. 

É aplicado, pois visou a contribuir para a solução de um problema prático: o 

aprimoramento de um modelo de adoção de práticas de governança corporativa para 

empresas que desejam evoluir sob a ótica das boas práticas contidas no Caderno do 

IBGC.  

O Quadro 6 resume a estratégia de pesquisa: 
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Quadro 6 – Estratégia de pesquisa 
 

ESTRATÉGIA DE PESQUISA 

Posicionamento ontológico Realista pós-positivista. 

Posicionamento epistemológico Objetivista pós-positivista. 

Tipo da pesquisa 
Classificação: quantitativa e qualitativa. Objetivos: descritiva e 
exploratória.  

Forma de pesquisa descritiva Pesquisa de opinião. 

Instrumento de coleta de dados Questionário estruturado fechado. Ferramenta: escala Likert. 

Unidade de análise 
Sócios, conselheiros e executivos que representam empresas 
familiares e de capital fechado. 

Local Regiões Sul e Sudeste do Brasil. 

Recorte temporal Questionário aplicado entre outubro e dezembro de 2020. 

Amostra 

100 sócios, conselheiros e executivos de empresas brasileiras, 
familiares e de capital fechado com operações nos setores 
industrial, de bens de consumo, atacado e varejo, de serviços, 
agronegócio e tecnologia. 

 
FONTE: elaborado pelo autor, 2020. 
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4 RESULTADO E DISCUSSÕES  

 

Apresentado o referencial teórico que orienta este trabalho e descritos os 

procedimentos metodológicos que guiaram o estudo, neste capítulo são apresentados 

os resultados da pesquisa. A coleta dos dados foi conduzida no período de outubro a 

dezembro de 2020 e envolveu 100 respondentes, representantes de empresas 

localizadas no Sul e no Sudeste do país.  

As informações coletadas e apresentadas neste estudo são resultado de um 

questionário estruturado fechado aplicado aos principais líderes de empresas: sócios, 

conselheiros e executivos. 

O capítulo reúne tanto a apresentação quanto a análise cruzada dos dados da 

pesquisa, com o objetivo de examinar os resultados encontrados. 

 

4.1 Caracterização do perfil dos respondentes e das empresas 

 

Neste tópico, descrevem-se o perfil dos respondentes da pesquisa e suas 

respectivas empresas. 

A Figura 4 apresenta um gráfico de barras para a variável Porte (faturamento 

anual) das empresas representadas pelos respondentes. Há cinco classes: Até 50 

milhões de reais; De 51 milhões a 200 milhões de reais; De 201 milhões a 500 milhões 

de reais; De 501 milhões a 1 bilhão de reais; e Acima de 1 bilhão de reais. Esse gráfico 

apresenta os dados em porcentagens.  

 

Figura 4 – Porte (faturamento anual)  
 

 
       

FONTE: elaborado pelo autor 
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Embora se observe que a maior ocorrência está vinculada à classe Até 50 

milhões de reais, que representa 28% das classes, nota-se que De 201 milhões a 500 

milhões de reais e Acima de 1 bilhão de reais representam, respectivamente, 22% e 

21% das classes, relativamente próximas à representatividade da Até 50 milhões de 

reais. As classes De 51 milhões a 200 milhões de reais e De 501 milhões a 1 bilhão 

de reais têm as menores representatividades: 15% e 12%, respectivamente.  

De uma maneira geral, a amostra de respondentes apresenta 

representatividade acima de 10% e abaixo de 28% em todas as classes, o que sugere 

boa proporcionalidade em todas as classes dessa variável e, portanto, uma coleta de 

dados representativa de todas as cinco classes da variável Porte (faturamento anual). 

A Figura 5 apresenta um gráfico de barras para a variável Forma de atuação 

das empresas representadas pelos respondentes. Há três classes: Ltda, S/A Fechada 

e Outras. Esse gráfico apresenta os dados em porcentagens. 

 

Figura 5 – Forma jurídica de atuação 
 

 
                 
       FONTE: elaborado pelo autor 

 

Observa-se que a maior ocorrência está vinculada à classe S/A Fechada, 

representando 47% das classes, seguida da classe Ltda, que representa quase 38% 

delas. Nota-se, portanto, que 84% dos dados coletados nessa pesquisa referem-se a 

empresas de capital fechado, seja uma Sociedade Limitada (Ltda), seja uma 

Sociedade Anônima (S/A) de capital fechado.  

A Figura 6 apresenta um gráfico de barras para a variável Setor/segmento das 

empresas representadas pelos respondentes. Há sete classes: Indústria, Bens de 
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consumo, Atacado e varejo, Tecnologia, Serviços, Agronegócios e Outros. Esse 

gráfico apresenta os dados em porcentagens. 

  

Figura 6 – Setor/segmento 
 

  
          

      FONTE: elaborado pelo autor 

 

Verifica-se que a maior ocorrência está vinculada à classe Indústria, que 

representa 39,18% das classes, seguida da Serviços, que constitui 27,84% delas. 

Agronegócios representa 8,25% e Bens de consumo, Atacado e Varejo e Tecnologia 

detêm as menores representações.  

A Figura 7 apresenta um gráfico de barras para a variável Posição que o 

respondente ocupa na empresa. Há sete classes: Acionistas, Acionista e executivo, 

Acionista e conselheiro, Executivo, Conselheiro interno, Conselheiro externo e 

Conselheiro independente. 
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Figura 7 – Posição que o respondente ocupa na empresa 

 
          

         FONTE: elaborado pelo autor 

 

Observa-se que a maior ocorrência está vinculada à classe Executivo, que 

representa 45% das classes, seguida da Acionista e Executivo, que constitui quase 

27% das classes. Entre os Acionistas, 78% acumulam também a função de executivos 

e 18% estão atuando no Conselho. Entre os que atuam como executivos, 37% 

também são sócios. As classes Conselheiro interno, Conselheiro externo e 

Conselheiro independente representam 20% da amostra de respondentes, sendo 75% 

destes Conselheiros independentes.  

Isso evidencia que mais de 70% da amostra tem função executiva. Esses são, 

portanto, profissionais que respondem pelo comando da gestão em sua empresa.  

Fama e Jensen (1983) postulam que, em organizações complexas, deveria ser 

estabelecida a separação entre proprietários e a gestão, de tal sorte a garantir que as 

tomadas de decisão, tanto para o controle quanto para a gestão, não fossem 

realizadas pela mesma pessoa. E, para as organizações menos complexas, os 

autores acreditam que as decisões deveriam ser concentradas.  

Na contramão das boas práticas de governança, a sobreposição entre 

propriedade e liderança sempre cria problemas graves de governança (CARRIERI, 

SARAIVA e GRZYBOVSKI, 2008; BORNHOLDT, 2005). 
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Nesta pesquisa, pode-se verificar, na Tabela 3, que o porte está diretamente 

relacionado à presença de um conselho, evidenciado a observação desses autores. 

Quanto maior o porte, evidentemente, maior a complexidade. E o que se observa nas 

empresas de maior porte é a existência de um Conselho de Administração ou 

Consultivo instalado, fórum para encaminhar os rumos do negócio, ser guardião do 

objeto social, de seus resultados e estratégias (IBGC, 2015). 

O estabelecimento do Conselho como boa prática de governança ajuda na 

separação de papéis mediante tomada de decisão. Segundo o IBGC, 

recomenda-se a separação das funções de presidente do Conselho e de 
executivo principal, para que não haja concentração de poder, em prejuízo 
da supervisão adequada da gestão. É recomendável que o executivo 
principal, ainda que não seja membro do Conselho de Administração, 
participe das reuniões como convidado e não esteja presente no momento da 
deliberação se houver conflito de interesse, por exemplo, quando estiver 
sendo discutida sua avaliação ou remuneração (IBGC, 2014, p. 53). 

 

4.2 Caracterização da estrutura de Conselhos, Comitês e conselheiros  

 

Neste tópico, descreve-se a estrutura existente de Conselhos, de Comitês de 

apoio aos Conselhos e a presença do fundador nas empresas, bem como a atuação 

que este exerce. Verificam-se a presença do presidente dos Conselhos como 

representante da família controladora, a presença de conselheiros e análises 

cruzadas entre variáveis. 

A Figura 8 apresenta um gráfico de pizza para a variável Presença de Conselho 

de Administração ou Consultivo. Há duas classes: Sim e Não.  

 

Figura 8 – Presença de Conselho de Administração ou Consultivo 
 

 
 

     FONTE: elaborado pelo autor 

39,18%

60,82%
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Embora uma empresa de capital fechado não tenha a obrigatoriedade de 

constituir um conselho, observa-se que 60% dos respondentes representam 

empresas que já têm um Conselho de Administração ou Consultivo instalado, prática 

definida como um fórum para encaminhar os rumos do negócio, ser guardião do objeto 

social, de seus resultados e estratégias (IBGC, 2015). Tal índice, uma vez não 

sustentado pela obrigatoriedade, classifica esse órgão como parte fundamental do 

sistema de governança corporativa nas empresas. 

Correia e Amaral (2009, p. 3) enfatizam que o Conselho de Administração tem 

a “tarefa de promover o alinhamento dos interesses de dirigentes aos dos acionistas, 

quando se trata de empresas de capital disperso, e os interesses dos acionistas 

controladores aos dos acionistas minoritários nas empresas de capital concentrado”. 

O Conselho pode “pavimentar caminhos para melhoria nos resultados, facilitar 

acesso a recursos e contribuir para a longevidade e sustentabilidade do negócio 

(IBGC, 2014, p. 46).   

Ainda segundo o IBGC,  

o Conselho Consultivo muitas vezes é o primeiro passo dado por empresas 
fechadas para fomentar a adoção das melhores práticas de governança 
corporativa. Como regra, não delibera, mas sim aconselha e propõe diretrizes 
que podem ou não ser aceitas pelos sócios e administradores (IBCG, 2014, 
p.46). 

 

A Figura 9 apresenta uma tabela para a variável Presidente do Conselho de 

Administração ou Consultivo faz parte da família controladora. Há duas classes: Sim 

e Não. Esta tabela apresenta os dados em porcentagens.  

 
 

Figura 9 – Presidente do Conselho faz parte da família controladora 
 

Presidente do Conselho faz parte da 
família controladora 

  

Percentual 
  

Não 50,52% 

Sim 49,48% 

         
FONTE: elaborado pelo autor 
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Observa-se que, em metade da amostra, o presidente do Conselho faz parte 

da família controladora da empresa, o que evidencia a presença familiar expressiva 

no controle das estratégias de curto, médio e longo prazo das companhias. 

A Figura 10 e a Figura 11 apresentam um gráfico de barras para as variáveis 

Conselho Fiscal instalado e Conselho de Família, respectivamente. Há duas classes 

em ambos os gráficos: Sim e Não. E os gráficos apresentam os dados em 

porcentagens. 

 

Figura 10 – Presença de Conselho Fiscal 
 

 
          
          FONTE: elaborado pelo autor 

 
 

Figura 11 – Presença de Conselho de Família 
 

 
          

        FONTE: elaborado pelo autor 
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Na Figura 10, a maioria das empresas, 73% da amostra, não possui Conselho 

Fiscal instalado. E 62% da amostra, de acordo com a Figura 11, não conta com 

Conselho de Família instalado.  

A presença de um Conselho de Família é definida como um importante fórum 

para a discussão de seus interesses sem que se exerça influência na sociedade e na 

companhia (IBGC, 2014). Diferentemente do Conselho de Administração, ele não tem 

previsão legal; é voltado à esfera familiar e visa a preservar e disseminar a cultura e 

os valores morais e sociais da família (SILVA, 2018). 

Essa prática visa a proteger o presidente do Conselho de Administração ou 

Consultivo diante de situações delicadas, de conflito familiares, reservando sua 

atuação para as deliberações nas reuniões que estejam endereçadas à gestão 

(BORNHOLDT, 2005). 

A presença de Conselho Fiscal   

é regulada pela Lei das S/A, em seus artigos 161 a 165, e sua previsão 
estatutária é obrigatória nas sociedades por ações abertas ou fechadas, 
podendo ter caráter permanente ou não. Também pode ser adotado pelas 
Sociedades Limitadas com regência supletiva da Lei das S/A (IBGC, 2014, p. 
61).  
 

Como o próprio nome diz, ele tem a função de fiscalizar os atos dos 

administradores. 

Na prática, a baixa prioridade se deve, talvez, pela não observância de seu 

papel e sua relevância e, além disso, pela percepção de sobreposição de papéis com 

a auditoria. Ou, ainda, porque majoritários podem não demonstrar grande interesse.  

Os estudos da Booz Allen Hamilton Inc (2003) apontam ressalvas à importância 

do Conselho Fiscal, sinalizando que este não se integra ao funcionamento do 

Conselho Administrativo, acarreta despesas, confunde-se com as funções de auditoria 

e privilegia a representatividade dos minoritários.  

“Embora a legislação em vigor garanta a eleição da maioria do Conselho Fiscal 

pelo sócio controlador, os minoritários, respeitando a participação acionária mínima, 

podem pedir a sua instalação e têm o direito a pelo menos uma cadeira nesse órgão” 

(IBGC, 2014, p. 62). Sugere-se estudo aprofundado sobre esse tema. 

A Figura 12 apresenta um gráfico de barras para a variável Fundador atua na 

empresa. Há quatro classes: Não, Sim (no Conselho), Sim (na Diretoria) e Sim 

(Conselho e Diretoria). Esta figura apresenta os dados em porcentagens. 
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Figura 12 – Fundador atua na empresa 
 

 
          

          FONTE: elaborado pelo autor 

 

Em quase a metade das empresas, observa-se que o fundador não é atuante. 

E, dos que ainda atuam, 19% desenvolvem atividades no Conselho, 10% 

desenvolvem atividades na Diretoria; e 22% exercem atividades tanto na cadeira do 

Conselho quanto na da Diretoria. Verifica-se uma atuação distribuída tanto no dia a 

dia da execução quanto em deliberações mais estratégicas pelo Conselho.  

De qualquer forma, mais da metade da amostra é atuante na operação das 

empresas, seja no Conselho, seja na Dirertoria. 

A Figura 13 apresenta uma tabela para as variáveis Conselheiros internos e 

Conselheiros independentes. Há duas classes: Sim e Não. Esta tabela apresenta os 

dados em porcentagens.  

 
 

Figura 13 – Presença de conselheiros internos e conselheiros independentes 
 

 
Tem conselheiros 

internos 
  

Percentual 
  

Tem conselheiros 
independentes 

  

Percentual 
  

Não 39,18% 
  

Não 37,11 

Sim 60,82%  Sim  62,89 
  

 
FONTE: elaborado pelo autor 

 

Observa-se que em mais de 60% da amostra há a presença de conselheiros 

internos (60,82%) e independentes (62,89%) atuantes no Conselho.  
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É crescente a presença de conselheiros nas empresas de capital fechado, tanto 

internos – diretores ou funcionários – quanto independentes, que ajudam a qualificar 

e elevar o nível de discussões e a monitorar os administradores. Segundo IBGC:  

O conselheiro independente contribui com a empresa ao trazer 
conhecimentos e experiência externos em relação à implementação, 
melhoria e monitoramento do processo decisório, planejamento estratégico e 
boas práticas de Governança Corporativa. Traz também maior objetividade e 
racionalidade às discussões, principalmente nos assuntos que envolvem 
conflitos de interesses entre os sócios, como o processo sucessório da 
gestão ou da propriedade, envolvendo ou não familiares, entre outros (IBGC, 
2014, p. 52). 

 
 

Desde 2006, para as empresas de capital aberto, a B3 (2018) passou a exigir, 

tanto no Nível 2 quanto no Novo Mercado, a participação de conselheiros 

independentes na proporção de, ao menos, 20% dos membros dos Conselhos, 

compostos a partir de cinco membros. Embora não exista essa obrigatoriedade para 

as empresas de capital fechado, o que se observa é um número crescente de 

conselheiros que podem ajudar na conduta da administração, visando à longevidade 

e à perenidade nas organizações.  

Conforme Gelman (2012), o principal objetivo de haver membros 

independentes no Conselho é exatamente a promoção de um comportamento 

autônomo, de tal sorte a garantir os interesses da empresa, e não os dos 

controladores.  

A função do independente  

seria mitigar o problema da representação e o conflito de interesses que pode 
haver entre os administradores internos e os acionistas. Uma vez que não se 
beneficia diretamente das decisões, estaria melhor habilitado a tomar 
decisões estratégicas com maior liberdade e de maneira menos influenciável 
(FERREIRA, E.F. et al, 2015, p. 18). 

 
 

A Figura 14 apresenta um gráfico de barras para a variável Presença de 

Comitês como órgão de apoio ao Conselho. Há duas classes: Sim e Não. Esta figura 

apresenta os dados em porcentagens.  

