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RESUMO 

 

O estudo dissertativo investigou sobre a estrutura de governança das empresas 

familiares, com vistas à mitigação dos riscos empresariais no fator sucessão. 

Justificou-se, pela relevância que este tipo de empresa representa para a economia 

nacional, bem como pela demanda por atividades de controle no processo sucessório, 

mediante conhecimento e a adoção das boas práticas de Governança Corporativa aos 

gestores. Desenvolveu-se, empiricamente, mediante pesquisa aplicada básica, do 

tipo exploratório-descritiva, com abordagem qualitativa, por meio de estudo multicasos 

com 4 empresas familiares do agronegócio da região mineira do Alto Paranaíba, 

procurando, como objetivo geral, entender como os riscos do processo de sucessão 

podem ser mitigados a partir da estrutura organizacional da governança. Como 

objetivos específicos, buscou-se: descrever e discutir a interferência do da 

governança corporativa na gestão de empresas familiares; aplicar o Modelo de Três 

Círculos em empresas familiares, bem como o nível de conhecimento dos gestores 

em relação aos riscos providos dos conflitos do processo de sucessório e; analisar 

eventos que oferecem riscos ao negócio em consequência da inexistência de 

atividades (ações) de controle em empresas familiares. Os dados da pesquisa foram 

coletados mediante um roteiro de entrevista/questionário adaptado do modelo do 

Brasileiro de Governança Corporativa e, além disso contemplou a revisão de 

documentos empresariais e uma técnica de pesquisa ação, junto a observações in 

loco. Os dados coletados foram analisados por meio de análise de discurso e análise 

de conteúdo. Nos resultados, foi possível a análise dos objetivos e do problema inicial 

de pesquisa. Alguns riscos associados ao processo sucessório foram elencados, 

sendo destacada a influência cultural familiar, evidenciando a demanda de trata-los 

por meio de um planejamento.  

 

Palavras-Chave: Governança Corporativa. Empresa Familiar. Riscos Empresariais. 

Sucessão. Controle. 
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ABSTRACT 

 

The dissertation study investigated the governance structure of family companies, with 

a view to mitigating business risks in the succession factor. It was justified by the 

relevance that this type of company represents for the national economy, as well as by 

the demand for control activities in the succession process, through knowledge and 

the adoption of good Corporate Governance practices to the managers. It was 

developed, empirically, through a basic applied research, of the exploratory-descriptive 

type, with a qualitative approach, by means of a multisite study with four agribusiness 

family businesses in the Alto Paranaíba mining region, seeking, as a general objective, 

to understand how the risks of succession process can be mitigated from the 

organizational structure of governance. As specific objectives, we sought to: describe 

and discuss the interference of corporate governance in the management of family 

businesses; to apply the Three Circles Model in family companies, as well as the level 

of knowledge of the managers in relation to the risks provided by the succession 

process conflicts; analyze events that pose risks to the business as a consequence of 

the inexistence of activities (actions) of control in familiar companies. The data were 

collected through an interview/questionnaire script adapted from the Brazilian 

Corporate Governance model, and also included the review of business documents 

and an action research technique, along with in loco observations. The data collected 

were analyzed through discourse analysis and content analysis. In the results, it was 

possible to analyze the objectives and the initial research problem. Some of the risks 

associated with the succession process were listed, highlighting the family cultural 

influence, evidencing the demand to treat them through planning. 

 

Keywords: Corporate Governance. Family business. Business Risks. Succession. 

Control. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Apresentação 

 

Na literatura, segundo os fundamentos de pesquisa, é consensual que uma 

dissertação de mestrado (profissional) figure-se como uma proposta de comunicação 

de estudos científicos conduzidos sobre regras metodológicas. Em síntese, a 

finalidade de um estudo dissertativo é descrever um processo de busca de 

informações que, ao longo de sua edificação se transforma em conhecimento. Utiliza-

se, para tanto, da redação científica sempre em busca da difusão da Ciência, estando 

disponível para acessos a que a pesquisa inicialmente se propõe. (Moreira, 2001; 

Moreira & Caleffe, 2006; Chang, 2012). 

 

Deste modo, na intenção de divulgar o conhecimento científico para a comunidade 

científica e acadêmica, para divulgação da pesquisa proposta por esta dissertação, 

inicialmente, apresentam-se: (1) a contextualização do tema; (2) a problema de 

pesquisa; (3) os pressupostos norteadores de estudo; (4) os objetivos – geral e 

específico; (5) justificativa e relevância do estudo e; (6) sumarização e organização 

do mesmo. 

 

1.2 Contextualização do tema 

 

O tema de pesquisa envolve a empresa familiar e a demanda da implantação da 

Governança Corporativa para sobrevivência e manutenção deste segmento 

economicamente importante para o cenário nacional. 

 

Dados estatísticos apontam que a empresa familiar domina a economia e o mercado 

financeiro em todo o mundo, principalmente na Alemanha (80%), Inglaterra (75%) e 

Espanha (70%). (Mallin, 2013). Assim, o segmento constitui a base da economia 

capitalista mundial. (Lethbridge, 2005). No Brasil, a porcentagem das empresas 

familiares chega a 90% (Adachi, 2012), influenciando as arenas econômica, política e 

social do país. (Borges & Lescura, 2012). 
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O conceito atual de Governança Corporativa [GC], desenvolvido pela Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico [OCDE], resume-se a todo sistema 

de negócios dirigido e controlado. (Rossetti & Andrade, 2004). 

 

A quebra da bolsa de Nova Iorque, em 1929, foi o marco inicial para os debates sobre 

Governança Corporativa que imperaram durante a década de 30. Em ocasião, 

diversas organizações americanas adotaram legislações como instrumentos de 

minimização de riscos (Mallin, 2013). Ainda, sua origem deve-se à Teoria de Agência, 

que visa a análise da complexidade de organizações cujo ponto de partida é a divisão 

de atividades sendo, devidamente, nomeadas entre controle e propriedade. Deste 

modo, o conflito de agência é o princípio da GC. (Arruda; Madruga & Freitas, 2008). 

 

Dentro da Administração, o termo Governança atrela-se a um sistema de gestão ou 

de controle de uma organização. (IBGC, 2016). Pode ser subsidiada por princípios, 

ações e moldes organizacionais que objetivam a minimização de riscos em negócios 

(empresas) e a proteção dos interesses dos stakeholders (Sousa Neto & Martins, 

2010). Registra-se que, entende-se por riscos empresariais quaisquer obstáculos 

(internos ou externos) aos objetivos, às margens das incertezas e às ameaças 

políticas e econômicas do mercado. (Motta & Vasconcelos, 2006). 

 

Tanto ‘governança’, quanto ‘risco’ são termos organizacionais estudados, aqui no 

Brasil, pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa [IBGC] em parceria com o 

Center for International Private Enterprise [CIPE], por meio do Projeto Governança 

Corporativa em Empresas de Controle Familiar. (Barbosa, 2009). 

 

Uma prática de GC com excelência prioriza a adoção de mecanismos que protegem 

o interesse de todos os envolvidos na organização, haja vista que os conflitos de 

agência geram custos, sendo necessário, então, a conciliação dos interesses comuns 

de longo prazo. (Bornholdt, 2007). O nível de custos de agência dependerá lealmente 

da concepção dos contratos – estes têm, hoje, grande relevância para qualquer 

sociedade moderna. (Antunes, 2005). 

 

Para Bernhoeft (2003), a governança nas organizações familiares é representada pelo 

conjunto poder, gestão e sucessão. Para Casillas, Fernández & Sanchéz (2007), os 
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referidos elementos podem ser dispostos em dimensões: propriedade/controle, 

gestão e continuidade. Murray (2001), enaltece o Modelo de Três Círculos de Tagiuri 

& Davis, publicado em 1982. O referido modelo apresenta a estrutura organizacional 

de uma família empresarial por meio de uma figura. Ainda, neste, o poder ou 

propriedade/controle alinha-se à Teoria da Agência. 

 

O poder ou propriedade/controle, nas empresas familiares, relacionam-se aos riscos 

inerentes ao negócio. (Murray, 2001). Qualquer poder (ou gestão) tem como ponto de 

partida a compreensão das decisões a serem tomadas, a partir de fatos controlados, 

na busca da redução das incertezas. (Sousa Neto & Martins, 2010). 

 

A GC, em organizações familiares, faz uso de mecanismos internos, sendo os 

principais: o poder/a concentração de propriedade, a remuneração e a estrutura 

divisonal. Além disso, tem-se a sucessão que representa um risco para este tipo de 

organização, a considerar a incerteza de quem será o sucessor e do seu grau de 

relação com qualquer membro da família. (Bertin, 2007). 

 

A estrutura organizacional da GC arranja os direitos e as responsabilidades dos 

envolvidos nas empresas; além disso, define meios (ações) para que todos os 

objetivos organizacionais se cumpram (por leis contratuais) e acompanha (incentiva e 

controla) o desempenho das diretrizes propostas (transparência, equidade, 

responsabilidade corporativa e prestação de contas. (Sousa Neto & Martins, 2010). O 

entendimento da necessidade da GC por parte de empresas familiares permite a 

sobrevivência e manutenção das mesmas no ambiente competitivo e no mercado 

nacional. (Oliveira, 2006). Em simples linhas, a base da GC em empresas familiares 

resume-se em: poder, gestão e sucessão. (Marino, 2005). 

 

1.3 Problema de pesquisa 

 

De modo geral, uma estrutura organizacional formada com membros familiares é 

sempre sinônimo de conflitos, interesses próprios e riscos. A literatura especializada 

acredita que, neste segmento, as oportunidades vêm sempre acompanhadas dos 

desafios providos do envolvimento afetivo entre o grupo pequeno de pessoas que 

participada da gestão e que detém o poder de decisão nas mãos. (Adachi, 2012). 
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Contudo, o momento do mercado, impactado pelo advento da globalização, demanda 

por mudanças nesse segmento que vem sofrendo com a crise econômico-financeira. 

(Ribeiro & Valdisser, 2017). Tais mudanças exigem profissionalização da gestão que, 

em muitos casos, não possui formação para tanto. A demanda, em algumas ocasiões, 

enxerga o processo de sucessão como uma alternativa para oferta de uma nova forma 

de gestão desses riscos – o que, automaticamente, vem acompanhada de uma série 

de conflitos. (Silva & Fossa, 2012). 

 

Os escândalos empresariais da virada do século acentuaram a desconfiança e 
foram resultado de um processo vicioso de assimetria de informações, 
divergência de interesses e desacerto de propósitos, com doses de ganância e 
ausência de princípios básicos de conduta ética. (Guerra, 2009, p. 17). 

 

A demanda pela revitalização da pequena empresa familiar precisa ser suprida com 

alternativas que minimizem todos os conflitos e riscos, enxergando então, na 

implantação das boas práticas da Governança Corporativa uma opção de inovação e 

competitividade. (Silva & Fossa, 2012). 

 

Uma organização familiar que não se estrutura por meio e governança, e que, por 

consequência, não contempla algum tipo de conselho ou programa para retirada da 

família, fecha a porta para a demanda de análise de problemas habituais que, dentro 

da atualidade, ameaçam qualquer negócio familiar. (Murray, 2001). Entende-se, 

então, que a implantação de uma estrutura organizacional de governança minimiza 

ou antecipa quaisquer eventos considerados como potenciais ou que induzam ao 

fracasso dos negócios, quer seja por meio do poder, da sua gestão ou da sucessão. 

(Deloitte, 2017a). 

 

O poder resume-se na soberania que os dominadores das organizações exercem 

sobre os dominados. A gestão, nos processos pelos quais os dirigentes tomam 

decisões e processos que impactam na estrutura organizacional. (Hattell, 2016). A 

sucessão refere-se ao processo de transição ou passagem do controle de uma 

geração para uma outra seguinte. (Macedo, 2009). 

 

O poder, a gestão e a sucessão também são conceituados, brevemente, por Casillas, 

Fernández & Sanchéz (2007). Para os autores: (1) o poder em uma organização é 
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uma das funções do proprietário do negócio, aquele que toma decisões e que assume 

o controle das ações, além da obrigação de prestação de contas – mesmo que não 

haja transparência; (2) a gestão em uma organização familiar tem seu próprio modelo, 

apesar da existência de teorias ou modelos de referências – ou seja, a falta de 

conhecimento e a não adoção dos princípios e governança permite o descumprimento 

de regras e a oferta de riscos para o negócio e; (3) a sucessão representa uma lacuna, 

por algum motivo, que se instaura em um contexto resistente e conflituoso, com vistas 

ao poder; geralmente, a sucessão é imposta em momentos em que um bom 

planejamento familiar inexiste. 

 

Dentro do contexto, emerge o seguinte questionamento como problema de pesquisa: 

as ações providas de uma estrutura organizacional de governança podem minimizar 

riscos ou reduzir fracassos de empresas familiares que perpassam pelo processo de 

sucessão?  

 

Nas organizações familiares a sucessão se dá tanto em vida, quanto após a morte. 

Contudo, quando a sucessão é planejada, o ideal é que ela aconteça em vida. O 

planejamento da sucessão permite uma divisão adequada da herança, além de 

preservar os respectivos herdeiros no que tange ao conflito de interesses. (Mello & 

Menezes, 2008). 

 

Um bom planejamento sucessório, para a presente dissertação, relaciona-se à 

sucessões e estruturas organizacionais de governança para a gestão de riscos 

(Souza; Brito & Alvareli, 2014), com vistas a dar continuidade às organizações por 

meio de regras e princípios de transições, além das adequadas formações dos 

sucessores. (Bedicks, 2009). O cerne é o processo e formação dos profissionais que 

irão substituir os administradores da família no processo de gestão dos negócios. 

(Oliveira; Albuquerque & Pereira, 2012). 

 

A Figura 1 de Mello & Menezes (2008), na sequência, demonstra um alinhamento da 

abordagem corporativa em relação à abordagem de riscos, tendo as atividades 

(ações) de controles como subsídio. O modelo de controle assegura confiança, em 

relação aos objetivos, a todos os envolvidos no processo. 
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Figura 1. Governança Corporativa e abordagem de riscos. 
Nota. Fonte: Melo, M.& Menezes, P. L. (2008). Acontece nas Melhores Famílias: repensando a empresa 
familiar. São Paulo: Saraiva (p. 347). 
 

A questão problema de pesquisa investiga-se em um estudo de casos múltiplos, com 

4 empresas familiares do segmento de agronegócios, instaladas no Alto do Paranaíba 

– uma dentre as dez regiões de planejamento de Minas Gerais que, junto à região do 

Triângulo Mineiro edificam uma mesorregião mineira. 

 

1.4 Pressupostos norteadores  

 

Acredita-se que as boas práticas da Governança Corporativa (por meio da adoção de 

seus princípios: transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade 

corporativa), quando implantadas nas empresas familiares, possam servir para a 

solução e conflitos que derivam do relacionamento entre os seus membros envolvidos. 

 

Acredita-se, ainda, que a implantação da Governança Corporativa nas empresas 

familiares é imprescindível para a mitigação de riscos no processo sucessório. 

 

1.5 Objetivos 

 

O objetivo geral de pesquisa se resume em analisar as implicações das boas práticas 

de Governança Corporativa sobre a mitigação de riscos no processe de sucessão nas 

empresas familiares, do agronegócio, da região mineira do Alto Paranaíba. 

GOVERNANÇA CORPORTATIVA 

ATIVIDADES DE CONTROLE 

GESTÃO DE RISCOS 
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Para o seu cumprimento, podem ser elencados os seguintes objetivos específicos: 

 

1. Descrever e discutir a interferência da governança corporativa na gestão de 

empresas familiares; 

2. Aplicar o Modelo de Três Círculos em empresas familiares, identificando o nível 

de conhecimento dos gestores em relação aos riscos providos dos conflitos do 

processo de sucessório; 

3. Analisar eventos que oferecem riscos ao negócio em consequência da 

inexistência de atividades (ações) de controle em empresas familiares. 

 

Tais objetivos específicos oportunizam a ampliação da coleta e da análise dos dados 

no decorrer da pesquisa, gerando considerações conclusivas para a resposta ao 

objetivo geral. 

 

1.6 Relevância e justificativa  

 

Em uma empresa familiar, o conhecimento e a adoção das boas práticas de 

Governança Corporativa fornecem aos seus gestores uma melhor compreensão em 

relação à execução de suas políticas a longo prazo, para a certeza de sua manutenção 

no mercado competitivo. (IBGC, 2016).  

 

Assim, a relevância da pesquisa circunda à premissa de que, considerando a 

importância que esse segmento tenha para o cenário nacional, a Governança 

Corporativa venha a ser instrumento de mitigação de conflitos e de redução de riscos 

(Dutra, 2015), principalmente nos processos de sucessão, embasado em princípios 

que possam garantir o êxito dos objetivos e da missão organizacional.   

 

O nível de risco assumido deve ser consciente e analisado por parte dos gestores das 

empresas familiares, onde, deste modo, são identificadas as ações necessárias para 

a proteção das organizações, de modo a evitar impactos negativos em relação ao 

financeiro e à imagem das empresas, bem como aos interesses dos stakeholders do 

negócio. (Bernhoeft, 2003). 
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Assim, a pesquisa edificada nessa dissertação se justifica na possibilidade de 

contribuição para todos os envolvidos em empresas familiares, que buscam estudos 

sobre a implantação da governança em processos de sucessão e que demandam 

planejamento e atividades de controle pertinentes aos riscos providos de possíveis 

conflitos. A ciência desses riscos, por parte destes sujeitos do processo, é 

fundamental para as proposições das atividades de controle. Contribui, ainda, em 

particular para a autoria do estudo, no tocante à sua profissionalização e obtenção do 

título de Mestre em Administração, com o aprofundamento no conhecimento de um 

tema emergente, em demanda no cenário econômico e político pela qual perpassa o 

país. 

 

Muitos estudiosos dentro da literatura, como é o caso de Bernhoeft (2003), Davis 

(2015) e Lima & Assif (2015), consideram que a experiência GC em organizações com 

controle familiar demanda, ainda, aprofundamento. O estudo edificado é relevante, 

pois amplia um assunto que não se esgotou no meio acadêmico, fornecendo uma 

reunião de informações importantes para organizações familiares, justificando-se na 

pretensão de contribuição para a redução do fechamento destas empresas tão 

importantes para a economia nacional, por meio de propostas de controles de riscos 

providos de conflitos dos processos sucessórios, corroborando para uma estrutura de 

governança mais eficiente e eficaz. Em simples linhas, o estudo edificado é relevante 

pois, vem contribuir para a prática gerencial, haja vista a apresentação de inovações 

sobre as boas práticas de Governança Corporativa, na busca de inovação para o 

processo de gestão de empresas familiares, se diferenciando de demais estudos por 

apresentar múltiplos casos com evidencias de análises de mitigação de riscos no 

segmento do agronegócio. 

 

1.7 Sumarização e organização do estudo 

 

Organizar o estudo de fenômenos contemporâneos, dentro de seu contexto de vida 

real – ou seja, organizar um estudo de caso, conforme o pretendido pelo objetivo geral 

da referida dissertação – impõe ao seu pesquisador lançar mão de uma variedade de 

meios/situações/fontes de pesquisa para a coleta de conhecimento, de informações e 

de dados necessários. Impõe, ainda, a estruturação do estudo em partes ou etapas 

distintas onde, sequencialmente, uma dá suporte à outra. (Lazzarini, 2010). 
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Assim, a estrutura desta dissertação é mostrada, conforme sumarização do Quadro 

1, que segue. 

 

Quadro 1 
Sumarização e Organização do estudo 
Capítulo Sessão Conteúdo 

1 Introdução  (1) Contextualização do tema de estudo; (2) Situação 
problema; (3) Pressupostos norteadores; (4) Objetivos de 
pesquisa; (5) Justificativa e relevância do estudo; (6) 
Organização e sumarização do conteúdo. 

2 Revisão de 
Literatura 

(1) Governança Corporativa – A Teoria da Agência e os 
princípios; Estruturas organizacionais de governança; (2) 
Empresas Familiares; (3) Governança Corporativa em 
Empresas Familiares – Fundamentos da Governança 
Corporativa na Empresa Familiar; Estrutura 
Organizacional de Governança de Empresas Familiares; 
(4) Riscos empresariais na sucessão de Empresas 
Familiares – Tipos de riscos empresariais; Risco na 
sucessão; Atividades de controle na sucessão. 

3 Procedimentos 
Metodológicos 

(1) Caracterização da pesquisa – natureza básica-
aplicada; do tipo exploratório-descritiva; por meio de um 
estudo de caso (multicasos); em com uma abordagem 
qualitativa; (2) Universo (agronegócio do Alto do 
Paranaíba) e unidades de análise (em 4 empresas 
familiares); (3) Instrumentos e métodos para a coleta de 
dados – mediante documentos empresariais; roteiros de 
entrevistas/questionários; observação/pesquisa ação; (4) 
Procedimentos para análise e tratamento dos dados 
coletados – perante análise do discurso e análise do 
conteúdo. 

4 Resultados e 
Discussão 

(1) Identificação dos casos em estudo; (2) Caracterização 
da Governança Corporativa e da sucessão dos casos em 
estudo; (3) Estrutura organizacional de governança dos 
casos em estudo; (4) Mitigação do risco sucessão dos 
casos em estudo; (5) Modelos de estruturas 
organizacionais identificadas nos casos em estudo; (6) 
Conhecimento dos dirigentes dos casos em estudo; (7) 
Riscos (associados) ao fator sucessão nos casos em 
estudo; (8) Eventos ocorridos nos casos em estudo; (9) 
Atividades de controle do fator sucessão dos casos em 
estudo. 

5 Considerações 
Finais 

Conclusão, limitações e contribuições do estudo, bem 
como sugestão de pesquisa futura. 
 

 Referências Fontes consultadas durante a realização da pesquisa. 

 Apêndice Roteiro de entrevista/questionário do IBGC (2008) 

Nota. Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Uma revisão de literatura, de modo geral, tem por objetivo estabelecer referências 

teóricas acerca do tema de pesquisa, fundamentando-se para tanto na bibliografia 

disponível, bem como nas publicações literárias contemporâneas. Em síntese, se 

resume não só ao acervo de teorias, mas também ao acesso aos trabalhos realizados 

que as tomam como referência. (Vergara, 2003). 

 

Sendo assim, o presente capítulo tem por objetivo organizar uma revisão literária 

acerca do estudo desta dissertação, onde os pontos centrais se ocuparam de abordar 

sobre: (1) os conceitos de Governança Corporativa, a Teoria da Agência e seus 

princípios, bem como as estruturas organizacionais de governança; (2) 

posteriormente, as empresas familiares são brevemente conceituadas e 

caracterizadas; (3) passa-se para Governança Corporativa em Empresas Familiares, 

destacando seus fundamentos e sua estrutura dentro das organizações; (4) 

chegando-se à questão cerne da dissertação, versando sobre os riscos empresariais 

na sucessão de empresas familiares, identificando os tipos de riscos, falando 

especificamente sobre o risco na sucessão. 

 

Registra-se que, para dar dinamicidade e maior compreensão à abrangência do 

assunto dissertativo, foram utilizados muitos quadros conceituais, bem como figuras 

que elucidem a explanação do conteúdo, ao longo desta revisão literária. 

 

2.1 Governança Corporativa 

 

O IBGC foi fundado em 1992, entretanto, publicou seu primeiro código somente em 

2001. (IBGC, 2016). Este conteúdo, resumidamente, estabelece as responsabilidades 

dos Conselhos e de seus membros, com vistas à manutenção do controle efetivo de 

organizações e à eliminação da personalização – ou seja, dos plenos poderes de 

decisão de uma só pessoa. (Bernhoeft, 2003). 

 

Embora a GC possua uma diversidade de conceitos, segundo Rosseti & Andrade 

(2004), alguns termos podem ser considerados como chave e aparecem em muitos 

destes conceitos, como por exemplo: partes interessadas, estrutura, controle, poder, 
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direito dos acionistas. Dependendo do conceito formulado, foca-se ou prioriza-se um 

sentido, sendo os principais: direito e sistema de relações; sistema de governo e 

estrutura de poder; sistema de valores e padrão de comportamento; e sistema 

normativo. 

 

Em seu sentido geral, estabelecido pelo Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa, a GC pode ser conceituada e definida como: 

 

[. . .] um sistema pelo qual as sociedades são dirigidas e monitoradas, 
envolvendo os relacionamentos entre acionistas/cotistas, conselho de 
administração, diretoria, auditoria independente e conselho fiscal. As boas 
práticas de governança corporativa têm a finalidade de aumentar o valor da 
sociedade, facilitar seu acesso ao capital e contribuir para a sua perenidade. 
(IBGC, 2007, p. 6). 

 

Já outros conceitos similares podem ser encontrados na literatura, onde por meio do 

Quadro 2, apresentam-se cronologicamente: 

 

Quadro 2 
Governança Corporativa, segundo a literatura especializada 
Montagon (2004, 
p. 180) 

Governança Corporativa é a arte de regulamentar da maneira mais 
simples possível e deixar os mercados convergirem por meio de um 
entendimento comum da melhor prática, baseada em princípios. 

Oliveira (2006, p. 
16) 

Governança Corporativa é o conjunto de práticas administrativas para 
otimizar o desempenho das empresas – com seus negócios, produtos 
e serviços – ao proteger, de maneira equitativa, todas as partes 
interessadas, acionistas, clientes, fornecedores, credores, 
funcionários, governo, facilitando o acesso às informações básicas da 
empresa e melhorando o modelo de gestão. 

Silva (2006, p. 
19) 

Governança Corporativa é um conjunto de práticas que tem por 
finalidade otimizar o desempenho, proteger investidores, empregados 
e credores, facilitando o acesso ao capital. 

Carvalho & Leal 
(2007, p. 22) 

São mecanismos ou princípios que governam o processo decisório 
dentro de uma empresa. [. . .] é um conjunto de regras que visam 
minimizar os problemas de agência, que aparecem quando o bem-
estar de uma parte (denominada principal), depende das decisões 
tomadas por outra (denominada agente). 

Silveira (2010, p. 
2) 

Governança Corporativa pode ser definida como o conjunto de 
mecanismos que visam a fazer com que as decisões corporativas 
sejam sempre tomadas com a finalidade de maximizar a perspectiva 
de geração de valor de longo prazo para o negócio. 

Sousa Neto & 
Martins (2010, p. 
184) 

A Governança Corporativa passa a ser vista com um elemento 
fundamental da construção do novo arcabouço financeiro. 

Nota. Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 
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Em todos os conceitos, a GC busca mecanismos para assegurar a proteção do capital 

(quer seja de proprietários ou acionistas) e, portanto, de acordo com a atualidade, 

resume-se em um sistema cuja atividade foca-se no controle de organizações para 

conter atos de má fé por parte dos seus dirigentes. (IBGC, 2016). 

 

2.1.1 A Teoria da Agência e os princípios 

 

Qualquer conflito de agência presume a ausência de princípios na estrutura 

organizacional de governança. Deste modo, destacam Carvalho et al (2007), que a 

Teoria da Agência implica em estabelecer princípios. 

 

A governança está fundamentada em princípios básicos – transparência, equidade, 

prestação de contas (accountability) e responsabilidade corporativa. (IBGC, 2007). Na 

concepção de Sousa Neto & Martins (2010), os princípios são considerados como 

valores estabelecidos – senso de justiça (fairness), maior transparência (disclousure), 

prestação responsável de contas (accountability) e conformidade legal (compliance). 

 

A transparência – ou do inglês, disclousure – incide no cultivo e no desejo (e não na 

obrigação) de prestar informações, pois uma comunicação integrada (interna e 

externa) quando espontânea e franca, resulta em confiança. As informações, nesse 

caso, não se limitam ao resultado e desempenho financeiro, mas em todas as ações 

e planejamentos que possibilitam a criação de valores. (Silva, 2006). 

 

A transparência nas organizações é assunto em pauta dentro do cenário econômico 

e político, tanto nacionalmente, quanto internacionalmente. (Danda & Grzybovski, 

2015). Na GC, a transparência emerge da demanda por prestação de informações do 

gestor ou administrador para os demais interessados na organização, sendo assim 

umas das obrigações legais de seu cargo e, portanto, todas os dados devem estar 

acessíveis e disponíveis, de uma maneira clara e objetiva, em uma linguagem fácil e 

universal. (Silveira, 2010). 

 

Informações claras e de qualidade, que abordam pontos favoráveis/positivos e 

desfavoráveis/negativos, facilitam a análise dos dados para eventuais avaliações e 

tomadas de decisões. Transparecer as informações não significa torna-la pública, mas 
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publicá-la em sua veracidade, mesmo que existam ressalvas, elas precisam ser 

mostradas e levadas ao conhecimento de todos os interessados na organização. 

(Lopes, 2017). Transparecer, parcialmente, as informações só se justifica se os dados 

a serem publicados são oportunos de possíveis rebeliões sociais e, neste caso, 

precisa-se de um bom planejamento de ações que minimizem os impactos de sua 

divulgação. (Bertin, 2007). 

 

Nos dias de hoje, contando com os recursos tecnológicos disponíveis, elas podem ser 

divulgadas com rapidez e presteza, quer seja por meio da internet ou por meio dos 

tradicionais relatórios anuais de empresas – uma forma legalmente exigida para 

divulgação da transparência de uma sociedade. (Teixeira, 2015). 

 

A equidade representa a igualdade e a justiça comum a todos os (stakeholders) 

interessados na organização, quer sejam da gestão ou não, quer sejam de grupos 

maioritários ou minoritários. (Grisci & Velloso, 2014). A equidade simboliza o sendo 

de justiça – do inglês, fairness – a participação e o respeito equânime em relação a 

todas as decisões e resultados da organização, garantidos por assembleias gerais ou 

reuniões societárias. (IBGC, 2007). Além disso, uma boa GC preza pela proteção não 

somente dos seus credores, como também de seus acionistas considerados como 

minoritários. (Carvalho et al., 2007). 

 

A prestação de contas – ou do inglês, accountability – refere-se a qualquer ação em 

que um agente da GC justifica-se e explana-se perante àquele para qual responde em 

seu mandato. (Grisci & Velloso, 2014).  Na concepção de Rosseti & Andrade (2004), 

a prestação de contas deve ser responsável, sendo fundamentada nas práticas 

contábeis e subsidiada pelas práticas de auditoria. 

 

A responsabilidade corporativa, segundo o IBGC (2007), refere-se ao zelo, por parte 

dos conselheiros e executivos, para com a perenidade da organização, envolvendo 

questões de ordem socioambiental dos negócios e das operações – ou seja, para com 

a sustentabilidade da organização. Em simples palavras, a responsabilidade 

corporativa é uma visão sistêmica e ampla acerca de possíveis estratégias 

empresariais que contemplam a diversidade de relacionamentos existentes entre a 

empresa e a sociedade/comunidade na qual se insere. (Mallin, 2013). 
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Qualquer função socioambiental inclui: (1) a geração de riquezas e criação de 

oportunidades de empregar e qualificar forças de trabalho; (2) a busca pelo 

desenvolvimento científico subsidiado pelos avanços tecnológicos e; (3) a melhoria da 

qualidade de vida, quer seja por meio de propostas de ações educativas, culturais, 

assistenciais em prol do meio ambiente. (Laviniki & Corrêa, 2012). 

