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Resumo 

 
O presente estudo teve como problema analisar como as práticas de governança 
corporativa (GC) podem influenciar no gerenciamento dos riscos empresariais 
relacionados ao fator sucessão em uma instituição de ensino superior (IES) familiar 
pernambucana. O estudo justifica-se pela representatividade das empresas 
familiares na economia mundial; pela importância do ensino superior – tanto 
economicamente quanto na formação social dos indivíduos –; e pela capacidade de 
minimizar os riscos envolvidos nos processos sucessórios. A pesquisa desenvolveu-
se de forma empírica, por meio de uma pesquisa aplicada básica, do tipo 
exploratório-descritivo, de abordagem qualitativa e mediante o estudo de caso. 
Como objetivo geral, pretendeu-se analisar como as práticas de GC podem 
influenciar o gerenciamento dos riscos empresariais relacionados ao fator sucessão 
em uma instituição de ensino superior familiar pernambucana. Os objetivos 
específicos foram: a) descrever o sistema de GC dessa IES, com base no modelo de 
três círculos; b) relatar a interferência da GC na gestão dessa IES; c) identificar, para 
o fator sucessão, os potenciais riscos empresariais e as atividades de controle 
conhecidos e praticados por essa IES; d) comparar o planejamento sucessório 
recomendado pela literatura disponível com o ocorrido na sucessão passada 
recentemente por essa IES; e) comparar o planejamento sucessório recomendado 
pela literatura disponível com a preparação dessa IES para as sucessões futuras. 
Os dados foram coletados por meio de: a) observações participativas; b) revisão de 
documentos da IES em caso; c) entrevistas aplicadas a alguns membros da família, 
atuantes ou não na gestão da IES. Esses dados colhidos foram analisados mediante 
a técnica da análise de conteúdo. A partir da análise de conteúdo foi possível 
concluir que: a) a IES carece de um sistema formalizado e de mais conhecimento 
sobre GC e compliance; b) há grande influência do fundador na IES e dos seus 
valores e cultura na identidade desta; c) há legitimidade dos sucessores aos 
familiares e aos agentes da IES; d) há diferenças nas visões do sucedido e dos 
outros entrevistados em relação à sucessão; e) há conhecimento dos riscos 
empresariais do fator sucessão e suas atividades de controle; f) há pretensão em 
buscar sempre a melhora da instituição e de atender às práticas de GC e 
compliance – principalmente para os familiares fora da gestão, na criação de um 
Conselho de Família. Portanto, por meio dos resultados obtidos, foi possível 
alcançar os objetivos propostos. 
 
Palavras-chave: Governança Corporativa. Empresas Familiares. Sucessão. Riscos 
Empresariais. Instituição de Ensino Superior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
Abstract 

 
The present study had the problem of analyzing how the Corporate Governance 
(CG) practices can influence the management of business risks related to the 
succession factor in a family Higher Education Institution (HEI), located in 
Pernambuco. This study is justified by the high representativeness of family 
businesses in the world economy; by the importance of higher education – both 
economically and in the social formation of individuals –; and by the ability to 
minimize the risks involved in succession processes. The research was developed in 
an empirical way, through a basic applied research, of the exploratory-descriptive 
type, with a qualitative approach – through the case study. As general objective, it 
intended to analyze how CG practices can influence the management of business 
risks related to the succession factor in a family HEI, located in Pernambuco. As 
specific objectives, it intended to: a) describe this HEI’s CG system, based on the 
Three Circle Model; b) analyze the interference of CG in the management of this HEI; 
c) analyze, for the succession factor, the potential business risks and control 
activities known and practiced by this HEI; d) compare the succession planning 
recommended by the available literature and what happened in the succession 
recently passed by this HEI; and e) compare the succession planning recommended 
by the available literature and the preparation of this HEI for the future successions. 
Data were collected through: a) participatory observations; b) the review of this HEI’s 
documents; and c) interviews – applied to some family members, active or not in the 
management of the HEI. These collected data were analyzed using the content 
analysis technique. Through Content Analysis, it was possible to notice that: a) the 
HEI lacks a formalized system and greater knowledge about CG and compliance; b) 
there is a great influence of the founder in HEI and its values and culture in its 
identity; c) there is legitimacy for successors to both family members and IES 
employees; d) there are differences regarding the point of view of the successor and 
the other interviewees in relation to the succession; e) there is knowledge about the 
business risks associated with the succession factor and its control activities; and f) 
there is an intention to always seek to improve the institution and to comply with CG 
and compliance practices - especially for family members who are not part of the 
management, with regard to the creation of a family council. Therefore, through the 
results obtained, it was possible to achieve the proposed objectives. 
 
Keywords: Corporate Governance. Family Organizations. Succession. Business 
Risks. Higher Education Institutions. 
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1 Introdução 
 

A presente seção está estruturada em cinco tópicos, sendo eles: Contextualização 

do tema; Problematização; Objetivos; Relevância e justificativa; e Estrutura da 

dissertação. 

 

1.1 Contextualização do tema 
 

O contexto econômico atual exige que as organizações conheçam as mudanças 

pelas quais o mercado está passando, tanto em termos da estrutura quanto da 

forma como as empresas se organizam. A atuação de uma organização em um 

mercado baseia toda a sua existência (Arruda, Madruga & Freitas Júnior, 2008).  

 

O tema da presente pesquisa está situado na organização familiar e na demanda 

desse segmento pela implantação de estruturas de governança corporativa (GC), 

com vistas a sobreviver e a se manter no mercado. A partir disso, pretende-se traçar 

um comparativo entre o processo sucessório passado recentemente pela instituição 

familiar em caso e o recomendado pelas teorias apresentadas. 

 

Observa-se que a parcela que as empresas familiares tomam do mercado é 

extremamente elevada. De acordo com Lethbridge (2005 como citado em Arruda et 

al., 2008), esse segmento é tido como a base da economia capitalista de todo o 

mundo. Especificamente no Brasil, esse segmento assume cerca de 90% do 

mercado (Adachi, 2012). Essa significativa fatia do mercado o influencia não só 

economicamente, mas também política e socialmente (Borges & Lescura, 2012). Em 

países como Alemanha, Inglaterra e Espanha, essa representatividade está em 

torno dos 80, 75 e 70%, respectivamente (Mallin, 2013).  