 

 

 

\ 
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Figura 14 – Presença de Comitês como órgãos de apoio ao Conselho 
 

 
          

           FONTE: elaborado pelo autor 

 

Observa-se que em 54% da amostra existe a estrutura de Comitês como 

órgãos de auxílio o Conselho.  

Na prática, em uma empresa que busca adotar boas práticas de governança, é 

crescente a presença de Comitês, que reforçam toda a estrutura de sistema de 

governança corporativa, tendo a função de assessorar o Conselho, mas sem poder 

de deliberação.  

O Comitês são importantes órgãos de fortalecimento da governança 

corporativa, mesmo sem o caráter deliberativo (SILVEIRA, 2010).  

Os Comitês são considerados órgãos de apoio ao Conselho e uma prática de 

governança que visa a propiciar fóruns de estudo e aprofundamento de temas que 

dizem respeito às estratégias (IBGC, 2014). 

De acordo com Eizirik: 

Os comitês, estejam ou não previstos no estatuto, não são órgãos de 
representação, nem podem tomar decisões que obriguem os 
administradores, dado o princípio da indelegabilidade das competências 
sociais. Na realidade, sua função é a de assessorar o conselho de 
administração ou a diretoria, na elaboração de normas e políticas internas e 
na verificação de seu atendimento (EZIRIK, 2015, p. 192).  
 

Silveira (2010) resume que os comitês devem elaborar recomendações para 

que o conselho possa tomar decisões.  

A Figura 15 apresenta uma tabela que descreve a tabulação cruzada entre as 

variáveis Porte (faturamento anual) e Presença de Conselho de Administração ou 

Consultivo. Para a variável Porte, observam-se cinco classes: Até 50 milhões de reais; 

De 51 milhões a 200 milhões de reais; De 201 milhões a 500 milhões de reais; De 501 
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milhões a 1 bilhão de reais; e Acima de 1 bilhão de reais. Para a variável Presença de 

Conselho de Administração ou Consultivo, duas classes: Tem Conselho e Não tem 

Conselho.  

 

Figura 15 – Porte e presença de Conselho 
 

 

Não tem Conselho 
  

Tem Conselho 
  

Até 50 milhões de reais 55,56% 44,44% 

De 51 milhões a 200 milhões de reais 33,33% 66,67% 

De 201 milhões a 500 milhões de reais 31,82% 68,18% 

De 501 milhões a 1 bilhão de reais 25,00% 75,00% 

Acima de 1 bilhão de reais 9,52% 90,48% 

    
FONTE: elaborado pelo autor 

 

Mais de 90% das empresas com faturamento anual acima de 1 bilhão de reais 

tem Conselho de Administração estruturado, enquanto apenas 44% daquelas com até 

50 milhões de reais estruturam com Conselho de Administração. Um pouco mais de 

2/3 (dois terços) das empresas que se situam entre 200 milhões e 1 bilhão de reais 

de faturamento anual têm Conselho de Administração estruturado.  

Isso revela que quanto maior o porte da empresa, maior a presença de 

Conselho Administrativo ou Consultivo estruturado.  

A Figura 16 apresenta uma tabela que descreve a tabulação cruzada entre as 

variáveis Forma jurídica de atuação e Presença de Conselho de Administração ou 

Consultivo. Para a variável Forma jurídica de atuação, há três classes: Ltda, S/A 

Fechada e Outras. Para a variável Presença de Conselho de Administração ou 

Consultivo, duas classes: Tem Conselho e Não tem Conselho.  

 

Figura 16 – Forma jurídica de atuação e presença de Conselho 
 

Forma jurídica de atuação 
  

Não tem Conselho 
  

Tem Conselho 
  

Ltda 56,76% 43,24% 

S/A Fechada 33,33% 66,67% 

Outra 13,33% 86,67% 

    
FONTE: elaborado pelo autor 
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Mais da metade das empresas da classe Ltda ainda não tem Conselho 

estruturado, representando 56% da amostra dessa classe. Por outro lado, na classe 

S/A Fechada observa-se que 66% das empresas têm Conselho um estruturado.  

Isso sinaliza que a presença de Conselho em sociedades anônimas fechadas 

é mais desenvolvida do que nas empresas limitadas.  

E a Figura 17 apresenta uma tabela que descreve a tabulação cruzada entre 

as variáveis Porte (faturamento anual) e Fundador atuante na empresa. Para a 

variável Fundador atuante na empresa, há quatro classes: Não atuante, Atuante na 

Diretoria, Atuante no Conselho e Atuante na Diretoria e no Conselho. 

 

Figura 17 – Correlação entre porte e fundador atuante na empresa 
 

 
Correlação  

porte (faturamento 
anual)/fundador atuante 

  

Fundador 
não atuante 

  

Atuação 
do fundador 
na Diretoria 

  

Atuação 
do fundador 
no Conselho 

  

Atuação 
do fundador 
no Conselho 
e na Diretoria 

  
Até 50 milhões de reais 
  

48,15% 11,11% 14,81% 25,93% 

De 51 milhões a 200 milhões de 
reais 
  

60,00% 6,67% 26,67% 6,67% 

De 201 milhões a 501 milhões 
de reais 
  

45,45% 4,55% 22,73% 27,27% 

De 501 milhões a 1 bilhão de 
reais 
  

0,00% 33,33% 33,33% 33,33% 

Acima de 1 bilhão de reais 
  

66,67% 4,76% 9,52% 19,05% 

Total 47,42% 10,31% 19,59% 22,68% 

 
FONTE: elaborado pelo autor 

    

 

Em 47,42% das empresas, o fundador não está atuante, seja na Diretoria, seja 

no Conselho. A amostra identifica que 10,31% das empresas representadas pelos 

respondentes têm o fundador atuante na Diretoria; 19,59% no Conselho; e 22,68% 

em ambos, Conselho e Diretoria.  

Isso mostra que, quando atuante, o fundador está mais presente no Conselho 

e na Diretoria em conjunto, em vez de somente na Diretoria. Além disso, nas classes 

de faturamento maiores, há ainda mais atuação do fundador no Conselho e na 

Diretoria em conjunto do que somente na Diretoria.  
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Existe uma relação entre o aumento do faturamento e a atuação do fundador 

no Conselho – uma relação, portanto, entre o aumento do faturamento e a presença 

de uma boa prática de governança: a existência de um Conselho Administrativo ou 

Consultivo instalado.  

Em empresas com faturamento anual entre 201 milhões e 500 milhões de reais, 

observa-se que 50% dos fundadores atuam no Conselho ou na Diretoria e no 

Conselho conjuntamente. Naquelas entre 501 milhões e 1 bilhão, observa-se que 66% 

dos fundadores atuam no Conselho ou na Diretoria e no Conselho conjuntamente. E, 

nas empresas acima de 1 bilhão, apenas 4,76% dos fundadores atuam na Diretoria e 

66% não atuam. 

Quanto maior o porte, maior a atuação do fundador no Conselho. 

 

4.3 Apresentação dos dados e análise das prioridades entre práticas de 

governança 

 

4.3.1 Práticas de governança direcionadas aos sócios e familiares 

 

Neste tópico, direcionado ao primeiro e ao segundo objetivos específicos, 

apresentam-se os dados e as análises cruzadas das principias prioridades entre as 

boas práticas de governança direcionadas aos sócios e familiares presentes no 

Caderno de Boas Práticas de Governança Corporativa para Empresas de Capital 

Fechado do IBGC. São classificadas as recomendações que caracterizam boas 

práticas de governança, bem como realizada a análise de prioridade dos 

respondentes. 

 

4.3.1.1 Protocolo de família, Assembleia Familiar e Assembleia Geral ou reunião de 

sócios 

 

A Figura 18 apresenta um gráfico de barras empilhadas para três variáveis que 

fazem parte das boas práticas direcionas aos sócios e familiares: Protocolo de família, 

Assembleia Familiar e Assembleia Geral ou reunião de sócios. Existem cinco classes 

iguais para cada uma dessas variáveis: Nem um pouco prioritário, Um pouco 

prioritário, Prioritário, Muito prioritário e Extremamente prioritário. Esta figura 

apresenta os dados em porcentagens.  
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Figura 18 – Protocolo de família, Assembleia Familiar e Assembleia Geral ou 
reunião de sócios 

 

 
           

FONTE: elaborado pelo autor  

 

Na variável Protocolo de família, observam-se 17,39% das respostas para a 

classe Nem um pouco prioritário; 11,96% para a Pouco prioritário; e 22,47% para a 

Prioritário. As classes Muito prioritário e Extremamente prioritário somam 48,91% da 

amostra.  

Na variável Assembleia Familiar, observam-se 26,67% das respostas para a 

classe Nem um pouco prioritário; 22,22% para a Pouco prioritário; e 26,67% para a 

Prioritário. As classes Muito prioritário e Extremamente prioritário somam 24,45% da 

amostra.  

E na variável Assembleia Geral ou reunião de sócios, observam-se 25,26% das 

respostas para a classe Extremamente prioritário; 42,11% para a Muito prioritário; e 

20% para a classe Prioritário.  

Isso estabelece a Assembleia Familiar como uma prática de governança com 

baixo grau de prioridade, em que 75% dos respondentes a classificam nas três classes 

menos prioritárias da escala.  

De acordo com o IBGC, são atividades da Assembleia Familiar:  

a atualização sobre as atividades desenvolvidas durante o ano; a prestação 
anual de contas; os comunicados sobre a empresa, a propriedade e outras 
atividades da família; a discussão e definição de diretrizes, planos e políticas 
familiares e a eleição do conselho de família (IBGC, 2016, p. 34). 
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Na prática, o que se vê com maior frequência é o Conselho de Família, que, 

ainda assim, tem menor incidência se comparado ao Conselho Administrativo ou 

Consultivo.  

O Conselho de Família pode representar maior importância que a Assembleia, 

uma vez que esta trata do mundo societário, enquanto aquele está relacionado ao 

mundo familiar (ADACHI, 2006, p. 239-239). E, para Bornholdt (2005, p. 79), “o 

Conselho de Família é um órgão optativo, contudo tem fundamental importância em 

empresas familiares. 

Em relação ao protocolo de família, a distribuição é mais homogênea: 51,09% 

para as três classes menos prioritárias na escala e 48,91% para as duas mais 

prioritárias.  

O protocolo familiar apresenta-se como um documento que visa a garantir a 

unidade da empresa familiar, objetivando um caminho de sucesso e longevidade, com 

regras claras e transparentes para a sucessão de gerações (MELLO, 2016).  

Entretanto, ele ainda é pouco conhecido pelas empresas familiares, mas pode 

auxiliar no estabelecimento de regras e condutas que possibilitem um convívio 

harmonioso diante da tomada de decisão (CARDOSO, 2017).   

A reunião de sócios é vista como uma prática de governança com maior 

prioridade. Uma possível razão para isso é que nela são deliberados temas que 

podem impactar diretamente a gestão, além de ser expressa a vontade dos sócios e 

guardadas informações estruturadas dos proprietários, configurando-se como uma 

boa prática de governança.  

Negrão (2015, p. 495) esclarece que a Assembleia Geral “é um órgão 

soberano, que possui poderes para exprimir a vontade social”. Essa Assembleia “é 

um fórum central da Governança Corporativa com competências exclusivas para 

alterar capital social e o estatuto social da sociedade” (OLIVEIRA, 2015, p. 65).  

As reuniões de sócios são consideras práticas de governança para que todos 

os participantes possam acompanhar as atividades da empresa, recebendo 

informações sobre ela de forma sistemática, fácil e transparente (IBGC, 2014). 
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4.3.1.2 Separação dos assuntos da família e da empresa, planejamento patrimonial e 

familiar, separação entre propriedade e gestão e acordo de 

acionistas/cotistas.  

 

A Figura 19 apresenta um gráfico de barras empilhadas para quatro variáveis 

que fazem parte das boas práticas direcionas aos sócios e familiares: Separação dos 

assuntos da família e da empresa, Planejamento patrimonial e familiar, Separação 

entre propriedade e gestão e Acordo de acionistas/cotistas.  

 

Figura 19 – Separação de assuntos da família, Planejamento patrimonial e familiar, 
Separação entre propriedade e gestão e Acordo de acionistas/cotistas 

 

 
    

        FONTE: elaborado pelo autor  

 

Tanto nas variáveis Separação dos assuntos da família e da empresa e 

Separação entre propriedade e gestão quanto no Acordo de acionistas/cotistas, 

observam-se 75% das respostas para a soma das classes Extremamente prioritário e 

Muito prioritário. Isso indica um alto grau de prioridade para essas variáveis como 

práticas de governança.  

Na variável Planejamento patrimonial e familiar, observam-se 44,57% das 

respostas para a soma das classes Extremamente prioritário e Muito prioritário e 

42,40% para a soma de Prioritário e Um pouco prioritário. A classe Nem um pouco 

prioritário representa 13% dessa variável, o que sinaliza sua maior distribuição entre 
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as classes. Isso evidencia que é muito importante a presença de práticas de 

governança que tratem dos assuntos dos sócios de forma separada dos da gestão, e 

que exista a separação entre a operação diária da empresa e os assuntos tratados no 

Conselho (IBGC, 2014). 

É evidente, neste estudo, que ferramentas que evitem conflitos e estabeleçam 

regras de convivência são consideradas prioritárias. O acordo de acionistas, que está 

previsto na Lei das Sociedades Anônimas, é um dos principais instrumentos da 

governança corporativa e pode ser aplicado, como boa prática de governança, nas 

sociedades limitadas, sendo chamado de Acordo de Cotistas (MARTINS, 2010, p. 

247-48).  

Na prática, seja em S/A fechadas, seja em limitadas, de controle familiar ou 

não, o acordo é um instrumento que tem sido apontado como referencial de partida 

para questões sensíveis, uma ferramenta que auxilia na preservação da harmonia da 

família visando à longevidade dos negócios.  

Conforme Bornholdt,  

“[...] é chave para diminuir desavenças, regrar conflitos de interesses e 
perpetuar a organização. É um processo e um instrumento que permite a 
redução de ansiedades, gera adesão, coesão e uma melhoria na qualidade 
de vida das famílias empresárias” (BORNHOLDT, 2005, p.32). 
 

Esse acordo também é um documento que ajuda a separar assuntos dos sócios 

e da gestão, trazendo clareza de papéis e responsabilidades e evitando conflitos. “É 

importante que as famílias proprietárias entrem em consenso e estabeleçam regras, 

a fim de evitar conflitos futuros” (ADACHI, 2006, p. 262).  

 É interessante observar, neste estudo, que o grau de prioridade atribuído ao 

Acordo de Cotistas é bem maior que o conferido ao protocolo de família. Na prática, o 

protocolo familiar pode denotar mais um efeito moral e, por isso, ser menos prioritário. 

Sugere-se um estudo para melhor entendimento das diferenças existentes entre 

esses dois documentos.  

Segundo Adachi (2006), o Acordo de Acionistas deve tratar de questões 

societárias que envolvam o mundo familiar, enquanto o protocolo de família deve ser 

utilizado nas empresas familiares. 
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4.3.1.3 Conselho de Administração, Conselho Consultivo, Conselho Fiscal e Comitês 

de apoio ao Conselho 

 

A Figura 20 apresent uma tabela que descreve a tabulação das variáveis 

Conselho de Administração, Conselho Consultivo, Conselho Fiscal e Comitês de 

apoio ao Conselho.  

 

Figura 20 – Conselho de Administração, Conselho Consultivo, Conselho Fiscal e 
Comitês de apoio 

 

 
  

Conselho de 
Administração 

  

Conselho  
Consultivo 

  

Conselho  
Fiscal 

Comitês 
de Apoio 

Nem um pouco prioritário 13,40% 17,53% 25,77% 14,43% 

Um pouco prioritário 6,19% 19,59% 19,59% 15,46% 

Prioritário 17,53% 23,71% 21,65% 30,93% 

Muito prioritário 27,84% 22,68% 23,71% 28,87% 

Extremamente prioritário 35,05% 16,49% 9,28% 10,31% 

    
FONTE: elaborado pelo autor 

 

Observa-se que 35% dos respondentes classificam o Conselho de 

Administração como extremamente prioritário e 16,49% consideram o Conselho 

Consultivo na mesma classe. Somando-se as classes Extremamente prioritário e 

Muito prioritário, verificam-se 62,98% das respostas para a variável Conselho de 

Administração e 39,17% para a Conselho Consultivo. Isso evidencia maior prioridade 

para a presença de Conselho Administrativo em vez de Conselho Consultivo. 