 

A responsabilidade corporativa é um princípio que engloba, ainda, a contratação de 

recursos – trabalhos e insumos –, preferencialmente, disponíveis ou ofertados pela 

própria comunidade. (Grisci & Velloso, 2014).  Além disso, é um princípio associado 

ao termo ‘conformidade legal’, haja vista as recomendações para o cumprir das 

normas reguladoras, geralmente expressas em estatutos sociais ou regimentos 

internos. (Andrade & Rossetti, 2004). 

 

Retomando para o conceitual da Teoria da Agência, a mesma busca explicar, ao 

mesmo passo que compreender, a questão da governança (Sousa Neto & Martins, 

2010). É uma teoria que se baseia em um conflito que se estabeleceu no momento 

em que um indivíduo/agente representa interesses de outros/principal. (Mallin, 2013). 

Tal relação ‘principal X agente’ é estabelecida a partir da existência de contratos 

explícitos e implícitos que normatizam o relacionamento e pode se dar por diferentes 

níveis – por exemplo, entre acionista minoritário e majoritário, acionista e credor, 

acionista e administrador – onde exista separações de propriedades e controles da 

empresa. (Sardenberg, 2012). 

 

A essência da Teoria da Agência parece ser o relacionamento entre pessoas, 
sendo uma delas o agente e a outra, o principal. O agente é contratado para 
desempenhar o papel de maximizar o valor da empresa para o principal; no 
entanto, nem sempre os interesses estão alinhados, surgindo o denominado 
conflito de agência. (Marchiano, 2014, p. 25). 

 

A Teoria de Agência fundamenta os mecanismos estabelecidos para uma estrutura 

organizacional de governança e encontra-se na contraposição de interesses de 

estrategistas com proprietários/representantes. (Grisci & Velloso, 2014). Além disso, 

como ponto de partida, analisa a complexidade dentro das organizações, com vistas 

à separação de atividades de propriedade e de controle. (Marino, 2005). 
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Segundo Rossetti & Andrade (2004), os conflitos de agência derivam-se em: (1) 

conflito proprietários-gestores – onde o grande problema é o conflito existente entre 

administradores/agentes executivos X acionistas/agentes principais, sendo que o 

oportunismo incide nas decisões dos administradores/agentes que não têm a 

pretensão de maximização do valor das ações e; (2) majoritário-minoritários – onde a 

propriedade concentra-se junto a alguns acionistas majoritários, isentando o 

proprietário da busca de proteção contra o oportunismo do gestor; contudo, os 

acionistas minoritários reivindicam por seus direitos (riqueza e retorno). 

 

[. . .] a Teoria da Agência visa analisar os conflitos e custos resultantes da 
separação entre a propriedade e o controle de capital, o que origina as 
assimetrias informacionais, os riscos e outros problemas pertinentes à relação 
principal-agente. [. . .] considera-se que, em qualquer corporação, em seus 
vários níveis de gerência, sempre haverá a necessidade de se manter os 
agentes, que são pessoas que estarão gerenciando a empresa, ou mesmo são 
aquelas dotadas de capacidade e prerrogativas para tomar decisões, e que são 
preparadas para fazer a corporação atingir seus objetivos, e os principais, que 
são os dirigentes das corporações, os quais concedem, aos agentes, 
autoridade para agirem em seu nome. Esses chamados principais podem ser 
os acionistas, os controladores ou mesmo a sociedade, e elegem os agentes 
para que atuem de forma a objetivarem a maximização dos resultados da 
empresa. (Teixeira, 2015, p. 25). 

 

De modo geral, pela necessidade de especialização das funções que envolvem 

tomadas de decisões, quer seja pelos estrategistas tomadores de risco, quanto pelos 

como dos executivos, a separação entre a propriedade e o controle existe. (Leone, 

2005). 

 

Comumente, uma organização era administrada pelo seu proprietário fundador (e seu 

descendente) e o ato de administrar era particular e de domínio do mesmo. Com o 

passar dos tempos, as organizações cresceram, e os administradores cederem lugar 

para os gerentes profissionais. (Picchi et al, 2016). Assim, os empreendimentos foram 

se remodelando em seus modelos de gestão. Enquanto os gerentes (profissionais) 

passaram a tomar decisões, os acionistas passaram a se especializar em administrar 

e, principalmente, em administrar os riscos de seus investimentos. (Davis, 2006). 

 

A separação propriedade/enfrentamento de riscos X administração/tomada de 

decisões permitiu a produção de retornos elevados. No contexto, a sucessão em 
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empresas familiares relaciona-se às competências dos substitutos/sucessores de 

administradores/principal e dos executivos/gestores. (Miranda & Grzybovski, 2012). 

 

2.1.2 Estruturas organizacionais de governança   

 

As estruturas organizacionais de governança são estruturas de poder que regem os 

mecanismos que controlam e dirigem as companhias. (Cadbury, 1992). Têm como 

foco a uma definição para que a estrutura governamental passe a maximizar a relação 

‘retornos (dos acionistas) X benefícios (pelos executivos)’. Seu foco está na definição 

de uma estrutura de governo que maximize a relação entre o retorno dos acionistas e 

os benefícios auferidos pelos executivos (Hitt; Ireland & Hoskisson, 2001). Tais 

estruturas de poder envolvem questões específicas dirigidas: (1) aos processos de 

governos e suas tomadas de decisões estratégicas; (1) aos exercícios relativos às 

suas lideranças; (3) aos métodos que atendem aos interesses estabelecidos e; (4) 

aos pleitos emergentes. (Babic, 2003).  

 

As tipologias de estrutura de governança diferenciam quanto aos conflitos de 
agência, partindo do atendimento dos interesses considerados. [. . .] as 
estruturas mais abertas respondem de forma mais abrangente às pressões por 
responsabilidade corporativa em três dimensões (econômico-financeira, 
ambiental e social), as melhores práticas de governança são as que atendem 
tanto os interesses e direitos de acionistas (majoritários e minoritários), quanto 
os de outras partes interessadas em seu desempenho (estratégico e 
operacional) e em suas ações (de alcance interno e externo). (Rossetti & 
Andrade, 2004, p. 36). 

  

Alguns tipos de estruturas organizacionais destinam-se ao estabelecimento de 

governanças que alcancem a equidade, a prestação de contas e a responsabilidade 

corporativa, e que passe a minimizar seus riscos. (Picchi et al., 2016). As mesmas 

(estruturas) também podem sistematizar as ações de pessoas para o alcance da 

transparência, bem como dos demais princípios – da equidade, da responsabilidade 

corporativa e da prestação de contas. (Bornhold, 2005). 

 

O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa [IBGC], em sua quarta edição, 

pondera um modelo geral para as empresas que adotam boas práticas e políticas de 

GC, entretanto, o referido modelo ajusta-se às empresas de capital aberto. (IBGC, 

2010), conforme a Figura 2. 
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Figura 2. Modelo geral do sistema de GC 
Nota. Fonte: Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. (2010). Código das Melhores Práticas de 
Governança Corporativa. 4. ed. Recuperado em 2 de março de 2017 de 
<http://www.ibgc.org.br/userfiles/Codigo_julho_2010_a4.pdf>. 
 

De acordo com Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (2007; 2010; 2016), 

todas as estruturas organizacionais de governança se fundamentam em 4 

entidades/órgãos pelas quais são compostas: (1) assembleia geral; (2) conselho de 

administração; (3) conselho fiscal e; (4) diretoria executiva. 

 

A assembleia geral é a entidade soberana dentro da sociedade, haja vista que tem o 

poder de decisão, considerando que se forma pelos sócios com direito de voto. (Silva, 

2006).  Além disso, tem a função de deliberar sobre as demonstrações financeiras, 

tem autoridade para aumentar e reduzir o capital social, tem competência para 

reformar o estatuto/contrato social, tem o poder de eleger ou destituir qualquer 

conselheiro de administração ou fiscal. (Oliveira, 2006). Ainda, tem a função de 

decisões acerca de possíveis fusões, incorporações, cisões, dissoluções e liquidação 

da sociedade. (Montagnon, 2004). 
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Em qualquer forma societária – capital aberto ou fechado – é recomendável pelas 

boas práticas de GC, a constituição de um conselho de administração. (Hattell, 2017). 

Este é eleito pelos sócios, tendo sempre em vista o objeto social e a sustentabilidade 

da sociedade no longo prazo. Precisa zelar pela crença dos sócios, prevenir e 

administrar qualquer situação de conflito, deixando prevalecer o interesse da 

empresa, sempre. Além disso, tem por função a proteção e a valorização do 

patrimônio, bem como a maximização do retorno do investimento. (Carvalhal, 2010). 

 

Sousa Neto & Martins (2010), acreditam que exista uma separação formal em 

qualquer processo decisório entre o conselho de administração (decisão de controle) 

e a direção executiva (decisão de gestão), e que para tanto, o concelho deve compor-

se por membros da alta direção, da corporação e conselheiros independentes.  

 

Os conselhos de administração necessitam refletir sobre qualquer questão antes da 

interrupção de uma crise; devem citar, por exemplo, a manutenção sob controle do 

processo de sucessão do Chief Executive Office [CEO] e sempre ter nomes em mente 

para possíveis ocorridos – ou para um possível risco na sucessão. (Charan, 2005). 

Especificamente, em casos de empresas familiares, é imprescindível a existência de 

um conselho de administração, por inúmeras razões, onde uma delas pode ser pela 

dificuldade, por parte do fundador, em aceitação sua sucessão na empresa, não 

dispondo de tempo hábil para o adequado preparo do seu sucessor. (Ozima, 2003). 

 

Aos conselhos de administração subordinam-se comitês especializados que ofertam 

o suporte necessário às atividades realizadas, aos estudos e às propostas 

especificadas pelo conselho. (Bornholdt, 2005). Cada comitê organiza-se a partir de 

temas relativos à empresa – como por exemplo: comitê relativo à auditoria, comitê 

relativo às finanças, comitê relativo à remuneração, comitê relativo à governança. 

(Lovato, 2017). 

 

O conselho fiscal não é obrigatório para uma empresa de capital aberto, entretanto, 

objetivam a fiscalização de atos administrativos, opinam sobre assuntos da empresa 

e fornecem qualquer informação relevante aos sócios. (Bower & Paie, 2017). De modo 

geral, a finalidade deste tipo de conselho é agregar valor para a empresa, funcionando 

como uma ferramenta de controle. (Bergamini, 2005). Segundo o IBGC (2010), 
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pondera que nenhum conselho fiscal pode substituir os comitês de auditoria, 

considerando que desempenha distintas funções. Cabe ao conselho agir como uma 

forma de controle, enquanto o comitê age como órgãos fiscalizador; entretanto, faz-

se necessário que ambos trabalhem em sinergia e parceria.  

 

Os principais objetivos dos conselhos fiscais podem assim se elencar: (1) fiscalizar os 

atos dos administradores; (2) verificar o cumprimento dos deveres legais e societários; 

(3) denunciar erros, fraudes ou crimes constatados e; (4) elaborar pareceres para a 

assembleia geral. (Arruda; Madruga & Freitas, 2008). 

 

A Diretoria Executiva é formada pelo conselho de administração, por pelo menos dois 

diretores, cabendo ao estatuto da empresa a ponderação de regras de funcionamento, 

de delegação de poderes e de responsabilidades. (Arruda; Madruga & Freitas, 2008).  

São atribuições do executivo principal, a prestação de contas ao conselho de 

administração, a criação de controles internos, bem como a execução de todas as 

diretrizes fixadas pelo referido conselho. Entretanto, deve ser solidária, sempre, à 

sociedade. (Malin, 2013). Deve, também, cuidar da organização e da manutenção do 

fluxo de operações de natureza financeira/operacional sobre a sociedade, mas 

mapear e/ou evidenciar possíveis riscos. Além deste cuidado, deve disponibilizar e 

facilitar o acesso dos membros do conselho fiscal às informações (IBGC, 2010).  

 

O conceito principal amarrado à governança por parte do executivo é a transparência, 

pois abe a ele prestar informações pertinentes e obrigatórias para todas as partes 

interessadas. (Bedicks, 2009). A transparência pode ser cumprida, ainda, por meio da 

prestação de contas no relatório anual (Sousa Neto & Martins, 2010). Neste, as ações 

descritas relatam as práticas de governança, haja vista que descrevem: 

participações/remunerações, demonstrações financeiras, pareceres do conselho 

fiscal e pareceres dos auditores. (Arruda; Madruga & Freitas, 2008). 

 

2.2 Empresas Familiares 

 

Em um consenso na literatura especializada, as organizações (empresas) familiares 

são compreendidas como organizações que originaram de um tronco familiar na figura 

dos seus fundadores. (Miranda & Grzybovski, 2012). 
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Historicamente no Brasil, a família empresária inicia-se com a figura do 
imigrante, que sai de sua terra natal e com um espírito empreendedor, sem 
medo de correr riscos, pois nada teria a perder, e com muita habilidade e 
intuição, inicia um negócio junto a sua família, com a intenção de fortificar seus 
laços e manter todos unidos nessa nova terra [. . .].  A tradição de sucessão 
familiar iniciou-se em Portugal e, hereditariamente, já havia o costume de se 
passar a coroa de pai para filho, e assim sucessivamente, de forma a manter a 
família no poder, pois os reinos eram considerados propriedades familiares. 
Quando não eram passados de pai para filho, passava-se para parentes mais 
próximos, mas sempre mantendo o grupo familiar ao qual pertencia. (Teixeira, 
2015, p. 44). 

 

Outros conceitos similares podem ser encontrados na literatura, onde por meio do 

Quadro 3, apresentam-se cronologicamente: 

 

Quadro 3 
Empresa familiar, segundo a literatura especializada 
Campos & Mazzilli (1986) Empresas familiares são aquelas que serão transferidas 

às gerações seguintes da família para a direção e para o 
controle. 

Rodrigues (1991) Empresas familiares são aquelas em que as propriedades 
e as decisões são controladas pelos membros de grupos 
de afinidade afetiva. 

Gersick, Lansberg, 
Desjardins & Dunn (1999) 

Empresas familiares são aquelas que, na prática, são 
controladas por somente uma família. 

Macedo (2002) Empresas onde é a família a detentora do capital maior e, 
portanto, exercem o controle total, por meio de uma 
diretoria formada por membros familiares, sendo 
responsáveis pelas tomadas de decisões. 

Costa & Luz (2003) Empresas familiares são aquelas cujo os membros são 
não só proprietários, mas também diretores. 

Mizumoto (2006) São empresas onde somente um membro (ou um 
conjunto de membros) exercem, legalmente, o controle da 
propriedade. 

Casillas, Fernández & 
Sánchez (2007) 

Empresas familiares são aquelas que foram fundadas por 
um membro da família e foram transmitidas, ou espera-se 
que sejam transmitas, aos seus descendentes. Os 
descendentes dos fundadores ou fundadores originais 
terão propriedades e o controle das empresas. Também, 
trabalham e participam das empresas e delas se 
beneficiam. 

Melo & Menezes (2008) Uma empresa familiar caracteriza-se por uma 
organização na qual as principais decisões operacionais 
e os planos de sucessão da diretoria são influenciados por 
um membro da família, ou por um conjunto de membros 
que compõe a diretoria ou que formam o conselho de 
administração. 

Nota. Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 
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Em síntese, para uma empresa ser considerada/caracterizada familiar, com base nas 

definições literárias do Quadro 3 e, ainda com base na concepção de Casillas, 

Fernández & Sánchez (2007), segundo 3 elementos definidores: (1) propriedade – se 

a propriedade pertencer à família; (2) gestão – participação da família na gestão da 

propriedade e; (3) continuidade – transferência da propriedade para geração futuras 

– conforme a Figura 3. 

 

 
Figura 3. Caracterização (3 círculos) da Empresa Familiar. 
Nota. Fonte: Casillas, B. J. C.; Fernández, C. D. & Sánchez, A. V. (2007). Gestão da Empresa Familiar: 
conceitos, casos e soluções. São Paulo: Thomson Learning. (p. 86). 
 

No contexto econômico nacional, as empresas familiares são relevantes pois, são 

geradoras de rendas, empregos e tributos, e para tanto, merecem atenção especial 

atenção no que tange os cuidados com suas perpetuidades. (Adashi, 2012).  

 

O interesse em torno da empresa familiar tem se tornado cada vez mais 
enfatizado, pois sua importância no sistema econômico é crescente nas 
diferentes economias, bem como a conscientização por parte das instituições 
públicas e privadas dessa importância [. . .]. Para se caracterizar uma empresa 
familiar, é necessário que se passe por três vertentes: uma delas é no nível da 
propriedade, o qual destaca que o controle da empresa está no âmbito familiar; 
quanto ao nível da gestão, é necessário que se verifique se os lugares que são 
ocupados por membros da família são de destaque dentro da organização; e, 
no terceiro nível, está a sucessão, para se caracterizar como empresa familiar, 
observar se a segunda geração é quem assume o lugar deixado vago pelos 
parentes, e, dessa forma, acontecendo sucessivamente. (Teixeira, 2015, p. 41). 

 

Empresa Familiar

Propriedade

GestãoContinuidade
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É consenso entre as teorias administrativas a impossibilidade de dissociação entre as 

empresas familiares e as famílias das empresas. O certo, mas não tão fácil, seria a 

adoção de meios e modelos a serem adotados para a sobrevivência, tanto das 

famílias, quanto das empresas. (Lopes, 2017). Além disso, se adotados certos 

modelos, a modernização e o crescimento das empresas, junto à maturidade das 

famílias, seria uma combinação perfeita para o êxito da perpetuidade. De um modo 

mais direto, o êxito da perpetuidade dar-se-ia se assegurado um sistema de 

Governança Corporativa ajustado a um sistema de Governança Familiar. (Adashi, 

2012). 

 

Contudo, a questão emergente diante do contexto é sempre ‘por que mudar, se tudo 

está dando certo’? Muitas empresas familiares amedrontam-se com a possibilidade 

de insucesso quando os negócios já não estão mais nas mãos de seus criadores. A 

ocasião de uma liderança longe do patriarca da empresa produz, a priori, efeitos de 

rejeição do fato de que ‘muitas cabeças podem pensar melhor do que uma única’. 

(Borges & Serrão, 2005). 

 

Para um bom funcionamento dos modelos de governança corporativa nas 
empresas familiares, é necessário que as diferentes esferas de poder sejam 
definidas através de fóruns específicos, tanto para discussão quanto para 
busca de soluções quanto aos problemas inerentes ao negócio. (Teixeira, 2015, 
p. 42). 

 

A rejeição por um modelo adequado de governança, considerando a importância das 

empresas familiares para a economia, precisa ceder espaço para a promoção de 

profundas mudanças conceituais e estruturais, a começar pela ruptura necessária em 

separar ‘negócios corporativos’ de ‘negócios familiares’ de uma forma transparente. 

(Melo & Menezes, 2008). A Figura 4 elucida, de uma forma simples, este modelo de 

ruptura para as empresas familiares. 

 

 
Figura 4. Modelo (simples) de governança em empresa familiar. 
Nota. Fonte: Elaborado pelo autor 
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Dentro deste modelo (simples) de governança corporativa familiar, que elucida a 

necessidade de ruptura dos modelos tradicionais de governar na empresa familiar, é 

primordial que: os interesses dos membros da família (principalmente, daqueles que 

não participam/trabalham na empresa) sejam compatibilizados com os interesses dos 

negócios da empresa; os bens patrimoniais familiares continuam a ser geridos com 

transparência e eficiência, garantindo a segurança financeira dos membros da família. 

(Barbosa, 2009). 

 

Assim, dentro do referido modelo, se os negócios apresentarem bons resultados (com 

lucros crescentes), o patrimônio da família também deve crescer. (Melo & Menezes, 

2008). Portanto, é imprescindível uma gestão especializada para assegurar e 

assessorar os acionistas proprietários na gestão da empresa familiar. (Lopes, 2017). 

 

2.3 Governança Corporativa em Empresas Familiares 

 

Considerando, anteriormente, a Figuras 3, bem como o Quadro 3, percebe-se que o 

elemento ‘continuidade’, tratado ela literatura revisada que versa sobre governança 

da empresa familiar, não é contemplada no modelo estrutural da Figura 2.  

 

Segundo Casillas, Fernández & Sánchez (2007), a ‘continuidade’ empresarial 

apresenta-se na estrutura de governança da empresa familiar por meio de 

mecanismos de controle, isentando-se da posição de pilar de sustentação do modelo. 

 

Pode-se sugerir a ‘continuidade’ na estrutura organizacional de governança na ótica 

dos 3 Círculos, dentro do modelo sugerido pelo IBGC (2010), conforme a Figura 5, 

considerando que embora (a continuidade) possa ser referenciada na referida 

estrutura, ela possa ser compreendida como um elemento de qualquer categoria de 

empresa. 
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Figura 5. ‘Continuidade’ na estrutura organizacional de governança na ótica dos 3 Círculos. 
Nota. Fonte: Adaptado de Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. (2010). Código das Melhores 
Práticas de Governança Corporativa. 4. ed. Recuperado em 2 de março de 2017 de 
<http://www.ibgc.org.br/userfiles/Codigo_julho_2010_a4.pdf>. 
 

Davis et al. (1997), desenvolveram um modelo tridimensional, enquanto uma 

alternativa de complemento ao modelo de 3 Círculos, na tentativa de criar uma escala 

temporal para os três fatores. Para Mazzioni et al. (2016), o referido modelo demonstra 

que qualquer empresa familiar passa por fases/estágios distintos, em cada um dos 

fatores, sendo eles: propriedade/poder; gestão/empresa e; família/sucessão. 

 

Segundo o IBGC (2007b), cada um dos fatores/eixos tem suas características e 

desafios próprios, conforme organização dos Quadros 4, 5 e 6. 

 

O fator/eixo da empresa (Quadro 4) sustenta-se, dentro da estrutura organizacional 

da empresa, quando passa a alcançar a maturidade mediante estabilidade das rotinas 

organizacionais. (Motta & Vasconcelos, 2006). Entretanto, esta maturidade só pode 

ser alcançada à medida que outras fases sejam vencidas (como por exemplo, a fase 

de expansão). (Barbosa, 2009). Deste modo, afirma-se que a maturidade não esteja 

somente no tempo de vida de cada empresa familiar, mas, sim na sua capacidade de 

se organizar, estruturalmente. (Davis, 2006). 

 

Eixo da Empresa: Pelo modelo tridimensional, o eixo da empresa, possui três 
estágios: início, expansão/formalização e maturidade. [. . .] embora as 



39 
 

empresas familiares tenham características que as torne muito semelhantes, 
para se analisar o seu desenvolvimento [. . .], deve-se analisar fatores como a 
idade, estrutura e desempenho financeiro. No estágio inicial a empresa possui 
uma estrutura informal e simples com poucas linhas de produtos. Nesta fase o 
fundador está no centro do comando e despende grande parte do seu tempo e 
energia com a empresa [. . .]. Ainda, esta fase é marcada pela transformação 
do sonho em realidade e pela busca pela sobrevivência da empresa [. . .]. A 
segunda fase compreende a expansão/formalização do empreendimento, que 
é a fase de desenvolvimento onde a empresa começa a expandir suas ações 
inovando, diversificando e ampliando. [. . .] Entre os principais desafios que 
surgem à organização nesta esta fase estão: evolução do papel do proprietário-
gerente e profissionalização do negócio; planejamento estratégico; e 
administração do caixa [. . .]. A última fase, maturidade, é quando a estrutura 
organizacional oferece estabilidade e a empresa já se encontra estabelecida 
no mercado, a partir desta fase seu crescimento é modesto e lento. (Laviniki & 
Corrêa, 2012, p. 7). 

 

Quadro 4  
Fator/eixo empresa: características e desafios 

 
Nota. Fonte: Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. (2007b). Governança Corporativa em 
Empresas de Controle Familiar: Casos de Destaque no Brasil. Brasília: Ed. IBGC. 
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O fator/eixo da propriedade (Quadro 5) caracteriza-se pela composição familiar que 

cuida do controle da empresa. (Motta & Vasconcelos, 2006). Deste modo, não existe 

evolução ‘temporal’, mas sim, a intenção de classificação quanto à complexidade da 

administração, levando-se em consideração o tipo de formação do controle familiar – 

proprietário controlador, sociedade entre irmãos e consórcio de primos. (Barbosa, 

2009). Assim, o fator/eixo propriedade difere-se do fator/eixo empresa e do fator/eixo 

da família, justamente pela temporalidade que os caracterizam. (Davis, 2006). 

 

Eixo de Propriedade: analisa a sucessão da empresa, que passa o controle de 
proprietário único, para seus filhos, passando da 1ª para a 2ª geração e mais 
tarde, da 2ª para a 3ª geração e assim sucessivamente de geração a geração. 
No primeiro estágio é conhecida como uma empresa de proprietário 
controlador, este, passando a sucessão aos filhos, transforma a empresa em 
uma sociedade entre irmão. Se mais tarde a empresa chegar à terceira geração 
esta é conhecida como consórcio de primos. (Laviniki & Corrêa, 2012, p. 6). 

 

Quadro 5  
Fator/eixo propriedade: características e desafios 

 
Nota. Fonte: Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. (2007b). Governança Corporativa em 
Empresas de Controle Familiar: Casos de Destaque no Brasil. Brasília: Ed. IBGC. 
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O fator/eixo da família (Quadro 6) caracteriza-se mediante a geração que está atuando 

na empresa, onde atinge-se o estágio de ‘passagem do bastão’, que geralmente 

acontece quando uma geração já está na fase dos 60 anos, ou mais, cuja intenção já 

é a de se afastar dos negócios e transferir a liderança para outra geração da família. 

(Motta & Vasconcelos, 2006). 

 

Eixo da Família: difere-se dos outros por apresentar o envelhecimento das 
pessoas, processo que é contínuo, não retrocede, para ou é retardado [. . .]. A 
primeira fase, conhecida como jovem família empresária, geralmente é formada 
pelo jovem casal [. . .]. Já a segunda fase entrada na empresa, [. . .] pode ser 
marcada pela presença de duas gerações dentro da organização, e também 
pelo momento da opção pela sucessão ou não. [. . .] este momento muitas 
vezes ocasiona desorganização emocional para as pessoas envolvidas com a 
família e/ou com a administração do negócio. [. . .] a terceira fase conhecida 
como trabalho conjunto, é marcada pelo envolvimento de duas gerações na 
administração da empresa. Onde os pais ainda continuam no topo da pirâmide 
organizacional, e os filhos tentam encontrar seu lugar dento dela. (Laviniki & 
Corrêa, 2012, p. 6).   

 

Quadro 6  
Fator/eixo família: características e desafios 

 
Nota. Fonte: Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. (2007b). Governança Corporativa em 
Empresas de Controle Familiar: Casos de Destaque no Brasil. Brasília: Ed. IBGC. 
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Este tipo de organização (propriedade/poder; gestão/empresa e; família/sucessão) 

possibilita a identificação de grupos de empresas (familiares) cuja tendência 

apresente características e desafios comuns. (Lovato, 2017). Ajuda, ainda, na 

identificação dos estágios das empresas, provendo uma estrutura previsível para seus 

desenvolvimentos. (Oliveira; Albuquerque & Pereira, 2012). 

 

Uma organização familiar apresenta características (positivas e negativas) em relação 

à sua formação. Em algumas ocasiões, uma característica positiva pode se tornar 

negativa (e vice-versa). (Lin, 2012). Como por exemplo, o destemor por correr risco 

em dada circunstancia de início da vida organizacional, junto à inexperiência 

empresarial de uma nova geração, pode romper com fundamentos lógicos ou com 

visões estratégicas de uma gestão. (Adachi, 2012). 

 

Uma empresa familiar é apenas um ponto de partida para o desenvolvimento de 

organizações ditas como econômicas. (Lovato, 2017). Seu crescimento é inevitável, e 

o mercado frente aos seus desafios, impõe que esta passe a se capitalizar. (Macedo, 

2009). A demanda por capitalização é a fase que simboliza o primeiro dilema das 

organizações familiares. (Montagnon, 2004). São necessários esforços para a 

manutenção do negócio, enquadrando-se em controle familiar, contudo, buscando 

novos sócios que agreguem com a capitalização do negócio sob forma de sociedade. 

(Bedicks, 2009). 

 

Assim, e o tempo todo, a governança e o gerenciamento de riscos evidenciam-se nas 

estruturas organizacionais das empresas familiares, na sucessão e no controle dos 

negócios. (Grosman; Okhmatovskiy & Wright, 2016). Nas organizações familiares, no 

conflito de agência (conflito este entre proprietários/gestores e 

majoritários/minoritários) permite a definição da relação entre os sócios das famílias 

em relação à participação junto à empresa (delegações/funções) e relação acerca de 

nomeações de sucessores. (Oliveira; Albuquerque & Pereira, 2012). 

 

Deste modo, tais relações estabelecem conflito de proprietários e gestores, sendo o 

poder o símbolo crucial do conflito. (Deloitte, 2017b). Não encontrando outra solução, 

o planejamento sucessório faz-se alternativa para a minimização do conflito. (Rossetti 

& Andrade, 2004). 
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2.3.1 Fundamentos da Governança Corporativa na Empresa Familiar 

 

Os fundamentos da governança corporativa em empresas familiares não estão 

distantes dos fundamentos básicos da governança, sendo necessária a compreensão 

de algumas particularidades que se atém à sucessão. (Leone, 2005). Em uma 

empresa familiar (ou multifamiliar) é necessário a criação de uma história comum, 

subsidiada por valores e cultura societária em comum, para que a liderança possa 

passar por seu processo sucessório. (Oliveira, 2006).  

 

Considerando que a definição de governança empresarial se paute em um sistema de 

estruturas/processos para gestão e controle de empresas, deve-se entender que a 

estrutura precisa estar alicerçada em 3 verbos aplicativos: (1) dirigir – determinar 

orientação estratégica); (2) controlar – supervisionar a direção e seu desempenho e; 

(3) responder – prestar contas. (Casillas; Fernández & Sánchez, 2007). 

 

Sendo assim, a definição de governança e seus fundamentos/princípios estendem-se 

para as empresas familiares, devendo estar/ser estas construídas com base nos 

princípios da transparência, da equidade, da prestação de contas (accountability) e da 

responsabilidade corporativa. (IBGC, 2010; 2016). 

 

Davis e Tagiuri (1989), propuseram um estudo de relacionamento, tendo como base 

as dimensões da qualidade do trabalho ‘pai X filho’ sendo identificadas as seguintes 

(dimensões): (1) facilidade na interação; (2) apreço nas relações de trabalho; (3) 

parceria de trabalho; (4) aprendizado no trabalho em conjunto. As intersecções destas 

dimensões podem ter efeitos positivos em relação à produtividade ou efeitos negativos 

nos processos sucessórios. 

 

Melo & Menezes (2008), apontaram que o grau de complexidade de governança nas 

empresas familiares está diretamente relacionado, ampliando-se em função de 6 

fatores considerados como fatores-chaves, sendo eles:  

 

1 As dimensões da empresa e a diversidade de seus negócios;  
2 O número de grupos familiares proprietários;  
3 O número de gerações que já passaram desde a transmissão do controle dos 
fundadores aos seus primeiros sucessores;  
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4 O grau de envolvimento dos grupos familiares com a administração;  
5 O número e a articulação dos órgãos colegiados;  
6 O grau de coesão entre os sócios quanto a credos e valores, estratégias de 
negócios e estruturas de comando. (Melo & Menezes, 2008, p. 109). 