 

Em se tratando especificamente do ensino superior, dificuldades advindas da 

expansão desse setor e da intervenção normativa do Estado são percebidas 

(Moraes, 2000). Esse setor é composto majoritariamente, no Brasil, de organizações 

privadas e, devido aos aspectos culturais e históricos, estas são caracterizadas 

fundamentalmente como familiares (Silva Júnior, Muniz & Oliveira Martins, 2009).  
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De acordo com o Censo da Educação Superior de 2017, de 2.448 instituições de 

ensino superior (IES), 2.152 são privadas – as IES privadas representam quase 88% 

das IES no Brasil. Estas instituições ofertam mais de 70% do quantitativo total de 

cursos de graduação e mais de 92% do total de vagas. Possuem, ainda, quase 82% 

do total de matrículas (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira - INEP, 2019b). 

 

Com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 estabeleceu-se como 

um dos direitos constitucionais a responsabilidade do setor público de promover a 

educação de forma integral. Pela alta demanda por educação, essa 

responsabilidade precisou ser, também, arcada pelo setor privado, seguindo 

condições impostas pela Constituição, como: a) cumprimento das normas gerais da 

educação nacional; b) autorização e avaliação da qualidade pelo poder público 

(Medeiros, 2015). 

 

De acordo com Oliveira (2008), o ensino superior brasileiro teve, após os anos 1990, 

forte expansão, o que modificou de forma significativa o cenário desse setor. O autor 

evidencia que no período militar o crescimento se deu de forma mais expressiva nas 

IES privadas, que àquela data já possuíam cerca de 60% dos alunos dos cursos de 

graduação. Em 2002, o Ministério da Educação (MEC) passou a informatizar os 

processos do setor, dada a demanda por modernização e agilidade nos processos 

entre as IES e o MEC. 

 

Em 2006, por meio da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), algumas 

transformações ocorreram no setor, como o crescimento de matrículas, a criação de 

IES e, considerada como a mais impactante, a liberação para as IES atuarem com 

fins lucrativos (Vilela, 2016). 

 

Diante do exposto, o setor apresentou constantes mudanças por parte dos órgãos 

reguladores, bem como acentuado aumento da competitividade pelo ingresso de 

novas IES no país. Isso trouxe a necessidade de buscar novas formas de gestão, 

tendo em vista a manutenção e o crescimento frente ao mercado (Saramago, 2007). 

Além disso, as IES têm como desafios, de acordo com Meyer Júnior, Pascucci e 

Mangolin (2012), a complexidade do setor em que atuam, pela variedade de áreas 
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do conhecimento e pela atuação de profissionais altamente qualificados, com 

interesses distintos. 

 

Encontra-se no setor grande variedade de tipos de IES e suas respectivas 

características. Em relação à administração, podem ser públicas – mantidas pelo 

Poder Público, sob a forma de municipais, estaduais ou federais, sem a cobrança de 

matrícula ou mensalidade – ou privadas. As IES privadas subdividem-se em dois 

grupos: a) com fins lucrativos, sendo chamadas de instituições comerciais; b) sem 

fins lucrativos, tendo direito à isenção de alguns tributos, como é o caso das 

fundações, associações e universidades comunitárias (Bidart-Novaes & Gil, 2007).  

 

As IES sem fins lucrativos, como é o caso da instituição em caso no presente 

estudo, possuem a isenção em tributos como Imposto sobre Serviços (ISS), Imposto 

de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre Lucro Líquido 

(CSLL), Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para o Financiamento 

da Seguridade Social (COFINS) e, ainda, se for uma instituição filantrópica, é 

também isenta da contribuição patronal do Instituto Nacional da Seguridade Social 

(INSS). Todavia, elas devem cumprir algumas obrigações, dentre elas: a) aplicar os 

excedentes financeiros na IES mantida; b) não remunerar seus conselheiros, sócios 

ou instituidores; c) deve ter 60% do faturamento destinado às despesas com folhas 

de pagamentos, encargos e benefícios; d) publicação anual das suas 

demonstrações financeiras em jornal de ampla circulação, com o parecer do 

Conselho Fiscal e a certificação de auditores independentes; e) submeter-se à 

fiscalização do Poder Público e guardar documentos que comprovem receitas e 

despesas por cinco anos (Mac Lennan, Semensato & Oliva, 2015). 

 

Existem diferenças entre as universidades, os centros universitários, os institutos e 

as faculdades integradas quanto à sua autonomia. De acordo com o Censo da 

Educação Superior de 2015, há o predomínio de faculdades privadas, como é o 

caso da instituição em caso nesta pesquisa. Estas atuam em menor número de 

áreas do saber, não possuem autoridade para criar programas de ensino e cursos e 

seu corpo docente deve ter, no mínimo, a titulação de pós-graduação lato sensu 

(Vilela, 2016). 
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De acordo com de Paiva, Paiva, Santos, Santos e Ribeiro (2019), as IES privadas 

sem fins lucrativos podem ser fundações privadas, associações comunitárias e 

congregações religiosas. O objeto do presente estudo é uma fundação privada. Este 

tipo visa servir a um fim de utilidade pública ou atuar em serviço da sociedade, isto 

é, sem a finalidade de lucro. Além disso, ela é criada a partir da constituição de um 

patrimônio, de uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas, passando a ser de 

interesse coletivo – sendo passível, portanto, de fiscalização do Estado, pelo 

Ministério Público. 

 

O Decreto-Lei nº 3.860, de 09 de julho de 2001, que regulamenta a LDB, é o 

responsável por determinar a estrutura e a forma de atuação das IES. Elas devem 

ser constituídas por meio de um sistema composto de duas entidades: a 

mantenedora (proprietária) e a mantida (direção) – que sejam autônomas e 

interdependentes, que existam instrumentos de gestão que as mantenham 

vinculadas, mas sem deixar que a dinâmica de uma interfira na da outra (Paiva et 

al., 2019). Essas entidades podem ser demonstradas por meio do modelo da 

estrutura e dinâmica da instituição de educação superior, conforme mostra a Figura 

1. 
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Figura 1 
Modelo da estrutura e dinâmica da instituição de educação superior. 
Fonte: Silva Júnior e Muniz (2003, p. 4, como citado em Silva Júnior, A., Muniz, R. M., & de Oliveira 
Martins, P. (2009). Governança corporativa na IES familiar de grande porte: um estudo de caso. 
Revista Alcance, 16(3), 286-303.16(3), 290. 