Observa-se que 67% das respostas para a variável Conselho Fiscal estão 

distribuídas nas três classes menos prioritárias. E que 60,82% das respostas para a 

variável Comitês de Apoio estão igualmente distribuídas nas mesmas três classes 

menos prioritárias. Entre as estruturas de governança, é evidente a maior prioridade 

para os Conselhos de Administração, em primeiro lugar, e Consultivo do que para o 

Conselho Fiscal e os Comitês como órgãos de apoio ao Conselho. É evidente a maior 

prioridade de um fórum para encaminhar os rumos do negócio, ser guardião do objeto 

social, de seus resultados e estratégias, função do Conselho, do que de um fórum 

para estudo e aprofundamento de temas que dizem respeito às estratégias, função do 

Comitê (IBGC, 2014). 
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É importante observar que o Conselho Consultivo, mesmo considerado menos 

prioritário que o Administrativo pelos respondentes, tem sido utilizado por empresas 

de capital fechado como uma estrutura inicial, não deliberativa, não obrigatória, como 

uma inciativa para a adoção de várias boas práticas de governança coorporativa, 

visando a um modelo de gestão mais eficiente e à geração de valor, sobretudo em 

estratégias relevantes ao negócio, além de uma gestão com mais profissionalismo. 

Essa estrutura possui as mesmas atribuições de um Conselho de 

Administração, mas sem poder decisório, apenas um meio de consultoria e 

aconselhamento (OLIVEIRA, 2015). Além de fornecer conhecimento e recursos para 

a organização, suas principais responsabilidades são aconselhar o executivo e 

acompanhar as ações da Diretoria (STEVENSON; RADIN, 2015).  

De acordo com Borscheid (2006), o Conselho Consultivo tem por objetivo dar 

suporte à administração das pequenas empresas para melhorar seu desempenho. O 

Conselho Consultivo visa ao resultado econômico e financeiro, a seu desempenho 

competitivo e busca garantir a sobrevivência das empresas criando diretrizes.  

Conforme Gabrielsson (2007), essa estrutura pode influenciar a capacidade de 

criação de valor de empresas de médio porte, visto que possibilitam valiosas 

contribuições para a gestão (RUIGROK, et al., 2006).  

Santos e Aragaki (2015) evidenciam que, quando uma empresa familiar opta 

por implantar um Conselho Consultivo, ela demonstra profissionalismo, uma vez que 

passa a tratar a gestão de decisões estratégicas de forma mais especializada. Zahra, 

Neubaum e Naldi (2007) evidenciaram em seu estudo que os membros dos 

Conselhos, principalmente os externos, exercem um papel importante nas tomadas 

de decisões para assuntos estratégicos e relevantes.  

 

4.3.2 Práticas de governança direcionadas à gestão 

 

Neste tópico, direcionado ao primeiro e ao segundo objetivos específicos, 

apresentam-se os dados e as análises cruzadas das principais prioridades entre as 

boas práticas de governança direcionadas à gestão presentes no Caderno de Boas 

Práticas de Governança Corporativa para Empresas de Capital Fechado do IBGC. 

São classificadas as recomendações que caracterizam boas práticas de governança, 

bem como realizada a análise de prioridade dos respondentes. 
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4.3.2.1 Planejamento estratégico formalmente definido, Orçamento anual 

formalmente definido, Metas financeiras e não financeiras estruturadas e 

Relatórios de demonstrações financeiras e gerenciais 

 

A Figura 21 apresenta um gráfico de barras empilhadas para quatro variáveis 

que fazem parte das boas práticas direcionas à gestão, aos mecanismos de controle, 

processos e procedimentos: Planejamento estratégico formalmente definido, 

Orçamento anual formalmente definido, Metas financeiras e não financeiras 

estruturadas e Relatórios de demonstrações financeiras e gerenciais. Existem as 

mesmas cinco classes iguais para cada uma dessas variáveis: Nem um pouco 

prioritário, Um pouco prioritário, Prioritário, Muito prioritário e Extremamente prioritário. 

Esta figura apresenta os dados em porcentagens. 

 

Figura 21 - Plano estratégico, Orçamento, Metas financeiras e não financeiras e 
Demonstrativos financeiros e relatórios gerenciais 

 

  
    

       FONTE: elaborado pelo autor 

 

Observa-se que mais de 55% dos respondentes classificam as variáveis 

Orçamento anual formalmente definido e Relatórios de demonstrações financeiras e 

gerenciais como extremamente prioritárias. E que mais de 43% identificam as 

variáveis Planejamento estratégico formalmente definido e Metas financeiras e não 
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financeiras estruturadas na mesma classe. Mais de 30% dos respondentes classificam 

todas as variáveis como muito prioritárias. Isso evidencia que as quatro recebem 

destaque na amostra como variáveis com alto grau de prioridade entre as boas 

práticas de governança. 

Isso também evidencia que a preocupação entre sócios, conselheiros e 

executivos está centralizada em mecanismos, processos, ferramentas e 

procedimentos de gestão que permitam à Diretoria executar o que é deliberado em 

Conselho. A Diretoria é identificada como a estrutura que desempenha papel central 

no sistema de governança corporativa, assumindo o papel de execução das 

estratégias deliberadas pelo Conselho e devendo “gerir os negócios da companhia, 

com observância aos limites de risco e às diretrizes aprovados pelo conselho de 

administração” (IBGC, 2015, p. 43). 

Pode-se estabelecer a relação direta entre as deliberações do Conselho e o 

subsídio de informações fidedignas sobre a gestão. Sócios e conselheiros dependem 

de dados, indicadores de resultados e relatórios gerenciais para tomar as melhores 

decisões.  

O estudo de Mucci, Frezatti e Dieng (2016) revelou múltiplas funções do 

orçamento empresarial, indicando forte utilidade dessa ferramenta para o 

acompanhamento e monitoramento da gestão, sobretudo na tomada de decisões. 

Caetano e Belém (2020) constataram que o orçamento não é só um 

instrumento para controlar custos e despesas, mas para direcionar a gestão quanto a 

suas metas e objetivos e auxiliar os administradores nas tomadas de decisões.  

A gestão precisa ter relatórios, indicadores e medidas de desempenho que 

possam ser levados ao Conselho, como instrumentos fundamentais para a tomada de 

decisões da organização (LUNKES, 2007).  

Bazzotti e Garcia (2006) postulam que o sistema de informação gerencial 

fortalece o plano de atuação das empresas, garantindo a geração de informações 

precisas para tomadas de decisões.  

Conforme Gomes, a gestão é “responsável pela execução de deliberações 

tomadas pelos acionistas reunidos em assembleia geral e pelo conselho de 

administração” (GOMES, 2011, p. 164).  

Oliveira (2015) doutrina que a Diretoria é o elo que coordena as deliberações 

do Conselho e as atividades das demais unidades de uma empresa voltadas para 

planejamento, direção, pessoas e avaliação. E, para Negrão (2015, p. 507), esse “é 
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um órgão de execução, suas funções são representar e manter o funcionamento da 

companhia”. 

Para Andion e Fava (2002), o planejamento estratégico é um instrumento 

importante que permite aos gestores estabelecer parâmetros no direcionamento e 

controle das atividades da gestão tomar decisões baseadas no acompanhamento e 

monitoramento. 

4.3.2.2 Presença de Conselho Administrativo ou Consultivo e Planejamento 

estratégico formalmente definido 

 

A Figura 22 apresenta uma tabela que descreve a tabulação cruzada entre as 

variáveis Presença de Conselho Administrativo ou Consultivo e Planejamento 

estratégico formalmente definido. Para a variável Presença de Conselho 

Administrativo ou Consultivo, observam-se duas classes: Tem Conselho e Não tem 

Conselho. Para a variável Planejamento estratégico formalmente definido, há cinco 

classes: Nem um pouco prioritário, Um pouco prioritário, Prioritário, Muito prioritário e 

Extremamente prioritário. Esta tabela apresenta os dados em porcentagem. 

 

Figura 22 - Correlação entre Presença de Conselho Administrativo ou Consultivo e 
Planejamento estratégico formalmente definido 

 
Correlação 

Planejamento estratégico/ 
Presença de Conselho  

Não tem Conselho 
 
  

Tem Conselho 
 
  

Nem um pouco prioritário 0% 0% 

Um pouco prioritário 15,79% 1,69% 

Prioritário 21,05% 13,56% 

Muito prioritário 36,84% 32,20% 

Extremamente prioritário 26,32% 52,54% 

           
FONTE: elaborado pelo autor 
 

Identifica-se que, para a classe Tem Conselho, 52,54% dos respondentes 

consideram a variável Planejamento estratégico formalmente definido extremamente 

prioritária e 32,20%, muito prioritária. Para a classe Não tem Conselho, 26,32% dos 

respondentes identificam a variável Planejamento Estratégico formalmente definido 

como extremamente prioritária e 36,84%, como muito prioritária.  
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Para a classe Tem Conselho, 15,25% consideram Um pouco prioritário ou 

Prioritário o estabelecimento de plano estratégico, enquanto 36,84% da classe Não 

tem Conselho o considera pouco prioritário ou prioritário. 

Essa tabela evidencia que companhias com Conselho Administrativo ou 

Consultivo possuem um plano estratégico definido como uma prática de governança 

mais prioritária quando comparadas às empresas que ainda não têm Conselho 

estruturado. Somente 15,25% dos respondentes de empresas que têm Conselho 

consideram o plano estratégico nas classes prioritário ou pouco prioritário, enquanto 

esse número aumenta para 36,84% nas mesmas classes para os de empresas que 

não têm Conselho. 

É no Conselho que se estabelecem os direcionamentos estratégicos e demais 

apoios à gestão relacionados aos negócios, aos riscos e às pessoas, visando à 

longevidade dos negócios.  

Ele é́ recomendado pelo IBGC como boa prática de governança corporativa em 

prol da perenidade dos negócios, “considerando os interesses de longo prazo da 

companhia, os impactos decorrentes de suas atividades na sociedade e no meio 

ambiente e os deveres fiduciários de seus membros” (IBGC, 2015, p. 29). 

 

4.3.2.3 Presença de Conselho Administrativo ou Consultivo e Orçamento formalmente 

definido 

 

A Figura 23 apresenta uma tabela que descreve a tabulação cruzada entre as 

variáveis Presença de Conselho Administrativo ou Consultivo e Orçamento 

formalmente definido, observando-se as mesmas classes e com os dados em 

porcentagem. 

 

 
Figura 23 - Correlação entre Presença de Conselho Administrativo ou Consultivo e 

Orçamento anual formalmente definido 
 

Orçamento anual 
formalmente definido  

Não tem Conselho 
  

Tem Conselho 
  

Nem um pouco prioritário 0% 0% 

Um pouco prioritário 10,53% 0% 

Prioritário 10,53% 6,78% 

Muito prioritário 34,21% 30,51% 

Extremamente prioritário 44,74% 62,71% 
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FONTE: elaborado pelo autor 

 

Observa-se que, na classe Tem Conselho, 62,71% dos respondentes 

consideram a variável Orçamento anual formalmente definido extremamente 

prioritária e 30,51%, muito prioritária. Na Não tem Conselho, 44,74% dos 

respondentes classificam a variável Orçamento anual formalmente definido como 

extremamente prioritária e 34,21%, como muito prioritária.  

Para a classe Tem Conselho, 6,78% consideram prioritária a presença de 

orçamento anual, enquanto 21% da classe Não tem Conselho a identificam como 

pouco prioritária ou prioritária. 

Da mesma forma que o plano estratégico, essa tabela evidencia que 

companhias com Conselho Administrativo ou Consultivo têm o orçamento anual 

definido e estruturado como uma prática de governança mais prioritária quando 

comparadas às empresas que ainda não têm Conselho estruturado.  

Somente 6,78% dos respondentes de empresas com Conselho consideram o 

plano estratégico na classe prioritário e 0% na classe pouco prioritário, enquanto esse 

número aumenta para 21% nas mesmas classes para empresas sem Conselho.  

O orçamento e o planejamento estratégico são práticas que se somam nas 

empresas.  

O estudo de Souza, Canton e Johann (2014) retratou a importância do 

orçamento nas projeções do planejamento estratégico, sinalizando que ambos são 

ferramentas de gestão que permitem uma visão futura da empresa, sendo essenciais 

para a tomada de decisão para otimização dos resultados. O planejamento é a chave 

da gestão empresarial para pequenas, médias e grandes empresas (LEITE et al. 

2008).  

De acordo com Oliveira (2010), o planejamento estratégico proporciona 

sustentação metodológica para traçar a direção a ser seguida pela empresa, 

respeitando-se o que foi orçado para a gestão.  

Para o alcance dos objetivos estratégicos, são necessárias ações 

orçamentárias na organização (SOUZA e CUNHA, 2014).  

Goodwin e Kloot (1996) retratam que o sistema orçamentário deve guardar 

estreita relação com o planejamento, uma vez que viabiliza os objetivos estratégicos 

que requeiram alocação de recursos. 
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4.3.2.4 Controles internos, Sistemas para gerenciamento financeiro, Tomada de 

decisão compartilhada entre sócios e executivos e Alinhamento frente a leis e 

regulações 

 

A Figura 24 apresenta um gráfico de barras empilhadas para quatro variáveis 

que fazem parte das boas práticas direcionas à gestão, aos mecanismos de controle, 

processos e procedimentos: Controles internos, Sistemas para gerenciamento 

financeiro, Tomada de decisão compartilhada entre sócios e executivos e Alinhamento 

frente a leis e regulações.  

 

Figura 24 - Mecanismos de controle, processos e procedimentos: Controles 
internos, Sistemas para gerenciamento financeiro, Tomada de decisão 

compartilhada entre sócios e executivos e Alinhamento frente a leis e regulações  

  
        FONTE: elaborado pelo autor 

 

Nas variáveis Controles internos, Sistemas para gerenciamento financeiro e 

Tomada de decisão compartilhada entre sócios e executivos, observam-se, 

respectivamente, 75%, 70%, com mais de 80% das respostas somando-se às classes 

muito prioritário e extremamente prioritário. E, na variável Alinhamento frente a leis e 

regulações, 93% das respostas para essas mesmas duas classes. 

Esses dados revelam um alto grau de prioridade para essas variáveis, com 

destaque ainda maior para o alinhamento frente a leis e regulações. Sócios, 

conselheiros e executivos respondentes assinalam como extremamente prioritária a 
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necessidade de sua empresa estar em conformidade com leis, regulações, normas, 

procedimentos, códigos e outros mecanismos de combate e controle da atividade 

empresarial.  

A era Lava Jato tem contribuído para isso. Nesse contexto, como alguns 

exemplos mais recentes, surgiram a nova Lei Anticorrupção, Lei nº 12.846/2013 

(BRASIL, 2013), o novo Código Brasileiro de Governança Corporativa (IBGG, 2015), 

o Caderno de Boas Práticas de Governança Corporativa para Empresas de Capital 

Fechado (IBGC, 2014), a introdução da área de Integridade em diversas organizações 

do Estado e do setor privado e a atualização da Lei Antitruste, Lei nº 12.529/2011 

(BRASIL, 2011). Acionistas pretendem segui-las à risca. 

Sistemas financeiros e controles internos facilitam a tomada de decisão 

compartilhada, seja no Conselho, seja na gestão, e garantem informações precisas 

sobre a gestão. Para Casali e Treter (2015), o planejamento financeiro, baseado em 

sistemas financeiros, assume um papel estratégico e importante para a tomada de 

decisões e a mitigação de riscos.  

Martin, Santos e Dias Filho (2004) apontam que a governança deve adotar um 

sistema de controle de gestão, sendo capaz de garantir controles internos eficientes 

para o seu acompanhamento.  

Para Almeida (2003), os controles internos compreendem um sistema de 

informações que protegem o patrimônio dos sócios e possibilitam aos gestores obter 

dados sobre a administração da empresa.  

Nesse sentido, as boas práticas de governança corporativa permitem aos 

sócios a adoção de mecanismos para proteção dos seus interesses, possibilitando 

maximizar decisões mais assertivas sobre a organização (ALMEIDA, 2001; SILVEIRA 

2004). 

 

4.3.2.5 Regras para a contratação, promoção e desligamento de familiares e herdeiros 

e Plano de sucessão para familiares 

 

A Figura 25 apresenta um gráfico de barras empilhadas para duas variáveis que 

fazem parte das boas práticas direcionas à gestão, aos mecanismos de controle, 

processos e procedimentos: Regras para a contratação, promoção e desligamento de 

familiares e herdeiros e Plano de sucessão para familiares.  
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Figura 25 – Regras para contratação, promoção e desligamento de familiares e 
herdeiros e Plano de sucessão para familiares 

 

 
   

      FONTE: elaborado pelo autor 

 

Na variável Regras para contratação, promoção de desligamento de herdeiros 

e familiares, observa-se que mais da metade dos respondentes, 52,18%, identificam 

essa prática nas classes Extremamente prioritário e Muito prioritário, e apenas 23,91% 

nas classes Um pouco prioritário e Nem um pouco prioritário. 