  

O conceito de 3 Círculos, levando-se em consideração o público que compõe a base 

das empresas familiares, pode ser compreendido como enquanto pilar para a análise 

de riscos de qualquer empresa familiar. (Lovato, 2017). O conceito insere mais uma 

variável: aspecto familiar ligado ao fator sucessão. Poder e gestão são fatores 

marcantes no conceito de governança corporativa. A caracterização ‘familiar’ abrange 

valores, credos e princípios fundadores desta origem de empresa. (Oliveira; 

Albuquerque & Pereira, 2012). Deste modo, para uma boa governança em empresas 

familiares são necessárias regras permanentes de relações transparentes do tripé de 

forças e interesses da empresa (família, proprietários e executivos), não deixando de 

lado os demais stakeholders (sociedade, fornecedores, funcionários e clientes). 

(Lovato, 2017). Segundo Melo & Menezes (2008), tais públicos, quando agrupados, 

geram 8 combinações diferentes, conforme a Figura 6 e o Quadro 7 

 

 
Figura 6. Públicos da empresa familiar a partir do conceito 3 Círculos. 
Nota. Fonte: Melo, M. & Menezes, P. L. (2008). Acontece nas Melhores Famílias: repensando a 
empresa familiar. São Paulo: Saraiva. (Adaptado) 
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Quadro 7  
Agrupamento dos públicos da empresa familiar 

1 Membros da 
família 

Todos os componentes da família, tanto os que são descendentes 
diretos, como aqueles que se incorporam à mesma.  
Características: agem sob fatores emocionais; a expansão familiar 
ocorrerá; a função do patriarca e da matriarca é preponderante até a 
sua existência; necessidade da profissionalização e preparação 
sucessória. 

2 Membros da 
família que são 
proprietários 

Familiares que detém a propriedade da empresa.  
Características: mutável ao longo do tempo; ampliação dos 
proprietários ao longo do tempo (filhos, sobrinhos, etc.); investidores 
preocupados em agregar valor ao seu patrimônio; o herdeiro agindo 
como dono; novas gerações devem ampliar o valor do patrimônio 
herdado. 

3 Proprietários 
que não 
pertencem à 
família 

Duas ou mais famílias proprietárias ou executivos ou profissionais com 
participação acionária na empresa.  
Características: consideração de terceiros no negócio; lealdade dos 
herdeiros é diferente; visão da herança e não dá continuidade; mais 
visão de negócio e menos visão de família. 

4 Membros da 
família que 
trabalham na 
empresa 

Componentes da família, descendentes diretos ou os que a ela se 
agregam, e que trabalham na empresa.  
Características: separação entre propriedade e empresa; 
questionamentos do tipo, sou profissional ou apenas membro da 
família, e os valores salariais?; a influência familiar no meio de 
trabalho; dispensa dos membros da família; sentimento familiar; 
deslealdade familiar. 

5 Membros da 
família que são 
proprietários e 
trabalham na 
empresa 

Componentes da família proprietária, descendentes diretos ou os que 
a ela se agregam, e que trabalham na empresa.  
Características: submissão à hierarquia, disciplina, política salarial e 
outros procedimentos; quem é a melhor opção para a empresa; visão 
de agregar valor ao capital herdado; o velho ditado olho do dono 
engorda o gado. 

6 Executivos da 
empresa sem 
vínculos com a 
família 

Executivos que atuam na gestão da empresa sem vínculo com 
nenhuma das famílias proprietárias ou famílias não proprietárias. 
Características: controle gestão familiar é diferente da empresa estatal 
ou de capital aberto; proximidade dos controladores e familiares; 
invasão da privacidade familiar; uso dos executivos para mediar 
conflitos familiares ou societários; divisão de preferências pelos sócios; 
comprometimento com a filosofia dos sócios e da família. 

7 Proprietários 
não pertencentes 
à família e que 
trabalham na 
empresa 

Segue os mesmos comentários descritos para os grupos 3 e 6. 

8 Membros da 
família que são 
proprietários e 
ocupam 
posições 
estratégicas na 
sociedade 

Membros da família proprietária que possuem ações ou parte da 
propriedade da empresa e que, além disso, ocupam cargos de direção.  
Características: Introdução de novas gerações ao longo da vida da 
empresa; tomada de decisão por membros familiares na questão do 
investimento; consultas aos membros da sociedade; capacitação e 
legitimidade dos executivos na tomada de decisão; prestação de 
contas aos representados; isenção de sentimentos familiares; 
pulverização acionária; demandas de capitalização e liquidez. 

Nota. Fonte: Melo, M. & Menezes, P. L. (2008). Acontece nas Melhores Famílias: repensando a 
empresa familiar. São Paulo: Saraiva. (Adaptado) 
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O poder (propriedade/controle) refere-se ao percentual de ações da família e em 

relação à participação da mesma nos conselhos de administração. A gestão engloba 

a participação da família na equipe diretiva e nos conselhos de administração (quando 

houver), ou até mesmo nos familiares envolvidos na gestão. (PWC Brasil, 2016). A 

continuidade (sucessão) refere-se à presença dos familiares na equipe diretiva, 

influenciando estratégias da empresa em relação à transferência do poder para as 

gerações seguintes. (Melo & Menezes, 2008). 

 

Em concomitância, Casillas, Vázquez & Días (2007), em relação à análise dos três 

fatores (poder, gestão e sucessão), apresentam as dimensões e medição do grau de 

influência familiar sobre a empresa, segundo duas escalas distintas a saber: Escala 

F-PEC (Astrachan; Klein & Smyrnios, 2002) e Escala de Guttman (Uhlaner, 2002) – 

conforme o Quadro 8. 

. 

Quadro 8  
Dimensões e medição do grau de influência familiar sobre a empresa 

 
Nota. Fonte: Casillas, J. C.; Vázquez, A. & Díaz, C. (2007). Gestão da empresa familiar: conceitos, 
casos e soluções. São Paulo: Thomson Learning. 
 

Para o referido estudo, as medidas consolidadas por Casillas, Vázquez & Días (2007), 

segundo a Escala de Guttman, formarão a base para análise dos riscos dos fatores 
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poder, gestão e sucessão e a mitigação dos mesmos numa estrutura organizacional 

de governança de organizações denominadas familiares. Exemplificando, segundo 

Agyei-Mensah (2017), um plano de transferência de uma empresa para uma geração 

seguinte, com um dos instrumentos, é entendido como um controle para minimização 

dos riscos de sucessão com alinhamento à continuidade da empresa. 

 

2.3.2 Estrutura Organizacional de Governança de Empresas Familiares 

 

Subsidiando-se nos princípios e nos fundamentos já apresentados, alguns modelos 

de estrutura para a governança podem ser propostos para as empresas familiares, a 

começar pela observação de como se dá uma configuração societária e como 

acontece sua relação de poder, influência e interesse. (Mamede & Mamede, 2014). 

Comumente, o modelo preconizado por Bernhoeft & Gallo (2003), é dado como 

referência para a constituição da formação de um conselho de família, conselho 

societário, conselho de administração e do grupo executivo, com suporte dos 

conselhos alternativos (do tipo controle/herdeiros/consultivos). A Figura 7, relaciona o 

campo de atuação dessa estrutura, a partir dos 8 agrupamentos que aparecem 

(anteriormente) na Figura 6, para a proposta de tratamento dos conflitos que envolvem 

as relações de poder, de influência e de interesses agrupados. 

 

 
Figura 7. Estrutura organizacional de governança na empresa familiar. 
Nota. Fonte: Bernhoeft, R. & Gallo, M. (2003). Governança na empresa familiar. Rio de Janeiro: 
Campus. (adaptado). 
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O IBGC (2007) entende que, a reunião de sócios à uma assembleia geral, junto ao 

conselho de família, como características para a denominação de sociedade familiar, 

não descartando outros que compõem esta estrutura ideal de governança, tais como: 

o conselho de administração, um corpo executivo, uma auditoria independente e um 

conselho fiscal. A estruturação formal pode ser questionada se consideradas algumas 

variáveis de estrutura formal das empresas, considerando-se o tamanho da 

sociedade/empresa, sua forma de constituição, o histórico de acontecimentos ao 

longo da vida da sociedade, dentre outras. Entretanto, a informalidade não é 

desfavorável para a adoção de uma estrutura de governança nas organizações. 

 

Casillas, Vásquez & Díaz (2007), recomendam uma estrutura que propõe a criação 

de ‘instituições ou órgãos de governança’ das empresas familiares, estando esta 

estrutura alinhada e atrelada ao modelo conceitual dos 3 Círculos, agrupando e 

classificando em: (1) a propriedade e a família; (2) o conselho de administração; e (3) 

a direção. Segundo Silva & Fossa (2012), em relação à propriedade e à família, 

percebe-se uma evolução ao longo da história, a considerar o grau de complexidade 

das empresas familiares no dia de hoje, onde inicialmente, institui-se a reunião 

familiar, posteriormente a assembleia familiar e, recentemente, a assembleia familiar 

evoluindo-se para o conselho familiar. Deste modo, segundo Caspar, Dias & Elstrodt 

(2016), a apuração do grau de complexidade é bem difícil.  

 

Por complexidade pode-se compreender à multiplicidade e a contínua interação dos 

fenômenos que compõe o mundo natural. (Mariotti, 2000). Mesmo não sendo objetivo 

o estudo da complexidade, faz-se necessário compreender que nem tudo pretendido 

é possível de ser alcançado em uma estrutura organizacional que, no caso da 

governança, deve-se percorrer um caminho a ser construído para que seja eficaz em 

todos os estágios da vida das empresas. Considerando a estrutura organizacional 

(Figura 9) recomendada por Bernhoeft & Gallo (2003), algumas atividades principais 

e a missão de cada um dos órgãos da estrutura organizacional de governança 

corporativa são estruturadas no Quadro 9, considerando como fontes para a sua 

construção as concepções de Casillas, Vásquez & Díaz (2007), IBGC (2007), Rossetti 

& Andrade (2004), e Silva & Fossa (2012). Registra-se que, neste, os órgãos de maior 

relevância são: conselho de família; conselho societário; conselho de administração; 

grupo executivo e conselho de controles. 
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Quadro 9  
Órgãos de uma Estrutura organizacional de Governança na Empresa Familiar e sua 
constituição 

Órgão/Missão Atividades 

Conselho de Família 
(Interesses da família) 
 
Funcionar como fórum no 
qual as questões familiares 
(interesses, conflitos, 
expectativas, crescimento, 
ética, conduta, etc.), que 
possam ter impacto sobre a 
sociedade e as empresas, 
sejam discutidas e 
administradas. 
 

-Administrar as questões familiares com impacto na 
sociedade e empresa;  
-Zelar pelos valores e história da família e sua transferência 
entre gerações;  
-Manter disciplina da família em relação aos negócios;  
-Elaborar e administrar o Acordo de Conduta e Ética familiar;  
-Criar e administrar um sistema formal de informações sobre 
a sociedade e os negócios, para a família;  
-Funcionar como fórum representativo das famílias;  
-Colaborar com as famílias;  
-Criar e administrar programas de formação e treinamento 
dos familiares; 
-Planejar e coordenar assembleias e eventos familiares;  
-Administrar um ‘escritório da família’; 

Conselho Societário 
(Interesses dos sócios) 
 
Representar e administrar 
os interesses do grupo 
controlador na gestão do 
capital, nas participações 
societárias, avaliação dos 
gestores e nas estratégias 
corporativas das empresas 

-Fixar diretrizes estratégicas relativas ao retorno do capital;  
-Administrar e atualizar o Acordo Societário;  
-Administrar o processo de pulverização acionária;  
-Intermediar transação acionária entre sócios e com 
terceiros;  
-Manter um sistema de informações para acionistas;  
-Aprovar critérios de distribuição dos lucros e remuneração 
do capital;  
-Administrar o processo sucessório; 
-Indicar os representantes do Conselho de Administração 
das empresas controladas;  
-Aprovar o plano estratégico apresentado pelo grupo 
executivo;  
-Avaliar o desempenho econômico-financeiro das empresas;  
-Aprovar as demonstrações financeiras;  
-Aprovar os limites de autonomia dos executivos;  
-Aprovar contratação de empréstimos, políticas tributárias e 
contratação de auditorias externas; 

Conselho de 
Administração  
(Interesses da empresa) 
 

Proteger e valorizar o 
patrimônio, maximizar o 
retorno do investimento. Ter 
conhecimento dos valores 
da empresa, dos propósitos 
e crenças dos sócios e zelar 
pelo seu aprimoramento. 
Deve prevenir e administrar 
situações de conflitos de 
interesses ou de divergência 
de opiniões, a fim de que o 
interesse da empresa 
sempre prevaleça. 

-Orientar estratégias e objetivos a longo prazo;  
-Selecionar a equipe diretiva;  
-Vigiar a adequação dos processos de gerenciamento  
-Apoiar a entrada de recursos financeiros em condições 
adequadas;  
-Analisar e interpretar influência do meio econômico, jurídico, 
tecnológico, etc.;  
-Comunicar por meio de informações pertinentes e 
atualizadas;  
-Cuidar da imagem da empresa e vigiar o comportamento 
sócio responsável;  
-Garantir disponibilidade de recursos financeiros suficientes;  
-Comunicar com proprietários e familiares assuntos relativos 
à empresa;  
-Intervir na determinação das estratégias e controle com 
interesses da família;  
-Planejar e garantir o processo sucessório; 

Nota. Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 
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Quadro 9  
Órgãos de uma Estrutura organizacional de Governança na Empresa Familiar e sua 
constituição (continua...) 

Órgão/Missão Atividades 

Grupo Executivo 
(Interesses do negócio) 
 
Exercer a gestão executiva 
da empresa, focada na 
busca incessante de 
eficácia estratégica, na 
excelência operacional, na 
criação de valor e na 
maximização do retorno dos 
investimentos. 

-Exercer a gestão dos negócios e das áreas funcionais;  
-Interagir com o conselho de administração e seus comitês;  
-Contribuir ativamente com projetos de alto impacto;  
-Definir estratégias de negócio alinhadas com os propósitos 
dos sócios;  
-Definir o plano operacional;  
-Criar um sistema de controles internos que organize e 
monitore o fluxo de informações e os riscos;  
-Preparar relatório anual para informação à sociedade;  
-Relacionar-se com as partes interessadas;  
-Preparar sua linha de sucessão; 

Conselho de Controle 
(Interesses dos 
proprietários/sócios) 
 
Agregar valor para a 
sociedade, agindo como um 
controle independente para 
os sócios. 

-Fiscalizar as atividades de controle nos vários níveis de 
gestão e administração;  
-Fiscalizar os atos da administração;  
-Prestar informações aos sócios;  
-Opinar em determinadas questões solicitadas;  
-Relacionar-se com os auditores independentes;  
-Solicitar informações relativas ao trabalho dos órgãos da 
governança;  
-Zelar pelos ativos dos sócios; 

Nota. Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 
 
 
Considerando as atividades e relacionando-as ao fator de sucessão referente a cada 

órgão, percebe-se que nenhuma das missões citadas apresenta razão direta para o 

tratamento do risco da sucessão, embora o fator sucessão encontra-se implícito em 

cada uma delas. 

 

Estabelecendo relações entre os objetivos deste estudo dissertativo, com as 

atividades citadas (anteriormente) no Quadro 7, é possível focar na estruturação 

organizacional de governança para minimização do risco do fator sucessão, 

resumindo que: 

 

1. Cabe ao Conselho de Família buscar cuidar dos interesses da família, cuja 

missão está em funcionar como lugar para o debate/discussão/administração 

de questões familiares (interesses, conflitos, expectativas, crescimento, dentre 

outros) que impactem na sociedade e na empresa. Como os interesses e 

conflitos refletem na sucessão, cabe ao referido órgão, em relação à sucessão, 

criação e administração de programas para formação e treinamento dos 
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familiares envolvidos, funcionando como uma ferramenta preventiva para a 

formação de sucessores; 

 

2. Cabe ao Conselho Societário tratar dos interesses dos sócios, representando 

e administrando os interesses do grupo que controla a gestão do capital, bem 

como na participação societária e na avaliação de estratégias corporativas. É 

este órgão tem que a sucessão como uma ‘estratégia’ corporativa e, por isto, 

cabe ao mesmo administrar o processo sucessório;  

 
3. Cabe ao Conselho de Administração tratar dos interesses da empresa, 

protegendo e valorizando o patrimônio, maximizando o retorno do investimento, 

detendo o conhecimento dos valores/propósitos e crenças dos sócios. Os 

valores/propósitos e crenças são uma espécie de continuidade da empresa, a 

serem passados de geração para geração. Além disso, cabe a este órgão a 

prevenção e a administração de situações que envolvam conflitos de interesses 

ou que envolvam divergências de opiniões, entretanto sempre buscando a 

preservação dos interesses da empresa. A sucessão é um risco que está 

presente nas inúmeras discussões que ocorrem neste órgão, sendo assim, o 

planejamento para a garantia do processo sucessório é uma de suas atividades 

para a perpetuação da empresa; 

 
4. Cabe ao Grupo Executivo buscar os interesses do negócio, exercendo a gestão 

executiva da empresa, cujo foco está em buscar, constantemente, estratégias 

eficazes para a excelência operacional, criando valores e maximizando retorno 

dos investimentos realizados. Cabe a este órgão a preparação da linha de 

sucessão, considerando que, nos dias de hoje, é comum nas empesas 

familiares a não capacitação para a sucessão de seus liderem empresariais; 

 
5. Cabe ao Conselho de Controle atender aos interesses dos proprietários/sócios, 

agregando valor para a sociedade, pois age com um controle que funciona 

independente dos sócios. Cabe a este órgão a fiscalização das atividades de 

controle para o nível de gestão/nível de administração, estendendo-se, ainda, 

para o controle de um programa de sucessão eficaz. 
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Tais atividades resumidas visam o estabelecimento de um modelo de estrutura de 

governança dentro das organizações familiares, na busca do gerenciamento de risco 

no fator sucessão. (Petró & Castro, 2016). Tal modelo será utilizado para as pesquisas 

realizadas com empresas familiares, cuja apresentação dos resultados organiza-se 

em um capítulo específico dentro desta dissertação. 

 

2.4 Riscos empresariais na sucessão de Empresas Familiares 

 

A condição que circunda entre o aumentar e o diminuir o potencial de perdas dentro 

de qualquer organização é um dos conceitos de risco. Entretanto, o risco não está 

atrelado especificamente aos eventos indesejáveis ou inesperados, estando, também, 

atrelado aos eventos desejáveis e esperados, denominados como oportunidades. 

(Allini; Rossi & Hussainey, 2016). Dentro dos conceitos de planejamento estratégico, 

“risco é o estado do conhecimento no qual cada estratégia alternativa leva a um 

conjunto de resultados, sendo a probabilidade de ocorrência de cada resultado 

conhecido do tomador de decisão”. (Oliveira, 2006, p. 327). Dentro desta ótica, o risco 

encontra-se, diretamente implícito, nas questões que tangem as tomadas de decisões. 

Além disso, a lógica da incerteza está, também, por trás do risco empresarial, onde 

buscar pela probabilidade e pelo impacto de decisões certas ou erradas é o que 

ponderam o grau do risco assumido. (Silveira, 2010). 

 

Especificamente, para o referido estudo dissertativo, o foco do risco encontra-se nos 

eventos indesejáveis atribuídos à administração de empresas familiares, a partir do 

modelo dos 3 Círculos (poder/gestão/sucessão). Deste modo ‘gerir o risco’ é, para o 

estudo, um elemento na natureza organizacional da governança implementada no 

fator da sucessão. 

 

Dentro dos conceitos do IBGC (2007; 2016), um risco pode criar situações de 

impossibilidades para o êxito de um objetivo estabelecido pela empresa. Segundo Di 

Miceli (2006, p. 24), um risco comumente encontrado no processo sucessório 

encontra-se na “substituição de liderança e na entrada de novas gerações nas 

empresas familiares em momentos que tendem a ser críticos e que podem gerar 

disputas internas e declínio na qualidade da gestão”.  
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“Um processo de sucessão pode causar impactos na geração de valor, na 

continuidade e na perpetuação da empresa, na integridade da sociedade e das 

famílias proprietárias”. (Álvres, Giacometti & Gusso, 2008, p. 78). Para Santos (2002), 

o processo sucessório é um risco, considerado como associado. Segundo Vinagre et 

al. (2016), o risco de uma substituição de liderança, com entrada de novas gerações, 

entremeio a um ambiente de disputas internas, são riscos associados à sucessão. 

 

Para este estudo dissertativo, o termo risco associa-se à terminologia empresarial, 

considerando que, por empresarial, entende-se que “toda empresa tem uma missão 

em relação à sociedade e a missão das empresas corresponde aos seus objetivos 

permanentes, que consistem em otimizar a satisfação das necessidades humanas”. 

(Padoveze, 2005, p. 14). Um risco empresarial tem sua origem em fatores externos 

ou internos; entretanto, se originado internamente, considera-se com mais passível 

de controle. Pensa-se, então, que o risco externo não possua ferramenta para 

controlar ou mitigar conflites pelas empresas. (Sardenberg, 2012). 

 

Explanando, potenciais brigas entre sócios é um tipo de risco externo, que não pode 

ser controlado pelas empresas. Qualquer empresa é gerida por contrato (formal ou 

informal), limitado na sua elaboração. Tal limitação é tratada como racionalidade 

limitada. Um contato dura de acordo com a predisposição das partes envolvidas, 

estando ambas crentes quanto ao cumprimento de todas as cláusulas, em quaisquer 

de seus aspectos (técnico/comercial/administrativo). (Savy, 2016). Deste modo, a 

duração de um contrato perpassa pela confiança, considerando a racionalidade 

limitada dos seres humanos (partes envolvidas). Assim, mediante a existência de 

contrato – ou não – os riscos providos de bricas entre sócios, nem sempre podem ser 

previstos em contrato, ou até mesmo calculados. (Marchiano, 2014). 

 

O ‘apetite ao risco’ deve ser sempre estabelecido pelas organizações, e pode ser 

compreendido como os riscos prováveis que incidirão sobre os empreendimentos e 

devem ser entendidos como aqueles que os empresários podem suportar. (Oliveira, 

2006). Segundo Vinagre et al. (2016), os empresários deveriam buscar a rentabilidade 

máxima dentro dos limites de riscos avaliados como suportáveis pelas estruturas 

organizacionais disponíveis.  
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As empresas são, segundo a visão de seus proprietários, alternativas de 

investimentos de riscos. Assim, qualquer decisão organizacional refere-se às apostas 

no futuro. (OECD, 2017). Qualquer espécie de aposta no futuro, inclusive no que tange 

qualquer decisão organizacional, reúne poucas certezas e grandes doses de 

incertezas. (Santos, 2002). Assim, um apetite ao risco pode ser visto como um 

montante de risco que qualquer organização aceita em busca de valor. (Marchiano, 

2014). 

 

No processo sucessório de uma empresa familiar, o apetite ao risco concentra-se na  

certeza de os fundadores jamais irão faltar. Os fundadores não podem perceber os 

riscos advindos após suas mortes. (BNY, 2016). A continuidade dos negócios, sob 

suas administrações serão eternas. O fracasso, nestes casos, atribui-se à incerteza 

de não tem aquele que continue o empreendimento. (Sardenberg, 2012). 

 

Os empresários são, por excelência, indivíduos que possuem metas elevadas, 

estando, o tempo todo, redefinindo seus ideais, projetando-se para níveis mais altos 

a serem alcançados. (Vinagre et al., 2016). Um bom exemplo, pode ser observado 

considerando a disponibilidade de dez milhões de dólares, a serem investidos em uma 

ilha paradisíaca, ou em um negócio arriscado ousando conseguir vinte milhões de 

dólares. Os sucessores (filhos de empresários), normalmente, se contentam com os 

dez milhões. Este é um exemplo comum para a justificativa da afirmativa de que a 

perpetuidade do negócio, na maioria das vezes, depende da ótica do empresário 

fundador. (Melo & Menezes, 2008). 

 

2.4.1 Tipos de riscos empresariais 

 

A gestão de riscos, dentro das organizações, surge da demanda pela identificação e 

gerenciamento dos riscos empresariais, capazes de afetar os negócios. (Mallin, 2013). 

Entretanto, para se compreender sobre risco empresarial, faz-se necessário retomar 

os conceitos de risco. 

 

Na literatura especializada, um risco pode ser entendido como qualquer espécie de 

evento que ocorre de modo a afetar o alcance de qualquer objetivo estabelecido. 
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(Adachi, 2012). Também como o grau de incertezas em relação às possibilidades de 

ocorrências de eventos que possam causar prejuízos. (Santos, 2002). 

 

Segundo Adachi (2012), a definição se risco sofre variações a considerar a ótica pela 

qual pretende-se tratar o assunto. Dentro da gestão de projetos, por exemplo, um risco 

é um efeito cumulativo de uma ou mais mudanças de ocorrências incertas, que afetam 

os objetivos do projeto. Segundo Gitman (2004), sob a ótica financeira, um risco 

resume-se em qualquer probabilidade de se perder, financeira, os retornos associados 

a um ativo.  

 

Nos apontamentos de Santos (2002), de Gitman (2004) e de Adachi (2012), a 

‘probabilidade’ de ocorrência de eventos que causem impacto nos objetivos está 

implícita, podendo, a partir de então, considerar que um risco se resume na 

combinação da probabilidade de ocorrências diversas, com consequências de 

eventos não desejados. A partir de então, pode-se compreender, na sequência, as 

definições de risco empresarial. Segundo Santos (2002), risco empresarial 

corresponde à toda possibilidade de perda em detrimento a um evento, sendo que tal 

perda atrela-se a prejuízos, menores lucros ou qualquer tipo de situação que transite 

pela redução de ativos no patrimônio líquido. Para a empresa familiar, o risco pode 

ser compreendido como sobrevivência, estando relacionado às perdas financeiras. 

 

Para o presente estudo dissertativo, a definição de risco empresarial a ser adotada e 

que se enquadra aos objetivos propostos é a de Mallin (2013), sendo qualquer 

obstáculo que ameace os objetivos e propósitos de uma organização, segundo as 

incertezas de mercado e do segmento em que atua, da economia e do ambiente 

macro, bem como dos próprios processos da organização. 

 

O risco empresarial é, ainda, um conjunto de riscos classificados em níveis de risco, 

considerando a ótica, a característica e a profundidade que se espera alcançar no 

processo de gerenciamento. O Committee of Sponsoring of the Treadway Commissio 

[COSO] citado por Santos (2002), classifica o risco empresarial como um conjunto de 

riscos classificados em 4 macro categorias: estratégicos, operacionais, informação 

(disclousure) e atendimento às leis e regulamentos (compliance). Registra-se que, 

dentro de macro categorias existem, ainda, outras tipologias de riscos empresariais, 
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onde em função de suas especificidades é possível classifica-los associados a um 

terceiro nível. Segundo a International Finance Corporation [IFC] (2016), dentro 

dessas categorias macros identificam-se os mais variados tipos de riscos 

empresariais, que, por sua vez, em função da especificidade do risco, é possível 

classificá-los em riscos empresariais associados num terceiro nível.  

 

A classificação de riscos empresariais de Santos (2002), está a um nível (sendo este 

primeiro nível) acima da classificação de COSO, a começar pelos riscos decorrentes 

dos ambientes interno e externo. O segundo nível é classificado como Macroambiente 

e Ambiente Setorial (ambiente externos) e Financeiros e Operacionais (ambientes 

internos). O terceiro nível é classificado como Gerais e Funcionais. Já, no quarto nível 

são detalhados os riscos de acordo com sua especificidade. Nesta totalidade de riscos 

empresariais, COSO (apud Santos, 2002), compreende como todos os riscos a qual 

as organizações estão expostas. 

 

Gerenciar os riscos empresariais vem ser sinônimo da tentativa de minimização dos 

riscos que ameacem os objetivos da empresa, considerando um modelo estruturado 

em todos os seus níveis, acordando com o apetite de risco e com a tomada de 

decisões pelos seus líderes. (Sardenberg, 2012). 

 

Para COSO (apud Santos, 2002), o gerenciamento de riscos empresariais são 

processos que afetam ás direções, os gerentes e os colaboradores de quaisquer 

organizações. Pode ser empregado em objetivos definidos, projetados para detectar 

eventos potenciais. Deve, ainda, fornecer uma segurança razoável para o êxito dos 

objetivos propostos pelas organizações. Empiricamente, a análise geral dos riscos 

empresariais baseia-se conceito do PDCA (Plan – planejar; Do – fazer; Checkc – 

verificar; Action – atuar de modo correto) (Campos, 2004), considerando 4 etapas do 

raciocínio lógico e sequencial, que subsidia qualquer pensamento sistêmico, como o 

estabelecimento das estratégias, onde o risco empresarial pode ser identificado 

(Plan), avaliado/minimizado (Do), controlado (Check) e contido (Action).   

 

No Quadro 10 são apresentados alguns exemplos de uma classificação na linha de 

pensamento do COSO (apud Santos, 2002), combinada com a classificação de 

Santos (2002). 
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Quadro 10  
Classificação de (exemplos de) riscos empresariais 

 
Nota. Fonte: Santos, P. S. M. (2002). Gestão de riscos empresariais. Osasco: Novo Século Editora. 
 

A classificação de Santos (2002), do risco de sucessão, enquanto um risco 

operacional, é questionável, pois o mesmo considera que a sucessão faça parte da 

parte estratégica de qualquer empresa e, para tanto, demanda planejamento. Sua 

visão como operacional é limitada. Para o presente estudo dissertativo trabalhar-se-á 

com o risco de sucessão enquanto estratégico, pois é este o tratamento que o risco 

empresarial tem em estruturas organizacionais de governança.  

 

De acordo com o COSO (apud Santos, 2002), gerenciar riscos empresariais pode ser 

melhor compreendido se apoiado em algumas atividades ao longo desta gestão. E, 
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embora dentro da literatura específica existem outras referências, para este estudo 

dissertativo as atividades deste próprio comitê são entendidas como as mais 

adequadas, sendo elas: (1) ambiente interno; (2) definindo objetivos; (3) identificação 

do evento; (4) avaliação do risco; (5) resposta ao risco; (6) atividades de controle; (7) 

informação e comunicação; (8) monitoração. 

 

Para melhor compreender acerca do que compete cada uma das atividades, o Quadro 

11 descreve o esperado para cada uma delas. Também, neste, em correlação com o 

risco do fator sucessão, são estabelecidas orientações de aplicação no tratamento do 

risco do fator sucessão. 

 

Quadro 11  
Atividades de risco, segundo o COSO 

 
Nota. Fonte: Santos, P. S. M. (2002). Gestão de riscos empresariais. Osasco: Novo Século Editora. 
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As atividades descritas no Quadro 10, se aplicadas no fator sucessão, podem 

contribuir para o entendimento de um modelo de estrutura organizacional de 

governança de risco, especificamente em empresas familiares. Registra-se que as 

mesmas atividades embasam a estrutura a ser apresentada nos resultados de 

pesquisa deste estudo dissertativo. 