 

A entidade mantenedora integra o chamado “terceiro setor”, por ser formado por 

organizações sem fins lucrativos, não governamentais e cujo objetivo seja promover 

serviços de interesse público – educação superior, no caso em estudo. A fim de 

alcançar essa finalidade, essa entidade é responsável pela sustentabilidade 

financeira – resultante de uma gestão profissional. Elas são constituídas a partir de 

um contrato social ou de um estatuto, composto de pessoas físicas ou jurídicas que 

se associam a uma causa educacional. Os associados assumem a responsabilidade 

jurídica, econômica, política e social do empreendimento e se tornam proprietários, 

no caso das particulares, e gestores, nas sem fins lucrativos (Paiva et al., 2019). 

 

Franco (2003) explicita que as mantenedoras são responsáveis por: a) elaborar o 

projeto institucional da instituição mantida e definir sua missão, sua vocação, seus 

objetivos, seu modelo organizacional, seus princípios, suas áreas de sua atuação, 

suas diretrizes e seu ideário educacional; b) elaborar e aprovar o Plano de 

Desenvolvimento Institucional – que expõe o que se planeja para a IES ao longo de 

sua existência; c) aprovar o plano anual de trabalho e o orçamento da mantida; d) 
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gerir os recursos humanos da mantida; e) planejar os investimentos em expansão e 

qualificação da mantida; f) definir os cursos a serem autorizados e/ou reconhecidos 

e as instituições a serem credenciadas e/ou recredenciadas; g) definir os valores a 

serem cobrados pela prestação de serviços. 

 

A Lei nº 9.870, de 23 de novembro de 1999, discrimina os deveres das entidades 

mantenedoras de IES sem fins lucrativos. Entre os deveres expostos, essa lei as 

obriga a elaborar e publicar, em cada exercício social, suas demonstrações 

financeiras, com o parecer do Conselho Fiscal e atestadas por uma auditoria 

independente. Com isso, é possível traçar um contraponto entre esse dever e os 

pressupostos das boas práticas de GC – em relação à transparência e à 

governabilidade e também à exigência de órgãos internos e externos que fiscalizem 

a entidade (Paiva et al. (2019). 

 

Silva Júnior et al. (2009) prelecionam que a entidade mantenedora representa as 

estruturas de propriedade e de família, sendo responsável pelas questões 

administrativas, financeiras, jurídicas, contábeis, pedagógicas e, também, pela 

estrutura física. A partir do estatuto do objeto em estudo, foi possível apresentar a 

estrutura da sua entidade mantenedora, conforme ilustrado na Figura 2. 

 

 
Figura 2 
Estrutura da mantenedora da IES em estudo. 
Fonte: elaborada pelo autor a partir do Estatuto da Associação em estudo. 
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A Figura 2 exibe os cargos, os tipos de associados e os órgãos presentes na 

entidade mantenedora. Existem quatro cargos: a) presidente; b) vice-presidente; c) o 

secretário; d) tesoureiro. E cinco tipos de associados: a) os efetivos; b) o fundador; 

n) os beneméritos; d) os honorários; e) os correspondentes. Por fim, existem três 

órgãos: a) a Assembleia Geral; b) a Diretoria; c) o Conselho Fiscal. 

 

Já a entidade mantida, que se chama de IES, é responsável por implantar e fazer 

funcionar a IES por meio da promoção do ensino, da pesquisa e da extensão. Sua 

estrutura de gestão é geralmente representada por direção ou reitoria e tem 

autonomia para a execução de suas atividades pedagógicas. Além disso, ela é 

responsável pela oferta e pela qualidade dos cursos, mas o contrato firmado com o 

aluno é feito com a mantenedora – pois essa não conta com personalidade jurídica 

própria, só com personalidade educacional (Paiva et al., 2019). 

 

Tropardi Filho (2010) sugere quatro responsabilidades da entidade mantida: a) a 

organização da atividade educacional da instituição – pela criação dos órgãos 

especializados, do projeto pedagógico, do regimento e das demais normas internas; 

b) a gestão escolar, internamente – pelos processos administrativos e pedagógicos 

– e externamente – pela produção, divulgação e socialização do conhecimento; c) as 

acadêmicas, que devem obedecer às diretrizes curriculares; d) as políticas, que 

revelam a importância de apresentar temas em evidência como complemento das 

estruturas curriculares. 

 

A estrutura organizacional da mantida é separada por Oliveira (2008) em quatro 

níveis: a) o(s) colegiado(s) superiores(es), que legitima(m) as decisões e 

proporciona(m) visibilidade social à IES; b) a administração superior, formada pela 

diretoria da IES, possuindo funções executivas; c) a administração pedagógica; d) os 

responsáveis pela disponibilidade e pela manutenção dos espaços presenciais e 

virtuais da IES. 

 

Silva Júnior et al. (2009) demonstra que a entidade mantida representa a estrutura 

de gestão, pela prestação de serviços educacionais em ensino, pesquisa e 

extensão, nas modalidades presencial, semipresencial e a distância. A partir do 
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Regimento Interno do objeto em estudo foi possível apresentar a estrutura da sua 

entidade mantida, de acordo com a Figura 3. 

 

 
Figura 3 
Estrutura da mantida da IES em estudo. 
Fonte: elaborada pelo autor a partir do Regimento Interno da IES em estudo. 
 

A Figura 3 lista os cargos, os órgãos executivos e os órgãos deliberativos da 

entidade mantida. Existem oito cargos: a) diretor geral; b) diretor administrativo e 

financeiro; c) diretor de ensino, pesquisa e extensão; d) coordenador acadêmico; e) 

procurador institucional; f) representantes das coordenações de curso, do corpo 

docente e do corpo discente. São três órgãos executivos: a) diretorias; b) 

coordenação acadêmica; c) coordenações de cursos. E existem três órgãos 

deliberativos: a) conselho superior; b) conselho de ensino, pesquisa e extensão; c) 

colegiado de cursos. 

 

Paiva et al. (2019) opinam a respeito da relação entre a mantenedora e a mantida. 