 Na variável Plano de sucessão para herdeiros, observam-se 45,08% das 

respostas para a soma das classes Extremamente prioritário e Muito prioritário e 

29,35% para Um pouco prioritário e Nem um pouco prioritário.  

Embora 18,48% considerem as Regras para contratação, promoção de 

desligamento de herdeiros e familiares nem um pouco prioritário e 10,87% classifique 

o Plano de sucessão para familiares também como nem um pouco prioritário, esses 

dados revelam que metade da amostra considera essas variáveis com alto grau de 

prioridade. 

A sucessão é tida como um dos maiores desafios nas organizações e, por isso, 

lhe foi atribuído um alto grau de prioridade. Esse tema tem relação direta com o 

conjunto de regras para familiares que ocupam posição executiva nas empresas, uma 

vez que a geração atual tem medo de perder o poder e a geração seguinte demonstra 

insegurança para assumir a condução do negócio. Além disso, a sucessão não é 

planejada de forma estruturada, o que pode gerar conflitos e competições internas. 
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Flores Jr. (2010), em sua dissertação sobre os dilemas de pais e filhos 

diante da sucessão, identificou que, na aproximação do momento da sucessão, 

os pais têm receio de perder a identidade e os filhos se sentem inseguros, 

buscando aprovação e legitimação em suas ações.  

A pesquisa de Nishitsuji (2009) detectou não só a falta de planejamento 

para a sucessão, mas a presença de uma liderança centralizadora que dificulta a 

gestão de um sucessor que visa a uma gestão descentralizada.  

Schwass (2015) defende a sucessão como um processo que precisa ser 

planejado, deve ter uma estratégia, uma vez que a geração sênior tem dificuldades 

de ceder o espaço para que a mais júnior tome decisões.  

Segundo COSTA et al. (2015), questões como controle, direito de tomada de 

decisão e a própria transferência de patrimônio podem dificultar esse processo e gerar 

conflitos.  

Reinert (2019), em seu estudo sobre a sucessão familiar, destaca que é 

fundamental planejar e discutir a sucessão, visando a um crescimento sustentável e 

de longo prazo entre gerações.  

Estabelecer regras para familiares e herdeiros pode facilitar o momento da 

transição de gerações.  

 

4.3.2.6 Posição que o respondente ocupa na empresa e Regras para contratação, 

promoção e desligamento de familiares e herdeiros 

 

A Figura 26 apresenta uma tabela que descreve a tabulação cruzada entre as 

variáveis Posição que o respondente ocupa na empresa e Regras para contratação, 

promoção e desligamento de familiares e herdeiros. Para a Posição que o 

respondente ocupa na empresa, há sete classes: Acionista, Acionista e executivo, 

Acionista e conselheiro, Executivo, Conselheiro externo, Conselheiro independente e 

Conselheiro interno. Para a variável Regras para contratação, promoção e 

desligamentos de familiares e herdeiros, cinco classes: Nem um pouco prioritário, Um 

pouco prioritário, Prioritário, Muito prioritário e Extremamente prioritário. Esta tabela 

apresenta os dados em porcentagens.  
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Figura 26 - Correlação entre a Posição que o respondente ocupa na empresa e 
Regras para familiares e herdeiros 

 
 

Regras/posição que 
ocupa 

  

 
Nem um pouco  

prioritário 
  

 
Um pouco 
prioritário 

  

Prioritário 
  

 
Muito  

prioritário 
  

Extremamente 
prioritário  

Acionista 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Acionista/conselheiro 0,00% 0,00% 33,33% 16,67% 50,00% 

Acionista/executivo 11,54% 11,54% 30,77% 19,23% 26,92% 

Conselheiro externo 0,00% 33,33% 0,00% 66,67% 0,00% 

Conselheiro independente 6,67% 13,33% 40,00% 20,00% 20,00% 

Conselheiro interno 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 

Executivo 13,64% 11,36% 22,73% 20,45% 31,82% 

Todos 10,31% 12,37% 27,84% 21,65% 27,84% 

       
FONTE: elaborado pelo autor 

 

Observa-se que 100% dos Acionistas consideram essas regras Um pouco 

prioritárias e que 33% dos acionistas/conselheiros as consideram Prioritários, 16,67% 

Muito Prioritário e 50% Extremamente prioritário. Para Acionista/executivo, 30,77% as 

consideram Prioritário, 19,23% Muito prioritário e 26,92% Extremamente prioritário.  

Isso evidencia que, quando acionistas assumem posições no Conselho ou na 

Diretoria Executiva, tendem a observar essas regras com maior prioridade. Observa-

se também que são os executivos quem mais determinam esse conjunto de regras 

como prioritárias, uma vez que 52,27% dessa classe considera essas regras muito 

prioritárias ou extremamente prioritárias.  

Fica evidente que, seja na gestão ou no Conselho, tende-se a atribuir maior 

prioridade ao regramento para familiares e herdeiros, sobretudo porque estes 

precisam estar devidamente preparados no caso de uma eventual sucessão, visando 

a não colocar em risco o futuro do negócio.  

Freitas e Frezza (2005) destacam que os herdeiros podem influenciar a 

condução dos negócios e devem estar bem preparados para que a sucessão não 

provoque repercussões negativas na empresa. 

Gestores consideram esse ponto como prioritário também para mitigar conflitos 

familiares pela sucessão. O conjunto de regras igualitárias aos demais membros da 

gestão pode garantir um melhor preparo dos herdeiros para posições de liderança, 

visando à clara definição de papéis para a sucessão. Os mecanismos de governança 

têm a função de orientar os processos de sucessão, separando questões familiares 
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dos negócios e definindo papéis e responsabilidades de sócios, sucessores e 

membros da família (BERTUCCI; CAMPOS; PIMENTEL e PEREIRA, 2009). 

 

4.3.2.7 Compartilhamento de resultados de desempenho com a liderança, Descrição 

de papéis e responsabilidades da Diretoria e liderança, Plano de sucessão 

para diretores e presidentes e Mecanismos para avaliar a Diretoria e liderança 

 

A Figura 27 apresenta um gráfico de barras empilhadas para quatro variáveis: 

Mecanismos para avaliar a Diretoria e liderança, Descrição de papéis e 

responsabilidades da Diretoria e liderança, Plano de sucessão para diretores e 

presidentes e Compartilhamento de resultados de desempenho com a liderança. 

 

Figura 27 – Compartilhamento de resultados de desempenho, Descrição de papéis 
e responsabilidades, Plano de sucessão e Mecanismos para avaliação 

            
      FONTE: elaborado pelo autor 

 

Tanto para a variável Compartilhamento de resultados de desempenho com a 

liderança quanto para a Descrição de papéis e responsabilidades da Diretoria e 

liderança, observam-se, respectivamente, 43,16% e 46,32% de respostas para a 

classe Muito prioritário e 33,68% e 31,58% para a Extremamente prioritário. Isso 

evidencia um alto grau de prioridade para essas variáveis. 

Na variável Plano de Sucessão para diretores e presidentes, identificam-se 

29,79% para a classe Prioritário e 34,04% para a Muito Prioritário, ou seja, 63,83% 

dos respondentes estabelecem o grau de prioridade entre essas duas classes. Na 
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variável Mecanismos para avaliar a Diretoria e liderança, observam-se 36,17% e 

21,28% para as classes Muito prioritário e Extremamente prioritário, respectivamente.  

São práticas de governança com um alto grau de prioridade entre os 

respondentes e que estão relacionadas com uma gestão estratégica de recursos 

humanos, visando a garantir formas adequadas de descrição de papéis e 

responsabilidades dos executivos, bem como suas avaliações de performance e 

mapas de sucessão, de tal sorte a garantir um time forte para a execução do que está 

no planejamento dos negócios. 

 
 

4.3.2.8 Programa de remuneração para a Diretoria com a aprovação do Conselho e 

Remuneração variável para diretores vinculada aos indicadores financeiros e 

não financeiros 

 

A Figura 28 apresenta um gráfico de barras empilhadas para duas variáveis: 

Programa de remuneração para a Diretoria com a aprovação do Conselho e 

Remuneração variável para diretores vinculada aos indicadores financeiros e não 

financeiros.  

 

 

 

 

 

Figura 28 – Programa de remuneração para a Diretoria e Remuneração variável 
para diretores vinculada aos indicadores  
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 FONTE: elaborado pelo autor 

 

Tanto para a variável Programa de remuneração para a Diretoria com a 

aprovação do Conselho, quanto para a variável Remuneração variável para diretores 

vinculada aos indicadores financeiros e não financeiros observam-se, 

respectivamente, 34,04% e 37,23% para a classe Muito prioritário e 24,47% e 25,53% 

para a Extremamente prioritário.  

Isso evidencia um alto grau de prioridade para essas variáveis. O programa de 

incentivos variáveis para a gestão tende a minimizar o conflito de agência e deve ser 

implementado de forma transparente, apoiado às métricas de resultados. 

Conforme o IBGC (2015), a remuneração dos diretores deve estar vinculada às 

metas e aos indicadores criados, tanto de curto quanto de longo prazo, de tal sorte a 

atender ao alinhamento entre os interesses dos executivos e os dos sócios.  

Ozkan (2007) argumenta que a remuneração dos diretores tem sido 

fundamental para amenizar o conflito de interesses entre sócios e executivos.  

Firth, Fung e Rui (2007) sinalizam que o Conselho de Administração é 

responsável por promover a supervisão da remuneração dos diretores nas empresas. 

E Kang, Kumar e Lee (2006) apontam que a estrutura de remuneração dos diretores 

executivos é influenciada por mecanismos de controle internos adotados pela 

companhia. 

Os estudos de Cunha, Vogt e Degenhart (2016) retratam que os conflitos de 

agência entre gestores e executivos podem ser reduzidos com a adoção de 

programas de remuneração. E Silveira (2004) argumenta que a forma de remuneração 

dos executivos é considerada um dos principais atributos internos de governança 

corporativa. 

 
 

4.3.2.9 Posição que o respondente ocupa na empresa e Remuneração variável para 

diretores vinculada aos indicadores financeiros e não financeiros. 

 

A Figura 29 apresenta uma tabela que descreve a tabulação cruzada entre as 

variáveis Posição que o respondente ocupa na empresa e Remuneração Variável para 

diretores vinculada aos indicadores financeiros e não financeiros.  

 
 



 

 

79 

 

Figura 29 – Correlação entre a Posição que o respondente ocupa na empresa e 
Remuneração variável 

 
Remuneração variável/ 

Posição que ocupa 
  

Nem um pouco  
prioritário 

  

Um pouco 
prioritário 

  

Prioritário 
  

Muito  
prioritário 

  

Extremamente 
prioritário 

  
Acionista 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Acionista/conselheiro 0,00% 50,00% 16,67% 16,67% 16,67% 

Acionista/executivo 7,69% 11,54% 34,62% 23,08% 23,08% 

Conselheiro externo 0,00% 0,00% 33,33% 33,33% 33,33% 

Conselheiro independente 6,67% 13,33% 26,67% 26,67% 26,67% 

Conselheiro interno 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Executivo 2,27% 6,82% 11,36% 52,27% 27,27% 

Todos 4,12% 11,34% 23,71% 36,08% 24,74% 

       
      FONTE: elaborado pelo autor 

 

Observa-se que 100% dos Acionistas consideram essas regras Prioritárias e 

que 50% dos Acionistas/conselheiros as consideram Um pouco prioritário, 16,67% 

Muito prioritário e 50% Extremamente prioritário. Entre Acionistas/executivos, 34,62% 

consideram Prioritário, 23,08% Muito prioritário e 23,08% Extremamente prioritário. 

Isso evidencia que, quando acionistas não assumem posições no Conselho nem na 

Diretoria Executiva, tendem a observar a remuneração variável com menor prioridade.  

Por outro lado, observa-se também que, na classe Executivo, 52,27% 

consideram a variável Muito prioritário e 27,27% Extremamente prioritário e que 60% 

das classes Conselheiro independente e Conselheiro externo a consideram Muito 

prioritário ou Extremamente prioritário.  

Os executivos atribuem alta prioridade ao programa de remuneração variável, 

da mesma forma que os conselheiros independentes e externos também entendem 

isso como uma prática prioritária. 

Essa correlação revela a polaridade de interesses no que se refere ao tema. 

De um lado temos os acionistas, mais comedidos com o grau de prioridade dessa boa 

prática, e de outro os gestores, com mais apetite. É apenas a confirmação de um 

exemplo clássico de diferenças de interesses da Teoria da Agência, já anteriormente 

aqui abordado. 

 

4.3.2.10 Código de Ética e Conduta aplicado e divulgado a todas as suas partes 

interessadas 
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A Figura 30 apresenta uma tabela que descreve a tabulação para a variável 

Código de Ética e Conduta aplicado e divulgado a todas as suas partes interessadas 

(stakeholders – administradores, sócios, funcionários, terceiros, fornecedores e 

demais partes interessadas).  

 

Figura 30 – Código de Ética e Conduta aplicado e divulgado a todas as suas partes 
interessadas  

 

 
 
  

Código de Ética e Conduta aplicado e divulgado  
às partes interessadas  

Nem um pouco prioritário 3,09% 

Um pouco prioritário 3,09% 

Prioritário 23,71% 

Muito prioritário 30,93% 

Extremamente prioritário 39,18% 

     
FONTE: elaborado pelo autor 

 
 

Observa-se que, somando-se as classes Extremamente prioritário e Muito 

prioritário, verificam-se 70,86% das respostas, o que determina essa variável como 

uma prática de governança altamente prioritária. 

Essa boa prática de governança tem crescido da mesma forma que o 

alinhamento às leis e regulações, mediante o cenário crescente da legislação de 

combate à corrupção. Sócios e executivos buscam estar em conformidade, com 

transparência de comportamentos e condutas internas, com todos os stakeholders. 

Segundo o IBGC:  

O Código de Conduta da Empresa é um conjunto de normas internas, 
suplementares às leis, regulamentos, contratos e estatutos sociais, com a 
finalidade de melhorar o relacionamento interno e externo da organização, 
governando, alinhando e disciplinando com transparência os padrões de 
comportamento que devem ser seguidos e disseminados por todos. Deve 
estar baseado nos princípios e valores adotados pela empresa e definir, 
essencialmente, a forma de relacionamento entre os stakeholders (IBGC, 
2015).  

 

Os estudos de Araujo, Behr e Momo (2018) sobre a adesão dos Códigos de 

Ética e Conduta como recomendação de uma boa prática de governança em bancos 

revela um aumento, nos últimos anos, acima de 60% de aderência a esses 

documentos nessas instituições.  
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O estudo de Stevens (2008) conclui que os Códigos de Ética são eficazes para 

moldar o comportamento ético e as decisões dos colaboradores.  

Whitaker e Ramos (2010) analisaram a ética e as boas prática de governança 

do IBGC e defendem que é fundamental que as empresas estejam preparadas para 

atrair investimentos, mas com critérios éticos, para atingir seus objetivos. 

É fato que o compromisso com a ética, a conduta e a transparência vem 

crescendo nas organizações. 

 

4.3.2.11 Canal de denúncia estruturado.  

 

A Figura 31 apresenta uma tabela que descreve a tabulação para a variável 

Canal de denúncia estruturado. 

 

Figura 31 – Canal de denúncia estruturado 
 

 
  Canal de denúncia estruturado  

Nem um pouco prioritário 5,15% 

Um pouco prioritário 16,49% 

Prioritário 27,84% 

Muito prioritário 26,80% 

Extremamente prioritário 23,71% 

     
FONTE: elaborado pelo autor 

 
 

Observa-se que, somando-se as classes Extremamente prioritário e Muito 

prioritário, verificam-se 50,60% das respostas, e que 27,84% dos respondentes 

classificam o canal de denúncia como Prioritário, o que determina essa variável como 

uma prática com grau de prioridade relevante. 

Da mesma forma que os Códigos de Conduta vêm crescendo como boa prática 

de governança, o canal de denúncias também, sobretudo com os escândalos de 

corrupção, que aumentam a pressão por responsabilidade corporativa e dão voz aos 

colaboradores para que efetuem denúncias.  

Nos Estados Unidos, por exemplo, após os casos da Enron (2001) e da 

WorldCom (2002), a Lei Sarbanes-Oxley foi implementada em meados de 2002. No 

Brasil, a Lei Anticorrupção, Lei nº 12.846/2013 (BRASIL, 2013), criou o Cadastro 

Nacional de Empresas Punidas (CNEP) e impulsionou um crescimento de programas 
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de compliance nas empresas e de instrumentos que gerem maior segurança para 

suas operações (SILVA; SOUSA, 2017).   