 

2.4.2 Risco na sucessão 

 

A partir do modelo conceitual de 3 Círculos (poder/gestão/sucessão) podem ser 

estabelecidos os riscos empresariais relativos à governança nas empresas familiares 

(Adachi, 2012). A estrutura organizacional da governança é sempre proposta com 

vistas à mitigação de riscos empresariais nos três fatores. (Borges & Lescura, 2012). 

Especificamente, para este estudo dissertativo, a mitigação de riscos tem como foco 

o fator sucessão. 

 

Diversos são os riscos associados aos três fatores, podendo ser identificados 

mediante as análises as características dos agrupamentos dos públicos de interesse 

na empresa, considerando como principais os grupos de interesses ambíguos. 

(Adachi, 2012). A classificação de tais riscos é possível, conforme a apresentação do 

Quadro 9.  

 

A sucessão é tratada, sempre, pela administração da empresa, sendo que cabe ao 

Conselho de Administração o seu planejamento e a garantia do processo sucessório. 

(IBGC, 2007).  

 

Considerando a ocorrência de interesses ambíguos, Casillas, Vásquez & Díaz (2007), 

exemplificam uma situação comum de conflito, a partir de uma empresa familiar cuja 

sucessão idealiza-se, tradicionalmente, para o primogênito – mas que, entretanto, 

esta não é mais uma condição que vigora, comumente. Segundo Borges & Lescura, 

(2012), nos dias de hoje, existem outros fatores que demandam a contrariedade da 

sucessão simplesmente pelo primogênito, tais como: experiência, estudo e formação 

específica, capacidade de liderança e ânsia por gestão. Neste exemplo, todos estes 

fatores podem ser encontrados em outros primos (ou filhos) que já trabalham 

arduamente para aceitarem e assumirem posições, na busca de serem reconhecidos. 
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Nesta situação criada pela expectativa em relação ao primogênito e também em 

relação aos outros primos (ou filhos) incide o conflito. 

 

Melo & Menezes (2008), classificam, tanto os riscos, quanto as vantagens que das 

empresas familiares no processo de transição de primeira para segunda geração. 

Especificamente, em relação aos riscos, os agrupamentos ocorrem a partir dos 7 Os 

da governança corporativa: (1) propriedade, (2) princípios, (3) propósitos, (4) poder, 

(5) processos, (6) práticas e (7) perenidade. Entretanto, os mesmos podem ser 

acrescidos de outros riscos associados, tais como: 

 

(1) Ausência inesperada do fundador – sucessão despreparada; conflitos 
radicais e inegociáveis entre sucessores; desconstrução movida por interesses 
em choque; padrões divergentes entre sucessores; desalinhamento entre 
grupos familiares controladores; conflitos que deságuam na substituição do 
consenso, como prática decisória, pelo exercício do voto; lutas internas pela 
sucessão, não fundamentadas em meritocracia; fragmentação para 
acomodação de interesses;  
(2) Nepotismo – valor da consanguinidade superando o da competência;  
(3) Mistura de papéis – família, sociedade e empresa;  
(4) Decisões de conselhos desconsideradas – prevalência de modelos 
informais de gestão; ausência de regras e de acordos formais, práticas 
oportunistas; desinteresse pela sociedade e pelos negócios por herdeiros 
distantes e inativos. (Melo & Menezes, 2008, p. 131). 

 

Dentre todos os riscos mencionados, segundo Arruda, Madruga & Freitas (2008), em 

grande parte de suas ocorrências, está presente o conflito de agência – sendo este 

conceito principal da governança corporativa –, que se relacionam aos conflitos 

radicais e até mesmo inegociáveis, movidos por interesses em choque, que ocorrem 

nos processos sucessórios. Especificamente, para este estudo dissertativo, 

considera-se o risco associado mediante a ausência do fundador, caracterizando-se 

como risco de sucessão despreparada. 

 

Segundo Adachi (2012), o que comumente tem se observado na literatura específica, 

em relação às empresas familiares e seus processos sucessórios, é que grande parte 

delas estão ‘desaparecendo’ no momento da ‘troca de bastão’, a considerar a 

ausência ou inexistência de planejamentos adequados. A falta destes planejamentos 

leva à um processo sucessório forçado e inesperado – que sempre ocorrem por fala 
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de saúde dos fundadores ou debilidades financeiras da empresa, ou até mesmo pelos 

dois fatores combinados, demandando por reestruturações. 

 

Alguns riscos associados aos fatores dos 3 Círculos, embasando-se no agrupamento 

apresentado, também no Quadro 9, e com os riscos associados ao fator sucessão, 

são apresentados no Quadro 12, que segue. 

 

Quadro 12  
Riscos Associados ao Poder, Gestão e Sucessão 

 
Nota. Fonte: Santos, P. S. M. (2002). Gestão de riscos empresariais. Osasco: Novo Século Editora. 
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2.4.3 Atividades de controle na sucessão 

 

Segundo Migliavacca (2010), gerenciar riscos empresariais contempla algumas 

atividades de controle, cujo foco está na salvaguarda dos ativos das organizações, 

em busca de desenvolvimento dos negócios e de melhores resultados em operações 

que envolvam valores. Segundo Bergamini (2005), dentre as atividades de controle, 

estão os controles internos que visam assegurar às organizações, condições ideais 

para o aumento das perspectivas de desenvolvimento dos negócios, permitindo que 

as empresas se tornem mais competitivas. 

 

Deste modo, segundo Silva & Fossa (2012), pode-se compreender que as atividades 

de controle interno têm a função de mitigar riscos empresariais, contribuindo, ainda, 

para a gerencia de tais riscos no negócio da empresa, pois quando aplicadas 

permitem ações rápidas e segura mediante qualquer tomada de decisão, contribuindo 

para a evidencia de que a governança corporativa esteja relacionada com o 

gerenciamento de riscos empresariais. Segundo o IBGC (2010), o controle interno 

compõe um sistema que objetiva organizar e monitorar fluxos de informações 

corretas, reais e completas do negócio, estendendo-se às atividades financeiras, 

operacionais e legais, e outras demais que apresentem agentes de riscos.  

 

Assim, segundo COSO (apud Santos, 2002), o controle interno pode ser definido 

como uma atividade de controle, que formula e propõe políticas e procedimentos 

dentro da organização, com vistas a assegurar respostas positivas aos riscos. Para 

Wiseman & Barton (2015), este tipo de atividade destina-se a todos os níveis e 

funções da organização, aplicada especialmente no nível estratégico, operacional e 

de comunicação e de cumprimento a algo (compliance).  

 

Os controles internos relacionam-se, assim, com a garantia das informações corretas, 

subsidiadas pelo princípio da transparência. (Bergamini, 2005). Podem, ainda, ser 

definidos como uma forma de planejamento organizacional, cujos procedimentos são 

adotados para salvaguardar ativos, oferecer suporte aos dados contábeis e promover 

a eficiência operacional. (Migliavacca, 2010). Sua essência em controlar incide nas 

atividades controladas para o alcance de objetivos desejados. (Chiavenato & Sapiro, 

2012). Se classificam em controle de prevenção e controle de detecção, sendo que 
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este último se destina a procurar e encontrar erros e anormalidades durante o 

processamento de informações, ao passo que o de prevenção incumbe-se de impedir 

erros ou anormalidades durante o processamento. (Wiseman & Barton, 2015). 

 

Além disso, os controles internos têm o aspecto cíclico e repetitivo como 

características e funcionam sistematicamente, pois cada uma das etapas pode 

influenciar as demais. As etapas são: (1) estabelecimento de objetivos ou padrões de 

desempenho; (2) avaliação ou mensuração do desempenho atual; (3) comparação do 

desempenho atual com os objetivos ou padrões estabelecidos; e (4) tomada de ação 

corretiva para corrigir possíveis desvios ou anormalidades. (Chiavenato & Sapiro, 

2012). 

 

Um ambiente de controle propício à existência de um bom controle interno 
necessita de princípios éticos de retidão e de integridade moral, dos indivíduos 
e da organização; de uma estrutura organizacional adequada para as 
realizações de negócios; comprometimento com a competência e a eficiência; 
formação de uma cultura organizacional; estilo e atitude exemplar dos 
administradores; sistemas, políticas e práticas adequadas. (Migliavacca, 2010, 
p.22).  

 

Para o COSO (apud Santos, 2002), para a atividade de controle interno faz-se 

necessário análises de desempenho e efetivas verificações sobre os ativos para a 

tentativa de mitigação de riscos.  

 

O Quadro 13, na sequência, tipifica alguns controles internos, que foram reunidos por 

Migliavacca (2010). Estes se organizam, geralmente, em diversas formas: (1) por 

políticas estabelecidas claramente dentro da organização; (2) através de normas e 

procedimentos de suporte; (3) por meio da utilização de pessoal adequado, treinado 

e competente; (4) apoiado, ainda, em uma contabilidade eficiente; (5) fazendo uso de 

determinadas técnicas de orçamento; (6) mediante adoção de sistemas adequados; 

(7) pela uso da prática de relatórios gerenciais; (8) mediante constantes revisões 

internas; (9) com a adoção e utilização de programas de qualidade.  

 

Estas mesmas atividades de controle, são agrupadas por alguns autores, como 

Chiavenato & Sapiro (2012), de acordo com suas áreas de desenvolvimento, tais 

como: (1) controles estratégicos – balanços contábeis e os relatórios financeiros; (2) 
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controles táticos – controles orçamentários e a contabilidade de custos; (3) controles 

operacionais – por meio de ações disciplinares.  

 

Quadro 13 
Tipos de controle 

 
Nota. Fonte: Migliavacca, P. R. (2010). Controles internos nas organizações. São Paulo: Edicta. 
 

Deste modo, de acordo com o Quadro 13, considerando os riscos associados às 

empresas familiares, as atividades de controle contribuem para a mitigação das 

perdas eventuais. Conforme Migliavacca (2010), as atividades de controle sempre 

buscam atuar preventivamente mediante à antecipação dos riscos. 
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Especificamente, à profissionalização da gestão é considerado como uma das 

principais atividades de controle para a mitigação dos riscos no processo sucessório. 

De modo geral, a profissionalização é considerada como um processo de substituição 

dos membros da família por agentes externos, e ocorre tanto para membros da família, 

como para não membros. A profissionalização resume-se na formação de gestores e 

ou administradores mediante programas de capacitação e qualificação para a gestão 

do negócio. (Deloitte, 2017b).  Em simples linhas, preparar adequadamente pessoas 

para a realização de atividades previstas faz-se demanda para que os objetivos sejam 

atingidos conforme padrões estabelecidos e planejados. (Oliveira; Albuquerque & 

Pereira, 2012). 

 

Migliavacca (2010), a partir do Quadro 14, sintetizou a relação dos riscos associados 

às atividades dos órgãos de governança, pertinentes ao processo sucessório. O 

referido quadro possibilita o cumprimento dos objetivos deste estudo dissertativo, 

enquanto proposta de avaliação dos riscos inerentes ao fator sucessão e mitigação 

dos mesmos, segundo a estrutura organizacional da governança de organizações 

denominadas familiares. 

 

Quadro 14 
Riscos associados e atividades de controle 

 
Nota. Fonte: Migliavacca, P. R. (2010). Controles internos nas organizações. São Paulo: Edicta. 
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Em consenso, muitos estudiosos concordam que a Governança Corporativa é a 

ferramenta capaz de mitigar os riscos associados, subsidiando as atividades de 

controle. (Oliveira; Albuquerque & Pereira, 2012). 

 

A Governança Corporativa tem ferramentas que possibilitam mitigar os riscos 
de uma gestão fora de princípios estabelecidos e que são amplamente 
divulgados pelas organizações. Esses processos são disciplinados pelas boas 
práticas da Governança corporativa e devem ser acompanhados estritamente 
por aqueles que desejam estar em linha com esse pensamento. (Teixeira, 
2015, p. 12). 

 
 

Registra-se, assim, que o estudo junto às empresas familiares nesta dissertação, tem 

como base o Quadro 14, onde junto às mesmas (empresas) pesquisa-se sobre a 

exposição aos riscos associados, sendo relatados, junto à existência de atividades de 

controles e de órgãos da governança que poderiam atuar de forma a mitigar os riscos 

de forma preventiva. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Sabe-se que o método científico, de modo geral, é caracterizado pelas escolhas 

realizadas perante as opções acerca dos procedimentos sistemáticos quando 

necessárias a descrição e a explicação de uma determinada situação sob estudo, bem 

como ao qual se aplica e à qual objetivo visa a pesquisa. (Coelho Cesar, 2006).  

Passa-se, então, à descrição da metodologia para o desenvolvimento deste estudo, 

considerando suas pretensões de avaliação: (1) Caracterização da pesquisa; (2) 

Universo e unidades de análise; (3) Instrumentos e métodos para a coleta de dados; 

(4) Procedimentos para análise e tratamento dos dados coletados. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

3.1.1 Quanto à natureza 

 

Quanto à natureza, a pesquisa se caracteriza como básica-aplicada (Del-Buono, 

2015), que objetiva gerar novos conhecimentos acerca de um tema específico e 

envolve-se em verdades e/ou interesse coletivos, onde para tanto, aplica o 

conhecimento pelo conhecimento e passa a difundi-lo em uma comunidade 

específica. Guia-se por problemas de pesquisa ou objetivos de estudo. Deste modo, 

caracteriza-se como básica, pois busca entender como os riscos do processo de 

sucessão (verdades coletivas) podem ser mitigados a partir da estrutura 

organizacional da governança corporativa em empresas familiares do agronegócio da 

região mineira do Alto Paranaíba (comunidade específica). 

 

Registra-se ainda que, a pesquisa-básica aplicada geralmente ocorro por meio de 

uma pesquisa-ação, onde o pesquisador encontra-se envolvido com o problema ou 

objetivo de pesquisa, na ocasião do estudo, sendo oportuno o nível de confiança dos 

participantes. (Roesch, 2007). Ou seja, escolheu-se o segmento do agronegócio, 

sendo este o segmento que a autoria desta dissertação está inserida 

profissionalmente, enfrentando todos os riscos providos de empresas familiares que 

perpassam pelo processo sucessório. 
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3.1.2 Quanto ao tipo 

 

Objetivando identificar o Modelo de Três Círculos em empresas familiares, bem como 

o nível de conhecimento dos gestores em relação aos riscos providos dos conflitos do 

processo de sucessório, caracterizando, ainda, os eventos que oferecem riscos ao 

negócio em consequência da inexistência de atividades (ações) de controle em 

empresas familiares, quanto ao tipo o estudo caracteriza-se como uma pesquisa 

exploratório-descritiva. 

 

As pesquisas exploratório-descritivas são aquelas caracterizadas pela sua natureza 

de pesquisa aplicada, envolvendo observação participativa para a avaliação de 

resultados, ou avaliação formativa. (Roesch, 2007).  

 

As pesquisas exploratórias visam proporcionar uma visão geral de um determinado 

fato, do tipo aproximativo. (Gil, 2008). Demanda, ainda, um levantamento bibliográfico 

– ou seja, uma pesquisa bibliográfica. É esta quem vai dar subsídios para a 

fundamentação, haja vista que abrange os processos de leitura, analise e intepretação 

de obras/periódicos/documentos eletrônicos. (Marconi & Lakatos, 2007). A mesma se 

edifica com fundamentação nas principais obras e autores sobre o assunto, bem como 

conta com o apoio da literatura específica, de artigos, de dissertações e documentos 

eletrônicos disponíveis, dadas as circunstâncias da modernidade do tema escolhido, 

estando devidamente referenciado e citado, cumprindo assim com os padrões de ética 

de pesquisa. Registra-se que a literatura específica se prende às publicações 

nacionais, bem como publicações internacionais de artigos específicos, e obras 

nacionais e internacionais de autores renomados nas áreas de: Governança 

Corporativa, empresas familiares e sucessão. Acrescenta-se que, tanto para as 

publicações e obras nacionais, quanto internacionais, priorizou-se aquelas datadas 

entre 2014 e 2017, a considerar a contemporaneidade do assunto. 

 

Já a pesquisa descritiva, objetiva expor/descrever um fenômeno e possui os 

propósitos de descrever as características de grupos que tenham determinadas 

características ou comportamentos. Ainda, se caracteriza por observar, registrar, 

analisar fatos ou fenômenos sem manipulá-los. Em muitos casos, a pesquisa 

descritiva demanda, além da pesquisa bibliográfica, subsídios como a pesquisa 
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documental e/ou de campo. As descrições, podem se edificar com o auxílio da 

pesquisa documental – aquela realizada em documentos não literários, como no caso 

em: planejamentos estratégicos corporativos, contratos sociais, atas de reuniões, 

planos de negócios e demais documentos das empresas que participaram deste 

estudo multicasos. De campo, haja vista que, tanto a exploração, quanto a descrição 

podem ocorrer no local em que o fenômeno de pesquisa acontece, predispondo a 

explicá-lo (Gil, 2008) – ou seja, ocorreu no segmento do agronegócio, na região do 

Alto Paranaíba, com empresas familiares. 

 

3.1.3 Quanto aos meios 

 

Quanto aos meios, opta-se pelo estudo de caso – “uma maneira de se fazer pesquisa 

empírica, investigando fenômenos contemporâneos dentro de contexto da vida real 

de seu pesquisador”. (Yin, 2001, p.23). Representa uma estratégia ideal quando se 

pretende responder pesquisas do tipo ‘qual’, ‘como’ e ‘porquê’. (Polanyi, 1996). 

 

Registra-se que, tem como propósito, a análise exaustiva de uma unidade social ou 

segmento. (Yin, 2001). Nesta análise – ou no estudo de caso – é o pesquisador é 

quem desenvolve o trabalho pessoalmente e, portanto, é um meio de pesquisa dotado 

de vantagens (confiabilidade, rapidez e precisão), pois, sua presença impõe maior 

probabilidade de participação dos pesquisados e não requer de equipamentos 

sofisticados para coleta de dados – o que reduz tempo e gastos. (Polanyi, 1996).  

 

Além disso, a presença do pesquisador pode dar ênfase na compreensão do estudo, 

com base em seu conhecimento tácito; ou seja, no conhecimento que o indivíduo 

adquiriu ao longo da vida, pela experiência pessoal ou profissional e que, de em 

muitas ocasiões é difícil de ser formalizado ou explicado a outra pessoa, pois é 

subjetivo. (Polanyi, 1996). 

 

Assim, neste estudo dissertativo, buscou-se o estudo de múltiplos casos, 

caracterizando-se como estudo multicasos, em organizações de controles familiares, 

sendo este o ambiente em que a autoria deste estudo está inserida. Especificamente, 

estuda-se nas organizações, ‘como’ acontece o gerenciamento dos riscos 

empresariais no fator sucessão. 
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3.1.4 Quanto à abordagem/método 

 

O estudo de caso pode envolver exame de registros, observação de ocorrência de 

fatos, entrevistas estruturadas e não-estruturadas ou qualquer outra técnica de 

pesquisa (Gil, 2009), e que o pesquisador produz relatórios que apresentam um estilo 

mais informal, narrativo, ou com exemplos e descrições fornecidos pelos sujeitos, 

podendo ainda utilizar fotos, desenhos, quadros, colagens ou qualquer outro tipo de 

material que o auxilie na transmissão do caso (GIL, 2008). 

 

Deste modo, quanto à abordagem, a pesquisa caracteriza-se como qualitativa. 

Segundo Bortoni (2008), através do método qualitativo a pesquisa procura entender e 

interpretar os fenômenos que acontecem dentro de um contexto, cabendo ao 

pesquisador percebê-lo e interpretá-lo sob a perspectiva dos atores sociais envolvidos 

na situação estudada 

 

Segundo Roesch (2007), as pesquisas qualitativas – e seus métodos de coleta e 

análise de dados – são apropriadas para as pesquisas exploratório-descritivas. Além 

disso, não se preocupa com comprovações estatísticas, mas sim em conhecimentos 

teóricos-empíricos que subsidiam as considerações acerca da temática. 

 

No presente estudo dissertativo, aborda-se qualitativamente sobre como se dá o 

gerenciamento de riscos no processo sucessório das empresas envolvidas no estudo, 

onde seu registro ocorre por pequenos relatos após observação participativa da 

autoria do mesmo, bem como alguns registros de falas dos gestores das empresas 

familiares do estudo, não se prendendo ao consenso de achados, mas sim aos 

registros que as caracterizem para se chegar ao cumprimentos dos objetivos 

delineados, inicialmente, neste estudo. 

 

3.2 Universo e unidades de análise 

 

O universo de análise deste estudo de caso é o segmento de agronegócio, do Alto do 

Paranaíba. Segundo Amâncio (2016, p. 1), “o Brasil é um país cheio de características 

favoráveis ao Agronegócio, como o clima, o solo e a abundância de água. O setor é 

destaque na economia brasileira e além do crescimento acelerado”. 
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Diante do atual cenário da crise econômica, o Produto Interno Bruto [PIB] do 

Agronegócio ainda se sobressai, com um aumento de 1,79% nos primeiros cinco 

meses de 2016. (Amâncio, 2016). Com base nos dados estatísticos publicados, o 

agronegócio representa a âncora da economia brasileira. A crise econômica chegou 

em diversas áreas, entretanto, o agronegócio continua a trabalhar e vem sustentando 

a economia brasileira e também o estado de Minas Gerais (Correio de Uberlândia, 

2012).  

 

Em fevereiro de 2017, o G1 Triângulo Mineiro (2017), divulgou dados sobre os bons 

índices de evolução econômica do Alto Paranaíba: 

 

Dentre as 43 cidades da mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, 
nove apresentaram resultados positivos no último Indicador de Atividade 
Econômica Municipal [IAEM] referente a novembro de 2016. A pesquisa é 
realizada pela Conjuntura e Mercados Consultoria [CMC], projeto de extensão 
vinculado à Universidade Federal de Juiz de Fora [UFJF], e monitora 
mensalmente a evolução da economia em todos os municípios mineiros. (G1 
Triângulo Mineiro, 2017, p. 1). 

 

Segundo a Associação Mineira de Municípios [AMM], (2017, p.1), “a geração de renda 

no Estado de Minas Gerais tem como uma de suas características centrais o alto grau 

de concentração regional”. 

 

A região do Alto Paranaíba é bastante propícia ao Agronegócio, onde não são 
produzidas simplesmente comoditties (grãos, carnes, leite) e sim produtos com 
valores agregados (produção de sementes, frigoríficos, laticínios, algodoeira). 
Além disso, há uma boa diversificação em termos de produtos e aplicação de 
alta tecnologia, o que resulta em elevada produtividade e boa qualidade dos 
produtos. Ressaltou também que as Cooperativas são importantes parceiros 
no segmento do agronegócio regional, por atuarem em praticamente toda 
cadeia produtiva e em vários segmentos (Amâncio, 2016, p. 1). 

 

Ainda segundo a AMM (2017), a maior concentração de atividade econômica para a 

região do Alto Paranaíba está na agropecuária. Esta região é uma das dez regiões de 

planejamento do Estado de Minas Gerais. Pertence, juntamente com o Triângulo 

Mineiro, à Mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba (IBGE, 2016) – 

conforme a Figura 8, que segue. 
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Figura 8. Triângulo Mineiro e Alto do Paranaíba. 
Nota. Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (2016). Minas Gerais. Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios Contínua. Recuperado em 15 de maio de 2017 de 
<http://www.ibge.gov.br/estadosat/perfil.php?sigla=mg>. 
 

O Quadro 15, organizado a partir dos dados coletados pelo Censo do IBGE de 2012, 

exibe as maiores cidades. 

 

Quadro 15 
Maiores cidades de acordo com o Censo do IBGE de 2012. 

Município do Alto do Paranaíba-MG População (Censo de 2012) 
Patos de Minas 140.950 

Araxá 95 888 
Patrocínio 83.882 

Monte Carmelo 46.055 
São Gotardo 32.452 

Carmo do Paranaíba 29.777 
Coromandel 27.562 
Sacramento 24.283 

Ibiá 23.547 
Lagoa Formosa 17.293 

Nota. Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (2012). Censo Demográfico. Recuperado 
em 15 de maio de 2017 de <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2012/>. 
 

Segundo o Diário do Comércio (2017), em uma publicação que divulgou resultado dos 

cinco municípios que mais geram empregos em Minas Gerais, Patrocínio, São 

Gotardo e Patos de Minas merecem destaque no setor de empregos na agropecuária. 
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Dentro dos aspectos metodológicos de pesquisa, sabe-se que a escolha das unidades 

de investigação deve ser realizada mediante critério de avaliação do problema de 

pesquisa ou de situação problema que preocupa o investigador. (Godoy, 1995). Para 

escolha das unidades de investigação, quanto para a determinação da amostra de 

pesquisa, levou-se em consideração o critério da etnografia. 

 

A etnografia pode ser entendida como a arte e a ciência de descrever uma 
cultura ou grupo, ou dos eventos que ocorrem na vida de um grupo – com 
especial atenção para as estruturas sociais e o comportamento dos indivíduos 
enquanto membros do grupo – bem como a interpretação do significado desses 
eventos para a cultura do grupo. (Godoy, 1995, p.28). 

 

As unidades são 4 empresas do agronegócio, de controle familiar, de capital fechado. 

Visando a preservação das identidades das empresas pesquisadas, as mesmas foram 

ocultadas e renomeadas. Deste modo, no presente estudo dissertativo, as mesmas 

passam a atender pelos codinomes: Empresa Alfa, Empresa Beta, Empresa Gama e 

Empresa Delta. De modo geral, as empresas do estudo encontram-se num universo 

de 30 a 80 colaboradores e faturam entre R$ 5 a 15 milhões ao ano. A caracterização 

completa das mesmas dar-se-á no capítulo de resultados, na sequência. 

 

Segundo Roesch (2007), as pesquisas realizadas em empresas não são fáceis, haja 

vista que nem todas prontificam-se ao fornecimento de informações, principalmente, 

perante a busca de informações com empresas do mesmo segmento/negócio. 

Entretanto, segundo a autoria deste estudo, não foram encontradas grandes 

dificuldades de acesso às informações das empresas que participaram da pesquisa, 

o que facilitou a caracterização de cada uma delas, assim como as observações 

participativas que permitiram que todos os objetivos preliminares fossem cumpridos, 

servindo de base para se responder à questão investigativa, ou situação problema de 

pesquisa. 

 

Como a metodologia de estudo de caso é permissiva, as empresas participantes do 

estudo foram escolhidas por conveniência, ou seja, não existe um critério que 

determine ou padronize a escolha das empresas. Estas por sua vez, foram eleitas a 

partir de critérios particulares da autoria deste estudo, a considerar que o mesmo se 
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encontra inserido no âmbito deste segmento (agronegócio), na região específica do 

Alto Paranaíba.  

 

Assim, a escolha por conveniência considerou: (1) a regionalidade/etnografia; (2) o 

conhecimento/a familiaridade do segmento por parte do pesquisador; (3) a facilidade 

de acesso às empresas por parte do pesquisador, considerando contatos previamente 

já existentes com as mesmas. Acredita-se que esta condição (conveniência) possa 

reduzir a resistência das empresas quanto ao fornecimento de informações ao 

pesquisador, aproximando o estudo realizado à confiabilidade em relação à 

exploração e à descrição dos dados coletados.  

 

Inicialmente foram contatadas 7 empresas do segmento, onde por meio de contato 

telefônico a autoria deste estudo apresentou a proposta de pesquisa aos gestores. Na 

sequência, um pequeno esboço da pesquisa contendo os objetivos e justificativa da 

pesquisa foi encaminhado aos e-mails destes gestores. Um novo contato telefônico 

foi realizado para o aceite (ou não) de participação do estudo, onde o retorno positivo 

veio de 4 empresas. Às mesmas foi, ainda, explicado como funcionaria a pesquisa, foi 

comunicado sobre a preservação das identidades e sobre a não divulgação de 

números que possam ser considerados como informações privadas, bem como sobre 

a necessidade de entradas e participações do pesquisador (no caso, da autoria deste 

estudo dissertativo) em reuniões, e necessidade de acesso a documentos para 

análise do pretendido. Por fim, o pesquisador/autor se comprometeu a encaminhar 

uma cópia final do estudo, para que os gestores se beneficiem com os resultados, por 

meio da reunião de informações e mapeamento de um segmento específico em que 

estão inseridos. 

 

3.3 Instrumentos e métodos para a coleta de dados 

 

A coleta de dados cumpre-se a partir de 3 critérios, a saber: (1) documentos 

empresariais, tais como: estatutos sociais, registros de reuniões, materiais de 

planejamento e organogramas; (2) roteiros de entrevistas/questionários, que foram 

aplicados nas entrevistas com os proprietários ou sócios (família); (3) observações 

participativas em reuniões das empresas familiares em estudo, com vistas a avaliar 

eventos e situações dos sujeitos envolvidos. 
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Ressalta-se que para a realização da coleta dos dados (a partir dos 3 critérios já 

descritos), a literatura especifica sobre metodologia do trabalho científico é permissiva 

a três métodos de comunicação a serem adotados – método pessoal, método 

telefônico e método eletrônico. O método pessoal se concretiza pelo agendamento da 

visita pelo pesquisador nos escritórios que o mesmo pretende entrevistar. Neste 

mesmo método, os dados foram registrados mediante conversa informal e 

descontraída ou mediante ponderação das questões diretas, simulando um 

interrogatório. No método telefônico coube ao pesquisador registrar, em um formulário 

de questionário, as respostas dos respondentes à medida que as questões foram 

ponderadas. O método de comunicação eletrônica permitiu ser realizado pela 

utilização de um programa específico com suporte de webcam ou por e-mail (Gil, 

2010). Para o presente estudo dissertativo, foram utilizados todos estes métodos de 

comunicação, conforme evento ou contexto dos dados a serem coletados. 

 

3.3.1 Documentos empresariais 

 

Em relação aos documentos, a coleta e análise dos dados ocorreu no período de 

agosto de 2016 a maio de 2017, contribuindo para a validação das informações 

coletas pelas entrevistas realizadas com sócios ou proprietários. Segundo Marconi e 

Lakatos (2007), uma pesquisa documental consiste em observar registros para se 

obter informações, examinando ainda, fatos e evidências no ambiente de pesquisa. 

 

Para o referido estudo dissertativo, os documentos empresariais utilizados para a 

coleta de dados organizam-se no Quadro 16, na sequência.  A decodificação dos 

documentos, estruturada pelo autor/pesquisador, permitirá que os resultados (e suas 

análises de resultados, estruturadas no capítulo seguinte) sejam melhor 

compreendidos.  

 

Para o acesso aos documentos do referido Quadro, o autor enviou por e-mail uma 

solicitação de autorização aos gestores das empresas do estudo. Todas as empresas 

participantes foram solícitas, deixando os respectivos encarregados dos setores 

autorizados para concessão dos documentos para a análise do autor/pesquisador. 

Este, por sua vez, padronizou em um formulário de anotações, os achados comuns e 
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os achados específicos sobre cada empresa em estudo, para utilização na elaboração 

dos relatórios a serem exibidos no capítulo de resultados. 