Na prática há sobreposição da mantenedora sobre a mantida, o que pode dificultar o 

alcance dos objetivos e gerar conflitos na IES. Ainda segundo os autores, como nas 

IES privadas a influência da mantenedora sobre a mantida é muito grande, isso 

acaba afetando as atividades de ensino, pesquisa e extensão – por meio de uma 

visão dicotômica entre o lucro e a parte acadêmica. Para Silva Júnior et al. (2009), 

as articulações entre os subsistemas e as estruturas apresentadas tornam essas 
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instituições bastante complexas e a GC se revela como um fenômeno endógeno e 

natural. 

 

Portanto, o funcionamento de uma IES depende da relação e da dinâmica entre a 

mantenedora e a mantida. A mantenedora deve oferecer à mantida condições 

necessárias para seu bom funcionamento. Assim, as boas práticas de governança 

corporativa, aliadas à competência acadêmica e administrativa, devem contribuir 

para a sustentabilidade e continuidade das IES. 

 

Fazendo um adendo em relação ao local na qual a IES em caso está situada, o 

Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC, 2018c) documenta que o 

estado de Pernambuco está consolidado como a 10ª economia mais importante do 

país e o segundo em termos de geração de riqueza no Nordeste. Seu Produto 

Interno Bruto (PIB) estadual é superior a 150 bilhões de reais em 2015. Além disso, 

o estado teve exponencial aumento de seus gastos em inovação, de R$ 271 milhões 

em 2011 para R$ 1,6 bilhão em 2014.  

 

Ainda segundo o instituto, a inovação no estado, sobretudo na capital (Recife, 

considerada o “Vale do Silício Brasileiro”), potencializou-se pelo ecossistema 

produtivo criado a partir dos anos 70, com a abertura do curso de Ciência da 

Computação na Universidade Federal de Pernambuco e, mais ainda, nos anos 2000 

com a criação do Porto Digital – um dos maiores parques tecnológicos e ambiente 

de inovação do país. Ademais, a mudança do modelo econômico também se deu 

por meio da modernização de empresas tradicionais, tais como os engenhos de 

cana de açúcar, e por aportes financeiros externos, que chegaram ao estado no 

esteio do Porto de Suape e da chegada da Fabbrica Italiana Automobili Torino 

(FIAT). 

 

Carvalho (2003) afirma que a governança corporativa é representada pelos 

mecanismos utilizados pelo controle da organização, a fim de trazer benefícios às 

partes envolvidas, pela redução da potencialidade de algum risco. Por risco 

entendem-se as barreiras que impedem ou dificultam as organizações de 

alcançarem os seus objetivos (Motta & Vasconcelos, 2006). 
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A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) define 

governança corporativa como todo sistema de negócio que seja dirigido e controlado 

(Rossetti & Andrade, 2011). Para a International Finance Corporation (IFC), percebe-

se melhora no desenvolvimento e desempenho das empresas com uma boa GC, o 

que leva a mais acesso a fontes de capital externa (IFC, 2007). 

 

Fazendo mais um pequeno adendo, a OCDE é uma organização internacional 

formada por 30 membros, sendo eles países desenvolvidos e industrializados que 

possuem como fundamentos a democracia representativa e a economia de livre 

mercado. Essa organização foi criada em 30 de setembro de 1961 e está sediada 

em Paris, França. Seu propósito é auxiliar o desenvolvimento econômico e social em 

todo o mundo, por meio de investimentos nos países em desenvolvimento (Arruda et 

al., 2008). 

 

No Brasil, governança e risco são fatores estudados pelo IBGC em parceria com o 

Center for International Private Enterprise (CIPE), pelo Projeto de Governança 

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

 

O IBGC mostra a GC como um direcionador do comportamento dos administradores 

de uma organização, a fim de que estes cumpram a missão, os objetivos e as metas 

estipuladas pelos acionistas. Esse instituto apresenta as boas práticas da GC, por 

meio de princípios básicos e objetivos, com vistas a proteger e a tornar mais 

eficiente o valor de longo prazo da organização, além de contribuir para a elevação 

da qualidade da sua gestão – o que deve levar a mais longevidade (IBGC, 2015). 

 

O início da governança corporativa pode ser atribuído ao período da quebra da bolsa 

de Nova Iorque, em 1929, só passando a ser mais discutido décadas depois. As 

discussões levaram as instituições a adotarem novas legislações e as grandes 

corporações a reduzirem a concentração da propriedade e a criarem um novo 

modelo de controle na empresa – com vistas a reduzir os potenciais riscos do 

mercado (Mallin, 2013). No Brasil, a discussão acerca da GC surgiu em decorrência 

do aumento da regulação advinda do desenvolvimento do mercado acionário, no 

início dos anos 1970 (Carvalho, 2002). 
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Consoante a isso, sua origem também se deve à teoria da agência, formalizada por 

Jensen & Meckling, em 1976. Com base nas mudanças ocorridas no mercado, 

passou a ser demandada a separação entre propriedade e controle. A teoria da 

agência, portanto, baseia-se nos conflitos que podem surgir da relação entre 

proprietários e agentes, o que fez o conflito de agência tornar-se uma base da 

governança corporativa (Arruda et al., 2008). Ainda segundo os autores, o agente e 

o principal, por serem pessoas diferentes, podem não ter seus interesses alinhados, 

conforme se esperaria. Essa incongruência entre a atitude desejada pelo principal e 

a executada pelo agente é caracterizada pelo termo “conflito de agência”. 

 

A governança está ligada ao sistema de gestão ou de controle de uma organização 

na Administração (IBGC, 2016). A demanda pela governança se dá pela busca da 

redução dos riscos que assolam as organizações e da proteção dos interesses dos 

stakeholders (Sousa Neto & Martins, 2010). A governança corporativa deve proteger 

os interesses dos envolvidos na organização, pois conflitos de agência geram custos 

para esta (Bornholdt, 2005). 

 

Por meio da implementação dos princípios norteadores das boas práticas da 

governança corporativa – transparência, equidade, prestação de contas e 

responsabilidade corporativa – é possível solucionar conflitos advindos do 

relacionamento entre os membros da organização, bem como do processo de 

sucessão (IBGC, 2016). 

 

Os tomadores de decisão devem levar em consideração fatos controlados, a fim de 

atenuarem as incertezas. A estrutura organizacional da GC deve delimitar os direitos 

e as responsabilidades dos participantes da organização. Com vistas a alcançar os 

objetivos da organização, faz-se necessário estabelecer leis contratuais e 

acompanhar seu desempenho (Sousa Neto & Martins, 2010).  