A governança corporativa vem assegurando que as empresas estejam em 

conformidade com leis e dispositivos para o sistema de conformidade (IBGC, 2015). 

E uma das ferramentas para estar em compliance é a utilização de canais de 

denúncia.  

Segundo a pesquisa da PwC (2016), o canal de denúncia é uma das 

ferramentas eficazes na recepção das comunicações de atos indevidos, permitindo a 

detecção de 42% dos casos de fraude em organizações.  

Uma pesquisa da KPMG (2009) demonstrou que 67% das fraudes são 

detectadas por meio de algum tipo de denúncia.  

De acordo com a ACFE (2016), o canal de denúncia foi a ferramenta antifraude 

com o maior índice de implantação nas empresas (8,9%) entre 2010 e 2016. E o 

estudo de Silva e Sousa (2017) sobre a influência do canal de denúncia anônima na 

detecção de fraudes indica que ele aumenta a intenção dos colaboradores com 

vínculo efetivo em relatar uma fraude. 

Segundo o IBGC:  

O canal de denúncias, previsto e regulamentado no código de conduta da 
organização, é instrumento relevante para acolher opiniões, críticas, 
reclamações e denúncias, contribuindo para o combate a fraudes e corrupção 
e para a efetividade e transparência na comunicação e no relacionamento da 
organização com as partes interessadas (IBGC, 2015, p.95). 

Os canais de denúncia caracterizam-se como importantes instrumentos de 
governança corporativa nas empresas.  

 

4.3.2.12 Auditoria interna e Auditoria externa. 

 

A Figura 32 apresenta um gráfico de barras empilhadas para duas variáveis: 

Auditoria interna e Auditoria externa.  
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Figura 32 – Auditoria interna e Auditoria externa 

  
          

 FONTE: elaborado pelo autor 
 

É possível observar que, somando-se as classes Extremamente prioritário e 

Muito prioritário da variável Auditoria externa, verificam-se 75,53% das respostas, o 

que determina essa variável como uma prática de governança altamente prioritária. 

Na variável Auditoria interna, somando-se as classes Extremamente prioritário e Muito 

prioritário, verifica-se 48,69% das respostas, o que determina essa variável como uma 

prática de governança com um grau menor de prioridade em relação à auditoria 

externa. 

Na prática, a auditoria externa, independente, tem maior relevância que a 

interna, porque fornece maior grau de transparência e segurança para os 

stakeholders, sejam credores e investidores, sejam fornecedores e parceiros, 

inclusive em relação a questões patrimoniais e fiscais. 

Segundo Attie (2011), a auditoria surgiu para que investidores e proprietários 

tenham maior segurança sobre a realidade econômico-financeira refletida pelo 

patrimônio das empresas. É destinada a comprovar a eficiência e a eficácia do 

controle patrimonial da organização e emitir um relatório sobre a situação dos 

resultados (ALMEIDA, C.W.L., 2012).  

Conforme o IBGC (2014), a auditoria tem o papel de monitorar todas as 

atividades da empresa e, além disso, emitir um relatório que deve ser encaminhado 

ao Conselho. 

Em empresas com sistema de governança mais maduro, encontra-se um 

Comitê de Auditoria, que tem a finalidade de dar apoio ao Conselho nas questões da 
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independência dos profissionais dessa área, corroborando com os princípios de 

transparência, prestação de contas e responsabilidade corporativa (IBGC, 2014). 

 

4.3.2.13 Programa de compliance 

 

A Figura 33 apresenta uma tabela que descreve a tabulação para a variável 

Programa de compliance com um profissional ou área responsável pelas questões de 

conformidade.  

 
Figura 33 – Programa de compliance com um profissional ou área responsável 

pelas questões de conformidade. 
 

 
  Programa de compliance  

Nem um pouco prioritário 4,12% 

Um pouco prioritário 12,37% 

Prioritário 30,93% 

Muito prioritário 34,02% 

Extremamente prioritário 18,56% 

     
FONTE: elaborado pelo autor 
 
 
Observa-se que as classes Prioritário e Muito prioritário têm, respectivamente, 

30,93% e 34,02% de respostas, e que a classe Extremamente prioritário contabiliza 

18,56%. Isso evidencia um grau de prioridade relevante para essa variável. 

Os programas de compliance vêm crescendo fortemente em todas as 

empresas, não somente estando alinhados com o Código de Ética e Conduta e com 

uma nova forma de operação das organizações, mas otimizando processos e 

resultados, ao seguirem regras e fluxos.  

Segundo Coimbra e Manzi (2010), compliance origina-se do verbo inglês to 

comply, que significa cumprir, estar em conformidade – por exemplo, com a legislação 

e a regulamentação aplicáveis ao negócio.  

Na visão de Coimbra e Manzi (2010, p. 32), “o compliance executa suas 

atividades de forma rotineira e permanente, sendo responsável por monitorar e 

assegurar que as diversas áreas e unidades da organização estejam em 

conformidade com a regulação aplicável ao negócio”.  
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Para Giovanini (2014, p. 460), “uma gestão de compliance permanente na 

empresa é criar pilares de sustentação de um modelo capaz de atingir esse objetivo”.  

Entretanto, de acordo com Block (2017), ainda é recente, no Brasil, o 

amadurecimento para o cumprimento das normas, e o compliance tem sido 

canalizado, prioritariamente, para assegurar regras trabalhistas, regulação tributária, 

ambiental e todo o conjunto de regras destinadas ao consumidor.  

 

 

4.3.2.14 Relatório que disponibiliza informações institucionais e de governança 

 
A Figura 34 apresenta uma tabela que descreve a tabulação para a variável 

Relatório que disponibiliza informações institucionais e de governança.  

 

Figura 34 – Relatório que disponibiliza informações institucionais e de governança 
 

 
 
  

Relatório de informações institucionais e de 
governança  

Nem um pouco prioritário 6,19% 

Um pouco prioritário 18,56% 

Prioritário 41,21% 

Muito prioritário 21,65% 

Extremamente prioritário 13,40% 

     
FONTE: elaborado pelo autor 
 

Pode-se observar que a classe Prioritário tem a maior notação, representando 

41,21% dos respondentes, enquanto a classe Muito prioritário tem 21,65%.  

Isso evidencia um grau de prioridade mediano para essa variável. As empresas 

S/A fechadas ou limitadas não têm a obrigatoriedade de divulgar informações, 

podendo influenciar em distorções de resultados.  

Segundo os estudos de Barquet (2016), o fato de as empresas de capital 

fechado não serem obrigadas a divulgar seus resultados pode, além de gerar 

distorções em suas informações, permitir que elas operem sob normas mais brandas, 

sobretudo as contábeis. 

 
 

4.3.2.15 Ações voltadas para sustentabilidade e Relatório anual de sustentabilidade.  
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A Figura 35 apresenta um gráfico de barras empilhadas para duas variáveis 

que fazem parte das boas práticas direcionas à gestão, aos mecanismos de controle, 

processos e procedimentos: Ações voltadas para sustentabilidade e Relatório anual 

de sustentabilidade.  

 
Figura 35 – Ações voltadas para sustentabilidade e Relatório anual de 

sustentabilidade 
 

  
 

FONTE: elaborado pelo autor 
 

De acordo com a figura, somando-se as classes Prioritário e Muito prioritário 

da variável Ações voltadas para sustentabilidade, verificam-se 61,70% das respostas, 

o que determina essa variável como uma prática de governança prioritariamente 

acima da média. Na variável Relatório anual de sustentabilidade, identificam-se 

24,47% para a classe Nem um pouco prioritário, 25,53% para a Prioritário e 22,34% 

para a classe Muito prioritário, o que determina essa variável como uma prática de 

governança com menor grau de prioridade em relação às ações de sustentabilidade 

e de interesse em divulgar em relatórios.  

É fato que as empresas querem associar estratégias de marketing ao tema, 

para melhorar seus resultados. Os resultados desta pesquisa, entretanto, mostram 

que a prioridade é um pouco maior para as ações do que para a divulgação de um 

relatório. Será que as companhias fechadas, comparadas com as de capital aberto, 

ainda não usam seus relatórios como forma de divulgar seus negócios? Sugere-se, 

com isso, um tema para nova pesquisa.  

Deixando de lado a definição do termo sustentabilidade, alvo de inúmeros 

trabalhos já publicados, se observarmos esse termo ligado ao mundo nos negócios, 
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veremos que as empresas têm tido, cada vez mais, uma preocupação com o meio 

ambiente e sua sustentabilidade, mas não de maneira isolada de seus interesses na 

lucratividade. Segundo Lima:  

O conceito de sustentabilidade tem sido utilizado, cada vez mais, para dar 
suporte a processos econômicos. Constata-se que as instituições, por vários 
motivos, que vão desde interesses de mercado até a sobrevivência do 
planeta, de forma geral e em particular da espécie humana, estão cada vez 
mais empregando o termo sustentabilidade na designação de suas ações 
(LIMA, 2006, p. 2) 

Diante disso, Gomes afirma que:  

Na administração, as práticas de sustentabilidade são muito comuns hoje em 
dia, com o considerável aumento da parcela da população que se preocupa 
com o meio ambiente. O aumento dessa preocupação traz à torna um novo 
grupo de consumidores em potencial, e é este grupo que as empresas visam 
atingir. Porém, por ser um tema altamente amplo e muito falado, o conceito e 
a ideia de sustentabilidade vem atingindo todos os tipos de públicos e 
mudando conceitos, o que é positivo se pararmos para analisar as estatísticas 
da quantidade de pessoas que se importavam há 30 anos e as que se 
importam agora (GOMES, 2011, p. 67). 

Um ponto importante é que o relatório anual de sustentabilidade tem servido 

com uma plataforma de marketing, buscando consumidores “sustentáveis”.  

Silva e Tobias concluem que  

a questão da sustentabilidade vem preocupando fortemente as empresas. O 
marketing passa a ter uma grande responsabilidade no sentido de fazer a 
aproximação das empresas com as questões ambientais. As empresas 
precisam de alguma forma associar a sua marca ao assunto sustentabilidade” 
(SILVA e TOBIAS, 2007). 
 

De toda sorte, esse gráfico sugere que a prioridade nas ações é maior que a 

prioridade em divulgá-las em um relatório anual. Se na prática a sensibilidade nos 

indica o contrário, o tema merece aprofundamento. 

 
 

4.3.3 Políticas como práticas de governança  

 

Neste tópico, apresentam-se os dados e as análises cruzadas das principias 

prioridades entre as boas práticas de governança direcionadas às políticas que 

constam no Caderno de Boas Práticas de Governança Corporativa para Empresas de 

Capital Fechado do IBGC. São classificadas as recomendações que caracterizam as 

boas práticas de governança, bem como é realizada a análise de prioridade dos 

respondentes. 
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4.3.3.1 Políticas de gestão de pessoas, Políticas de alçadas de decisão para 

despesas e investimentos, Políticas de distribuição de lucros e dividendo, 

Políticas para uso de bens da empresa pelos sócios e familiares e Políticas e 

procedimentos formais para gerenciamento de risco 

 

A Figura 36 apresenta um gráfico de barras para cinco variáveis que fazem 

parte das boas práticas direcionas às políticas: Políticas de gestão de pessoas, 

Políticas de alçadas de decisão para despesas e investimentos, Políticas de 

distribuição de lucros e dividendo, Políticas para uso de bens da empresa pelos sócios 

e familiares e Políticas e procedimentos formais para gerenciamento de risco.  

 

Figura 36 – Políticas de governança 
 

   
   FONTE: elaborado pelo autor 

 

Tanto na variável Políticas de gestão de pessoas quanto na Políticas de 

alçadas de decisão para despesas e investimentos, observam-se, respectivamente, 

47,87% e 47,87% para a classe Muito prioritário e 27,66% e 34,04% para a classe 

Extremamente prioritário. Isso evidencia um alto grau de prioridade para essas 

variáveis. 

Somando-se as classes Extremamente prioritário e Muito prioritário da variável 

Políticas e procedimentos formais para gerenciamento de risco, verificam-se 57,44% 

das respostas, o que determina essa variável como uma prática de governança 

relativamente prioritária. Na variável Políticas para uso de bens da empresa pelos 
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sócios e familiares, somando-se as classes Extremamente prioritário e Muito prioritário 

verificam-se 57,61% das respostas, o que também a determina como uma prática de 

governança relativamente prioritária. E, na variável Políticas de distribuição de lucros 

e dividendo, somando-se as classes Extremamente prioritário e Muito prioritário 

observam-se 62,36% das respostas, o que mostra que também essa variável é uma 

prática de governança relativamente prioritária.  

 
4.3.4 Divulgação pública de informações como práticas de governança 

 

Neste tópico, apresentam-se os dados e as análises cruzadas das principias 

prioridades entre as boas práticas de governança direcionadas às divulgações 

públicas de informações incluídas no Caderno de Boas Práticas Governança 

Corporativa para Empresas de Capital Fechado do IBGC. São classificadas as 

recomendações que caracterizam boas práticas de governança, bem como é 

realizada a análise de prioridade dos respondentes. 

 

4.3.4.1 Divulgar publicamente demonstrações financeiras, Divulgar publicamente 

demonstrações de governança e Divulgar publicamente seus valores e 

princípios. 

 

A Figura 37 apresenta um gráfico de barras para três variáveis que fazem 

parte das boas práticas direcionas às divulgações públicas de informações: Divulgar 

publicamente demonstrações financeiras, Divulgar publicamente demonstrações de 

governança e Divulgar publicamente seus valores e princípios.  

 

Figura 37 – Divulgações públicas de informações 
 



 

 

90 

  
    

       FONTE: elaborado pelo autor 
 

Observa-se que as classes Extremamente prioritário e Muito prioritário da 

variável Divulgar publicamente seus valores e princípios somam 59,58% das 

respostas, o que determina essa variável como uma prática de governança 

relativamente prioritária. 

Somando-se as classes Nem um pouco prioritário e Um pouco prioritário da 

variáveis Divulgar publicamente demonstrações financeiras e Divulgar publicamente 

demonstrações de governança, verificam-se 40,43% e 39,36%, respectivamente, das 

respostas. Além disso, a classe Prioritário tem 24,47% e 23,40%, respectivamente. 

Isso determina essas variáveis como práticas de governança de menor prioridade. 

As empresas S/A fechadas ou limitadas não têm obrigatoriedade de publicar 

informações. Não é difícil deduzir que divulgar valores e princípios é classificado com 

maior prioridade do que demonstrações de governança e resultados financeiros. O 

ponto importante é a dualidade do disclosure (DANTAS, ZENDERSKY e NIYAMA, 

2004). 

Em seus estudos sobre a divulgação de informações contábeis e financeiras, 

Dantas, Zendersky e Niyama (2004) sugerem uma dualidade no disclosure de 

informações. Se, por um lado, divulgar é algo positivamente relacionado com o 

desenvolvimento do mercado de capitas, não divulgar não expõe a empresa às 

exigências legais e regulamentares, nem a questionamentos jurídicos e controle de 

custos.  

Hendriksen e Van Breda (1999) destacam que uma das razões para não 

divulgar informações é o receio de que aquilo que for publicado possa vir a prejudicar 

a empresa em favor dos concorrentes. Por outro lado, divulgar publicamente 
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informações é uma boa prática de governança corporativa, relacionada ao princípio 

da transparência e proteção aos minoritários (IBGC, 2015).  

Na relação custo versus benefício, o grau de prioridade se mostra maior para 

informações não relacionadas ao desempenho do negócio. De acordo com Dantas, 

Zendersky e Niyama (2004), “as empresas fechadas procuram se limitar aos 

disclosures requeridos pela legislação ou por normas emitidas pelos órgãos 

reguladores”. 

 

4.3.5 Dificuldades para a adoção de práticas de governança 

 

Neste tópico, direcionado ao terceiro objetivo específico, o Quadro 7 descreve 

as dez razões apontadas pelos respondentes como dificuldades para a adoção de 

boas práticas de governança. Esta tabela agrupa as razões apontadas de acordo com 

o número de incidência de cada uma. Os dados da ordem de maior incidência são 

apresentados em porcentagem. 