 

Quadro 16  
Documentos de Pesquisa  

Caso  
Código do 

Documento  
Nome do Documento  

Alfa  Doc. Alfa 1  Planejamento Estratégico Empresarial Corporativo [PEEC] 

Alfa  Doc. Alfa 2 Contrato Social  

Alfa  Doc. Alfa 3 Registros de reuniões  

Alfa  Doc. Alfa 4 Organogramas  

Beta  Doc. Beta 1  Contrato Social  

Beta  Doc. Beta 2   Registros de reuniões  

Beta  Doc. Beta 3   Plano de Negócio  

Beta Doc. Beta 4   Organograma  

Gama  Doc. Gama 1 Contrato Social  

Gama  Doc. Gama 2  Registros de reuniões  

Gama  Doc. Gama 3 Plano de Negócio  

Gama  Doc. Gama 4  Organograma  

Delta Doc. Delta 1  Contrato Social  

Delta Doc. Delta 2   Registros de reuniões  

Delta  Doc. Delta 3   Organograma  
Nota. Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

 

3.3.2 Roteiro de entrevistas 

 

O principal critério de coleta de dados se deu por meio da utilização de roteiros de 

pesquisa – ou entrevistas semiestruturadas – são técnicas padronizadas de coletas 

de dados para estudos exploratórios e descritivos. (Gil, 2009). As mesmas devem ser 

elaboradas com base em um questionário totalmente estruturado, onde as perguntas 

devem ser previamente elaboradas e seguidas. Devem ser formuladas para atender 

ao interesse do investigador e não para os respondentes, onde cada questão deve vir 

acompanhada por uma lista de prováveis fontes de evidência – ou seja, devem vir 

acompanhadas por uma lista de prováveis respostas para o que se pretende saber. 

(Yin, 2001). 
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Além disso, uma profunda entrevista é bem demorada e requer habilidade do 

entrevistador, tendo este como objetivo entender o significado que os entrevistadores 

atribuem às questões e às situações em contextos que não foram estruturados 

anteriormente a partir das suposições do pesquisador. (Gil, 2009). 

 

Para Boni e Quaresma (2005), o questionário é sempre viável devido às questões de 

custo e tempo. É um dos meios de coleta de informações para pesquisas descritivas, 

através do método da comunicação. O método de comunicação pode ser classificado 

quanto à forma, podendo ele ser por contato pessoal, contato telefônico ou por contato 

eletrônico. 

 

Assim, adota-se para este estudo multicasos a técnica de entrevista utilizando-se de 

um roteiro de questionário aplicado nessas entrevistas, sendo um modelo adaptado 

de um questionário estabelecido pelo IBGC (2008), na realização da pesquisa sobre 

governança em empresas familiares – segundo Apêndice deste estudo dissertativo. 

 

Acrescenta-se que o roteiro de entrevistas – questionário – foi constituído por 

questões técnicas (ficha técnica, com 15 questões aberta e diretas) e questões gerais 

(roteiro geral, formado por 25 questões abertas, sendo que em muitas delas alguns 

critérios para a composição das respostas são, também, estruturados).  

 

A coleta e análise dos dados, por meio de entrevistas, ocorreu no período de agosto 

de 2016 a maio de 2017, sendo previamente agendadas, de acordo com a 

disponibilidade das empresas em estudo. Durante as entrevistas, anotações diversas 

forma realizadas, bem como algumas falas importantes foram gravadas para a 

transcrição literal, sempre que necessário. Entremeio às descrições dos casos em 

estudo, no capítulo que segue, utilizar-se-á de termos identificadores, para a 

diferenciação dos demais critérios de coleta dedados, a saber: ‘o entrevistado’, ‘nas 

entrevistas’, ‘o entrevistador’.  Registra-se que, quando relevantes, algumas 

transcrições literais das falas dos entrevistados entremeiam o relatório de resultados, 

contudo não se esgotam em sua análise, sendo meramente elucidativas para as 

ponderações formuladas pelo autor/pesquisador, mediante sua observação 

participativa na pesquisa. 
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Os respondentes/entrevistados envolvidos foram os sócios-proprietários e gestores 

atuais das empresas do estudo, com os quais foram mantidos contatos desde a fase 

inicial de pesquisa deste estudo dissertativo. Elegeu-se, para tanto, como 

respondente/entrevistado o sócio encarregado da gestão da empresa, embora 

necessariamente este não detenha o maior número percentual na sociedade, deste 

modo foram 4 os respondentes/entrevistados. 

 

3.3.3 Observação participativa 

 

Durante o período de coleta de dados, o pesquisador participou de alguns encontros 

gerais, na região do Alto Paranaíba, que envolvem o agronegócio. Estes encontros 

(como feiras, exposições e rodada de negócios) facilitaram, ainda mais, a 

aproximação do mesmo com as empresas em estudos, bem como a compreensão do 

ambiente competitivo na qual estão inseridas. 

 

Além disso, a observação participativa se deu por meio de frequências do pesquisador 

em assembleias, em reuniões com familiares que desempenham funções nas 

empresas em estudo. No período de coleta de dados, as portas das empresas foram 

abertas ao pesquisador para que este pudesse conhecer todos os ambientes das 

empresas, estando presente em conversas informações com todos os órgãos das 

estruturas organizacionais de tais empresas. Esta presença do pesquisador, in loco, 

segundo Gil (2009), funciona como uma forma de colaborador com o contexto, haja 

vista que seu conhecimento empírico, aliado ao tácito, permitem que o pesquisador 

explore melhor os pesquisados. 

 

Durante o período de observação participativa, o autor/pesquisador realizou diversas 

anotações que fizeram parte dos achados da pesquisa, edificando um banco de dados 

coletados, que foram devidamente utilizados no momento do relatório de resultados 

deste estudo dissertativo. Além disso, algumas cópias de atas de reuniões, de 

propostas de planejamentos e de relatórios gerenciais também foram disponibilizadas, 

por parte das empresas participantes do estudo, para o autor/pesquisador. Registra-

se que, sendo assim, o autor/pesquisador não encontrou entraves para a coleta dos 

dados necessários para a elaboração dos resultados e para o cumprimento dos 

objetivos de pesquisa. 
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3.4 Análise e tratamento dos dados coletados 

 

A análise e o tratamento dos dados de pesquisas de abordagem qualitativa envolvem 

tanto a validade quanto a confiabilidade dos dados coletados, funcionando como uma 

forma de interpretar, impedindo a objetividade científica. Assim, considerando os 

critérios de coleta de dados, os resultados acontecem por meio da análise conteúdo. 

 

Para resultar em uma boa análise, o pesquisador precisa deixar claro como conseguiu 

chegar a uma conclusão e elaborar o conjunto de procedimentos de forma intuitiva 

(Gil, 2009). Citações diretas captadas ao longo das entrevistas são destacadas na 

análise dos casos.  A análise, estende-se, ainda, até uma discussão proposta entre 

os resultados coletados e a literatura especializada sobre os mesmos. Deste modo, 

torna-se confiável as considerações finais a serem estabelecidas sobre o estudo, 

respondendo a todos os objetivos estruturados, bem como seus pressupostos de 

pesquisa. 

 

Já, a análise do conteúdo, deu-se por meio das investigativas nos documentos 

empresariais, possibilitando a extração de respostas ao problema e aos objetivos 

pesquisados de forma a possibilitar ao pesquisador entender e capturar a perspectiva 

dos respondentes descritos nos textos dos documentos disponibilizados. A análise do 

conteúdo obedeceu ao critério de Bardin (1977), ocorrendo por: (1) pré-análises; (2) 

descrições analíticas e; (3) interpretações inferenciais (indução). Principalmente as 

descrições analíticas e as interpretações inferenciais sustentam a estruturação do 

capítulo de resultados, que segue. 

 

Acrescenta-se ainda que, os dados coletados foram exibidos por meio de figuras, 

quadros e descrições, quando as informações a serem produzidas se justificaram, 

bem como para dar maior dinamicidade para a compreensão dos dados coletados e 

analisados, fazendo parte da estrutura informal permissiva dos estudos de caso (Yin, 

2001; Gil, 2009). 

 

Registra-se, por fim que, em relação ao tratamento dos dados que subsidiam a análise 

do conteúdo, neste estudo dissertativo a preocupação com a confiabilidade esteve 

presente deste os primeiros contatos com a literatura, através do arquivamento e 
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catálogo de todas as referências utilizadas, bem como com a tabulação das principais 

referências para a qualquer momento permitir a verificação. Os levantamentos de 

dados – desde a definição dos objetivos – são registrados de alguma forma, na maioria 

das vezes, no formato de um relatório resumido com informações sobre a data, local, 

assunto e dados obtidos. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Identificação dos casos em estudo 

 

Os casos foram estudados durante o período de agosto de 2016 a maio de 2017, por 

meio de entrevistas e pesquisa-ação (com base no roteiro IBGC), com empresas do 

segmento do agronegócio. Deste modo, a primeira caracterização/enquadramento 

das empresas em estudo está representada na Figura 9, seguido as indicações do 

modelo tridimensional de desenvolvimento da empresa familiar (IBGC, 2007). 

 

 
Figura 9. Caracterização tridimensional de desenvolvimento das empresas familiares em estudo. 
Nota. Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. (2007). 
Governança corporativa em empresas de controle familiar. São Paulo: Saint Paul Editora Ltda.  
 
 
Percebe-se que as empresas Beta e Delta têm semelhanças se considerados o 

estágio de desenvolvimento, sendo esta observação realizada pelo pesquisador por 

meio da observação participativa. As referidas empresas têm o hábito de trocar 

informações, têm afinidade de seus proprietários, bem como a disponibilidade de 

ajuda comum, haja vista que se encontram em um período de preparação, mesmo 

que informal, de seus sucessores (membros familiares). 
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No Quadro 17 outras características foram reunidas, mediante observação 

participativa, durante as visitas nas empresas em estudos, sendo estas caracterizadas 

também segundo o modelo dos três eixos (IBGC, 2007). 

 

Quadro 17  
Caracterização tridimensional de desenvolvimento das empresas e estudo 

 
Nota. Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 
 

O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, em publicação recente, exibiu um 

novo layout para o modelo tridimensional de desenvolvimento da empresa familiar, 

criado pelo grupo de Harvard. O mesmo caracteriza o desenvolvimento temporal das 

empresas familiares, bem como expõe seus estágios evolutivos, com base na 

transição de cada um dos círculos da Teoria dos Três Cursos, conforme a Figura 10, 



83 
 

e que também será fonte de fundamentação para as análises dos resultados do estudo 

multicasos desta dissertação. 

 

 
Figura 10. Modelo Tridimensional de Desenvolvimento da Empresa Familiar. 
Nota. Fonte: Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. (2016). Governança da família empresária: 
conceitos básicos, desafios e recomendações. São Paulo: IBGC 
 

A empresa Alfa é, dentro das empresas em estudo, considerada como a maior. Na 

atualidade, tem uma estrutura organizacional consolidada (Doc. Alfa 2), que 

contempla poucos requisitos da GC. Atua no segmento do agronegócio, no Alto do 

Paranaíba, há 12 anos e sua fase atual é a de maturidade, em função dos critérios 

adotados pela matriz de desenvolvimento (Figura 7). A constituição societária é hoje 

de 2 jovens irmãos, tendo como fonte de preocupação a profissionalização constante 

do seu negócio – ou seja, a necessidade de ter pessoas no negócio que não sejam 

da família, haja vista que não têm interesse em envolver a família no processo 

sucessório, além de ser uma forma de preservação e controle dos negócios. A 

participação executiva dos membros familiares é, devidamente, documentada (Doc. 

Alfa 2; Doc. Alfa 3). 

 

A profissionalização pretendida pela Empresa Alfa é, nos dias de hoje, estudada 

quando o assunto é a manutenção e a sobrevivência dos negócios (empresas) 

familiares, principalmente no que tange os processos sucessórios, como registrado 

por Lima & Assif (2015). Em suas palavras:  
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Há estudos que indicam que a sobrevivência de empreendimentos familiares 
tem forte relação com o processo sucessório, à profissionalização de quadros 
e aos conflitos entre integrantes da família. [. . .]  A cultura e a filosofia de vida 
da família interferem bastante no estilo de gestão. (Lima & Assif, 2015, p. 2). 

 

A Empresa Beta tem, em sua base familiar, a cultura recomenda um processo 

sucessório que ocorre ‘de pai para o filho primogênito’ e, desta forma este processo 

sucessório vem acontecendo já há algum tempo (Doc. Beta 2). Deste modo, percebe-

se a influência cultural nas decisões da família. 

 

No caso estudado, percebe-se em linha com Petró & Castro (2016), que a cultura 

familiar é sempre um quesito que influencia nos processos decisórios e que acontece 

em empresas familiares e, por ser tão comum, poder-se-ia se tonar um dos fatores 

(ou o quarto fator) para compor, nas empresas familiares, a estrutura organizacional 

de governança. Além do fator cultural, a questão dos valores é outro indicador e 

caracterizador de empresas familiares. A empresa familiar é sempre aquela que está 

“identificada com os valores de uma família há pelo menos, duas gerações, resultando 

daí uma influência recíproca, tanto na política geral da firma, como nos interesses e 

objetivos da família” (Lima & Assif, 2015, p. 4). 

 

Ainda, sobre a Empresa Beta, a mesma já tem 37 anos de atuação no segmento do 

agronegócio na região do Alto do Parnaíba e enfrenta, na atual fase, o momento de 

passagem do bastão no processo sucessório, onde a gestão já está passando os 

herdeiros, pois até então prevaleceu a sociedade existente entre irmãos de primeira 

geração. 

 

A Empresa Gama, como a Empresa Beta, também sofre influência da cultura familiar. 

Entretanto, especificamente nesse caso, os herdeiros são crianças, e o filho 

primogênito é bem jovem, ainda. Também participa da sociedade a matriarca (Doc. 

Gama 1). O único irmão (controlador e proprietário), do atual administrador, no 

momento do falecimento do pai, abdicou da constituição societária (Doc. Gama 3). 

Nesta empresa a preocupação com o processo sucessório não é priorizada, haja vista 

que ainda levará um bom tempo para que fato venha a se propor e, por conta deste 

controle centralizador, o sócio filho não tem porquê e nem com quem discutir questões 

acerca do negócio, ele apenas compartilha suas decisões e informações com seus 
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colaboradores que têm mais expertise e mais tempo de trabalho no segmento do 

agronegócio.  

 

No caso estudado, percebe-se em linha com Grosman, Okhmatovskiy & Wright 

(2016), que tal compartilhamento de decisões e informações permite a classificação 

da Empresa Gama como uma empresa que trabalha em equipe. “Informação é o 

combustível das empresas. Muitos dizem que os dados são o novo petróleo, porém, 

precisam de tratamento especial para serem transformados no combustível das 

empresas, que é a informação” (Deloitte, 2017a, p. 9). 

 

A Empresa Delta é a empresa, dentre as demais do estudo, considerada como a mais 

antiga administrada pelos sócios atuais, estando já na terceira formação societária 

(terceira geração) (Doc. Delta 2). Ou seja, estar na terceira geração, sem sombra de 

dúvidas, a caracteriza como familiar, pois, “uma empresa é considerada familiar 

quando a mesma é passada para a segunda geração da família (Lima & Assif, 2015, 

p. 4). A profissionalização é discutida informalmente nesta organização, tanto por 

parte dos membros familiares e dos não familiares. Além disso, a formalização da 

gestão é uma característica do proprietário controlador. Mediante a entrada das filhas 

no processo de gestão, bem como a entrada da primogênita na constituição societária, 

a mesma (organização) caracteriza-se como um tipo de empresa que a família está 

entrando na gestão da organização.  

 

4.2 Caracterização da Governança Corporativa e da sucessão dos casos em 

estudo 

 

4.2.1 Governança Corporativa e sucessão da Empresa Alfa 

 

A Empresa Alfa foi a percursora de outras empresas, que mais tarde, se 

caracterizaram como um grupo. Detalhes deste histórico não serão tão expostos para 

a conservação da confidencialidade de suas estratégias – como por exemplo, 

constituições de empresas distintas, especializadas em diversas áreas do 

agronegócio. 
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A Empresa Alfa que deu origem a este grupo, nasceu com dois irmãos. Diante de 

experiências negativas, veio o insucesso da empresa familiar, passando por uma fase 

de desestabilização financeira até a conclusão do seu fechamento legal, após 

consolidação de seus passivos. Uma nova empresa se formou a partir dos dois novos 

irmãos sucessores em sociedade com um outro amigo da família. 

 

Tem um faturamento anual na casa de R$ 15 milhões. Seu estatuto é regularizado, 

de acordo com a sua constituição societária (Doc. Alfa 2). Tem composição societária 

de 33,3% para cada um dos sócios. Entende-se, assim, que a empresa se caracteriza 

como familiar, haja vista a concentração de maior parte do direito de controle (pelos 

irmãos deterem 66,6%). Entretanto, segundo entrevista realizada, todos os sócios 

ignoram esse ‘controle familiar’, entendendo que a empresa familiar é aquela que só 

se constitui e é gerida por pais e filhos que trabalham na mesma, com novos herdeiros 

no futuro. 

 

Não existem descendentes de sócios ocupando cargos executivos na empresa. 

Segundo seu Plano Estratégico Corporativo (Doc. Alfa 1), tem como premissa a 

impossibilidade de participação dos mesmos membros até o terceiro grau na gestão 

das empresas. 

 

Entretanto, segundo a Teoria dos Três Círculos, e com base na concepção de 

Sampaio et al. (2015), existe uma concentração de membros familiares e um outro 

executivo sem o vínculo familiar atuando na gestão dos negócios. Mesmo cientes de 

um risco de atuação de membros da família, na continuidade do negócio, o sócio não 

familiar acaba se tornando dependente dos demais. 

 

Um dos irmãos entende que na sociedade, existe um Conselho de Administração e 

este se forma a partir dos 3 sócios, subsidiados por um gestor especializado em 

finanças, responsável por algumas decisões. Segundo a literatura especializada, um 

conselho de administração assegura, de modo sustentável, a maximização do valor 

da empresa a longo prazo, além de lhe serem atribuídos poderes de decisões de 

qualquer tipo de questão considerada como fundamental, e aplicações de estratégias, 

decisões por opções de investimentos, aquisições, remunerações, dentre outros.  

(OECD, 2017). 
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Segundo os dois irmãos, em entrevista, na empresa existe um acordo societário – um 

Plano Estratégico Empresarial Corporativo (Doc. Alfa 1) – que se encontra disponível 

e com fácil acesso, objetiva a garantia de um plano sucessório perene, regulamentos 

para entradas e saídas de membros da sociedade. Ainda, neste acordo societário, 

não é de direito de um dos sócios a indicação para a diretoria, senão que os demais 

estejam de acordo. 

 

Nosso Plano Estratégico Empresarial Corporativo é bem formulado, onde todas 
as informações devidas estão inseridas nele, e sempre que necessário, ele é 
reformulado. Exibe informações básicas e regras e diretrizes mais específicas 
da empresa. Ele funciona para a nossa empresa como uma espécie de ‘Bíblia’, 
disponível para ser consultado por todas as partes interessadas e envolvidas. 
(Entrevistado Empresa Alfa). 

 

Mediante análise documental (Doc. Alfa 1), e mediante achados nas entrevistas, o 

Plano Estratégico Empresarial Corporativo ultrapassa as características de acordo, e 

passa a funcionar como um contrato entre acionistas, com caráter multilateral entre 

as partes. Além disso, em outros documentos analisados (Doc. Alfa 2), clausulas 

preventivas são expressas para possíveis diferenças, regendo assim a proteção de 

todas as partes para eventuais divisões de lucros. Neste mesmo, são especificados 

pontos sobre a alienação de controle, de tomada de decisões relevantes por parte dos 

sócios, para possibilidades de vendas em caso de alienação de controle (tag along) 

ou avaliações economicamente embasadas – e não contabilmente embasadas –, para 

tal possível alienação. 

 

“Muitas organizações constroem sua cultura, estrutura, normas, objetivos e 

procedimentos baseados em alguns valores, geralmente de seus fundadores ou 

reproduzindo valores da sociedade em que estão inseridos” (Lima & Assif, 2015, p. 

10). Deste modo, acredita-se que a precaução em documentar, especifica e 

preventivamente, possíveis acontecimentos (Doc. Alfa 1; Doc. Alfa 2) reflete a cultura 

de seus sócios fundadores, em ocasião do insucesso de suas primeiras tentativas de 

constituição de empresas. As normas e objetivos de tais documentos refletem, 

segundo Caspar, Dias & Elstrodt (2016), uma estratégia preventiva de seus 

fundadores para com a cautela da sociedade em que estão inseridos. 
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Em relação às estratégias do negócio, ou até mesmo do processo de divulgação 

(interna) das ações de gestão, segundo os sócios entrevistados, não existem reuniões 

eventuais ou periódicas para o tratamento dos casos. Entretanto, agem conforme 

recomenda a literatura disponível, onde segundo Mazzioni et al (2016), a gestão da 

organização considera os interesses comuns, tanto dos acionistas, quanto dos 

stakeholders. 

 

Em muitas ocasiões, na verdade, na maioria, o que vale é o consenso, junto 
aos valores organizacionais que prezamos. Na empresa, somos cientes de que 
deve imperar o bem comum e o interesse coletivo, e quando decisões de 
interesses coletivos devem ser tomadas, mesmo dispensadas as reuniões, as 
decisões são tomadas com clareza e transparência. (Entrevistado Empresa 
Alfa). 

 

Lembrando o citado, os sócios consideram que o papel do conselho de administração 

é diferente do o papel da diretoria executiva, embora não exista comitê de conselho 

de administração formalizado, sendo este formado pelos 3 sócios que, segundo os 

documentos (Doc. Alfa 4), fazem parte também da diretoria executiva. Não existe, 

também, assessoria eterna especializada, mas uma auditoria interna positivada, 

pautada nas normas da série International Organization for Standardization 9000 

[ISO], que designa um grupo de normas técnicas que estabelecem um modelo de 

gestão da qualidade para organizações em geral, qualquer que seja o seu tipo ou 

dimensão. (ABNT, 2015). 

 

A Empresa Alfa, embasada na legislação em vigência, organiza relatórios 

(demonstrações financeiras) para o acompanhamento dos sócios e, parcialmente, 

exibe resultados para os colaboradores. Embora a empresa possua um website, ela 

não promove a divulgação se seus números no mesmo, nem tampouco constituição 

societária ou práticas de GC adotadas. Somente estão disponibilizados o histórico, 

sua missão, visão, valores adotados e portfólio de produtos/serviços. 

 

Segundo Hattell (2017), qualquer sistema de controle interno, instalado em uma 

empresa, deve contemplar o controle administrativo, o controle financeiro, o controle 

de recursos humanos, o controle da tecnologia e do sistema de informação, bem como 

normalizar e padronizar processos, além de traçar ações estratégicas. Deste modo, 
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de acordo com a observação participativa, percebeu-se que a Empresa Alfa está de 

acordo com a literatura especializada. 

 

De acordo com as entrevistas realizadas, a empresa em estudo não publica seus 

demonstrativos financeiros; entretanto, é sempre auditada externamente por uma 

empresa de auditoria externa contratada (sendo este um órgão independente da 

constituição societária). Inexiste, na Empresa Alfa um conselho fiscal e essa função é 

devidamente realizada pelo conselho de administração. Em processo de observação 

participativa, quando questionado sobre a inexistência de tal conselho específico, 

obteve-se a resposta de que a transparência com a qual a empresa é administrada 

passa a garantir o interesse comum, sendo dispensável demais conselhos que 

tendem a burocratizar decisões. 

 

Mediante entrevista, percebeu-se em unanimidade, segundo seus sócios, que existe 

uma separação entre os ativos pessoais dos sócios da empresa e dos ativos da 

empresa, não estando misturados os recursos pessoais com os recursos da empresa. 

Esta prática, segundo Ribeiro & Valdisser (2017), já mostra uma certa 

profissionalização da gestão; profissionalização essa tão demandada hoje, segundo 

o portal Administradores.com (2017), justificando-se pela crise pela qual a economia 

perpassa, onde as empresas estão sendo comprometidas pelas turbulências políticas. 

 

Algumas das regras sugeridas como boas práticas pelo IBGC (2007; 2016) são 

estabelecidas nos documentos da Empresa Alfa (Doc. Alfa 2), por meio das 

cláusulas/regras dos contratos da organização. Dentre elas, destacam-se as regras 

que versam sobre procedimentos/tratamentos de transações em ocasiões de conflitos 

de interesses entre os sócios, bem como sobre os procedimentos de transações 

realizadas em ocasiões de equidade em relação ao mercado. Entretanto, percebeu-

se a inexistência de regras que impeçam empréstimos realizados para o 

favorecimento do controlador ou de qualquer outra parte relacionada. A literatura 

especializada recomenda o contrário; ou seja, recomenda que: 

 

Para preservar a harmonia entre os sócios e o gestor não familiar, nada como 
definir limites de forma transparente desde o início da parceria e rever esses 
parâmetros de tempos em tempos. Assim como a família não pode desrespeitar 
as esferas de autonomia do gestor e os limites de governança, o gestor também 
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deve compreender sua posição e respeitar as fronteiras acordadas. (IBGC, 
2016, p. 30). 

 

Na entrevista, especificamente em questões sobre governança corporativa em 

empresas familiares, constatou-se que a Empresa Alfa não tem conselho de família 

instalado, pois segundo os sócios, não há necessidade. Nas palavras dos sócios, há 

um consenso sobre a família e o negócio serem coisas distintas, sendo priorizada a 

profissionalização; considerando, ainda, que qualquer contratação de um familiar deve 

obedecer às regras descritas no Planejamento Estratégico Empresarial Corporativo 

(Doc. Alfa 1).  

 

Em relação ao fator sucessão, os sócios são cientes dos riscos que permeiam a 

Empresa Alfa, sendo eles: (1) inexiste um plano formal de sucessão; (2) não existe 

preparação para competências demandadas pelos sucessores; (3) precária 

profissionalização da administração e da gestão. Tal ineficiência de um plano de 

sucessão, ou a falta de preparação para o processo sucessório, configuram-se como 

riscos para a Empresa Alfa, sendo seus gestores cientes de tais riscos. Segundo Lima 

& Assif (2015, p. 6), nas empresas familiares, “o preparo do sucessor aparece como 

um indicador de grande relevância para assegurar a continuidade das empresas 

familiares”. 

 

Entretanto, os mesmos não são cientes de alguns outros riscos que permeiam a 

empresa, tais como: (1) que inexiste definições da continuidade do negócio; (2) que 

inexiste parâmetros para a perpetuidade do negócio; (3) a ausência potencial de 

membros familiares, enquanto ameaça para a sucessão. Tais riscos são descritos, 

coerentemente, no Planejamento Estratégico Empresarial Corporativo (Doc. Alfa 1), 

onde são previstas atuações de membros da família na Empresa Alfa somente do 

terceiro grau para cima. A literatura especializada pondera que “o processo sucessório 

é um dos momentos mais importantes para a continuidade de uma empresa”. (Lima 

& Assif, 2015, p. 5). 

 

Voltando-se para a questão norte deste estudo dissertativo, a sucessão da Empresa 

Alfa não está planejada, e nem tampouco existe um plano de sucessão estabelecido. 

O que existe, de acordo com os documentos analisados, e de acordo com a pesquisa 
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ação, não atende a todas as variáveis de sucessão possíveis. O que existe é um 

trabalho bem simplório de desenvolvimento de talentos dos sócios, contudo não pode 

caracterizar-se como planejamento (formal) de sucessão, a considera que o 

Planejamento Estratégico Empresarial Corporativo (Doc. Alfa 1) define uma regra de 

carreira para diretores, assim como um plano de carreira para funcionários, mas não 

necessariamente cobre as questões de sucessão. 

 

4.2.2 Governança Corporativa e sucessão da Empresa Beta 

 

A Empresa Beta tem 30 anos de atuação no segmento do agronegócio na Região do 

Alto do Paranaíba, segundo sua denominação/constituição atual. Em seu histórico, a 

mesma foi adquirida no final da década de 70, por uma família de cultura ‘de pai para 

o filho primogênito’, que já atuava no ramo do agronegócio, sendo o pai e os dois filhos 

(de três filhos, no total). Deste modo, pode-se perceber características da cultura ‘de 

pai para o filho primogênito’ na base da gestão da referida organização. 

 

No decorrer da entrevista, identificou-se que um dos fatores – mesmo não sendo o 

foco do estudo dissertativo, mas considerando que este influencia na estrutura 

organizacional da governança – é a cultura e, automaticamente, os valores dos 

envolvidos na empresa familiar. Os valores, junto à cultura e os propósitos de uma 

organização são características das empresas familiares, segundo o Instituto 

Brasileiro de Governança Corporativa (2016). 

 

A espinha dorsal da família empresária tem dois pilares de sustentação. O 
primeiro relaciona-se aos propósitos e a cultura da família e sua relação com o 
negócio. Define sua razão de ser como família e como empresária. O segundo 
pilar refere-se aos valores da família, isto é, aos princípios e crenças que 
orientam a conduta individual e estabelecem as relações grupais. O 
alinhamento de propósitos e a vivência cotidiana dos valores são o bem mais 
precioso de uma empresa familiar. É o que inspira o futuro e, ao mesmo tempo, 
exerce papel fundamental para estabelecer parâmetros de governança, 
funcionando como uma régua balizadora para definir processos de sucessão, 
papéis familiares, resolução de conflitos, princípios de educação, etc. 
Propósitos, cultura, valores, educação e amor pelo trabalho são itens 
essenciais do patrimônio que uma geração pode transmitir a outra, pois 
representam a força de um legado capaz de impulsionar as novas gerações 
para novas conquistas, olhando o passado com orgulho e o futuro com 
confiança. (IBGC, 2016, p. 20). 
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Em observação participativa, o autor/pesquisador indagou sobre o peso da cultura e 

dos valores culturais na administração da Empresa Beta, onde nas palavras do 

entrevistado: 

 

Na empresa, os valores familiares são considerados como nortes para a correta 
gestão. Acreditamos que tais valores possam ser transmitidos de geração para 
geração e, por tal motivo, acreditamos que um sucessor/herdeiro é a melhor 
pessoa para a continuidade do negócio. Além de sua expertise como o negócio, 
os valores que lhes foi ensinado está ‘enraizado’ em seu estilo de gestão. É, 
justamente por isso, que não admitimos membros externos presentes no 
processo administrativo (Entrevistado Empresa Beta). 

 

Retomando, a Empresa Beta possui 80 funcionários e seu faturamento anual está na 

casa dos R$ 10 milhões (Doc. Beta 4). A empresa é certificada pela ISSO 9000 desde 

o início da década de 90, o que influencia na conscientização sobre a importância em 

geral documentos como a base de uma gestão de negócios (Doc. Beta 3). 

 

Na Empresa Beta, a situação estatutária não está regularizada (Doc. Beta 1), 

justificando-se por alguns acontecimentos que serão, na sequência, relatados. 

 

No ano de 2004, um dos filhos (e sócio minoritário) faleceu e deixou dois herdeiros. 