 

Nas organizações familiares, a governança pode ser representada pelo modelo de 

três círculos defendidos por Davis & Tagiuri (1989). Nele, a estrutura organizacional 

de uma empresa familiar é dada pelo conjunto poder, gestão e sucessão, disposto 

nas dimensões propriedade/controle, gestão e continuidade, respectivamente 

(Casillas, Férnandez & Sanchéz, 2007).  
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Nesse modelo, nas organizações familiares, o poder se refere à forma pela qual os 

detentores de poder exercem sua autoridade – por meio da tomada de decisões, 

controle das ações e prestação de contas, mesmo não havendo transparência. A 

gestão é dada pelos processos utilizados pelos gestores para tomarem suas 

decisões, normalmente se abstendo de teorias e modelos de referência – o que 

pode gerar riscos desnecessários ao negócio. Por fim, a sucessão se dá pelo 

processo utilizado na transferência do controle de uma organização de uma geração 

para outra – sem o devido planejamento familiar, a sucessão ocorre de forma 

imposta, trazendo mais riscos ao negócio (Casillas et al., 2007; Macedo, 2009). 

 

Serão consideradas, no presente estudo, as IES como organizações, pois se toma 

como premissa que para estas é também possível utilizar o modelo de GC. De 

acordo com Borges e Serrão (2005), qualquer instituição pode possuir uma estrutura 

de governança por meio de procedimentos e controles que disciplinem as relações 

dos envolvidos. A partir disso é possível trazer a essas entidades outra forma de 

gestão, a fim de que elas consigam minimizar os riscos envolvidos nos processos de 

sucessão.  

 

A sucessão é um fator que se mostra como um risco para empresas familiares, por 

não haver certeza sobre o sucessor, tanto em relação ao seu grau familiar, quanto à 

sua competência (Bertin, 2007). Outro risco, de acordo com Davis & Tagiuri (1989), 

se dá pela relação de trabalho entre pais e filhos. Em uma empresa familiar essa 

relação sofre alterações, positivas e negativas, de acordo com o estágio de vida 

deles. 

 

Portanto, a fim de dirimir esses e outros riscos que assolem esse segmento, requer-

se necessária a compreensão da necessidade da GC, aumentando suas chances de 

sobreviverem e se manterem competitivas no mercado (Oliveira, 2006).  

 

1.2  Problematização 
 

De acordo com Marconi e Lakatos (2007), o problema é dado pela dificuldade, 

prática ou teórica, em se conhecer ou se alcançar uma solução a algo relevante. 
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Uma pesquisa deve iniciar-se a partir de um problema, que precisa ser definido, 

examinado e analisado minuciosamente e, em seguida, é buscada uma solução. 

 

Empresas familiares são marcadas, em geral, por conflitos, interesses próprios e 

riscos. Adachi (2012) argumenta que nelas os ensejos vêm seguidos de desafios – 

estes advindos das relações afetivas entre os detentores de poder e os gestores. 

Para a Pricewaterhouse Coopers (PwC, 2018), apenas 12% das empresas 

familiares conseguem alcançar a terceira geração. 

 

Uma das questões que mais impactam as empresas familiares em termos da sua 

manutenção no mercado é a maneira pela qual elas passam pelo processo 

sucessório. Esse impacto se dá tanto em relação às mudanças na direção e na 

operação da empresa, quanto pelos fatores emocionais e intangíveis abarcados por 

esse processo. Estudos revelaram que, no Brasil, apenas 30 e 5% das empresas 

familiares conseguem se manter após a primeira e a segunda sucessão, 

respectivamente (Oliveira, 2006). 

 

O IBGC (2018c) apurou que somente 3% das empresas pernambucanas 

conseguiram chegar à quinta geração. Mesmo assim, embora 54% dessas 

empresas compreendam a relevância da sucessão, apenas 24% afirmam possuir 

uma política estabelecida para realizar o processo sucessório. Além disso, percebe-

se que as empresas da região Nordeste, como um todo, são centralizadoras da 

propriedade – crescendo sem pulverizar ou, ao menos, abrir parte de seu capital. 

Essa questão denota que os conselheiros de administração exercem um papel 

voltado para o aconselhamento acerca da gestão, em vez de focarem no 

monitoramento da organização. 

 

A globalização exige alterações nas empresas familiares a fim de reduzir o impacto 

da crise econômico-financeira. Uma das formas de mudança é a da busca pela 

profissionalização do quadro de gestores. O processo de sucessão pode ser visto 

como alternativa, por ser capaz de trazer novos detentores de poder e gestores com 

mais profissionalização em relação aos seus antecessores. Essa nova forma de 

gerir os riscos pode vir rodeado de conflitos (Silva & Fossa, 2012).  
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A sucessão, nas empresas familiares, pode acontecer tanto em vida, quanto após a 

morte. No entanto, seu planejamento deve ser feito ainda em vida, com a 

distribuição adequada da herança e a preservação dos herdeiros no tocante ao 

conflito de interesses (Melo & Menezes, 2008). Além disso, esse planejamento é 

importante na continuidade das organizações, tanto pelo sucessor já compreender 

as regras e os princípios que regem a organização, quanto por este estar 

adequadamente preparado (Bedicks, 2009). 

 

A literatura especializada vê a sucessão como sendo, provavelmente, o momento 

mais crítico pelo qual a empresa familiar passa, devendo ser visto como um 

processo e não como um evento (Lansberg, 1999). Apesar de o líder reconhecer a 

necessidade da continuidade da organização, há um confronto interno deste com 

seus medos e ansiedades, sendo essa transição um processo mais difícil que o 

imaginado. Para o sucedido, a sucessão pode implicar o medo de ser excluído, de 

ser passado para trás, tornando-se descartável. Esse dilema também é visto por 

parte do sucessor na busca de sua identidade e, ao mesmo tempo, na percepção da 

sua fragilidade em relação ao envelhecimento do sucedido. Esses dilemas 

demonstrados podem gerar consequências tanto para a organização, quanto para 

as relações familiares (Bauman, 2008). 

 

Já de acordo com Leone (2005), duelos são travados, quanto à sucessão, em três 

níveis: a) o duelo entre o sucedido e ele mesmo; b) o duelo do sucedido para 

escolher o sucessor; c) o duelo entre os sucessores. Esses duelos trazem reflexos 

negativos à organização, tendo, inclusive, o potencial de extingui-la. 