 

Quadro 7 - Dificuldades apontadas para adoção de práticas de governança 
 

Dificuldades apontadas  Incidência  
Falta de conhecimento e informação 25,77% 

Dificuldade de mudança cultural da gestão 15,46% 

Falta de priorização pelo top management para a adoção 11,31% 

Sensação de perda de poder dos sócios e acionistas 9,25% 

Foco excessivo no curto prazo 9,25% 

Diferença de visões entre gerações 7,22% 

Conjunto de regras burocratizam a empresa 6,15% 

Falta de visualização de etapas para a adoção de novas práticas 6,15% 

Conflitos entre sócios e acionistas 4,72% 

Os custos que regras de governança geram 4,72% 

             
FONTE: elaborado pelo autor 

 

Observa-se que a maior dificuldade apontada, com 25,77% das respostas, está 

relacionada à falta de conhecimento e informações sobre as práticas de governança, 

sobretudo de como sua adoção agrega valor aos ativos de uma empresa.  
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A segunda dificuldade é a mudança cultural da gestão, que representa 15,46% 

dos motivos apontados. Os respondentes sinalizaram que é muito difícil quebrar 

velhos paradigmas na gestão, isto é, convencer o fundador, antigo sócios e executivos 

a mudar a administração com a adoção de novas práticas na empresa. Relatam que 

a geração mais antiga não tem predisposição para fazer diferente. 

A terceira razão que mais aparece é a falta de prioridade pelo top management. 

Identifica-se que 11,31% das respostas apontam esse motivo. Sócios e executivos, 

mesmo quando informados sobre as práticas de governança, demoram para 

implementar essas ações na empresa.  

Em quarto lugar, observa-se um empate: a diferença de visões entre gerações, 

que contabiliza 9,25% das respostas; essa mesma porcentagem (9,25%) indica que o 

foco excessivo no curto prazo também dificulta a adoção de práticas de governança.  

Os respondentes sinalizam que os herdeiros, ou a geração seguinte à que 

atualmente ocupa posições no Conselho ou na gestão, têm visões distintas, 

diferentes, daquelas da geração no atual comando das empresas. Essas diferenças 

provocam uma crise de identidade e objetivos que dificulta que nova práticas sejam 

inseridas. Além disso, sinalizam também que, como o dia a dia na gestão é corrido, e 

como a agenda de sócios e executivos é muito cheia e tomada pela gestão, a maioria 

tem dificuldade de implementar uma prática que não seja refletida nos resultados a 

curto prazo, que não traga benefícios de curto prazo. 

A quinta razão é a sensação de perda de poder dos sócios e acionistas, com 

7,22% das respostas. Sócios e acionistas demonstram medo de perder o poder de 

decisão se adotarem tais práticas.  

Em sexto lugar, observa-se um empate: 6,15% das respostas indicam que o 

Conselho ou a gestão não quer um novo conjunto de regras que burocratizem as 

empresas; e também 6,15% indicam que sócios, acionistas e executivos não 

visualizam etapas claras para a adoção de novas práticas. A maioria quer simplicidade 

e menos burocracia, e quer adicionar as práticas por etapas, com clareza e 

objetividade concreta nas ações que precisam ser implementadas. 

Em sétimo, mais um empate: 4,72% das respostas indicam que os conflitos 

entre sócios e acionistas dificultam a adoção de práticas de governança. Os conflitos 

acontecem, segundo os respondentes, por objetivos distintos de sócios e acionistas 

sobre futuro da empresa. E 4,72% indicam que os custos que as regras de governança 

geram também dificultam essa aderência, uma vez que controles internos, 
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ferramentas, sistemas, auditoria e novos processos são exigidos pelas práticas de 

governança.  

 

4.3.6 Média ponderada entre as práticas de governança 

 

As figuras deste tópico trazem as médias ponderadas entre as prioridades, de 

1 a 5, das práticas de governança pesquisadas.  

A Figura 38 apresenta um gráfico de barras para as variáveis cuja média 

ponderada entre as prioridades de 1 a 5 (Nem um pouco prioritário, Um pouco 

prioritário, Prioritário, Muito prioritário e Extremamente prioritário) se situa no intervalo 

de 4,6 a 4,03, da maior média para a menor. Nota-se que, nesse intervalo, 14 variáveis 

são identificadas como prioritárias entre as demais. 

 

Figura 38 – Práticas de governança com média ponderada entre 4,6 e 4,03 
 

 
 
FONTE: elaborado pelo autor 
 

O Alinhamento da empresa frente a leis e regulações, os Relatórios de 

demonstrações financeiras e relatórios gerenciais, o Orçamento anual formalmente 

definido e as Metas financeiras e não financeiras estruturadas representam as 

maiores médias ponderadas, entre 4,6 e 4,2, evidenciando as práticas de governança 

com maior prioridade nessa pesquisa. Essas variáveis estão presentes nas 
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recomendações do IBGC, inclusive como sugestão de temas a ser abordados nas 

reuniões de Conselho (IBGC, 2014). 

Na sequência, com média ponderada de 4,14, identifica-se o Acordo de 

acionistas/sócios como prática de alta prioridade. Esse acordo está regulado na Lei 

das S/A, em seu Artigo 118, e, segundo o IBGC, “deverão ser acessíveis a todos os 

sócios da empresa, sejam eles signatários ou não dos mesmos” (IBGC, 2014, p. 38). 

O Plano estratégico formalmente definido, as Políticas de alçadas de decisão 

para despesas e investimentos relevantes e a Auditoria externa representam as 

variáveis localizadas entre as médias ponderadas de 4,14 e 4,11.  

Isso evidencia que os respondentes dão importância a que se formalizem 

objetivos de curto, médio e longo prazo em um plano estratégico. A estratégia e a 

visão de negócios devem fazer parte das pautas das reuniões de Conselho (IBGC, 

2014).  

Além disso, percebe-se a importância da determinação de alçadas que facilitem 

a gestão de decisões e, da mesma forma, da fiscalização das ações da gestão pela 

auditoria externa. A auditoria externa independente tem por objetivo “manifestar se as 

demonstrações financeiras elaboradas pela Diretoria apresentam adequadamente a 

posição patrimonial e financeira e os resultados do período” (IBGC, 2014, p. 60). 

A Separação entre propriedade e gestão, o Compartilhamento dos resultados 

de desempenho com a liderança, a Separação dos assuntos da família e da empresa 

e os Controles internos localizam-se entre as médias ponderadas de 4,10 e 4,05. 

Segundo o IBGC, “a criação de fóruns específicos para tratar os temas 

relacionados à propriedade do capital e à condução dos negócios propicia a melhoria 

na qualidade das decisões e reduz a confusão de papéis, evitando conflitos” (IBGC, 

2014, p. 14). E, em relação aos controles internos, “além da contabilidade e das 

demonstrações financeiras, recomenda-se a adoção de sistemas e processos de 

controles internos voltados a monitorar e controlar as operações (IBGC, 2014, p. 59). 

O Código de Ética e Conduta e a Descrição formal de papéis e 

responsabilidades da Diretoria e lideranças apresentam médias ponderadas de 4,03 

e 4,02, respectivamente. Segundo o IBGC: 

O Código de Conduta da Empresa é um conjunto de normas internas, 
suplementares às leis, regulamentos, contratos e estatutos sociais, com a 
finalidade de melhorar o relacionamento interno e externo da organização, 
governando, alinhando e disciplinando com transparência os padrões de 
comportamento que devem ser seguidos e disseminados por todos (IBGC, 
2014, p.64). 
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Também segundo o IBGC: 

É importante prezar pela separação de funções e definição clara de papéis e 
responsabilidades associadas aos mandatos de todos os agentes de 
governança, inclusive com a determinação das alçadas de decisão de cada 
instância, de forma a minimizar possíveis focos de conflitos de interesses 
(IBGC, 2014, p. 65).  

 

A Figura 39 apresenta um gráfico de barras para as variáveis cuja média 

ponderada entre as prioridades de 1 a 5 se situa no intervalo de 3,99 a 3,52, da maior 

média para a menor. Nota-se que, nesse intervalo, 14 variáveis são identificadas como 

prioritárias entre as demais. 

 

Figura 39 – Práticas de governança com média ponderada entre 3,99 e 3,52 
 

 
    

FONTE: elaborado pelo autor 
 

 

As Políticas de gestão de pessoas, os Sistemas para gerenciamento financeiro, 

a Tomada de decisão compartilhada entre acionistas, sócios e executivos e as 

Políticas de distribuição de lucros e dividendos representam as maiores médias 

ponderadas, entre 3,99 e 3,74.  

Essas variáveis são algumas das pautas que devem fazer parte da agenda 

anual do Conselho (IBGC, 2014). E a política de distribuição de dividendos “deve ser 

proposta, preferencialmente, pelo Conselho de Administração ou Consultivo e, 

                            

                                                                                 

                                                                      

                                                            

                                                              

                                                             

                                                       

                         

                                                                            

                                                              

                                                 

                                               

                                                                  

                                     

                             



 

 

96 

necessariamente, aprovada pela Assembleia ou Reunião de Sócios” (IBGC, 2014, p. 

34). 

A Presença de Assembleia Geral ou reunião de sócios, a Remuneração 

variável para diretores vinculada aos indicadores e o Programa de remuneração 

formalizado para Diretoria com aprovação do Conselho estão situados entre as 

médias ponderadas 3,74 e 3,68.  

De acordo com o IBGC,  

recomenda-se que a empresa realize Assembleias ou Reuniões de Sócios 
com frequência maior do que a obrigatória por lei (semestralmente, por 
exemplo), para que todos possam acompanhar com maior regularidade as 
atividades da empresa (IBGC, 2014, p. 28).  

 

Na sequência, com média ponderada de 3,66, identifica-se o Conselho 

Administrativo. Segundo o IBGC: 

O Conselho é parte fundamental da estrutura de governança. Tem como 
principais objetivos encaminhar os rumos do negócio conforme o melhor 
interesse da empresa, ser o guardião do seu objeto social, seus resultados e 
sua estratégia. Deve, ainda, acompanhar e cobrar a atuação dos executivos 
e prestar contas aos sócios, sendo/devendo atuar como o principal elo entre 
proprietários do capital e gestores da empresa (IBGC, 2014, p. 46). 

 
Divulgar publicamente seus princípios e valores, os Mecanismos para avaliar 

formalmente a Diretoria e a liderança, as Políticas para uso de bens da empresa pelos 

sócios e familiares, as Políticas e procedimentos formais para gerenciamento de risco, 

a Descrição formal de papéis e responsabilidades dos membros do Conselho e um 

Programa formalizado de compliance com responsável pelas questões de 

conformidade localizam-se entre as médias ponderadas de 3,64 e 3,52. 

São variáveis que pertencem à classe mediana prioritária entre as práticas de 

governança investigadas. 

A Figura 40 apresenta um gráfico de barras para as variáveis cuja média 

ponderada entre as prioridades de 1 a 5 se situa no intervalo de 3,49 a 2,57, da maior 

média para a menor.  
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Figura 40 – Práticas de governança com média ponderada entre 3,49 e 2,57 

 
     

FONTE: elaborado pelo autor 
 

 

Observa-se que o Canal de denúncias estruturado, as Regras para herdeiros, 

a Auditoria interna e as Ações voltadas para a sustentabilidade estão entre as maiores 

médias.  

Na sequência, identificam-se o Plano de sucessão para diretores e presidentes, 

o Plano de sucessão para familiares, o Protocolo de família e o Planejamento 

patrimonial e familiar, que representam as variáveis entre as médias ponderadas de 

3,27 e 3,21. 

Os Relatórios de informações institucionais e de governança, os Comitês de 

apoio ao Conselho e o Conselho Consultivo situam-se entre as médias 3,18 e 3,01. 

E, no último bloco, com médias ponderadas menor que 3, observam-se as 

variáveis Divulgar publicamente demonstrações financeiras, Divulgar publicamente 

demonstrações de governança, o Relatório anual e de sustentabilidade, o Conselho 

Fiscal e a Presença de Assembleia Familiar.  

Nota-se uma menor prioridade para práticas de divulgação pública de 

informações, fiscalização e fórum familiar. 

 
 

4.4 Quadro de prioridade de boas práticas de governança corporativa  
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Neste tópico, direcionado ao quarto objetivo específico deste estudo, o Quadro 

8 apresenta a caracterização e a relevância referentes às prioridades das práticas de 

governança.  

Observa-se a disposição de 44 práticas de governança, classificadas da mais 

prioritária para a menos prioritária segundo os sócios, conselheiros e executivos 

respondentes desta pesquisa. A ordem de prioridade foi estabelecida pela média 

ponderada das respostas entre as prioridades de 1 a 5 (Nem um pouco prioritário, Um 

pouco prioritário, Prioritário, Muito prioritário e Extremamente prioritário). 

 

Quadro 8 – Ordem de prioridade de práticas de governança 
 

Ordem de 
prioridade 

Boas práticas de governança corporativa 

1º Alinhamento da empresa frente a leis e regulações 

2º Relatórios de Demonstrações Financeiras e Relatórios Gerenciais 

3º Orçamento anual formalmente definido 

4º Metas financeiras e não financeiras estruturadas 

5º Acordo de acionistas/cotistas 

6º Plano estratégico formalmente definido 

7º Políticas de alçadas de decisão para despesas e investimentos relevantes 

8º Auditoria externa 

9º Separação entre propriedade e gestão 

10º Compartilhamento dos resultados de desempenho com a liderança 

11º Separação dos assuntos da família e da empresa 

12º Controles internos  

13º Código de Ética e Conduta aplicado e divulgado para partes interessadas  

14º Descrição formal de papéis e responsabilidades da Diretoria e lideranças 

15º Políticas de Gestão de Pessoas 

16º Sistemas para gerenciamento financeiro 

17º Tomada de Decisão compartilhada entre acionistas, sócios e executivos 

18º Políticas de distribuição de lucros e dividendos 

19º Presença de Assembleia Geral ou Reunião de Sócios 

20º Remuneração variável para diretores vinculadas aos indicadores 

21º Programa de remuneração formalizado para Diretoria com aprovação do Conselho 

22º Conselho de Administração 

23º Divulgar publicamente seus princípios e valores 

24º Mecanismos para avaliar formalmente a Diretoria e a liderança 

25º Políticas para uso de bens da empresa pelos sócios e familiares 

26º Políticas e procedimentos formais para gerenciamento de risco 



 

 

99 

27º Descrição formal de papéis e responsabilidades dos membros do Conselho 

28º Programa formalizado de compliance e responsável por questões de conformidade 

29º Canal de denúncia estruturado 

30º Regras claras para contratação, promoção e desligamento de familiares e herdeiros 

31º Auditoria Interna 

32º Ações voltadas para sustentabilidade 

33º Plano de Sucessão formal para diretores e presidentes 

34º Plano de sucessão para familiares 

35º Protocolo de família 

36º Planejamento patrimonial e familiar 

37º Relatório que disponibiliza informações institucionais e de governança 

38º Comitês como órgãos de apoio ao Conselho  

39º Conselho Consultivo 

40º Divulgar publicamente demonstrações financeiras 

41º Divulgar publicamente demonstrações de governança 

42º Relatório anual e de sustentabilidade 

43º Conselho Fiscal 

44º Presença de Assembleia Familiar 

 
FONTE: elaborado pelo autor 
 

 

A primeira do ranking, com maior grau de prioridade, é o Alinhamento frente a 

leis e regulações.  

O movimento crescente de governança em todo o mundo e, especialmente, no 

Brasil, com a era Lava Jato, tem contribuído para a importância de empresas estarem 

em conformidade com leis, regulações, normas, procedimentos, códigos e outros 

mecanismos de combate e controle da atividade empresarial. De certa forma, isso 

parece estar no campo de visão de sócios, conselheiros e executivos à frente de 

empresas de capital fechado. 

Nota-se que até a 16ª posição nesse ranking – exceto o acordo de acionista, 

que ocupa a 5ª posição, se apresentam boas práticas de governança corporativa 

direcionadas à gestão, como mecanismos de controle, processos e ferramentas para 

a condução da gestão. 

Ao ter a oportunidade de classificar as boas práticas de governança em ordem 

de prioridade, baseados em suas experiências em posições de comando em 

empresas de capital fechado, a amostra de respondentes priorizou aquelas que estão 

voltadas para uma boa execução da gestão. Uma hipótese seria porque a melhoria 
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dos processos de gestão levam à maximização de seus valores, tal qual já nos é 

evidente nas empresas listadas. 

Para Chagas [s.d.], a governança corporativa representa uma abordagem nova 

de gestão, que proporciona o aumento do valor do negócio e da riqueza do acionista 

ou cotista, uma vez que as empresas passam a ter informações de qualidade. 

Watson (2007), Andrade e Rossetti (2011) e Álvares, Giacometti e Gusso 

(2008) indicam que as empresas que adotam boas práticas de governança corporativa 

têm melhor desempenho e, por isso, são mais valorizadas.  

Rolim (2009), em seu estudo que envolveu uma amostra de 159 companhias 

nos segmentos de indústria e comércio listadas na B3, constatou que aquelas que 

adotavam práticas de governança corporativa apresentavam melhor desempenho e 

valor de mercado. 