Destes dois herdeiros, um seria de um primeiro casamento e o ouro de outra união 

posterior. Por este motivo, e por inventários ainda em andamento, o estatuto social da 

Empresa Beta (Doc. Beta 1) ainda não contempla a constituição societária em sua 

formação na atualidade. Entretanto, para fins deste estudo dissertativo, será usada 

como referência a situação atual, mesmo ainda não havendo registros/documentos 

oficiais acerca de tal estrutura. 

 

Deste modo, a organização se forma a partir de 5 sócios a saber: o pai, com 16,65%; 

um filho, com 33,3%; outro filho, também com 33,3%; uma nora, da primeira união do 

filho falecido, com 8,33%; a filha, sendo esta herdeira do filho falecido, mediante 

segunda união do mesmo, com também 8,33%.  

 

O pai é o sócio mais velho, com 94 anos de idade; a herdeira do filho falecido é a mais 

jovem, estando com 12 anos de idade e, portanto, tem sua mãe como sua tutora. A 

Empresa Beta está ainda na primeira geração, a partir do momento de sua aquisição, 
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sendo ao todo 9 os herdeiros – todos estes descendentes dos sócios atuais. 

Entretanto, na estrutura organizacional, observam-se duas gerações envolvidas na 

administração do negócio – filhos e netos (Doc. Beta 4). O patriarca não atua na 

administração, tendo a nora um simples cargo administrativo. 

 

A Empresa Beta tem sua sustentação nos membros da família, como pode ser 

verificado a partir da Figura 11, onde facilmente constata-se que não exista membros 

de origem externa à organização, quer seja na gestão ou na propriedade.  

 

 
Figura 11. Públicos da Empresa Beta, a partir do conceito 3 Círculos. 
Nota. Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de Melo, M. & Menezes, P. L. (2008). Acontece nas Melhores 
Famílias: repensando a empresa familiar. São Paulo: Saraiva.  
 

Este tipo de público da Empresa Beta, conforme a descrição e conforme sua 

exposição sob a ótica do conceito dos Três círculos, caracteriza sem dúvida alguma, 

a organização enquanto familiar. Conforme a literatura especializada: 

 

[. . .] é possível conceituar empresa familiar com base na interação das 
dimensões da propriedade, da empresa e da família existentes no âmbito da 
organização. A interação entre família e empresa, explicitadas pela perspectiva 
da propriedade, constitui o principal elemento de distinção entre empresas 
familiares e não familiares. (Grisci & Velloso, 2014). 
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Na Empresa Beta, a participação da família é imperativa e a sua cultura (‘de pai para 

o filho primogênito’) hierárquica é tratada com respeito. Dentro dessa estrutura 

hierarquizada, as responsabilidades do negócio e da família são sempre assumidas 

pelo filho mais velho. Segundo Lima & Assif (2015, p. 10), “a união e coesão de 

sentimentos presentes na cultura da organização, promovem lealdade, engajamento 

e gratidão, autoridade, cooperação, solidariedade, generosidade e cordialidade”. Em 

observação participativa, o autor/pesquisador questionou sobre tal cultura (‘de pai 

para o filho primogênito’, e nas palavras do entrevistado: 

 

Todos os sócios familiares têm plena confiança no senso de justiça do gestor, 
respeitando sua posição e sua autoridade, e seu processo de gestão 
sustentado por prestações de conta e pela transparência de suas ações. 
Acreditamos que um filho mais velho passa a funcionar como ‘pai’ dos demais, 
e nenhum pai passa seus filhos para traz em detrimento de seus interesses 
próprios. (Entrevistado da Empresa Beta). 

 

A estrutura societária da Empresa Beta é limitada, representando nos dias de hoje, 

uma organização de controle totalmente familiar, mesmo que 3 famílias distintas 

participem desta constituição. As herdeiras (que são dos casamentos distintos do 

mesmo filho, falecido) somam só 16,65% e, deste modo, subentende-se que o 

controle majoritário está nas mãos de uma só família (não descartando o fato de que 

as duas herdeiras também têm vínculos) (Doc. Beta 2). 

 

Não existem acordos societários, mas existe um estatuto social da empresa (Doc. 

Beta 1). No momento do desenvolvimento da pesquisa deste estudo dissertativo, este 

documento encontrava-se em atualizações, para posteriormente ser disponibilizado 

para seus sócios. No referido documento encontra-se a garantia da sucessão 

herdeira, a forma de destinação dos seus lucros, a clausula sobre a demanda pela 

perenidade da Empresa Beta, a regulamentação de entradas/saídas dos sócios (que 

disciplina que a primeira oferta do processo compra/venda deva ser efetuada dentro 

da sociedade, não estando permitidas compras/vendas de sócios de fora da 

sociedade já constituída). 

 

Percebe-se que na preocupação com a sucessão herdeira, na divisão de seus lucros 

e no interesse de manter a empresa como familiar, já permeia propostas de uma 
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governança familiar em concomitância com as propostas de governança corporativa, 

tratadas pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (2016). Acredita-se que 

o estatuto social da empresa (Doc. Beta 1) seja uma evidencia de tal concomitância. 

 

A Governança Corporativa atua no âmbito dos negócios para buscar garantir a 
sustentabilidade e a proteção de ativos, a imagem da empresa, sua reputação 
e sua relação com as partes interessadas. A governança familiar atua no âmbito 
da família, abordando a relação desta com seus membros, com a propriedade, 
com a empresa e com partes interessadas. Para tanto, utiliza um conjunto 
integrado de princípios orientadores, fóruns, normas e serviços [e documentos, 
como no caso o estatuto social da Empresa Beta] destinados a alinhar os 
membros da família, fomentar mais sintonia e mais atuações pautadas numa 
visão de longo prazo e na perpetuação do legado de valores e do patrimônio 
econômico-social (IBGC, 2016, p. 12, adaptado pelo autor). 

 

O referido estatuto (Doc. Beta 1) não garante aos sócios o oportuno em indicar 

diretores, nem tampouco o direito de tomada de decisões relevantes pelos sócios, de 

promover alienações do controle em vendas conjuntas (tag along), ou que a 

comercialização da empresa seja realizada economicamente, e não contabilmente. 

 

Entretanto, qualquer estratégia adotada pela empresa (Doc. Beta 3) não é repassada 

em reuniões periódicas, ou até mesmo divulgadas internamente, embora o 

planejamento e a gestão da Empresa Beta consideram o interesse de todas as partes 

envolvidas no negócio – como por exemplo, demais sócios, colaboradores e clientes. 

Durante os momentos de entrevista e observação participativa, evidenciou-se o 

respeito entre os sócios, bem como concordâncias e aprovações entre os mesmos: 

 

Nem todas as decisões a serem tomadas necessitam de reuniões para se 
tornarem públicas. Acreditamos que todas as decisões a serem tomadas 
devem beneficiar, em primeiro lugar, a empresa e, desta forma, indiretamente 
estará beneficiando a organização familiar e seus envolvidos interessados, pois 
todos nós dependemos do negócio para a sobrevivência. Acreditamos que em 
todas as decisões estejam presentes a legalidade e a prudência das decisões 
[compliance]. (Entrevistado Empresa Beta). 

 

Na Empresa Beta não existe um conselho de administração e não se pretende a sua 

criação. O mesmo acontece com a inexistência de um conselho consultivo. Existem 

discussões entre os sócios majoritários (e entre seus filhos, em algumas ocasiões), 

em relação a qualquer tomada de decisão. Além disso, outras práticas de GC não 
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foram evidenciadas, podendo ser citado como exemplo, a inexistência de auditorias 

(internas) financeiras. Apenas é adotada a auditoria da gestão da qualidade (Doc. 

Beta 2), haja vista a demanda pela mesmo no segmento do agronegócio. 

 

Dutra (2016), em seus estudos, considera como comum, o fato de em uma empresa 

familiar, as decisões serem tomadas por sócios majoritários. Em igual pensamento, 

Lima & Assif (2015), alegam que “a empresa familiar está longe de ser um consenso”. 

Para Picchi et al. (2016), o próprio conceito de empresas caracterizadas como 

familiares é ressaltado, quando membros da mesma família, em condições de maiores 

quantidades da propriedade ou do capital, naturalmente passa a controlar e ter o 

controle total da administração das organizações. 

 

Os sócios da Empresa Beta não preparam ou publicam relatórios anuais, embora 

exista uma prestação de contas entre as partes envolvidas. No seu website são 

divulgadas informações básicas, tais como histórico da organização, valores, 

princípios, missão, visão e produtos/serviços oferecidos. Também são mostradas as 

certificações e premiações do agronegócio, tanto na região do Alto Paranaíba, quanto 

em demais localidades do país. A formação societária e as práticas de GC não são 

expostas no website. Registra-se que, durante o período de visitas, percebeu-se que 

sistemas de controles informatizados são priorizados na Empresa Beta, bem como 

grandes investimentos e tecnologia e tecnologia da informação são realizados. Além 

disso, a empresa se especializa, constantemente, em seus aspectos de normatização 

e padronização de processos. Percebe-se aí, a importância dada pela empresa ao 

constante aprimoramento e aprendizado, buscando a evolução de seus processos de 

produção/serviços. Acredita-se que a cultura ‘de pai para o filho primogênito’ que 

permeia a sociedade é responsável por esta consciência e preocupação.  

 

Este constante aprendizado, principalmente para empresas familiares, foi pauta de 

discussões e publicações do portal do Administradores.com, entre o ano de 2016 e 

expectativas para 2017, para a sobrevivência em momentos de plena crise 

econômica:  

 

Se 2016 foi um ano complicado para muitas empresas pelas turbulências 
políticas e diversas crises ao longo dos meses, 2017 ainda pode trazer um 
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cenário ainda mais inquieto. Este ano que se inicia será mais desafiador e 
ajudará a forjar a resiliência das empresas familiares que estiverem preparadas 
para cenários ainda incertos – pelo menos até a metade do ano. [. . .] o ano 
passado deixou diversas lições para as empresas familiares e cabe à cada uma 
delas assimilar essas informações. Todas as empresas, familiares ou não, 
aprenderam muito, afinal se há algum legado em tempos de crise este legado 
é o do aprendizado. Podemos destacar o investimento e tecnologias que 
dinamizem processos produtivos, a qualificação da mão de obra e a constante 
reciclagem dos processos de gestão. Outro fator importante, que ficou como 
legado de 2016 para as empresas familiares, é a importância de se ter uma 
gestão forte e mais atuante. [. . .] cada vez mais os processo e modelos de 
Governança Corporativa estão presentes na agenda da empresa familiar, seja 
através do despertar interno ou através de consultorias, auditorias, cursos e 
programas voltados a este tema. (Administradores.com, 2017, p. 1, grifo do 
autor). 

 

Retomando, os demonstrativos financeiros também não são pulicados no website, e 

nem tampouco recebem auditorias externas/independentes. Não existe conselho 

fiscal e nem códigos de condutas relacionados. Os sócios não se preocupam muito 

com a separação dos ativos pessoais com os ativos da empresa, pois tal separação 

não é devidamente separada ou mostrada. Mediante observação participativa, 

percebeu-se que, na visão dos sócios majoritários, tal separação não se faz 

necessária, considerando que o negócio/a empresa é mesmo da família. Este 

procedimento ou postura dos sócios não condiz com o que recomenda a literatura 

especializada, onde segundo Vinagre et al. (2017), nas empresas familiares deve 

haver separação de ativos pessoais e empresariais. 

 

Embora, segundo Lima & Assif (2015, p.4), as empresas familiares sejam 

consideradas como unidades econômicas de produção “formada por um conjunto de 

fatores produtivos, cuja função é a criação de riquezas mediante a produção de bens 

e serviços”, segundo Grisci & Velloso (2014, p.1), na particularidade das empresas 

familiares, “a governança corporativa estabelece relações não apenas no que diz 

respeito à separação entre propriedade e gestão, mas no âmbito das relações entre 

família, entre patrimônio familiar, societário (propriedade) e empresa (gestão)”.    

 

Na Empresa Beta, o respeito como herança da cultura ‘de pai para o filho primogênito’, 

permite que tudo seja discutido em família e, deste modo, não existem regras escritas 

para soluções de conflitos, pois seus sócios não consideram existência de tal 
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demanda. Não existem ainda conselhos de família, de administração, regras de 

contratação de familiares para atuação na empresa. A única regra que existe é que a 

prioridade, em tudo, é sempre do filho mais velho. Percebe-se aí, nesta regra particular 

da Empresa Beta, a condição socioemocional descrita pelo Instituto Brasileiro de 

Governança Corporativa (2016, p. 30), sendo relacionada, principalmente, às 

condições em que “as estruturas de gestão estejam em andamento, que os valores e 

regras estejam instituídos e aceitos e que o grupo familiar esteja atento a seus 

aspectos socioemocionais”. Ou seja, a condição de aceitação de prioridade do filho 

mais velho, enquanto uma regra, está diretamente ligada à aceitação os demais 

sócios familiares, pelos valores culturais que permeiam a organização familiar. 

 

Pelo descrito, até o momento, em relação à estrutura organizacional da Empresa Beta, 

bem como pela extrema caracterização desta organização enquanto familiar, 

buscando-se descrever a estrutura de governança existente na mesma.  

 

Passando para o entendimento da problemática estabelecida neste estudo 

dissertativo – sobre os riscos referentes à sucessão –, buscou-se compreender as 

concepções e ponderações dos sócios majoritários. Segundo os mesmos, os 

principais e possíveis riscos existentes no processo sucessório se relacional com os 

aspectos financeiros, com os aspectos pessoais e de relacionamento com o novo 

sucessor, os possíveis conflitos familiares, o procedimento de divisão da empresa e a 

efetividade da continuidade do negócio. Ao mesmo tempo, os mesmos sócios 

acreditam que os valores e a estrutura socioemocional que permeia a Empresa Beta 

constituem-se ferramentas para o enfrentamento de tais riscos. Sobre esta 

ponderação, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (2016) reserva a 

colocação de que: 

 

Durante os processos de mudança, de crises e de sucessão, o componente 
socioemocional assume uma dimensão relevante, uma vez que tanto posições 
quanto papéis serão revistos, e a movimentação da família pode gerar as mais 
diversas emoções. Os sucedidos terão de enfrentar sensações de perda de 
capacidade para tocar o negócio, de perda do controle de um empreendimento 
de sucesso, de ausência de novas competências, de medo de não ter mais a 
mesma importância para o grupo familiar e a sociedade. Por outro lado, os 
sucessores terão testadas suas competências em dar conta do 
empreendimento. Será necessária a inclusão de todos os envolvidos num novo 
espaço psicológico e emocional, e o tipo de clima existente irá facilitar ou 
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restringir os novos acordos. Todos precisarão lançar mão de recursos de 
relacionamento a serviço do grupo familiar e do bem dos negócios, para que o 
conjunto família/empresa adquira uma nova e melhor configuração. (IBGC, 
2016, p. 29). 

 

Ainda, em relação a tais possíveis riscos mencionados pelos sócios majoritários da 

Empresa Beta, o evento da partilha dos bens devido ao falecimento de um dos sócios, 

concretizou um possível risco, pois causou certo impacto no relacionamento familiar, 

justamente pela ausência de um elemento que exercia a função de controle. 

 

A gestão da Empresa Beta, no momento em que o estudo se desenvolveu, esteve 

trabalhando em três projetos distintos (Doc. Beta 2; Doc. Beta 3), sendo eles: (1) 

definição de critérios para a separação dos bens pessoais dos bens da empresa; (2) 

na proposição de formas de participação dos bens e; (3) num planejamento de 

capacitação de possíveis sucessores do patriarca, mesmo que esta capacitação 

ocorra informalmente. Tais projetos e propostas da gestão da referida empresa, 

condiz com o que preza o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (2016): 

 

A preparação de sucessores deve começar cedo, na formação e na educação 
das novas gerações. É igualmente importante pensar naqueles que vão se 
retirar e incluir no planejamento itens para garantir a segurança financeira, 
física e psicológica dos envolvidos. Para a geração sênior, é hora de pensar 
em reformular hábitos e abrir caminho para os jovens. (IBGC, 2016, p. 29). 

 

Por fim, registra-se que no momento do termino do período desse estudo dissertativo, 

apurou-se que, na Empresa Beta, a sucessão está sendo implantada para membros 

da família e para ocupar posições na direção executiva.  

 

4.2.3 Governança Corporativa e sucessão da Empresa Gama 

 

A Empresa Gama começou suas atividades no início da década de 80 e conta hoje 

com 60 colaboradores e fatura em média, R$ 10 milhões de reais anualmente (Doc. 

Gama 3). É certificada pela ISSO 9000 desde o ano de 2000, seguindo um rigor de 

qualidade em seus processos de produção/serviços, prezando sempre pela 

aprovação e satisfação dos seus clientes e público alvo, tanto na região do Alto 
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Paranaíba, quanto nas demais regiões mineiras e demais estados da região sudeste 

(Doc. Gama 2). 

 

Seu estatuto social (Doc. Gama 1) está devidamente estruturado e atualizado. A 

constituição da empresa é de 50%, em igualdade, do filho mais velho e da proprietária 

matriarca. O patriarca faleceu há pouco mais de uma década. 

 

Na cultura da empresa, é o filho mais velho quem tem a prioridade de assumir a 

responsabilidade da gestão dos negócios da empresa familiar, não sendo até o 

momento, contestação por parte do outro irmão. Percebe-se, aí, uma aceitação ou 

uma consensualidade familiar em relação às tradições da cultura familiar. O Instituto 

Brasileiro de Governança Corporativa (2016, p. 30), “quanto mais inclusivo e 

consensual for o processo sucessório, melhor. Quanto mais informações e interação 

entre os membros da família, melhor”. Lovato (2017), acredita que quanto mais os 

envolvidos nos negócios familiares conhecem seus valores e tradições, mais branda 

é a passagem do bastão ou aceitação de como a passagem do bastão acontece. 

 

Em observação participativa pode-se compreender mais sobre esta cultura ‘de pai 

para filhos’ perene na Empresa Gama. Quando questionado sobre a forma como que 

a mesma acontece naturalmente, obteve-se a seguinte explicação: 

 

A empresa, desde uma outra geração, traz em suas raízes, a cultura da 
hierarquia e da transmissão do poder hierarquicamente. Desta forma, como o 
falecimento do meu pai, e sendo eu o filho mais velho, facilmente pudemos 
compreender o funcionamento desta cultura que, embora já não esteja mais 
sendo adotada em muitas empresas, para a nossa empresa se fez fundamental 
e necessária naquele momento. E com o ganho dessa incumbência 
administrativa, você acaba conhecendo mais sobre o negócio, trabalhando 
exaustivamente pelo negócio, passando a nascer um ‘grande amor’ pelo 
negócio. É neste exato momento que você percebe que a interferência de um 
administrador externo poderia descaracterizar a familiaridade da empresa, bem 
como passa a modificar seus valores e formas de conduta do negócio. Desta 
forma, trabalharemos (eu e meu irmão) para que nossos filhos possam dar 
continuidade no negócio. (Entrevistado Empresa Gama). 

 

O filho herdeiro do pai falecido tem, hoje, 43 anos de idade e a matriarca tem 76. A 

matriarca faz parte somente na estrutura da constituição societária, mas a gestão dos 

negócios é de responsabilidade integral do filho. Entretanto, é exigência da matriarca 
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uma prestação de contas, para estar sempre ciente do processo de continuidade do 

negócio familiar.  

 

Segundo Lima & Assif (2015, p. 6), “a sucessão se inicia quando a geração atual da 

empresa familiar começa a se preocupar com o futuro e com quem irá dar 

continuidade ao seu legado e gerenciar as responsabilidades”. Já para Davis (2015), 

o processo sucessório termina quando a geração, até então atual, passa o controle 

para a próxima geração, independente da ocasião ou do motivo – como no caso da 

Empresa Gama, motivou-se pelo falecimento do detentor do poder e da administração 

do negócio. Segundo a International Finance Corporation (IFC, 2016), os processos 

sucessórios nas organizações familiares constituem-se no chamado ponto crítico, 

onde acontece a perpetuação; ou seja, a passagem dos fundadores para suas 

segundas gerações (para seus filhos)  

 

Assim, pode-se dizer que o controle da Empresa Gama está vindo de geração a 

geração. A matriarca tem mais outro filho e, assim, em caso de uma eventualidade, 

em se tratando de uma herança, o filho atual, o sócio que gerencia a empresa, ficaria 

com 75% da sociedade e o outro irmão ficaria com 25%. Segundo o sócio detentor do 

poder, existe uma aceitação de seu outro irmão desde o falecimento do pai, não tendo 

interesse em gerir o negócio, alegando não ter capacidade ou aptidão para tal. 

 

Assim, o filho sócio atua como diretor executivo e colaboram, trabalhando na empresa, 

mais outros 4 familiares (Doc. Gama 4), sendo a esposa do filho sócio e mais outros 

3 primos, onde um destes é membro nomeado da direção executiva, caracterizando-

se como um provável sucessor, segundo o sócio e atual gestor. Entretanto, todas as 

decisões são tomadas, exclusivamente, pelo filho sócio, não havendo interferência da 

direção executiva e nem da matriarca. 

 

A Empresa Gama tem sua sustentação nos membros da família, como pode ser 

verificado a partir da Figura 12. 
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Figura 12. Públicos da Empresa Gama, a partir do conceito 3 Círculos. 
Nota. Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de Melo, M. & Menezes, P. L. (2008). Acontece nas Melhores 
Famílias: repensando a empresa familiar. São Paulo: Saraiva.  
 

Em entrevista com o filho sócio, o mesmo relatou que necessita de um sócio, 

considerando o grau de dificuldade nas tomadas de decisões sem apoio. O Instituto 

Brasileiro de Governança Corporativa (2016), em âmbitos estritamente familiares, 

valores e visão de futuro são a base que asseguram qualquer transição e processo 

sucessório. A entrada de um novo sócio de preferência da família, funcionaria como 

uma régua balizadora da governança familiar, subsidiada pela GC, como demonstrado 

pela Figura 13, considerados como eventos chave no processo de sucessão. 

 

 
Figura 13. Eventos-Chave no Processo de Sucessão. 
Nota. Fonte: Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. (2016). Governança da família empresária: 
conceitos básicos, desafios e recomendações. São Paulo: IBGC 
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Na Empresa Gama, é priorizada a participação dos membros familiares, não havendo 

membros externos em sua gestão ou propriedade, conforme caracterizado pela Figura 

12, anteriormente. Esta procurou evidenciar que existem públicos distintos que atuam 

na organização e que os mesmos têm interesses distintos. 

 

Aprofundando no quesito GC, tem-se na Empresa Gama uma constituição societária 

limitada, onde o controle societário é totalmente familiar, onde o controle está nas 

mãos de uma só família (Doc. Gama 1). Na mesma, não existem documentos oficiais 

que formalizem as relações entre os sócios. Esta relação, até o momento de pesquisa 

para este estudo dissertativo, este na informalidade; exceto no descrito no contrato 

social. Não existem reuniões periódicas entre o filho sócio e a matriarca. Entretanto, 

existe um planejamento estabelecido, periodicamente, acerca da gestão do negócio 

(Doc. Gama 3), onde todos os interesses de ambas as partes são levados em 

consideração.  

 

Não existe, conselho de administração, assim como não existe (oficialmente) um 

conselho familiar, que funciona como um conselho consultivo. Segundo Bower & Paie 

(2017, p.1) “a maioria dos conselhos acredita que sua principal obrigação é maximizar 

valor para acionistas ou sócios. Não é”. Em acordo com tais autores, estão também 

Wiseman & Barton (2015), que consideram que os conselhos estão além da simples 

criação de valores para seus sócios, dentro da empresa familiar. Segundo o Instituto 

Brasileiro de Governança Corporativa (2016), o conselho de família, tem, dentre as 

atividades básica, as seguintes consideradas com principais; 

 

-Incentivar a integração e a união familiar;  
-Promover a comunicação entre membros da família e desta com outros 
órgãos;  
-Elaborar e atualizar documentos oficiais, contendo: valores e missão da 
família; protocolo de diretrizes e regras (relação entre os membros da família e 
destes com a empresa ou empreendimentos familiares); e, eventualmente, 
elementos importantes do acordo de sócios (governança, transferência de 
ações, herança e outros);  
-Apoiar e acompanhar a preparação e a educação dos membros da família para 
o papel de sócios e/ou membros de outros fóruns de governança;  
-Contribuir para o planejamento da carreira dos membros da família dentro ou 
fora da empresa familiar;  
-Organizar, preservar e divulgar a memória e o legado da família;  
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-Estabelecer diretrizes e filosofia de responsabilidade social e acompanhar seu 
desenvolvimento;  
-Mediar conflitos;  
-Coordenar o processo de sucessão. (IBGC, 2016, p. 34). 

 

Assim, na Empresa Gama, qualquer tipo de orientação legal contempla o relatório 

periódico, sempre contendo informações financeiras. A empresa, mesmo possuindo 

website, não disponibiliza tais informações no mesmo. São publicados somente dados 

relativos à história da organização e participação no agronegócio, sobre seus padrões 

de qualidade e certificações, sobre valores e filosofias de trabalho. 

 

Existem sistemas informatizados de controles, integrando os departamentos 

administrativos, financeiros e de recursos humanos. Além disso, na organização são 

aproveitados todos os recursos tecnológicos existentes para a padronização e 

normalização de seus processos de produção/serviços. 

 

Não existe interesse de programas de auditoria interna/externa, até mesmo porque 

seus demonstrativos financeiros não são divulgados/publicados. Inexiste, também, 

um conselho fiscal e qualquer tipo de código de conduta formalizado (escrito) para as 

orientações de práticas organizacionais. Entretanto, é de interesse do filho sócio a 

promoção de uma programação que vise tal elaboração, passando as propostas 

idealistas para o papel. 

 

A separação entre ativos pessoais e empresariais é adotada e devidamente 

estabelecida e documentada. Existem regras para algumas transações que possam 

causar possíveis conflitos de interesses, conforme também descrito no contrato social 

(Doc. Gama 1). Entretanto, inexistem regras ou políticas de condutas para transações 

efetuadas em condições de equidade, tendo como ponto de comparação o mercado; 

também inexistem condutas regulatórias para limites de empréstimos em favor do 

controlador da organização ou em favor de qualquer outra parte sócia ou colaboradora 

na organização. 

 

Em relação à caracterização da sucessão na Empresa Gama, como já descrito, a 

mesma não possui conselho de família e, segundo o filho sócio, não existem 

justificativas para a proposição emergencial do referido conselho. Além disso, também 
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acredita não ser emergencial a ponderação de regras que regulamentem a 

contratação de familiares para colaborar no negócio.  

 

Acredita-se que a ausência de regras e regulamentações, e por consequência, de 

preparações para o processo sucessório da Empresa Gama contradizem o que a 

literatura especializada preza. Segundo o Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa (2016): 

 

Um processo sucessório bem planejado e bem executado contribui para a 
longevidade do negócio, o crescimento sustentável da empresa e a 
continuidade do legado da família. Requer, portanto, atenção à preparação dos 
membros familiares e aos critérios para identificar quem tem perfil, interesse e 
qualificação para ocupar posições. Contribui para a sucessão ser vista com 
tranquilidade, como um processo que pode aprofundar o relacionamento, 
integrando família e negócio, e não como um evento pontual. Ao se preparar 
para a sucessão de forma proativa, os familiares crescem juntos e aprendem a 
interagir construtivamente para passar o negócio à geração seguinte. (IBGC, 
2016, p. 29). 

 

Voltando-se para questão problema de pesquisa, onde busca-se identificar os riscos 

relacionados ao processo sucessório, segundo o filho sócio, os pontos elencados 

foram: (1) a inexistência de uma direção executiva, perante os processos decisórios; 

(2) a inexistência de um ponto de apoio nas decisões que envolvem os processos de 

continuidade do negócio e; (3) documentos oficiais que caracterizam e divulgam a 

legitimidade do líder/da liderança. 

 

Julga-se relevante registrar que, durante o período de entrevista, o filho sócio não faz 

uso de certas palavras chave que caracterizam o processo de governança. Ou seja, 

não ficou evidenciado, assim como afirma a PWC Brasil. (2016), a consciência ou o 

conhecimento do filho sócio sobre a importância da GC, não sendo este consciente 

que a GC é imprescindível para as formas de como os provedores de recursos (no 

caso os sócios administradores, detentores do poder) podem obter garantias em 

relação às suas decisões e retornos de seus investimentos.  

 

Julga-se relevante, também, registrar que, nos momentos de abordagem sobre a 

sucessão, o filho sócio e proprietário considerou a dificuldade de estar sozinho para 

as tomadas de decisões, necessitando de um sócio para divisão das 
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responsabilidades. De modo indireto, percebe-se que o filho sócio, mesmo tendo a 

matriarca como sua sócia, é sobrecarregado com todas as responsabilidades de 

decisões. 

 

Nota-se a preferência ou emergência de uma dualidade nas tomadas de decisão. 

Segundo o filho sócio, o primo (visto como um potencial sucessor) não compreende a 

necessidade da continuidade do negócio e não possui habilidades de liderança, não 

se reconhecendo como um potencial sucessor. O sócio entende que o organograma 

atual (Doc. Gama 4), não contempla uma divisão clara de poderes e nem tampouco 

uma distribuição de poderes legitimados e compartilhamento de compromissos entre 

a equipe e os colaboradores. 

 

Percebe-se que o filho sócio já está preocupado com o processo sucessório e enxerga 

a necessidade de um trabalho de preparo, mesmo que informal, para o início do 

processo decisório. Sobre tal constatação, encontra-se tal fundamento na literatura 

especializada: 

 

A sucessão se inicia quando a geração atual da empresa familiar começa a se 
preocupar com o futuro e com quem irá dar continuidade ao seu legado e 
gerenciar as responsabilidades, assim a sucessão familiar ocorre quando uma 
geração abre espaço para outra assumir o controle. (Lima & Assif, 2015, p. 9). 

 

Além disso, durante as entrevistas realizadas, o filho sócio ainda elencou demais 

fatores de riscos associados ao processo sucessório da Emprega Gama: (1) inexiste 

um plano formalizado de sucessão; (2) não existe processo preparatório das 

competências demandadas para possíveis sucessores, como por exemplo, uma 

educação preparatória; (3) não existem propostas de profissionalização da gestão da 

referida empresa; (4) percebe-se uma potencial ausência de dirigentes; (5) e ausência 

de membros/colaboradores familiares que corroborem no negócio. 

 

Deste modo, ficou claro que na Empresa Gama inexistem regras de controles para o 

processo sucessório, inexistem planos formais/documentados para sucessão, 

inexistem propostas de capacitação dos possíveis sucessores e, por fim, inexiste uma 

participação ativa de um conselho familiar societário. De acordo com Lopes (2017), o 

filho sócio entende que o preparo para o processo sucessório está diretamente ligado 
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com a sobrevivência da empresa familiar, na próxima geração; entretanto, enxerga a 

ausência de tal planejamento sucessório. 

 

Registra-se, por fim, que na Empresa Gama, a sucessão contemplaria, no momento, 

propostas para membros mais próximos da família (primos), e não diretamente para 

herdeiros do filho sócio, pois estes são muito jovens. E que, o outro irmão sócio, não 

tem como proposta gerenciar a organização familiar. 