 

Tratando das IES brasileiras, percebe-se sua grande preocupação e organização em 

face do aumento da competitividade e da crescente regulação do setor, por parte 

dos órgãos reguladores (Moraes, 2000).  

 

Considera-se que esse setor encontra-se altamente regulamentado, tendo 

praticamente todos os critérios e requisitos de criação, credenciamento, autorização, 

atuação e reconhecimento estabelecidos pelo Governo Federal (Silva Júnior et al., 

2009). E quanto maior os abusos encontrados nas esferas públicas e privadas, 
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maior o grau de desconfiança e maior a demanda por modelos de gestão mais 

confiáveis (Barros Neto, 2014). 

 

De acordo com o Censo da Educação Superior (INEP, 2019b), o segmento revela-se 

como em fase de ajustes, tanto em relação ao número de alunos, quanto à abertura 

de IES. O número de IES privadas no Brasil, comparando os anos de 2012 e 2013, 

diminuiu de 2.112 para 2.090 instituições, respectivamente. Utilizando a mesma 

comparação, o número de matrículas de alunos de graduação aumentou de 

7.037.688 para 7.305.977, respectivamente. Esse cenário revela a necessidade 

dessas instituições por melhora tanto na qualidade do ensino, quanto na gestão. Já 

Sampaio (2011) acredita que a educação superior no Brasil deve crescer, pois 

quase 70% dos egressos do ensino médio não fazem parte das cadeiras 

universitárias do país. 

 

Maziero (2015) reconhece que há necessidade de profissionalização das equipes da 

IES a fim de garantir-lhes tanto a qualidade no ensino e serviços oferecidos, quanto 

a permanência dos seus clientes (alunos). Assim, sem uma gestão eficiente, 

profissional e capaz de garantir um padrão de qualidade, não há como haver 

longevidade da instituição. 

 

Essa questão se torna evidente pela competitividade e pelas mudanças encontradas 

no mercado brasileiro. Vilela (2016) mostra que o segmento é influenciado por 

diversos fatores, tais como: a entrada de grandes grupos financeiros estrangeiros, 

fusões e aquisições, escassez de recursos financeiros, retração da demanda, entre 

outros. 

 

Trivelli (2015) menciona operações financeiras entre as organizações desse setor, 

como as ocorridas em 2007 entre Anhanguera Educacional, Estácio de Sá, Kroton 

Educacional e o Sistema Educacional Brasileiro, por exemplo. Entre 2001 e 2008 

esse mercado obteve crescimento na movimentação de capitais de R$ 10 bilhões 

para R$ 90 bilhões, respectivamente. 

 

No entendimento de Silva Júnior et al. (2009), dada a representatividade das IES 

familiares no segmento e, também, dada a sua complexidade gerencial, torna-se 
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premente compreender sua dinâmica para, assim, buscar e propor soluções aos 

riscos potenciais – inclusive aos riscos relacionados aos processos de sucessão. 

 

Diante desse cenário, revela-se como problema de pesquisa a seguinte questão: 

como as práticas de governança corporativa podem influenciar no gerenciamento 

dos riscos empresariais relacionados ao fator sucessão em uma instituição de 

ensino superior familiar pernambucana? 

 

1.3 Objetivos 
 

Os objetivos que o presente trabalho pretende alcançar, a fim de responder ao 

problema de pesquisa, serão explicitados nesta seção. Eles serão divididos em um 

objetivo geral e cinco objetivos específicos. 

 

1.3.1 Objetivo geral 
 

Analisar como as práticas de governança corporativa podem influenciar o 

gerenciamento dos riscos empresariais relacionados ao fator sucessão em uma IES 

familiar pernambucana. 

 

1.3.2 Objetivos específicos  
 
A fim de cumprir o objetivo geral da pesquisa, foram estabelecidos cinco objetivos 

específicos: 

 

a) Descrever o sistema de governança corporativa da instituição, tomada como 

estudo de caso, com base no modelo de três círculos. 

b) Relatar a interferência da governança corporativa na gestão da instituição em 

caso. 

c) Identificar, para o fator sucessão, os potenciais riscos empresariais e as 

atividades de controle conhecidos e praticados pela instituição em caso. 

d) Comparar o planejamento sucessório recomendado pela literatura disponível 

com o ocorrido na sucessão passada recentemente pela instituição em caso. 
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e) Comparar o planejamento sucessório recomendado pela literatura disponível 

com a preparação da instituição em caso para as sucessões futuras.  

 

Com base nesses objetivos, torna-se possível a ampliação da coleta de dados e sua 

análise ao longo da pesquisa, o que deve, por meio das conclusões obtidas, gerar a 

resposta ao objetivo geral. 

 

1.4 Relevância e justificativa 
 

Com vistas a aumentar suas chances de manterem-se no mercado competitivo, os 

gestores de empresas familiares devem tomar suas decisões alicerçados nas boas 

práticas de governança corporativa (IBGC, 2016).  

 

A relevância da pesquisa deriva do fato de as empresas familiares assumirem 

altíssima fatia do mercado, não somente em âmbito nacional, mas também mundial. 

De acordo com Oliveira (2006), dados revelam que entre 65 e 80% das empresas no 

mundo são familiares e, no Brasil, esse percentual gira em torno de 80%. Ainda 

segundo o autor, quando são consideradas apenas as empresas privadas 

brasileiras, as empresas familiares são responsáveis por mais de 61% da receita, 

bem como por mais de dois terços dos empregos ofertados. 

 

Especificamente na sucessão dessas empresas, avaliando o risco existente, é 

possível perceber como mais um ponto de relevância deste estudo a dificuldade de 

as empresas alcançarem a longevidade. A PwC (2018) alerta que apenas 12% das 

empresas familiares conseguem chegar até a terceira geração. E, especificamente 

no estado de Pernambuco – onde está sediado o objeto em estudo –, apenas 3% 

das empresas chegam à quinta geração (IBGC, 2018c). 

 

Dada a expressividade desse segmento, os agentes responsáveis pela orientação e 

regulação do mercado devem reforçar a necessidade da utilização dos instrumentos 

e princípios da GC nas organizações, principalmente nos processos de sucessão, a 

fim de alcançar os objetivos e sua perpetuidade (Dutra, 2016). 
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A importância da governança corporativa, por sua vez, pode ser vista pela 

sensibilização e adesão crescente da sociedade e das organizações aos princípios e 

práticas desse sistema. Como exemplo, em 2011 o IBGC, entidade que promove a 

GC no país, conseguiu reunir 1.898 profissionais e 188 empresas associadas (Mac 

Lennan et al., 2015). 