E o estudo de Kreisig, Springer e Petry (2005), por meio de entrevistas com 

executivos de 29 empresas familiares de médio e grande porte e que contabilizassem 

pelo menos três gerações de existência, identificou que a longevidade é diretamente 

proporcional aos melhores processos de gestão.  

Segundo o IBGC: 

A empresa deve manter um sistema de informações, controles gerenciais 
fidedignos, processos operacionais e administrativos estruturados, além de 
uma comunicação transparente e eficaz. Deve ainda estruturar processos de 
planejamento e controle de resultados, fluxo de caixa, capital, estoques, 
vendas, produção e, inclusive, indicadores não financeiros essenciais à 
gestão do negócio (IBGC, 2014, p. 69. 

 
E ainda, os principais objetivos desses mecanismos e órgãos de controle são: 
 

i.Proporcionar um registro confiável das informações contábeis, financeiras, 
operacionais, fiscais e estratégicas relevantes, para monitorar a gestão e 
apoiar as tomadas de decisão da administração da empresa;  

ii.Assegurar maior qualidade e segurança dessas informações; 
iii.Obter maior credibilidade perante os fornecedores de capital (bancos, 

sócios, investidores) e demais stakeholders, com potencial impacto positivo 
no custo de capital; 

iv.Gerenciar riscos, evitando contingências para a companhia (IBGC, 2014, p. 
59). 

 

Entre a 1ª e a 16ª posições, como práticas direcionadas aos sócios ou 

familiares, destacam-se o Acordo de acionistas, a Separação entre a propriedade e 

gestão e a Separação dos assuntos da família e da empresa.  

É interessante observar que o Conselho de Administração, tido com um pilar 

fundamental na adoção de práticas de governança corporativa, ocupa a 
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22ª colocação. E que o Conselho Consultivo é quase uma das últimas: 39ª no ranking, 

perdendo apenas para o Conselho Fiscal, que, como já mencionado, se confunde com 

a auditoria, e para as práticas de divulgação de informações, não obrigatórias para as 

empresas de capital fechado. 

As práticas que são destinadas às políticas, aos mecanismos de avaliação de 

gestores, às descrições de papéis e responsabilidades, aos familiares que estão na 

gestão, ao plano de sucessão de familiares e líderes da gestão e mesmo às ações 

voltadas para a sustentabilidade estão ocupando as posições intermediárias nesse 

ranking. 

Esse quadro prioritário não pretende estabelecer uma ordem a ser seguida para 

empresas de capital fechado que buscam a adoção das boas práticas de governança 

corporativa. Este estudo tem por objetivo contribuir com o avanço das pesquisas sobre 

a adoção de boas práticas de governança em companhias brasileiras e de capital 

fechado. Entender quais são as prioridades apontadas por sócios, conselheiros e 

acionistas em relação à adoção dessas práticas pode gerar indicativos de um caminho 

a ser priorizado, sustentado na experiência prática de quem está à frente de empresas 

e que vive o dia a dia dessas adoções.  

O sistema de governança corporativa é uma jornada. Esse quadro de 

prioridades pode sugerir e evidenciar a possibilidade da elaboração de um plano para 

adoções dessas práticas, levando em consideração a relação custo versus benefício 

para sua implementação. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A governança corporativa tem ganhado destaque com uma responsabilidade 

empresarial sustentável, tanto nas empresas listadas em bolsa quanto nas de capital 

fechado, estabelecendo princípios, práticas, papéis e responsabilidades de sócios, 

conselheiros e executivos e, ao mesmo tempo, como estes serão monitorados e 

avaliados. Os benefícios trazidos são cada vez mais observados em diversas 

organizações, e o desafio atual consiste em implementar o conjunto desses princípios, 

regras, condutas e mecanismos para empresas de capital fechado. 

 

5.1 Retomada do problema e dos objetivos de pesquisa e principais achados 

 

As boas práticas exigidas para empresas listadas não estimulam a 

customização de empresas de capital fechado, que precisam de uma melhor relação 

custo/benefício para sua adoção. Tanto o Código Brasileiro de Governança 

Corporativa para empresas abertas (IBGC, 2016) quanto o Caderno de Boas Práticas 

de Governança Corporativa para Empresas de Capital Fechado (IBGC, 2014) não 

oferecem ajuda na identificação de prioridades entre essas práticas. 

Nesse sentido, este estudo foi orientado pela seguinte questão de pesquisa: 

quais são as práticas de governança corporativa consideradas prioritárias na 

percepção de sócios, conselheiros e executivos para a realidade de empresas 

brasileiras de capital fechado?  

O propósito foi analisar as respostas de representantes de empresas sobre a 

priorização das práticas de governança que são recomendadas pelo IBGC. Para 

alcançar o que se pretendia, foi realizada uma pesquisa na literatura para elucidar os 

elementos conceituais das práticas de governança corporativa. O arcabouço teórico 

indicou os dados a ser identificados para o entendimento do problema de pesquisa.  

Com essas informações, foi definida a metodologia de pesquisa para a 

realização do trabalho de campo: um questionário estruturado fechado, que coletou 

dados de sócios, conselheiros e executivos de empresas brasileiras de capital fechado 

das regiões Sudeste e Sul do país.  

Para atender ao objetivo geral, foram estabelecidos quatro objetivos 

específicos: 
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i. Classificar as recomendações que caracterizam boas práticas de 

governança corporativa para empresas de capital fechado; 

ii. Analisar a prioridade na adoção de práticas de governança voltadas 

aos sócios, aos familiares e à gestão; 

iii. Identificar as principais dificuldades para a adoção de práticas de 

governança; 

iv. Propor um quadro de caracterização do grau de prioridade e 

relevância de boas práticas de governança corporativa para 

empresas familiares de capital fechado e elaborar um produto 

bibliográfico para divulgar os resultados da pesquisa. 

 

Para o primeiro e o segundo objetivos específicos, o estudo aponta que, mesmo 

não estando as empresas de capital fechado sujeitas a grande parte das exigências 

legais comuns às de capital aberto, a principal prática prioritária identificada é o 

Alinhamento das empresas frente a leis e regulações. Isso evidencia que os dirigentes 

das empresas de capital fechado querem direcionar suas companhias a perseguirem 

ética e transparência em todas as suas relações com o poder público e seus diversos 

entes governamentais, seja seguindo leis, regulações, normas, procedimentos, seja 

perseguindo mecanismos de combate e controle da atividade empresarial e também 

governamental. Para manter seus negócios na rota de interesses de investidores e de 

atração de capital, esse alinhamento se apresenta como prática extremamente 

prioritária.  

De acordo com o Caderno de Boas Práticas de Governança Corporativa para 

Empresas de Capital Fechado do IBGC, as boas práticas de governança podem ser 

classificadas na seguinte divisão: direcionadas à gestão e direcionadas aos sócios e 

familiares. Além disso, diversas políticas e a divulgação pública de informações 

também são consideradas boas práticas (IBGC, 2014). 

 

5.1.1 Práticas de governança direcionadas à gestão 

 

O estudo identifica que as práticas direcionadas à gestão são prioritárias. Os 

Relatórios de demonstrações financeiras e relatórios gerenciais, o Orçamento anual, 

as Metas financeiras e não financeiras e o Planejamento estratégico aparecem no 

topo das prioridades.   
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Segundo o IBGC, no que diz respeito às práticas direcionadas à gestão, a 

empresa “deve manter um sistema de informações, controles gerenciais fidedignos, 

processos operacionais e administrativos estruturados e uma comunicação 

transparente e eficaz” (IBGC, 2014, p. 69). Os dados levantados evidenciam a 

sinalização clara sobre a prioridade de relatórios que reflitam a realidade dos negócios 

do ponto de vista financeiro, alicerçado em metas definidas. E também a presença de 

uma estrutura de acompanhamento da gestão, com orçamento e um plano 

formalizado, que possa refletir as estratégias de curto, médio e longo prazo e um 

caminho bem planejado a ser percorrido.  

A Auditoria externa, o Compartilhamento de resultados de desempenho com a 

liderança, os Controles internos, a Descrição de papéis e responsabilidades da 

Diretoria e lideranças e os Sistemas de gerenciamento financeiro são práticas também 

direcionadas à gestão e que ocupam as posições seguintes no ranking do quadro de 

prioridades. Isso evidencia que os dirigentes das empresas consideram prioritários os 

mecanismos de controle, processos e procedimentos que permitem monitoramento e 

acompanhamento da gestão.  

 

5.1.2 Práticas de governança direcionadas aos sócios e familiares 

 

Entre as principais prioridades direcionadas aos sócios e familiares, destaca-

se o Acordo de acionistas. Segundo o IBGC, os sócios “devem estabelecer um 

adequado sistema de regras para si e para os familiares” (IBGC, 2014, p. 69). O 

estudo aponta o acordo de acionista em 5º lugar no ranking do quadro de prioridades. 

Em seguida vêm a Separação entre propriedade e gestão e a Separação de 

assuntos da família e da empresa, em 9º e 11º lugares no ranking do quadro de 

prioridades, respectivamente. 

A Reunião de sócios, o Protocolo de família, o Planejamento patrimonial e 

familiar e o Plano de sucessão para familiares apresentam-se com menor prioridade.  

Este estudo revela que mais de 70% dos respondentes também têm função 

executiva e, portanto, respondem pelo comando da gestão em suas empresas. Isso 

evidencia que as práticas de governança direcionadas aos sócios e familiares são 

classificadas com menor prioridade em relação às práticas de gestão. Acionistas e 

executivos dispendem foco prioritário na gestão e estão fortemente envolvidos no dia 

a dia das operações, por isso a atenção prioritária à gestão do ano fiscal. A maioria 
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não tem Conselho de Família instalado e entende que a prática menos prioritária é a 

Presença de Assembleia Familiar.  

Abre-se a possiblidade de um estudo para verificar se as práticas de 

governança consideradas prioritárias para a gestão têm relação com o foco 

direcionado para a estratégia de curto prazo nas empresas.   

 

5.1.3 Políticas como práticas de governança 

 

Entre as políticas, a prioritária é a Política de alçadas para decisões de 

despesas e investimentos relevante, o que retrata a necessidade de celeridade em 

ações que impactam os resultados das organizações. Logo após, em 15º no ranking 

do quadro de prioridades, estão as Políticas de gestão de pessoas, evidenciando foco 

principal às demandas da gestão.  

Políticas para distribuição de lucros e dividendos, Políticas para gerenciamento 

de riscos e Políticas para uso de bens da empresa pelos sócios e familiares 

apresentam-se como menos prioritárias. Recomenda-se um estudo que investigue a 

relação entre o receio de burocratização na adoção dessas práticas de governança e 

a menor prioridade estabelecida para práticas que constituam um regramento à 

distribuição de lucros e ao conjunto de riscos. 

 

5.1.4 Divulgação pública de informações como práticas de governança 

 

As práticas direcionadas à divulgação de informações são consideradas menos 

prioritárias. Esse dado abre a possibilidade para outros questionamentos sobre a 

correlação entre as exigências e obrigações das empresas de capital fechado e as 

práticas de divulgação de informações, pesquisando o grau de transparência que 

acionistas e executivos querem adotar. 

Esse dado também abre a possibilidade de investigação sobre o interesse dos 

sócios em disponibilizar seus resultados. 

Apesar de a sustentabilidade corporativa ganhar cada vez mais espaço e 

importância como vantagem competitiva (B3, 2013), observa-se que os respondentes 

classificam ações voltadas para a sustentabilidade e a própria divulgação do relatório 

anual e de sustentabilidade como pouco prioritárias em relação às outras práticas, 

ocupando, respectivamente, o 32º e 42º lugares no ranking.   
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Na contramão do instrumento GRI, que serve como principal referência para a 

divulgação de dados de governança e sustentabilidade – e que pode dar transparência 

aos stakeholders sobre o crescimento e a produção das empresas alinhadas, 

sobretudo, aos ODS da ONU –, os dados revelam uma menor prioridade para a 

adoção dessa prática. 

De qualquer forma, identifica-se que as boas práticas destacadas como 

prioritárias contribuem para ações sustentáveis e para o fortalecimento do binômio 

governança corporativa e desenvolvimento sustentável, e que propiciam 

transparência e prestação de contas aos stakeholders. Sócios, conselheiros e 

executivos dessa pesquisa demonstram empatia ao priorizarem práticas que trazem 

transparência às partes interessadas e, portanto, evidenciam o crescimento 

sustentável e a produção responsável, relacionados ao ODS números 8 e 12 da 

Nações Unidas (ONU, 2015). O interesse em divulgá-las ou não pode ser tema para 

outras pesquisas. 

Em relação ao terceiro objetivo específico deste trabalho, a maior dificuldade 

está relacionada à falta de conhecimento e informações sobre as práticas de 

governança, sobretudo de como a adoção dessas práticas agregam valor aos ativos 

de uma empresa. Mesmo com o crescente movimento empresarial revelando 

interesse na implantação dessas práticas, ainda é preciso um caráter informativo 

sobre o tema.  

O estudo também aponta que alguns aspectos comportamentais – como a 

mudança cultural, a quebra de paradigmas de gestão, a perda de poder dos sócios e 

as visões diferentes entre gerações – dificultam a adoção. As práticas de governança 

visam à longevidade e perenidade nas organizações e estão diretamente relacionadas 

ao tema sucessão (IBGC, 2016). Esse objetivo requer, necessariamente, mudanças 

na forma de operar as empresas, bem como nas tomadas de decisão (IBGC, 2014). 

Por isso, é importante entender que o processo de implantação das práticas deve ser 

visualizado como uma jornada, por etapas. Segundo o IBGC, ele deve ser visto “como 

um processo de amadurecimento, cada fase forma um círculo virtuoso com as demais 

na busca do aperfeiçoamento e requer disciplina e consistência no processo de 

implementação” (IBGC, 2014, p. 69). 

Também é importante ressaltar que tanto no Conselho quanto na gestão existe 

o receio de burocratização na adoção dessas práticas. A maioria quer simplicidade, 

clareza e objetividade concreta nas ações que precisam ser implementadas. 
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Quanto ao quarto objetivo específico, esta pesquisa apresenta um quadro de 

prioridades com o objetivo de auxiliar nessa customização, de apontar um caminho 

que permita que dirigentes de empresas se planejem, uma vez que as boas práticas 

exigidas para companhias listadas não estimula a customização para empresas de 

capital fechado, que precisam de mais indicativos e de uma melhor relação 

custo/benefício para sua adoção. 

 

5.2 Considerações sobre os órgãos da governança corporativa: Conselhos e 

Comitês 

 

O estudo também indica que 60% dos respondentes representam empresas 

que já têm um Conselho de Administração ou Consultivo instalado. Essa prática de 

governança está em 22º e 39º lugares, respectivamente, no quadro de prioridades 

apresentado. Embora posicionada da metade para o fim desse quadro, a maioria das 

empresas já tem essa prática estruturada como fórum para encaminhar os rumos do 

negócio, ser guardião do objeto social, seus resultados e estratégias (IBGC, 2015). 

Abre-se uma nova possiblidade para outro estudo, que possa avaliar se os Conselhos 

estão, efetivamente, deliberando sobre boas práticas de governança, uma vez que 

não estão classificados entre as principais prioridades desta pesquisa.  

Além disso, correlações cruzadas entre os dados revelam: quanto maior o 

faturamento anual da empresa, maior a presença de Conselhos instalados. Quanto 

maior o faturamento, maior a atuação do fundador no Conselho. E a presença da 

estrutura de Conselho em S/A fechada é mais desenvolvida do que nas empresas 

limitadas. O IBCG confere ao Conselho o caráter de um órgão colegiado para 

aconselhamento aos sócios e para funções estratégicas e deliberativas (IBGC, 2014). 

Observa-se também a presença expressiva da família no controle das 

estratégias de curto, médio e longo prazo nas empresas, já que em 50% da amostra 

o presidente do Conselho faz parte da família controladora. E o Conselho Fiscal e o 

Conselho de Família não ocupam lugar de destaque na lista de prioridades.  

No que diz respeito aos Comitês como órgãos de auxílio ao Conselho, verifica-

se que 54% da amostra tem essa estrutura estabelecida, mesmo sendo uma prática 

menos prioritária no quadro apresentado. Esse dado também abre a possibilidade de 

outro estudo, sobre recomendações dos Comitês aos Conselhos como auxílio às boas 
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práticas de governança, uma vez que essa presença de Comitês é menos prioritária 

entre as demais. 