 

4.2.4 Governança Corporativa e sucessão da Empresa Delta 

 

A empresa Delta foi adquirida pelo seu atual proprietário no início da década de 90, 

na região do Alto do Paranaíba. Na verdade, a organização iniciou caracterizada por 

uma sociedade formada de 3 pessoas, onde recentemente foi incorporada, por 

completa, pela família detentora do poder e do negócio, assumindo 100% de 

soberania societária (Doc. Delta 1). 

 

Atualmente, conta com 33 colaboradores, tem um faturamento médio anual de R$ 8 

milhões e seu contrato social já se encontra regularizado conforme a nova constituição 

societária (Doc. Delta 2). Segundo Lin (2012) e BNY (2016), uma forma correta de 

iniciar/legitimar uma organização totalmente familiar é formalizar, preferencialmente 

por escrito, desde a constituição societária de uma empresa, bem como os valores 

que orientem e que devam ser compartilhados neste tipo de organização, com 

regulamentos e regras básicas para a orientação das relações que nesta permeiam. 

 

Segundo as pesquisas realizadas para este estudo dissertativo, a Empresa Delta 

caracteriza-se por uma empresa de menor porte, sendo devidamente certificada em 

seus padrões de qualidade pela ISO 9000 desde o ano de 2002, atribuindo-lhe 

vantagens competitivas em relação às demais empresas de pequeno porte do 

segmento do agronegócio do Alto do Paranaíba. 

 

A sociedade atual compõe-se pelo pai (95%) de 70 anos e pela filha (5%) de 35 anos 

(Doc. Delta 1), evidenciando uma relação de herança e sucessão. Considera-se como 

familiar, encontrando-se em Limas & Assif (2015, p. 4), a alegação de que “a empresa 

de um fundador sem herdeiros não pode ser considerada familiar”. Considera-se 
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então que o pai era um dos proprietários da antiga constituição societária, sendo ele 

a primeira geração da empresa, sendo então que esta encontra-se, atualmente, na 

segunda geração. Deste modo, segundo Savy (2016), a sucessão caracteriza-se pela 

transferência de poder/capital entre a geração atual (que dirige a empresa) e a que, 

em algum tempo, virá a dirigi-la. 

 

Além disso, os sócios ainda possuem 3 descendentes – 3 filhas do patriarca, onde 

uma delas é a filha sócia atual. Deste modo, em uma possível eventualidade, onde 

houvesse necessidade de redistribuição de ações do patriarca, uma das filhas (a filha 

sócia atual) seria a detentora do percentual maior. Entretanto, na prática, e não 

hipotética ou provavelmente, existe um consenso, acordado informalmente, que em 

casos de possíveis eventualidades com o proprietário majoritário, haverá uma divisão 

igualitária entre as 3 filhas, não havendo necessidade de conflitos ou disputas de 

poderes. Em observação participativa, questionou-se sobre tal divisão igualitária e, 

segundo o entrevistado: 

 

Acreditamos que a divisão de percentuais se deva a um processo burocrático 
de constituição empresarial. Entretanto, na prática, e a partir dos valores 
familiares cultivados entres todas as filhas, existe uma cultura de igualdade de 
direitos, onde devido a educação recebida, todas trabalharão e usufruirão em 
igual proporção, não ficando uma ou outra desfavorecida (Entrevistado da 
Empresa Delta). 

 

Este acordo, mesmo que informal, é recomendado com ideal pela literatura. Segundo  

Danda & Grzybovski (2015), existem 4 aspectos a serem considerados para um 

processo sucessório saudável: (1) o desenvolvimento dos herdeiros/herdeiras; (2) 

relacionamento do fundador com os herdeiros/herdeiras; (3) a confiança e; (4) o 

planejamento no processo sucessório.  Que no caso da Empresa Delta, em estudo, o 

fundador seria o pai e as herdeiras as 3 filhas, onde a informal, porém consensual, 

divisão em partes iguais já faz parte de um planejamento sucessório pautado na 

confiança. 

 

A Empresa Delta tem sua sustentação nos membros da família, como pode ser 

verificado a partir da Figura 13. O patriarca, junto a todas as filhas, atua na 

organização, sendo que o pai e a filha sócia são responsáveis pela direção executiva 
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e as outras filhas são responsáveis por outras atividades administrativas. Percebe-se, 

então, que os membros da família estão restritos à direção executiva; entretanto, 

participam em tudo que se relaciona e envolve assuntos familiares, assuntos 

administrativos e assuntos da organização. 

 

 
Figura 14. Públicos da Empresa Delta, a partir do conceito 3 Círculos. 
Nota. Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de Melo, M. & Menezes, P. L. (2008). Acontece nas Melhores 
Famílias: repensando a empresa familiar. São Paulo: Saraiva.  
 

Ainda, pela Figura 14, verifica-se que a família exerce pleno domínio da empresa, não 

existindo qualquer membro externo interessado ou atuando na gestão ou na 

propriedade. 

 

No período da entrevista, observou-se o conhecimento do patriarca acerca de 

assuntos que se relacionam à GC, dadas às circunstancias de sua experiência e de 

em atuações de empresas de grande porte, e educação corporativa recebida, antes 

de assumir o controle da sociedade. Deste modo, tal expertise em gestão torna-se 

evidente em suas menções e concepções relatadas e observadas. A literatura 

especializada considera que a educação corporativa é um grande passo para o 

sucesso dos negócios (Agyei-Mensah, 2017), sendo considerada como um motor da 

Governança em qualquer cenário: 
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A Educação Corporativa é um grande motor da governança. A cada dia, o 
conhecimento torna-se mais importante para garantir competitividade às 
organizações. Em todo o mundo, empresas dos mais diversos setores 
passaram a entender que a informação constitui a principal determinante para 
a efetivação de sua estratégia de negócios, e a melhor maneira de compartilhar 
essas informações é por meio de um sistema de educação bem estruturado. 
Um exemplo disso, diretamente relacionado à questão da Governança 
Corporativa, são os programas de compliance que vêm sendo foco de grande 
atenção por parte das empresas e que têm como um dos pilares fundamentais, 
a disseminação das informações por toda a estrutura. (Deloitte, 2017b, p. 19). 

 

Retomando, a Empresa Delta configura-se como sociedade limitada e familiar, onde 

o poder/controle é de somente uma família. Está devidamente regularizada em seu 

estatuário (Doc. Delta 1). Os acordos sobre divisão da propriedade de processo 

sucessório não estão formalizados/documentados, mas pautam-se nos valores do 

patriarca, prezando pela igualdade. Além disso, a continuidade do negócio é tratada 

também considerando sempre as necessidades da família, bem como incluindo as 

necessidades da matriarca. 

 

Periodicamente, são realizadas entre os membros da família que atuam na empresa, 

reuniões (Doc. Delta 2). As reuniões servem para planejamentos, que sempre levam 

em consideração todas as partes interessadas no negócio – não só sócios, como 

colaboradores e clientes/público alvo. As reuniões não acontecem com agendamentos 

prévio, mas sempre que necessário ou algum evento ocorrido justifique. No período 

de observação participativa, indagou-se sobre a finalidade e frequência de tais 

reuniões, e segundo o entrevistado: 

 

As reuniões acontecem sempre que necessário, quando existente um assunto 
ou uma decisão que seja e interesse não só da empresa, mas também 
interesse de demais partes envolvidas. Como não dispomos de conselhos 
específicos, em tais reuniões prevalece o consenso das decisões a serem 
tomadas. (Entrevistado Empresa Delta). 

 

Inexistem, na Empresa Delta, os conselhos de administração e o consultivo. Além 

disso, a não são utilizados serviços de auditorias (interna e externa) financeiras. A 

auditoria utilizada é a que se refere à gestão da qualidade, considerando o segmento 

em que se encontra inserida. Esta é realizada por colaboradores e, anualmente, por 

uma equipe independente, recomendada pela empresa certificadora.  
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A empresa não possui website. Anualmente, prepara e registra relatórios fiscais, com 

demonstrações financeiras, sendo estes distribuídos para as partes interessadas. 

 

Existem alguns tipos de controles internos, sendo estes estabelecidos de forma física, 

sento caracterizado por um sistema de gestão informatizado com melhorias dos 

controles, sendo destinados aos assuntos administrativos, financeiros, de recursos 

humanos, de tecnologia, de padronização e normalização e de estratégias. 

 

Não existe, também, um conselho fiscal para verificar os demonstrativos financeiros 

elaborados pelo escritório de contabilidade terceirizado. Entretanto, existe em forma 

de documento, um código de conduta, que fora elaborado e aprovado pela diretoria 

executiva, cuja função e orientar os colaboradores para a rotina e as atividades diárias 

do agronegócio. 

 

A Empresa Delta preza pela política de separação de ativos, conforme recomendados, 

sendo discriminados ativos pessoais e ativos da empresa. Em seu estatuto social 

(Doc. Delta 1) são especificadas as regras para as transações, com vista a evitar o 

conflito de interesses. Entretanto, tais regras não estipulam as condições de equidade 

relacionadas ao mercado. Apenas proíbem empréstimos que favoreçam o controlador 

ou qualquer outra parte relacionada. 

 

Segundo o patriarca controlador, a empresa familiar quando em um processo de 

gestão bem elaborado, sempre atenta às tendências econômicas e de mercado, em 

constante reciclagem e em processo contínuo de modernização, está em condições 

mais favoráveis para o enfrentamento do mercado competitivo. Seu pensamento 

acorda com a literatura, onde segundo Lima & Assif (2015, p.10), “empresas familiares 

têm muita vantagem competitiva que poderão ser mantidas se forem bem 

administradas, estiverem abertas a mudanças e atentas ao mercado”. Esta mesma 

concepção é defendida por Gonzalez & García-Meca (2014), em análise de estudos 

de empresas familiares que competem no mercado internacional. 

 

Embora inexista o conselho de família, a intenção do sócio controlador é de instalar, 

com vistas à saúde da continuidade do negócio e com vistas à manutenção de um 

processo de governança familiar. Segundo o Instituto Brasileiro de Governança 
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Corporativa (2016, p. 9), “é crescente o número de empresas familiares brasileiras de 

pequeno, médio e grande porte que já praticam a governança familiar”, sendo esta 

uma ação que, tendencialmente, se tornara comum a esta tipologia empresarial. 

 

Não existem regras para contratação de familiares na Empresa Delta, nem tampouco 

um plano de sucesso formalizado, tanto para a direção executiva, quanto par as 

demais herdeiras ou membros familiares da administração. Entretanto, está é mais 

uma das propostas, à curto e médio prazo (no máximo em dois anos), do sócio 

controlador para a organização. Percebe-se que seu pensamento está de acordo com 

o que o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (2016) recomenda: 

 

Como em toda mudança, a transição (o processo sucessório) pode oferecer 
oportunidades de crescimento, mas também ocasionar desconforto. Para 
enfrentar esses desafios, tanto a alta cúpula do negócio quanto a família devem 
se preparar e se alinhar aos modelos de governança estabelecidos. (IBGC, 
2016, p. 29). 

 

A literatura especializada ainda recomenda que, uma das propostas da governança 

familiar, é a correta preparação para o processo sucessório, tanto a geração que 

detém o poder quanto a que vai assumi-lo, já que mais cedo ou mais tarde este 

processo acabará ocorrendo. (PWC Brasil, 2016). 

 

No período de entrevistas, foram identificados, segundo a concepção do sócio 

controlador, alguns possíveis riscos do processo sucessório, sendo os mais 

mencionados pelo mesmo: (1) o não treinamento ou a ausência de pessoas treinadas 

e capacitadas para o assumir ou para substituir os membros chave da organização; 

(2) a necessidade de se contratar pessoas externas à organização, em função da não 

capacitação de seus colaboradores herdeiros ou membros da organização; (3) a 

inexistência de estrutura organizacional documentada para apoiar e subsidiar as 

ações da gestão. 

 

O sócio controlador é ciente de que a contratação de um membro externo para o 

processo sucessório representa um risco para o negócio; entretanto, é consciente de 

que em ocasiões onde possíveis herdeiros ou membros da família não estarem 

devidamente preparados, representa o mesmo nível de risco. O Instituto Brasileiro de 
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Governança Corporativa (2016, p. 30) aceita a demanda por um gestor que não faça 

parte da organização familiar: “Na falta de um sucessor familiar que preencha os 

requisitos estabelecidos ou se for interesse do grupo trazer um profissional externo 

para a empresa, a família empresária pode buscar um gestor não familiar”. 

 

Entretanto, o mesmo instituto, quando isto acontece, traz recomendações para 

mitigação de possíveis riscos quando não houverem outras possibilidades, senão a 

opção do contrato de um colaborador externo ou que não faz parte da família: 

 

Neste caso, uma boa medida é definir parâmetros, objetivos e, principalmente, 
a alçada de decisão que este profissional terá, bem como elaborar um 
documento com a descrição de suas atribuições, antes de iniciar o processo de 
seleção. Vale lembrar que, além de capacidade e desempenho, fatores como 
valores, princípios, temperamento e filosofia de vida poderão definir a relação 
do executivo com a família empresária. O gestor não familiar pode ser recrutado 
dentro da própria empresa ou no mercado, dependendo do momento e dos 
objetivos da família empresária. Seja como for, alguns atributos devem ser 
valorizados: capacidade conciliadora e aglutinadora; bom nível de autoestima 
e autoconfiança; maturidade e clareza para definir seu papel e exercer sua 
alçada de decisão junto aos sócios e empresa; princípios e valores compatíveis 
com os da família empresária; equilíbrio, liderança e maturidade para lidar com 
questões familiares que podem afetar decisões empresariais. (IBGC, 2016, p. 
30). 

 

Identificou-se que já estão sendo colocadas em práticas algumas atividades de 

controle, tais como: (1) a estruturação de projetos e planejamentos para constantes 

consultorias; (2) propostas para capacitação e educação corporativa dos 

colaboradores internos; (3) planejamento para contratação de colaborares 

experientes em funções específicas; (4) planejamento do processo sucessório, 

considerando a capacitação para diversas funções diretivas do negócio dentro da 

estrutura organizacional. 

 

Percebe-se que o sócio controlador é ciente dos riscos inerentes no processo 

sucessório, entretanto, enxerga no mesmo uma oportunidade estratégica de 

mudanças para permanência no mercado. Seu pensamento é coerente, sendo 

exatamente o que a literatura considera acerca de um processo sucessório planejado. 

Lima e Assif (2015, p. 6), “consideram que a sucessão pode vir a representar uma 

grande oportunidade estratégica para as organizações, especialmente quando esta 
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for planejada”. Para Dutra (2017), a transição provocada por um processo sucessório 

planejado pode ser favorável pois, automaticamente, promove mudanças 

demandadas no processo de gestão para a permanecia e continuidade do negócio. 

 

Assim, o sócio controlador, é ciente sobre os riscos do processo sucessório, mas que 

o maior risco é mesmo a ausência do planejamento formal da sucessão, 

comprometendo a continuidade do negócio e, em outras vezes, uma potencial 

ausência de dirigentes. É justamente essa ciência que demandou por uma 

mobilização, já estando em pauta para discussões da diretoria executiva e para os 

membros que vão compor a direção executiva, sendo este o primeiro passo para a 

estruturação de um plano formal de sucessão. 

 

4.3 Estrutura organizacional de governança dos casos em estudo 

 

A questão investigativa/questão problema deste estudo dissertativo resumiu-se em 

identificar se existem, nas organizações Alfa, Beta, Gama e Delta, atividades 

relacionadas à estrutura organizacional de governança, com vistas a permitir a 

minimização de riscos, redução das chances de fracasso, nos processos de sucessão. 

 

A partir de tal investigativa mediante entrevistas realizadas, junto às observações 

participativas, pode-se concluir, que existem atividades propensas à mitigação dos 

riscos de fracasso do negócio, quando considerado o fator sucessão nas empresas 

familiares.  

 

O Quadro 18 exibe uma síntese dos riscos inerentes, segundo os líderes 

entrevistados. Registra-se que, os riscos mencionados acordam com o que a literatura 

revisada considera. 
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Quadro 18 
Síntese das entrevistas e das repostas da pesquisa 

 
Nota. Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

 

Segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (2016, p. 30), “um processo 

sucessório nunca é igual a outro e não existe uma receita universal”. Dentro deste 

processo, a única certeza existente é que as estruturas de governança podem 

contribuir e garantir que os acordos se cumpram. 

 

Seja como for, a sucessão é um dos processos mais determinantes e complexos das 

empresas de controle familiar. É o momento em que a família empresária se vê frente 

a frente com suas ambiguidades, tendo de lidar, de um lado, com aspectos financeiros 

e estruturas legais; de outro, com fatores emocionais, vínculos e cultura familiares. 

(IBGC, 2016, p. 28). 
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O que se percebe, segundo o que está estruturado no Quadro 18, e se comparado 

com a literatura especializada (Hattell, 2016; Allini, Rossi & Hussainey, 2016; Dutra, 

2016), é que em algumas ocasiões, os líderes entrevistados expressam concepções 

que acordam com a literatura, entretanto, usando um linguajar nada específico ou 

técnico/teórico como o da literatura. O Quadro 19 materializa tal apontamento: 

 

Quadro 19  
Relação dos riscos associados ao fator sucessão: Revisão da Literatura X Visão dos 
Entrevistados 

 
Nota. Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 
 

Retomando as atividades de controle citadas pela literatura especializada no Quadro 

13, junto às considerações de Sampaio (2015), Davis (2015) e Lovato (2017), 

considerando os controles citados/praticados pelas empresas em estudo, pode-se 

compreender que, havendo uma estrutura organizacional de controle, esta permitiria 

minimizar os riscos inerentes ao fator sucessão nas empresas familiares.  
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A propostas dos sócios entrevistados corroboram com a revisão da literatura no que 

tange às atividades de controles que podem ser estabelecidas, conforme se verifica 

no Quadro 20.   

 

Quadro 20  
Atividades de Controles para os Riscos Associados ao Fator Sucessão: Revisão da 
Literatura X Visão dos Entrevistados 

 
Nota. Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 
 

Considerando a visão dos entrevistados, bem como a literatura revisada, é possível 

afirmar que, a Empresa Alfa é a que mais se aproxima da teoria proposta pela 

literatura especializada, onde é possível inferir uma estrutura organizacional formal. 

Contudo, não existe, nas empresas que fizeram parte deste estudo dissertativo, uma 

estrutura organizacional de governança para a minimização de riscos inerentes ao 

processo sucessório. Entretanto, é possível afirmar que todos os entrevistados – ou 

seja, as empresas do estudo – compreendem e são conscientes da necessidade de 

minimização desse fator. 
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4.4 Mitigação do risco sucessão dos casos em estudo 

 

Avaliar como o fator sucessão é mitigado na estrutura organizacional de governança 

das empresas familiares do segmento de agronegócios do Alto do Paranaíba foi um 

dos objetivos propostos por este estudo dissertativo.  

 

Deste modo, após a pesquisa ação e as entrevistas realizadas, pode-se verificar que 

o discurso teórico e literário não se aplica na prática, mesmo que todos os dirigentes 

entrevistados sejam conscientes acerca da demanda e da necessidade de ser 

colocado em prática toda a ‘receita’ ensinada pela teoria e literatura específica.  

 

Verificou-se que, dentre todas as empresas, a Empresa Alfa é a única que tem um 

trabalho previamente iniciado e relacionado com a literatura revisada. Verificou-se, 

ainda, que a Empresa Delta não tem um trabalho iniciado, mas que é ciente da 

necessidade e já está na etapa de planejamento para ser iniciado. 

 

Durante o processo de pesquisas e entrevistas, surgiu uma questão que não fazia 

parte dos propósitos iniciais do estudo, mas que aqui não pode deixar de ser tratada 

– a questão da cultura que permeia as empresas familiares, especificamente a cultura 

‘de pai para o filho primogênito’ de duas empresas, que influenciam os valores 

organizacionais e familiares. Segundo Mazzioni et al. (2016), dentro de processos 

sucessórios de organizações familiares, existem fatores e variáveis que não podem 

ser descartados ou ignorados, haja vista que os mesmos passam a interferir no êxito 

da sucessão, sendo os principais: a cultura e os valores familiares.  

 

Em duas organizações (Empresa Beta e Empresa Gama) do estudo, a cultura ‘de pai 

para o filho primogênito’ está presente na direção das empresas, haja vista que seus 

dirigentes são guiados por valores familiares característicos e específicos desta 

cultura, principalmente no que tange o fator sucessório, onde tradicionalmente a 

hierarquia familiar é respeitada – ou seja, o filho mais velho é o sucessor natural do 

patriarca, conforme relatado pelos entrevistados. 

 

Normalmente, o que se acontece com essa herança cultural é a responsabilidade 

atribuída ao filho em cuidar dos pais, assumindo uma função de conciliador familiar e 
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protetor da família, e junto a tudo isso, cabe ao mesmo cuidar da propriedade e dos 

bens da família. A propriedade deve se manter na proporcionalidade dos membros da 

família, entretanto no processo sucessório respeita-se a cultura, sem contestações; 

exceto nos casos onde o referido herdeiro se recusa à sucessão, sendo necessárias 

algumas discussões familiares para a decisão da mudança. (Mazzioni et al., 2016). 

 

Segundo Davis (2015), em organizações com este tipo de cultura, a estrutura da 

organizacional da governança é intrínseca à estrutura familiar. Considerando tal 

cultura, a própria estrutura familiar fortalece a empresa na mitigação dos riscos 

associados. 

 

Retomando as propostas deste estudo dissertativo, desconsiderando então a questão 

cultural da sucessão, não foi percebida, em nenhuma das 4 empresas que 

participaram do estudo, uma estrutura alinhada com o que preza a literatura 

especializada, não sendo possível avaliar se o fator sucessão é mitigado pela 

estrutura organizacional. 

 

De acordo com Lopes (2017), a mitigação de conflitos e riscos no processo sucessório 

da gestão, estabelece regras, demanda por planejamento a longo prazo, e por 

educação corporativa e, deste modo, não pode ser tratado como um evento isolado. 

 

O processo sucessório deve ser considerado como uma proposta estratégica, onde 

recomenda-se que as organizações disponham de um banco de talentos e 

competências que, em um futuro próximo, poderão suprir as necessidades do negócio 

e da continuidade do negócio. Este banco de talentos/competências pode ser formado 

por herdeiros da família, por profissionais do mercado, por colaboradores da própria 

organização, sendo os mesmos indicados e pleiteados por meio de critérios 

indicativos. (Caspar; Dias & Elstrodt, 2016). Entretanto,  

 

[. . .] apesar de muito relevante esse processo, poucas organizações os incluem 
no conjunto de suas estratégias de planos de sucessão. [. . .] não há um 
consenso sobre a melhor maneira de preparar o sucessor. Com isso são 
requeridas algumas modificações estruturais da empresa para preparar a 
carreira do sucessor e facilitar seu poder na organização [. . .] a formação do 
sucessor e suas experiências de trabalhos fora da empresa da família são 
medidas que auxiliam na eficácia do processo, como também o 
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desenvolvimento do sucessor dentro da empresa e, acima de tudo, um 
planejamento que envolva este todo. (Lima & Assif, 2015, p. 7). 

 

Retomando sobre a importância do planejamento no processo sucessório, percebeu-

se que, nas Empresas Alfa, Beta, Gama e Delta, não existe uma formalidade de 

planejamento para a sucessão, onde cada uma delas apresenta diferentes meios para 

tratar o fator sucessão.  

 

Uma pesquisa realizada pela PWC Brasil (2016), recentemente, revelou que em 54% 

das empresas familiares não tem ou não adotam modelos ou planejamentos de 

sucessão. A mesma pesquisa elencou alguns passos para um plano de sucessão 

eficaz: 

 

Na liderança: adquirir experiência fora da empresa familiar; desenvolver um 
planejamento estratégico de médio prazo; ampliar o processo de tomada de 
decisão; reforçar o papel do conselho; esclarecer o papel que a geração que 
se aposenta poderá ter; 
Na propriedade: começar cedo; comunicar sempre; investir na educação 
(corporativa). (PWC Brasil, 2016, p.8). 

 

A Empresa Beta está em uma fase de passagem do bastão para os filhos, estando 

este processo caminhando lentamente, junto às influências da cultura familiar – 

influencias estas direcionadoras do momento de assumir a sucessão. Promove 

trabalhos em relação à estruturação da organização, por meio da criação de controles 

e da profissionalização por meio de pessoas externas à família, sendo estas 

consideradas como fontes para continuidade da empresa.  

 

A Empresa Delta iniciou, recentemente, trabalhos para a incorporação dos herdeiros 

na vida da organização e, para tanto, propõe modelos de avaliações de competências 

e tendências familiares no prosseguimento do negócio.  

 

A Empresa Gama, por meio das análises realizadas mediante informações coletadas 

pela pesquisa ação e pelas entrevistas, é a mais preocupante. Nesta organização 

inexiste uma linha de descendência, inexistem pessoas que podem ocupar a direção. 

A cultura familiar impera, contudo, a geração familiar é pequena, onde um dos 

proprietários é muito jovem, e inexiste qualquer tipo de preparação (formal ou informal) 
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para alguma possível substituição. No discurso do proprietário ‘eu preciso de um 

sócio’ evidencia tal situação. 

 

Em síntese, não há nas empresas que fazem parte deste estudo dissertativo, alguma 

estrutura que que alinhe com a literatura revisada; não há indícios de práticas de 

teorias que permitam entender que o fator sucessório possa ser mitigado nas/pelas 

estruturas organizacionais de governança dessas empresas familiares. 

 

4.5 Modelos de estruturas organizacionais identificadas nos casos em estudo 

 

Mesmo não sendo um objetivo do estudo dissertativo, após a análise dos casos desse 

estudo dissertativo, ousou-se identificar os modelos de estruturas organizacionais de 

governança nas empresas familiares do segmento do agronegócio do Alto do 

Paranaíba. A estrutura organizacional da governança corporativa nas empresas 

familiares – consolidada na Figura 15 – tendo como base o Modelo de Três Círculos, 

onde sobreposta estão os órgãos que compõe a estrutura organizacional, não é 

apoiada por qualquer das empresas pesquisadas.  

 

 
Figura 15 – Governança Corporativa: Um modelo de estrutura organizacional de governança de 
sucessão nas empresas familiares. 
Nota. Fonte: Melo, M. & Menezes, P. L. (2008). Acontece nas Melhores Famílias: repensando a 
empresa familiar. São Paulo: Saraiva. (Adaptada) 
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A Empresa Alfa é, dentre as empresas do estudo, a que está mais próxima dessa 

estrutura familiar quando apresenta o Conselho de Administração. Entretanto, a 

função exercida por esse conselho não se difere da missão de proteger e valorizar o 

patrimônio, bem como maximizar o retorno do investimento.  

 

Segundo Hattell (2016), para se proteger e valorizar o patrimônio, deve-se: (1) 

conhecer os valores da empresa, seus propósitos e crenças, sempre zelando pelo 

aprimoramento; (2) prevenir/administrar situações de conflitos/interesses ou 

divergências de opiniões, fazendo-se prevalecer o interesse da empresa. Segundo 

Hattell (2017), o interesse de uma empresa resume-se sempre em exercer a gestão 

executiva, cujo foco esteja na busca incessante de eficácia estratégica, na excelência 

operacional, na criação de valor e na maximização do retorno dos investimentos.  

 

As demais empresas não possuem qualquer dos órgãos instalados, embora duas 

delas (Empresas Beta e Delta) pensem em instalar nos próximos anos. 

 

4.6 Conhecimento dos dirigentes dos casos em estudo 

 

Na busca de identificar o nível de conhecimento dos dirigentes quanto aos conceitos 

de governança e riscos empresariais quanto ao fator sucessão, pode-se verificar que 

os entrevistados das Empresas Alfa, Beta, Gama e Delta deixaram muito a desejar, 

sendo considerados como inexperientes no assunto, ou até mesmo leigos em relação 

ao mesmo. Literalmente, afirma-se que os dirigentes desconhecem a função da 

governança, que segundo Mallin (2013), é lidar com a maneira pela qual os 

provedores de recursos obtêm garantias de que receberão retornos sobre seus 

investimentos.  

 

Percebeu-se ainda que os dirigentes fazem muita confusão sobre os termos 

aplicados, ou os aplicam erroneamente. Constatou-se que o líder da Empresa Delta é 

a que mais tem domínio do vocabulário que se apresentou ao longo das questões de 

pesquisa. 
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Em alguns momentos das entrevistas, com as Empresas Beta e Gama, o que se 

estabeleceu foi um monólogo, onde somente o entrevistador atuou, não havendo 

retorno das informações (respostas) no mesmo nível das indagações. 

 

Nitidamente, evidenciaram-se as confusões de termos e conceitos de termos, tais 

como GC, sócios e acionistas, holding e conselho de administração; empresa familiar 

e não-familiar; e das funções de uma auditoria financeira. Além disso, tornou-se 

evidente a confusão entre as funções e atribuições dos diversos conselhos – de 

administração, consultivo, de família e societário. Durante o momento das entrevistas 

e das observações participativas, muitas vezes necessitou-se recorrer às consultas 

na literatura especializada, principalmente em informações publicadas pelo Instituto 

Brasileiro de Governança Corporativa (2007; 2016). 

 

Segundo a International Finance Corporation (IFC, 2016), apesar da GC ser tão 

reconhecida, ser tão importante na gestão dos negócios, imprescindível no 

crescimento econômico da organização, não se pode dizer que esta expressão esteja 

amplamente difundida e internalizada no mundo corporativo. Picchi et al. (2016), 

corroboram com tal comentário, mencionando que demais temas e expressões afins 

são negligenciadas ou desconhecidas – como por exemplo, o termo governança. 

 

A governança trata do espaço no qual os aspectos racionais e objetivos das 
normas estabelecidas no sistema (família, empresa e sociedade) são tratados, 
elaborados e integrados ao processo que envolve conquistas individuais, 
coletivas e renúncias pessoais (GRISCI; VELLOSO, 2014, p. 367). 

 

Segundo a literatura especializada, acredita-se na existência de 3 razões/motivos para 

a confusão ou desconhecimento dos termos/conceitos: (1) por ser ainda recente; (2) 

pela abrangência do tema; e (3) pela diversidade de modelos existentes. (OECD, 

2017). Deste modo, pode-se concluir que o (pouco) conhecimento dos dirigentes das 

empresas em estudo (Alfa, Beta, Gama e Delta) acerca do tema seja o ideal para a 

gestão de organizações familiares e para empresas que perpassam, ou estão prestes 

a perpassarem, por um processo sucessório. 

 

A ausência de conhecimento não contribui com uma estruturação organizacional da 

governança e, consequentemente, com a elevação da gestão (IFC, 2016). 
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4.7 Riscos (associados) ao fator sucessão nos casos em estudo 

 

A caracterização dos riscos inerentes ao fator sucessão existentes nas empresas 

familiares na ótica de seus líderes, foi estruturada no Quadro 19, segundo os 

entrevistados e segundo a literatura (Hattell, 2016; Allini, Rossi & Hussainey, 2016; 

Dutra, 2016). A validação de tais riscos, exemplifica-se nas falas dos entrevistados. 