 

O setor de ensino superior, por tratar de educação, é visto como o meio de 

transformação de indivíduos em cidadãos, tornando-os plenos e apropriando-os da 

cultura e da produção histórica humana (Saviani, 2011). Para Saramago (2007), a 

educação representa um dos pilares para a sustentação de qualquer sociedade. E 

para Vilela (2016) é possível perceber que em toda sociedade moderna o 

desenvolvimento e o progresso dependem, também, da educação. 

 

Além disso, percebe-se forte expansão do setor a partir da década de 1990, a partir 

da promulgação da Lei no. 9.394/96, que estabeleceu as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional e adotou novos sistemas de gestão para o aumento da 

qualidade do ensino, por intermédio dos mecanismos de avaliação institucional 

(Medeiros, 2015). 

 

As IES brasileiras privadas apresentaram, em 2011, faturamento de R$ 33 bilhões, o 

que representa 1% do PIB nacional (SEMESP, 2013 como citado em Vilela, 2016). 

Esse setor está em elevada expansão e coloca-se como o maior mercado potencial 

da América Latina e já se posiciona entre os maiores do mundo – com mais de 

2.300 IES em funcionamento e mais de seis milhões de alunos matriculados só no 

Brasil (Barros Neto, 2014). Além disso, Vilela (2016) salienta que o setor atende 

milhares de alunos e ainda emprega cerca de 800 mil profissionais, entre cargos 

acadêmicos e cargos administrativos, o que deixa clara a importância de preocupar-

se com a manutenção destas no mercado. 

 

Por fim, outro ponto em relação à relevância é o fato de que, na literatura colhida – 

como em Bernhoeft (2003), Oliveira (2006) e Lima e Assif (2015) –, ainda há espaço 

e demanda por pesquisas em organizações com controle familiar. Isso quer dizer 

que, por esse assunto ainda não ter sido esgotado no meio acadêmico, a ampliação 

dada pelo presente estudo também é relevante. 
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Entre 1997 e 2009, somente 44 artigos, dos publicados nos periódicos de 

Administração mais importantes do Brasil (entre eles, a Revista de Administração 

Pública, os Cadernos da EBAPE.br, a Revista de Administração Contemporânea, a 

Revista de Administração de Empresas, a Revista de Administração Mackenzie, a 

Revista Organizações e Sociedade, a Revista Organizações Rurais & 

Agroindustriais, a Revista de Administração da Universidade de São Paulo, a 

Revista Eletrônica de Administração e os Anais do Encontro de Estudos 

Organizacionais), tiveram como temática as empresas familiares. Ao se agruparem 

esses periódicos aos artigos apresentados na Associação Nacional de Pós-

Graduação em Administração (ANPAD), o número de artigos sobe para 176. No 

entanto, aproximadamente 23% deles têm como foco a sucessão empresarial, 

enquanto os tópicos de estratégia e governança representam, juntos, 15%. Ademais, 

apenas 20% destes foram realizados utilizando-se modelos qualitativos de pesquisa 

(Borges & Lescura, 2012). 

 

Esta pesquisa se justifica pela sua capacidade de auxiliar aos envolvidos em 

empresas familiares a reduzirem os riscos de eventuais conflitos provenientes de 

processos de sucessão, por meio da introdução da governança. É essencial que os 

envolvidos conheçam os riscos, para que as atividades de controle sejam propostas 

e implantadas.  

 

É preciso assumir o nível de risco de forma consciente, de modo a identificar e 

analisar as atitudes que devem ser tomadas a fim de proteger as organizações, 

tanto no aspecto financeiro, quanto à sua imagem e, também, aos interesses dos 

seus stakeholders (Bernhoeft, 2003).  

 

Justifica-se, também, por pretender contribuir para a diminuição do fechamento de 

organizações familiares de um setor tão importante, que é o do ensino superior –  

tanto para a economia, quanto para a formação social do indivíduo – por meio da 

apresentação de propostas de controles de riscos oriundos de conflitos do processo 

sucessório. 

 

Uma das crenças comuns existentes na sociedade é a de que as IES não alinham 

seus ideais aos do “mundo dos negócios” e, com isso, que não são capazes de 
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aplicar mecanismos de gestão modernos e eficazes. Todavia, apresentam-se, em 

boa parte dessas instituições, gestores capazes de avaliar e estabelecer 

mecanismos de melhores práticas na sua governança (Vilela, 2016). 

 

Além disso, justifica-se, também, por contribuir para o autor do presente estudo: a)  

em termos de sua profissionalização e obtenção do título de Mestre em 

Administração; b) em termos do aprofundamento de seu conhecimento – por este 

ser um tema tão significativo e recorrente –; c) por fazer parte da área em que este 

atua profissionalmente; d) e por este fazer parte do objeto em estudo como membro 

da família – sendo, com isso, capaz de trazer recomendações que possam trazer 

melhorias ao negócio e à família como um todo. 

 

A escolha do modelo de três círculos, proposto por Davis & Tagiuri em 1989, se 

justifica por apresentar – de forma simples e intuitiva, sem deixar de ser eficaz – os 

estágios pelos quais as empresas familiares passam – nos fatores propriedade, 

gestão e sucessão. Por meio da identificação da organização em caso, pelas suas 

características e desafios é possível sugerir-lhe uma estrutura de governança que 

auxilie no seu desenvolvimento (Lovato, 2017). 

 

Em suma, o presente estudo busca assistir à gestão de organizações de controle 

familiar do ensino superior, por meio da apresentação de inovações tanto nas boas 

práticas de GC, quanto no processo de gestão de empresas familiares. Diferencia-se 

dos estudos anteriores por utilizar como estudo de caso uma instituição familiar de 

ensino superior pernambucana, trazendo aspectos do processo de sucessão 

passado recentemente e trazendo, como contraponto a esse processo, teorias de 

análises da redução de riscos do fator sucessão, por meio dos modelos de 

estruturas organizacionais de governança – especificamente o Modelo de Três 

Círculos. 