 

5.3 Contribuições teóricas e empíricas 

 

Segundo o IBCG:  

A implementação das boas práticas de Governança Corporativa nas 
empresas de capital fechado faz parte de um processo de amadurecimento. 
Uma vez que não estão sujeitas a grande parte das exigências legais comuns 
às de capital aberto, irão buscar práticas de Governança Corporativa em 
antecipação ou resposta aos seus movimentos estratégicos, seja na 
sucessão da propriedade ou gestão, mudança da estrutura de capital, para 
atrair parceiros e investidores, ou em busca de novos mercados, entre outros 
aspectos. Em qualquer situação, a implementação das boas práticas de 
Governança Corporativa deve ser gradual e considerar a realidade de cada 
organização (IBGC, 2014, p. 69). 

 

A proposta de coletar e reunir dados de sócios, conselheiros e executivos sobre 

suas considerações prioritárias entre as práticas de governança orientará, ao lado do 

rico material encontrado nos Cadernos do IBCG, outras empresas a definir um 

indicativo de caminho prioritário no estabelecimento de seus próprios quadros de 

prioridade. 

Este estudo se soma a outras pesquisas, como os resultados do estudo de 

Oliveira, Ponte, De Luca, Aragão e Geleilate (2013), que evidenciam, por parte das 

empresas abertas, um grau de influência sobre as empresas de capital fechado no 

que tange a buscar boas práticas de governança. Em suas pesquisas, os autores 

sinalizam que mesmo os Níveis Diferenciados 1 e 2 na B3 ainda precisam adotar boas 

práticas de governança; e formulam a seguinte questão: “Se ainda há companhias 

abertas brasileiras que não adotam ou divulgam práticas de Governança Corporativa, 

o que esperar das companhias fechadas?” (OLIVEIRA, PONTE, DE LUCA, ARAGÃO 

e GELEILATE, 2013, p.197). 

Esta pesquisa contribui para ampliar a discussão de outras que discorrem sobre 

as boas práticas de governança corporativa, tanto em relação aos princípios de 

transparência, prestação de contas, equidade e responsabilidade corporativa, 

princípios estes encontrados nos Cadernos do IBGC (IBGC, 2014) e na própria CVM 

(CVM, 2002), quanto a responsabilidade social e ao crescimento sustentável como 

decorrência destes. 
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Essa pesquisa também contribui como um direcionador para empresas de 

capital fechado que tem interesse em implementarem práticas de gorvernança e 

querem um caminho de priorização. O quadro de prioridades apresentado vem a 

preencher uma lacuna nos estudos publicados sobre o tema. 

 

5.4 Limitações da pesquisa 

 

Destaca-se que a presente pesquisa procurou propor um quadro de 

caracterização do grau de prioridade de boas práticas de governança corporativa 

utilizando uma amostra de sócios, conselheiros e executivos representantes de 

empresas de capital fechado do Sul e Sudeste do país. Seus resultados limitam-se à 

caracterização dessa amostra. Por outro lado, este estudo contribui para a própria 

divulgação de informações sobre o tema, retratado como a principal dificuldade para 

a adoção das boas práticas.  

 

5.5 Sugestões para pesquisas futuras 

 

Desta pesquisa depreendem-se algumas sugestões para pesquisas futuras. 

Sugere-se a realização de um estudo segmentado de empresas, com ampliação da 

pesquisa para o âmbito nacional. 

Recomenda-se também um estudo para verificar se as práticas de governança 

corporativa consideradas prioritárias para a gestão têm correlação com o foco 

direcionado para a estratégia de curto prazo nas empresas.   

Também recomenda-se um estudo que verifique se as boas práticas de gestão, 

apontadas como prioritárias, estão sendo adotadas e implementadas.  

Indica-se uma pesquisa que investigue o receio de burocratização na adoção 

dessas práticas de governança e o medo da perda do poder dos sócios/acionistas.  

Sugere-se um estudo sobre uma correlação entre as exigências e obrigações 

das empresas de capital fechado e as práticas de divulgação de informações, 

pesquisando-se o grau de transparência que acionistas e executivos querem adotar 

versus o receio de disponibilizar informações para concorrentes.   

E também uma pesquisa sobre a eficácia de recomendações dos Comitês aos 

Conselhos como auxílio às boas práticas de governança, uma vez que essa presença 

de Comitês é menos prioritária entre as demais. 
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APÊNDICE - QUESTIONÁRIO APLICADO PARA A COLETA DE DADOS. 

 
1. Porte (faturamento anual)  
 

a) Até 50 milhões de reais 
b) De 51 milhões a 200 milhões de reais 
c) De 201 milhões a 500 milhões de reais 
d) De 501 milhões a 1 bilhão de reais 
e) Acima de 1 bilhão de reais 

 
2. Forma de atuação:  
 

a) Ltda 
b) S/A Fechada 
c) Outra 

 
3. Setor/segmento do qual sua empresa, ou a empresa que representa, faz parte:  
 

a) Indústria 
b) Bens de consumo 
c) Atacado e varejo 
d) Tecnologia 
e) Serviços 
f) Agronegócios 
g) Outros 

 
4. Posição que você ocupa na empresa:  
 

a) Acionista 
b) Acionista/executivo 
c) Acionista/conselheiro 
d) Executivo 
e) Conselheiro interno 
f) Conselheiro externo 
g) Conselheiro independente 

 
5. A empresa que você representa tem Conselho de Administração?  
 

a) Sim 
b) Não 

 
6. A empresa que você representa tem Conselho Consultivo?  
 

a) Sim 
b) Não 

 
7. O presidente do Conselho de Administração ou Consultivo faz parte da família 
controladora?  

a) Sim 
b) Não 
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8. A empresa que você representa possui Conselho Fiscal instalado?  
 

a) Sim 
b) Não 

 
9. A empresa possui Conselho de Família ou outro fórum familiar?  
 

a) Sim 
b) Não 

 
10. O fundador ainda atua na empresa?  
 

a) Não 
b) Sim, no Conselho (Administração ou Consultivo) 
c) Sim, na Diretoria Executiva 
d) Sim, no Conselho e na Diretoria Executiva 

 
11. A empresa possui conselheiros internos?  
 

a) Sim 
b) Não 

 
12. A empresa possui conselheiros independentes?  
 

a) Sim 
b) Não 

 
13. Existem Comitês como órgãos de apoio ao Conselho? (Exemplo: Comitê de 
Auditoria, Comitê de Pessoas, Comitê de Riscos, Comitê de Inovação etc.)  
 

a) Sim 
b) Não 

 
As questões a seguir referem-se às boas práticas de governança. Numa escala de 1 
a 5, conforme abaixo, classifique-as de acordo com o grau de prioridade que você 
atribui a cada uma delas. Não importa se a empresa que você representa já adota 
algumas dessas práticas ou se precisa adotá-las. O que procuro identificar é o grau 
de prioridade que você atribui a cada uma delas, imaginando adotá-las como boas 
práticas. 
 
1) Nem um pouco prioritário 
2) Um pouco prioritário 
3) Prioritário 
4) Muito prioritário 
5) Extremamente prioritário 
 
 
14. Plano estratégico formalmente definido.  
 
1) Nem um pouco prioritário 2) Um pouco prioritário 3) Prioritário 4) Muito prioritário 5) Extremamente prioritário 
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15. Orçamento anual formalmente definido.  
 
1) Nem um pouco prioritário 2) Um pouco prioritário 3) Prioritário 4) Muito prioritário 5) Extremamente prioritário 

 
16. Metas financeiras e não financeiras estruturadas.  
 
1) Nem um pouco prioritário 2) Um pouco prioritário 3) Prioritário 4) Muito prioritário 5) Extremamente prioritário 
 
17. Relatórios de demonstrações financeiras e relatórios gerenciais.  
 
1) Nem um pouco prioritário 2) Um pouco prioritário 3) Prioritário 4) Muito prioritário 5) Extremamente prioritário 
 
18. Controles internos (buscam garantir segurança razoável no alcance dos 
objetivos da operação, da divulgação das informações e compliance). 
 
1) Nem um pouco prioritário 2) Um pouco prioritário 3) Prioritário 4) Muito prioritário 5) Extremamente prioritário 
 
19. Sistemas para gerenciamento financeiro.  
 
1) Nem um pouco prioritário 2) Um pouco prioritário 3) Prioritário 4) Muito prioritário 5) Extremamente prioritário 
 
20. Tomada de decisão compartilhada entre acionistas e executivos. 
 
1) Nem um pouco prioritário 2) Um pouco prioritário 3) Prioritário 4) Muito prioritário 5) Extremamente prioritário 
 
21. Alinhamento da empresa frente a leis e regulações. 
 
1) Nem um pouco prioritário 2) Um pouco prioritário 3) Prioritário 4) Muito prioritário 5) Extremamente prioritário 
 
22. Protocolo de família (protocolo, acordo ou pacto familiar). 
 
1) Nem um pouco prioritário 2) Um pouco prioritário 3) Prioritário 4) Muito prioritário 5) Extremamente prioritário 
 
23. Presença de Assembleia Familiar. 
 
1) Nem um pouco prioritário 2) Um pouco prioritário 3) Prioritário 4) Muito prioritário 5) Extremamente prioritário 
 
24. Presença de Assembleia Geral ou reunião de sócios. 
 
1) Nem um pouco prioritário 2) Um pouco prioritário 3) Prioritário 4) Muito prioritário 5) Extremamente prioritário 
 
25. Separação dos assuntos da família e da empresa. 
 
1) Nem um pouco prioritário 2) Um pouco prioritário 3) Prioritário 4) Muito prioritário 5) Extremamente prioritário 
 
26. Planejamento patrimonial e familiar. 
 
1) Nem um pouco prioritário 2) Um pouco prioritário 3) Prioritário 4) Muito prioritário 5) Extremamente prioritário 
 
27. Separação entre propriedade e gestão. 
 
1) Nem um pouco prioritário 2) Um pouco prioritário 3) Prioritário 4) Muito prioritário 5) Extremamente prioritário 
 
28. Acordo de acionistas/cotistas. 



 

 

128 

 
1) Nem um pouco prioritário 2) Um pouco prioritário 3) Prioritário 4) Muito prioritário 5) Extremamente prioritário 
 
29. Conselho de Administração. 
 
1) Nem um pouco prioritário 2) Um pouco prioritário 3) Prioritário 4) Muito prioritário 5) Extremamente prioritário 
 
30. Conselho Consultivo. 
 
1) Nem um pouco prioritário 2) Um pouco prioritário 3) Prioritário 4) Muito prioritário 5) Extremamente prioritário 

 
31. Conselho Fiscal.  
 
1) Nem um pouco prioritário 2) Um pouco prioritário 3) Prioritário 4) Muito prioritário 5) Extremamente prioritário 
 
32. Comitês como órgãos de apoio ao Conselho (Exemplos: Comitê de Auditoria, 
Comitê de Pessoas, Comitê de Inovação, Comitê de Riscos etc.) 
 
1) Nem um pouco prioritário 2) Um pouco prioritário 3) Prioritário 4) Muito prioritário 5) Extremamente prioritário 
 
33. Regras claras para contratação, promoção e desligamento de familiares e 
herdeiros. 
 
1) Nem um pouco prioritário 2) Um pouco prioritário 3) Prioritário 4) Muito prioritário 5) Extremamente prioritário 
 
34. Plano de sucessão para familiares. 
 
1) Nem um pouco prioritário 2) Um pouco prioritário 3) Prioritário 4) Muito prioritário 5) Extremamente prioritário 
 
35. Compartilhamento dos resultados de desempenho com a liderança. 
 
1) Nem um pouco prioritário 2) Um pouco prioritário 3) Prioritário 4) Muito prioritário 5) Extremamente prioritário 
 
36. Descrição formal de papéis e responsabilidades dos membros do Conselho. 
 
1) Nem um pouco prioritário 2) Um pouco prioritário 3) Prioritário 4) Muito prioritário 5) Extremamente prioritário 
 
37. Descrição formal de papéis e responsabilidades da Diretoria e lideranças. 
 
1) Nem um pouco prioritário 2) Um pouco prioritário 3) Prioritário 4) Muito prioritário 5) Extremamente prioritário 
 
38. Plano de sucessão formal para diretores e presidentes. 
 
1) Nem um pouco prioritário 2) Um pouco prioritário 3) Prioritário 4) Muito prioritário 5) Extremamente prioritário 
 
39. Mecanismos para avaliar formalmente a Diretoria e a liderança. 
 
1) Nem um pouco prioritário 2) Um pouco prioritário 3) Prioritário 4) Muito prioritário 5) Extremamente prioritário 
 
40. Plano de ação elaborado pelo presidente ou pelo Conselho para o 
desenvolvimento da Diretoria. 
 
1) Nem um pouco prioritário 2) Um pouco prioritário 3) Prioritário 4) Muito prioritário 5) Extremamente prioritário 
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41. Programa de remuneração formalizado para Diretoria e aprovado pelo Conselho 
(se existente). 
 
1) Nem um pouco prioritário 2) Um pouco prioritário 3) Prioritário 4) Muito prioritário 5) Extremamente prioritário 
 
42. Remuneração variável para diretores, vinculada aos indicadores e a métricas 
financeira e não financeiras. 
 
1) Nem um pouco prioritário 2) Um pouco prioritário 3) Prioritário 4) Muito prioritário 5) Extremamente prioritário 
 
 
43. Código de Ética e Conduta aplicado e divulgado a todas as suas partes 
interessadas (stakeholders – administradores, sócios, funcionários, terceiros, 
fornecedores e demais partes interessadas). 
 
1) Nem um pouco prioritário 2) Um pouco prioritário 3) Prioritário 4) Muito prioritário 5) Extremamente prioritário 
 
44. Canal de denúncias estruturado. 
 
1) Nem um pouco prioritário 2) Um pouco prioritário 3) Prioritário 4) Muito prioritário 5) Extremamente prioritário 
 
45. Auditoria interna. 
 
1) Nem um pouco prioritário 2) Um pouco prioritário 3) Prioritário 4) Muito prioritário 5) Extremamente prioritário 
 
46. Auditoria externa. 
 
1) Nem um pouco prioritário 2) Um pouco prioritário 3) Prioritário 4) Muito prioritário 5) Extremamente prioritário 
 
47. Programa formalizado de compliance com um profissional ou área responsável 
pelas questões de conformidade. 
 
1) Nem um pouco prioritário 2) Um pouco prioritário 3) Prioritário 4) Muito prioritário 5) Extremamente prioritário 
 
48. Relatório que disponibiliza informações institucionais e de governança. 
 
1) Nem um pouco prioritário 2) Um pouco prioritário 3) Prioritário 4) Muito prioritário 5) Extremamente prioritário 
 
49. Ações voltadas para sustentabilidade. 
 
1) Nem um pouco prioritário 2) Um pouco prioritário 3) Prioritário 4) Muito prioritário 5) Extremamente prioritário 
 
50. Relatório anual e de sustentabilidade. 
 
1) Nem um pouco prioritário 2) Um pouco prioritário 3) Prioritário 4) Muito prioritário 5) Extremamente prioritário 
 
51. Políticas de gestão de pessoas. 
 
1) Nem um pouco prioritário 2) Um pouco prioritário 3) Prioritário 4) Muito prioritário 5) Extremamente prioritário 

 
52. Políticas de alçadas de decisão para despesas e investimentos relevantes. 
 
1) Nem um pouco prioritário 2) Um pouco prioritário 3) Prioritário 4) Muito prioritário 5) Extremamente prioritário 
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53. Políticas de distribuição de lucros e dividendos. 
 
1) Nem um pouco prioritário 2) Um pouco prioritário 3) Prioritário 4) Muito prioritário 5) Extremamente prioritário 
 
54. Políticas para uso de bens da empresa pelos sócios e familiares. 
 
1) Nem um pouco prioritário 2) Um pouco prioritário 3) Prioritário 4) Muito prioritário 5) Extremamente prioritário 
 
55. Políticas e procedimentos formais para gerenciamento de risco. 
 
1) Nem um pouco prioritário 2) Um pouco prioritário 3) Prioritário 4) Muito prioritário 5) Extremamente prioritário 
 
56. Divulgar publicamente demonstrações financeiras. 
 
1) Nem um pouco prioritário 2) Um pouco prioritário 3) Prioritário 4) Muito prioritário 5) Extremamente prioritário 
 
57. Divulgar publicamente demonstrações de governança. 
 
1) Nem um pouco prioritário 2) Um pouco prioritário 3) Prioritário 4) Muito prioritário 5) Extremamente prioritário 
 
58. Divulgar publicamente seus princípios e valores. 
 
1) Nem um pouco prioritário 2) Um pouco prioritário 3) Prioritário 4) Muito prioritário 5) Extremamente prioritário 
 
59. Para finalizarmos, uma pergunta aberta: quais são as principais dificuldades ou 
resistências para a adoção de práticas de governança? 
 
 