 

Na Empresa Gama, segundo o entrevistado, há a falta de legitimidade e de 

comprometimento dos potenciais sucessores com os negócios, sendo percebível no 

dia a dia. Especificamente, neste caso, os possíveis/potenciais sucessores não são 

membros descendentes da família, visto serem estes ainda jovens. Demonstra-se 

neste, um alinhamento de risco que foi citado pelo proprietário, acerca do conceito de 

profissionalização. A respeito da profissionalização, segundo a literatura 

especializada: 

 

A profissionalização depende dos profissionais que exercem cargos de alguma 
responsabilidade executiva na empresa; nesse caso, por não ser membro da 
família, não existe a vantagem de se tratar de um membro da família, onde um 
familiar é mais susceptível de ter maior interesse pela empresa que um não-
familiar. (Casillas, Vázquez & Díaz, 2007, p. 79). 

 

O entrevistado da Empresa Beta argumenta que na divisão da partilha de um dos 

sócios, o relacionamento familiar foi impactado pela ocasião da ausência de acordos 

comuns. É, segundo a literatura específica, regras ponderadas no processo de 

sucessão da gestão é um desafio comum de todas as organizações. (Allini, Rossi & 

Hussainey, 2016). Em empresas familiares, como as empresas deste estudo 

dissertativo, as regras (ou ausência delas) pode impactar na geração de valores, na 

continuidade do negócio, na perpetuação da empresa, afetando ainda a integridade 

da família, bem como da sociedade. (Hattell, 2016). 

 

Percebe-se então, que a integridade da família e do negócio representa um risco 

percebido pelos proprietários entrevistados. Os mesmos são conscientes da 

necessidade de um planejamento para a redução deste risco, onde a elaboração de 

regras ou acordos podem contribuir para a minimização desse risco. 
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Na Empresa Gama, o fortalecimento do patriarca (e, primeiro proprietário) levou o filho 

à sua sucessão, buscando uma capacitação para a administração do negócio, não 

ocorrendo qualquer impacto no negócio; entretanto, representou um risco associado 

à sucessão denominado de morte ou invalidez – conforme tratado pelo Quadro 12.  

 

Na Empresa Delta, um de seus sócios comentou que dois eventos estariam levando-

o a pensar na sucessão: (1) a contratação de um funcionário para ser o seu sucessor, 

mas que, não atendeu ao objetivo acordado na contratação, o que corrobora com o 

risco associado à sucessão e apresentado no Quadro 12, o risco de competência 

sucessória; (2) a falta de pessoas treinadas para substituir, eventualmente, as 

pessoas adequadas na estrutura organizacional.  

 

Tais eventos citados estão alinhados com o conceito de profissionalização da 

empresa familiar. Segundo, Petró & Castro (2016), os valores empresariais dos 

dirigentes demandam por formação e capacitação, com idoneidade, em relação ao 

cargo que exercem, sendo da família proprietária ou não. Segundo os mesmos 

autores, obviamente, tal transformação e capacitação demandam por planejamento. 

 

A Empresa Alfa optou por não ter qualquer membro da família controladora na gestão, 

alegando que o risco do fator sucessão possa estar na atuação dos membros da 

família na gestão da continuidade do negócio. Danda & Grzybovski (2015), discordam 

desta alegação, considerando que seja um modismo momentâneo a necessidade de 

profissionalização da gestão das empresas familiares. Os autores acreditam que, 

membros familiares devem ser afastados da gestão, ficando restritas suas atuações 

somente nos conselhos. Citam exemplos de grandes empresas familiares que têm 

resultados deste modo, atuando já no mercado há mais de cem anos, estando já na 

quarta ou quinta geração da família no comando. 

 

Entretanto, segundo a literatura referência ao longo deste estudo dissertativo (Hattell, 

2016; Allini, Rossi & Hussainey, 2016; Dutra, 2016), a argumentação sobre a 

profissionalização por meio de membros não familiares, tem na sua base, a proposta 

de redução de conflitos, bem como a redução da complexidade existente entre a 

relação propriedade X gestão. 
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Por fim, a alegação de que existem riscos inerentes ao fator sucessão, é válida se 

pensadas e analisadas sob a ótica dos líderes das empresas pesquisadas. A ausência 

de substitutos de pessoas ‘chaves’ na estrutura da organização, pode interferir na 

continuidade do negócio, da mesma forma que a preponderância da função do 

patriarca, ou a visão na herança e não na continuidade, são riscos com abordagem 

unânime. 

 

4.8 Eventos ocorridos nos casos em estudo 

 

Na pesquisa realizada, buscou-se identificar eventos ocorridos que afetaram o 

negócio por ausência de atividades de controles inerentes ao fator sucessão.  

 

Durante o período de entrevistas e observações participativas com os sócios das 

Empresas Alfa, Beta, Gama e Delta, muitos eventos foram citados, sendo os 

principais: a contratação que não atende ao objetivo; (2) a falta de substituto 

capacitado; (3) o impacto no relacionamento familiar; e (4) a falta de legitimidade e 

comprometimento do sucessor.  Todos os quatro eventos são reflexos da ausência de 

controles por eles mesmos comentados. 

 

A principal atividade de controle, em unanimidade, e não formalizada em todas as 

empresas pesquisadas, foi a ausência de um planejamento formal da sucessão. A 

literatura especializada recomenda tal prática e explana suas operações: 

 

[. . .] para um processo de sucessão ser efetivo deve-se levar em consideração 
um plano sucessório que adota alguns critérios como, planejamento e controle 
das atividades relacionadas à sucessão, relacionamento pessoal entre os 
sucessores, familiares e os membros da empresa, preparação dos herdeiros 
(incluindo aqui as habilidades, conhecimentos de operações da empresa bem 
como a predisposição do herdeiro em administrar a empresa). (Lima & Assif, 
2015, p.7). 

 

Percebe-se, então, que o planejamento passa pela qualificação e capacitação dos 

recursos humanos. Segundo Adachi (2012), bons planejamentos de sucessões 

incluem projeções de necessidades de recursos humanos (em um futuro próximo), 

parâmetros para as análises dos candidatos, bem como a preparação e motivação 

dos mesmos, a partir das perspectivas de carreira de cada um, particularmente. 
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Segundo Souza, Brito & Alvareli (2014), tal planejamento tem início mediante um 

simples programa de avaliação de pessoas influentes no cotidiano da gestão, na 

busca de compreender seus perfis, e identificar suas reais e potenciais contribuições 

para a empresa, em seu modelo futuro. Ainda, para os autores, a avaliação representa 

um processo meticuloso das competências desenvolvidas segundo os objetivos e 

cultura das empresas. 

 

Algumas atividades podem ser desenvolvidas, a longo prazo, funcionando como 

passos para a formalização de um planejamento. Segundo Souza, Brito & Alvareli 

(2014), tais atividades compreendem ponderações que vão da simples recomendação 

de comprometimento dos membros que compõe a propriedade, e vão até o 

envolvimento dos profissionais seniores de gestão para a transição. Os autores 

recomendam uma métrica, que se pauta nas práticas de governança, avaliadas em 

uma escala de 10, 5 e 0, para o denominado elemento ‘regras de sucessão’, sendo 

estas 4, que podem ser assim enumeradas: (1) o consenso em relação às políticas e 

regras de sucessão; (2) a formação da futura geração; (3) o monitoramento do 

processo da transição; e (4) a definição dos critérios para sucessão.  

 

Deste modo, não se pode afirmar que os eventos citados pelos sócios das empresas 

que fazem parte deste estudo venham afetando os negócios, mesmo mediante a 

necessidade de avaliação do impacto que tais eventos causaram nos resultados da 

empresa.  

 

A avaliação dos riscos requer: (1) a quantificação dos potenciais eventos, e (2) a 

validação dos resultados quando da ocorrência dos eventos. (Souza, Brito & Alvareli, 

2014). 

 

Segundo os entrevistados, os eventos causaram: (1) desconfortos; (2) retardamentos 

de tomadas de decisões; (3) prolongamentos do tempo dos sócios à frente dos 

negócios; (4) reinício das preparações para sucessão. Observou-se, ainda, que as 

Empresas Alfa, Beta e Delta apresentaram algum tipo de trabalho (ou intenção de) no 

que tange à preparação dos possíveis sucessores. A Empresa Gama mencionou ter 

uma proposta, mas interrompida em sua execução, até mesmo informalmente. 
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4.9 Atividades de controle do fator sucessão dos casos em estudo 

 

Verificar o estágio de implementação das atividades de controles do fator sucessão 

foi outro objetivo deste estudo dissertativo, junto às empresas do agronegócio do Alto 

do Paranaíba.  

 

Observou-se que, segundo os entrevistados, suas práticas atendem (em partes) 

atividades de controle inerentes a esse fator. Notou-se, em seus discursos que, de um 

jeito ou outro, estão presentes em estágio inicial de implementação ou, ainda, são 

apenas ideias, não estando nada formalizado para subsidiar o processo de 

implementação propriamente dito. O achado da pesquisa condiz com o que a literatura 

pondera, na atualidade. Segundo Lima & Assif (2015), uma das maiores dificuldades 

enfrentadas pelas empresas familiares no processo de sucessão relaciona-se com as 

atividades de preparo dos sucessores, visto que na maioria das vezes não há regras 

sobre o preparo deles ou propostas de atividade de controle para tal. 

 

O preparo do sucessor refere-se a uma característica associada à continuidade 
da empresa na próxima geração. A preparação para o sucessor engloba 
algumas etapas que abrangem desde a preparação do o sucedido, 
programações de treinamentos, capacitações até o desenvolvimento deste 
sucessor, o planejamento do futuro da empresa e a interferência de tais 
mudanças em nível empresarial e familiar (Lima & Assif, 2015, p. 7). 

 

Na Empresa Alfa percebe-se a existência de um plano de carreira em todos os seus 

níveis da organização. Entretanto, comparando às atividades de controles 

organizadas no Quadro 13, anteriormente, neste plano de carreira e como a referida 

empresa se organiza não atendem ao que a literatura especializada preza ou sugere. 

As atividades devem passar ela criação e pela administração de programas de 

formação e treinamento de potenciais sucessores, quer sejam eles familiares ou não.  

 

Percebeu-se que, informalmente, as Empresas Beta e Delta implementam programas 

de capacitações de membros familiares; entretanto, tais planos não são alicerçados 

em bases de competências que os negócios ou as culturas requerem, como Danda & 

Grzybovski (2015) sugerem. 
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A Empresa Beta espelha-se nos dois irmãos (sócios atuais), para a formação e o 

processo de formação dos filhos sucessores. Já a Empresa Delta vem desenvolvendo 

as três filhas sem considerar e avaliar o potencial de cada uma delas, levando-se em 

consideração suas possíveis competências (ou não) enquanto futuras sócias, para 

avaliação do que precisará ser (ou não) desenvolvido nelas. Na Empresa Gama, 

inicialmente, o projeto de definição de competências foi organizado pelos 

colaboradores, guiado por uma matriz de avaliação; entretanto, no momento das 

entrevistas, constatou-se que o projeto estava paralisado. 

 

Registra-se, ainda, que em nenhum momento deste estudo dissertativo o objetivo foi 

a avaliação do estágio de maturidade/eficácia das práticas/regras de sucessão deste 

sistema tão complexo que é a empresa familiar, como considera a PWC Brasil (2016). 

Entretanto, em analogia, e considerando que nenhuma das empresas em estudo 

possuem conselhos estruturados, conforme recomenda a literatura especializada 

(Wiseman & Barton, 2015; Grosman, Okhmatovskiy & Wright, 2016, Hattell, 2017), 

após as entrevistas e conforme os dados coletados, ousa-se afirmar que a Empresa 

Alfa estaria em um estágio mais avançado do que as demais. Faz-se necessário frisar 

que, quaisquer outras afirmações que se façam, com base nos resultados das 

pesquisas realizadas, serão meras inferências, até mesmo porque todas as empresas 

que participaram do estudo geram resultados, vem desempenhando normalmente 

seus papéis e as práticas de controle adotadas não representam a essência/o objetivo 

da literatura, aqui, revisada. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante o todo, até aqui abordado, e considerando as literaturas clássicas e atuais 

visitadas, algumas considerações finais podem ser elencadas, antes da apresentação 

da conclusiva do estudo multicasos realizado. 

 

Constatou-se que o processo sucessório de empresas familiares vem ganhando 

destaque em estudos e pesquisas, sendo uma forma de se caracterizar, de se 

destacar a cultura, os valores e as influências pela qual perpassa este tipo de empresa 

tão importante para o cenário nacional. 

 

O processo sucessório de forma generalizada e, especificamente em empresas 

familiares, se mostra em um campo emergente, que demanda por mais estudos e 

pesquisas para sua sustentação e entendimento. Muitos estudos organizacionais, da 

atualidade, vêm apontando as empresas familiares como uma tipologia especial de 

organização dotada de rupturas devido aos entraves de sucessão de dirigentes, que 

se dá por meio de novas gerações e membros da família proprietária. 

 

O que se percebe é que o conceito de sucessão não ultrapassa concepções 

tradicionais de que este se trata de uma transferência de poder e capital, de uma 

geração que dirige a empresa, para aquele que virá a dirigir. Entretanto, ainda é 

latente sua concepção de que este processo já começa a acontecer quando a geração 

que está dirigindo a organização começa a se preocupar com quem irá dar 

continuidade neste legado de gestão e de responsabilidades, haja vista que em muitas 

vezes, o que acontece é que a herança é passada para outra geração, mas a 

experiência acumulada nem sempre é transmitida ou nem sempre é bem aceita. 

 

A abordagem do processo sucessório em organizações familiares é sempre muito 

bem-vindo, visto como um eixo imprescindível para a compreensão de fatores 

preponderantes na continuidade da empresa, justamente pelo grande número 

estatístico de casos de organizações que são desfeitas durante ou logo após um 

processo sucessório sem sucesso ou indevidamente conduzido. 
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Deste modo, acredita-se que a edificação deste estudo dissertativo, tanto pela 

literatura revisada, quanto pelos dados coletados e resultados argumentados, venha 

contribuir para o aprimoramento do conhecimento de sua autoria, de dirigentes de 

empresas familiares, acadêmicos de cursos de Administração e demais 

envolvidos/estudiosos das boas práticas da governança corporativa no processo de 

sucessão nas empresas familiares para a mitigação dos riscos. 

 

5.1 Conclusões do estudo 

 

Os resultados esperados mediante o estudo multicasos vieram de encontro com a 

proposta de se verificar a consciência e a prática dos gestores de empresas familiares, 

do agronegócio da região do Alto do Paranaíba, para o fator de governança 

denominado sucessão e riscos relacionados. 

 

Se os mesmos conscientes, o resultado deste estudo seria considerado como positivo; 

se não conscientes, seria negativo – considerando a literatura especializada sobre o 

assunto. 

 

Mesmo não sendo objetivo deste estudo dissertativo, com base no todo edificado, 

identificou-se um modelo de estrutura organizacional e governança (Figura 15), 

considerando os riscos relativos ao fator sucessão, segundo os dados coletados das 

Empresas Alfa, Beta, Gama e Delta. Isto posto, seria um contributivo para as empesas 

familiares, no cenário nacional, que objetivam melhoria ou implementação de 

atividades de controle para a perpetuação da empresa, que objetivam a redução de 

eventos indesejáveis no fator sucessão, que objetivam o sucesso de suas propostas 

enquanto negócio. Nesta, percebe-se o alinhamento de um conceito de planejamento 

sucessório junto a estruturas organizacionais de GC. 

 

A teoria do conflito de agência nas empresas familiares está na condição de 

nomeações de familiares de algum sócio, ou de pessoas externas à família, entretanto 

que tenham correlações com algum sócio, buscando desempenhar funções chaves 

na empresa. Desta forma, o planejamento sucessório seria uma alternativa para 

minimizar tais nomeações, atuando na origem do conflito. Muitas percepções nos 
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núcleos familiares provocam distintas expectativas, que podem vir a se tornar fontes 

de futuros conflitos. 

 

O objetivo geral do estudo dissertativo foi alcançado, pois avaliou-se como o fator 

sucessão poderia ser mitigado em uma estrutura organizacional de governança em 

organizações familiares. Entretanto, nas Empresas Alfa, Beta, Gama e Delta, não se 

encontrou nenhuma estrutura organizacional ou mitigação desse fator. 

 

Os sócios entrevistados, líderes nas empresas, são cientes da necessidade de se 

estabelecer um planejamento de sucessão para a mitigação dos riscos inerentes ao 

processo sucessório em estruturas organizacionais de GC. Somente na Empresa Alfa, 

a forma de se pensar saiu do discurso e já está funcionando na prática, mesmo que 

em seu início. As Empresas Beta, Gama e Delta trabalham na eminência de se 

alcançar tal sucesso e, nem sempre compreendem que os riscos relacionados ao 

processo sucessório devem sem enxergados como riscos estratégicos, e não como 

riscos operacionais. A sucessão é, na verdade, uma estratégia de continuidade do 

negócio e perpetuação da família no negócio. 

 

As atividades de controle relacionados na revisão de literatura, relacionam-se à 

qualificação e à capacitação de pessoas. Qualquer empresa familiar que objetiva a 

perpetuação do negócio demanda pela sua profissionalização, quer seja de seus 

membros familiares ou não. Muitos estudiosos consideram que a profissionalização 

deva ser entendida pela retirada dos membros da família da empresa. Esta mesma 

concepção foi evidenciada na Empresa Alfa. 

 

No sentido de GC, a profissionalização em uma empresa familiar relaciona-se à 

preparação do sucessor. O planejamento do processo sucessório, enquanto atividade 

de controle para os riscos do fator sucessão dentro da estrutura familiar é 

preponderante. A ausência do planejamento sucessório no que tange a capacitação 

dos envolvidos, implica em ausência de atividade de controle. 

 

As reuniões familiares periódicas seria um bom começo para a prática de assembleias 

e instituição do conselho familiar. De acordo com os dados coletados, a prática de 

reuniões familiares nas Empresas Alfa, Beta, Gama e Delta é percebida, entretanto 
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não em uma forma de rotina (assembleias) e não alcança a todos os membros das 

famílias.  

 

Deste modo, processo sucessório nas empresas familiares que participaram deste 

estudo dissertativo – Alfa, Beta, Gama e Delta – é um risco que deve ser tratado, tendo 

como ponto de partida o planejamento sucessório, subsidiado pela governança 

familiar, com vistas a evitar conflitos de interesses/conflitos de agência. 

 

Registra-se que, embora a proposta inicial fora outra, estando atrelada ao fator 

sucessão nas empresas familiares, não se pode esquivar do fator cultural 

influenciando nos fatores poder e festão. Sabe-se que a presença da família e a 

propriedade familiar estão respectivamente relacionados com a gestão e a 

propriedade/poder. Nos casos estudados, especificamente nas Empresas Beta e 

Gama, evidenciou-se a presença do fator cultural (herança/gestão ‘de pai para o filho 

primogênito’), representando outra dimensão. Evidenciou-se que a cultura dos 

fundadores sobressai para o sucesso da segunda geração e, passa também a ser 

referência para a terceira geração. Evidenciou-se, que nas empresas familiares, a 

perpetuação da gestão familiar sobressai sobre a necessidade de boas práticas da 

governança corporativa no processo de sucessão para a mitigação dos riscos. 

 

5.2 Limitações e contribuições do estudo 

 

Uma das limitações encontradas para o desenvolvimento deste estudo refere-se ao 

pequeno número de empresas do agronegócio da mesorregião escolhida para o 

estudo. Embora o agronegócio seja considerado de extrema importância econômica 

para o Alto do Paranaíba, o número de empresas familiares de capital fechado (foco 

deste estudo) é pequeno. Algumas outras empresas neste segmento se caracterizam 

como cooperadas. Deste modo, a pesquisa realizada com 4 casos em estudo 

ocasiona algumas limitações de abrangência e análise de resultados. 

 

Além disso, pelo fato de duas empresas do estudo caracterizarem-se por uma forte 

presença da herança cultura ‘de pai para o filho primogênito’ foi outra limitação 

encontrada, não sendo possível identificar modelos padrões subsidiados pela 
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estrutura organizacional de governança para os processos sucessórios das empresas 

familiares que participaram deste estudo dissertativo. 

 

Por fim, coleta de informações nas duas empresas de origem cultural ‘de pai para o 

filho primogênito’ mostrou-se mais difícil que as demais, em função desse 

tradicionalismo, a coleta de dados não se mostrou tão expansiva em sua oratória. 

Sendo assim, houve uma maior dificuldade de obter mais depoimentos que 

embasassem as evidências. Por outro lado, as informações obtidas se mostraram 

fidedignas e de alto grau de confiabilidade.  

 

Em relação às contribuições, acredita-se que, o estudo dissertativo edificado venha 

contribuir tanto para o conhecimento particular de sua autoria, considerando estar 

inserido no contexto de pesquisa, onde sua atuação profissional circunda no 

agronegócio da referida região de pesquisa, como para a comunidade acadêmica e 

científica, considerando que nos dias de hoje, a abordagem de mitigação de riscos em 

processos sucessórios de empresas familiares vêm ganhando força e torna-se um 

tema a ser explorado, estudado e analisado. Desta forma, veio, ainda, contribuir para 

a formação acadêmica do autor/pesquisador, haja visto que o mesmo esteja em fase 

de conclusão do curso de Mestrado em Administração Profissional, sendo abordados 

aspectos da teoria gerencial em profundidade. 

 

Além disso, acredita-se que o estudo venha figurar-se como um espelho para as 

empresas envolvidas no estudo, servindo de base para propostas e medidas 

gerenciais emergentes, bem como para demais empresas da região do Alto 

Paranaíba, e de demais regiões onde sobressaia o agronegócio, servindo como 

aparato para processos gerenciais que envolvem processos sucessórios e mitigação 

de riscos, principalmente em empresas familiares, enxergando na GC uma alternativa 

estratégica para tanto. 

 

5.3 Sugestões para pesquisas futuras 

 

Após concluído este estudo dissertativo, considerando que em seu processo de 

construção algumas variáveis foram aparecendo, e alguns dados coletados 
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surpreenderam os resultados, três propostas prévias poderiam funcionar com 

sugestões para pesquisas futuras. 

 

A primeira delas, seria uma extensão da pesquisa já realizada, se estendendo para 

empresas familiares do agronegócio de capital aberto. Acredita-se que assim, seria 

possível um número maior de casos, de analises dos resultados, com uma 

abrangência maior para a compreensão e caracterização das práticas da governança 

corporativa no processo de sucessão nas empresas familiares para a mitigação dos 

riscos. 

 

A segunda proposta seria reaplicar a mesma pesquisa, entretanto na região do 

Triângulo Mineiro, onde também a economia de algumas cidades se sustentam por 

empresas familiares, no segmento do agronegócio. Assim, mediante os dados 

coletados na referida região, promover-se-ia um comparativo entre as culturas 

regionais e caracterização das práticas da governança corporativa no processo de 

sucessão nas empresas familiares para a mitigação dos riscos entre as duas regiões, 

na tentativa de identificar pontos comuns. 

 

Por fim, a terceira proposta, levaria em consideração um assunto que não foi foco 

deste estudo dissertativo, mas que se destacou ao longo da revisão literária e da 

pesquisa com as empresas – a influência cultural na minimização dos riscos 

associados ao fator sucessão, especificamente em empresas com a cultura tradicional 

‘de pai para o filho primogênito’. Assim, especificamente para este tipo de 

caracterização de empresas familiares, buscar-se-ia um estudo profundo e mais 

detalhado, para a tentativa de se tentar identificar um modelo de estrutura 

organizacional de governança que busquem minimizar os riscos, seja na sucessão, 

no poder ou na gestão. 
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APÊNDICE – QUESTIONÁRIO DE ENTREVISTA1 

 

A) FICHA TÉCNICA  

 

1 Qual o setor a que a empresa pertence?  

 

2 Qual a configuração societária da empresa?  

 

3 Qual o ano de fundação da empresa?  

 

4 Quantos funcionários são integrantes da força de trabalho?  

 

5 Qual a receita bruta global (ou orçamento) anual?  

 

6 Qual o tempo que adota programas de qualidade ou de excelência para a 

gestão (em anos)?  

 

7 A empresa necessita regularizar o estatuto social ou se encontra em fase de 

regularização?   

 

8 Qual a quantidade de membros na sociedade?    

 

9 Qual a porcentagem de participação dos membros na sociedade?  

 

10 Qual a idade dos membros da sociedade?  

 

11 Os sócios são da mesma família?    

 

12 Qual a composição da sociedade?  

(Irmãos, primos, marido e mulher, famílias distintas, pai e filho(s), outros especificar)  

                                                           
1 Nota. Fonte: Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. (2008). Prêmio IBGC de Governança 
Corporativa 2008. Questionário. Recuperado em 10 de maio de 2016 de 
<http://docslide.com.br/documents/questionario-ibgc.html>. (Adaptado). 
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13 Em qual geração familiar se encontra a empresa?    

 

14 Quantos descendentes existem no nível abaixo de cada membro da 

sociedade?  

(Citar a quantidade por membro)    

 

15 Quantas gerações da família(s) atuam na empresa?  

(Bisavô, avô, filho, neto, bisneto)   

  

B) ROTEIRO GERAL  

 

1 A empresa possui acordo societário ou outros documentos que formalizem as 

relações entre os sócios (Acordos), em havendo:  

 Os acordos estão disponíveis para todos os sócios?  

 Quais os principais objetivos do acordo? (Garantir um plano de sucessão; 

garantir a perenidade da empresa; disciplinar a entrada e saída de sócios)  

 Existem sócios minoritários fora dos acordos?  

 Os acordos garantem aos sócios o direito de indicar diretores?  

 Os acordos preveem critérios para destinação dos lucros?  

 Os acordos preveem regras estabelecendo quorum mínimo qualificado para 

tomada de decisões relevantes pelos sócios?  

 Os acordos preveem direitos de preferência em caso de alienação de controle?  

 Os acordos preveem o tag along (venda conjunta em caso de alienação de 

controle)?   

 Os acordos preveem que, em caso de venda da empresa, sua avaliação seja 

feita com base econômica e não contábil?  

 

2 Existem reuniões periódicas entre os sócios para divulgação interna dos atos 

de gestão relevantes ou definição de questões estratégicas?  

 

3 O planejamento e a gestão da empresa consideram os interesses de partes 

interessadas além dos sócios? Quais partes interessadas foram consideradas?  
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4 Existe um conselho de administração formalmente estabelecido e em 

funcionamento? (Não se refere a conselho consultivo)  

 Os papéis do conselho de administração e da diretoria executiva são 

formalmente distintos?  

 O presidente do conselho de administração e o presidente da diretoria 

executiva (CEO) são pessoas diferentes?  

 O presidente da diretoria executiva (CEO) é membro do conselho de 

administração?   

 Existem comitês do conselho de administração formalizados?  

 Quais comitês? (Auditoria; Remuneração; Outros)  

 Quantos membros esse conselho de administração possui?  

 Qual o número de conselheiros independentes?  

 Qual a frequência das reuniões do conselho de administração?  

 Existe outro membro da diretoria executiva além do presidente executivo (CEO) 

que seja membro do conselho de administração?  

 É feita uma avaliação formal do desempenho do conselho e de cada um dos 

conselheiros anualmente  

 A empresa utiliza, mesmo que informalmente, a assessoria de especialistas 

externos para auxiliar o conselho de administração em questões relevantes  

 Quais tipos de assessorias? (Finanças; Jurídica; Estratégica; Outros)  

 A companhia divulga a remuneração do Conselho e Administração e a 

remuneração de sua Diretoria separadamente, em dois blocos?  

 

5 A empresa possui conselho consultivo instalado?   

 

6 Existe plano de sucessão formalizado para o atual presidente da diretoria 

executiva (CEO)?   

 Existe plano de sucessão formalizado para os demais diretores   

 

7 A empresa possui auditoria interna o A auditoria interna se reporta diretamente 

ao conselho de administração   
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8 A empresa prepara e publica relatório anual?   

 A empresa divulga relatório anual às suas principais partes interessadas 

(stakeholders)   

 A empresa publica relatório anual na Internet   

 O relatório anual contém: Mensagem de abertura escrita pelo presidente do 

conselho de administração ou da diretoria; Demonstrações Financeiras; 

Parecer de auditoria independente; Práticas de Governança Corporativa; 

Participações e remuneração dos conselheiros e diretores; Informações de 

ordem socioambiental? 

 

9 A empresa tem website?  

 Os dados publicados incluem: história; composição societária; princípios e 

valores; práticas adotadas de governança corporativa  

 

10 A empresa possui sistemas de controles internos?   

 Descrição dos controles internos: Administrativos/Financeiros; Recursos 

Humanos; TI; Alçadas; Estratégicos; Normatização e padronizações de 

processos; Outros.  

 

11 A empresa publica demonstrações financeiras?  

 As demonstrações financeiras da empresa são auditadas por auditoria 

externa?  

 Os pareceres são publicados juntamente com as referidas demonstrações 

financeiras?   

 Recebeu parecer da auditoria independente sem ressalvas nos últimos 5 anos?   

 A auditoria externa independente se reporta ao conselho de administração?   

 

12 A empresa dispõe de conselho fiscal em funcionamento?   

 A maioria dos membros é indicada pelos sócios controladores?   

 

13 A empresa possui código de conduta por escrito e aprovado pelo conselho 

de administração?   
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14 Existe uma prática clara de separação entre os ativos pessoais dos sócios 

da empresa e os ativos da empresa?   

 

15 Existem regras escritas para o tratamento de transações onde exista conflito 

de interesses?   

 Essas regras estipulam que sejam feitas em condições de equidade em relação 

ao mercado?   

 Essas regras proíbem empréstimos em favor do controlador e de outras partes 

relacionadas?   

 

16 A empresa possui conselho de família instalado?  

 

17 A empresa possui conselheiros de administração que são familiares (ou que 

são relacionados à família)? Quantos?   

 

18 O presidente do conselho de administração faz parte do grupo de controle?  

 

19 Existem regras claras para a contratação de familiares na empresa?  

 

20 Em qual(is) órgão(s) os membros da família atuam na empresa?  

 Conselho de família, conselho societário, conselho de administração, direção 

executiva, membros empregados? 

 Citar um ou mais casos dependendo da organização.    

 

21 Qual o estágio de atuação de membros da família na empresa?  

 Restrita ao conselho de administração, restrita ao conselho societário, restrita 

ao conselho de família, restrita à direção executiva, ou atuação em mais de 

uma entidade?   

 

22 Quais os riscos conhecidos por você(s) relacionados à sucessão?  

 

23 Alguns dos riscos conhecidos por você(s) transformaram-se em eventos 

para alguns dos fatores abaixo?  
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24 Existem atividades de controle que poderiam ser implementadas, ou estão 

implementadas, que contribuiriam ou contribuem para mitigar os riscos 

identificados acima por você(s) para o fator sucessão?  

 

25 O risco de sucessão está na:  

 Ausência de um plano formal de sucessão;  

 Falta de preparação das competências necessárias dos sucessores;   

 Indefinição da continuidade do negócio;  

 Indefinição da perpetuidade do negócio;  

 Na falta de profissionalização da administração e gestão;   

 Na potencial ausência dos dirigentes; 

 Na potencial ausência dos membros da família.   

 

 

 

 

 

 

 

 