 

1.5  Estrutura da dissertação 
 

Como o presente texto utiliza o mecanismo do estudo de caso, a estruturação do 

texto deve ser feita em partes ou etapas, nas quais uma é a sustentação da outra 

(Lazzarini, 2010).  



	 32 

Alinhando-se a esta imposição, a estruturação do presente estudo se divide em 

cinco seções; são elas: 1) Introdução; 2) Referencial Teórico; 3) Metodologia; 4) 

Resultados e Discussão; 5) Considerações Finais. Após as considerações finais são 

apresentadas as referências, isto é, as fontes consultadas para a elaboração da 

pesquisa; e, por fim, os Apêndices – nos quais constam os roteiros de entrevista 

aplicados aos membros da família que atuam e aos que não atuam na gestão da 

IES. 

 

A introdução, presente seção, está dividida em cinco itens, sendo: a) 

contextualização do tema; b) problematização; c) objetivos, sendo este dividido em 

objetivos gerais e específicos; d) relevância e justificativa; e) estrutura da 

dissertação – este item. 

 

O Referencial Teórico – seção que relata a bibliografia utilizada para dar 

sustentação ao trabalho –, está dividido em quatro itens: a) governança corporativa 

e teoria da agência; b) empresas familiares; c) governança corporativa nas 

empresas familiares; d) riscos empresariais na sucessão de empresas familiares. 

 

A Metodologia está dividida em quatro itens: a) caracterização da pesquisa; b) 

universo e unidades de análise; c) instrumentos e métodos para a coleta de dados; 

d) análise e tratamento dos dados coletados. O primeiro item subdivide-se em 

quatro: a) quanto à natureza; b) quanto ao tipo; c) quanto aos meios; d) quanto à 

abordagem/método. E o terceiro item subdivide-se em dois: a) documentos 

empresariais; b) observação participativa. 

 

A Seção Resultados e Discussão será dividida em cinco tópicos, sendo: a) 

identificação do caso em estudo; b) caracterização da governança corporativa e da 

sucessão do caso em estudo; c) identificação dos riscos e atividades de controle da 

sucessão no caso em estudo; d) comparativo entre o caso em estudo e o 

recomendado pela governança corporativa, em termos dos processos de sucessão; 

e) projeção do caso em estudo para o futuro em relação aos processos de 

sucessão. 
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Por fim, da seção Considerações Finais fazem parte a conclusão obtida por meio da 

pesquisa realizada, bem como suas limitações, contribuições e, também, sugestões 

para pesquisas futuras. 
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2 Referencial Teórico 
 

O presente capítulo apresenta o arcabouço teórico pesquisado, que visa 

fundamentar esta dissertação, tanto por meio da bibliografia disponível, quanto das 

publicações literárias mais recentes.  

 

Para alcançar o objetivo, esta seção está organizada em tópicos, de forma que cada 

um seja sustentação do outro. Foram estipulados quatro tópicos centrais, que são: 

a) governança corporativa e teoria da agência; b) empresas familiares; c) 

governança corporativa nas empresas familiares; d) riscos empresariais na 

sucessão de empresas familiares. 

 

2.1 Governança corporativa e teoria da agência 
 

Governança corporativa apresenta diversas denominações, sendo a proposta por 

Adolf Berle e Gardiner Means – em 1932, no livro “The Modern Corporation and 

Private Property” – o alicerce para a fundamentação desse sistema (Vilela & Veloso, 

2014). Outras bases teóricas são também consideradas, como as obras de Ronald 

Coase – em 1937, em “The Nature of the Firm”, que trouxe o papel da firma como 

uma engrenagem da economia –; de John Kenneth Galbraith – em 1967, em “The 

Industrial State”, que trouxe questões relacionadas à estrutura de poder e gestão –; 

e de Adrian Cadbury – em 1992, com o Relatório Cadbury, o primeiro código de GC 

(Vilela, 2016). 

 

O termo vem da expressão em inglês corporate governance, que representa o 

sistema pelo qual os proprietários zelam pela sua organização (Chagas, 2007). Para 

Carneiro (2000 como citado em Arruda et al., 2008), a expressão em português é 

indevida, pois há um desvio conceitual; segundo ele, GC se refere à administração 

corporativa. 

 

Azevedo, Cardoso, Frederico, Lima e Duarte (2017) reportam que a governança 

corporativa passou a ganhar corpo no cenário mundial a partir do início da década 

de 80 – resultado de abusos por parte de dirigentes de empresas, especialmente no 

caso Texaco, nos Estados Unidos. Esse caso se deu pela diretoria e pelo Conselho 
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de Administração fazerem uso de uma prerrogativa legal para recomprar as ações 

da companhia a um valor muito maior que o praticado no mercado, evitando sua 

aquisição por parte de um acionista minoritário e provocando a reação de grandes 

acionistas institucionais e de fundos de pensão. 

 

Na linha de pensamento de Lodi (2000 como citado em Vilela, 2016), o movimento 

passou a ser ainda mais difundido nos Estados Unidos da América (EUA) no início 

da década de 90, em função da demanda dos administradores de fundos de pensão 

por mais segurança nos investimentos feitos, a partir do montante recolhido dos 

mutuários – que sofriam com a falta de transparência na orientação de suas 

decisões de investimentos. Ele corrobora Azevedo et al. (2017) ao indicar que o 

tema tornou-se mundialmente conhecido após grandes escândalos financeiros, 

sendo o mais notório o do caso Texaco. Em 2001, outros escândalos aconteceram 

em empresas americanas, como na Enron, Arthur Andersen e Worldcom (Serafim et 

al., 2010 como citado em Vilela, 2016). 

 

Os crescentes conflitos no ambiente corporativo, levaram à intensificação nos 

estudos e nas pesquisas, tanto no âmbito acadêmico quanto no empresarial e no 

governamental (Azevedo et al., 2017). Isso culminou em: mudanças na legislação; 

implementação de procedimentos e novas práticas de gestão; e maior cobrança dos 

administradores na condução dos negócios. Almeida (2020) informa que a primeira 

empresa a criar um código de GC foi a General Motors, em 1992. 

 

Vilela (2016) explica que, com esses acontecimentos, o governo americano teve que 

intervir para trazer de volta a confiança no mercado, por meio de medidas 

legislativas. Entre elas, tem-se a criação de procedimentos fiscalizadores e da Lei 

Sarbanes-Oxle. Esta criou fundamentos e normas baseadas nos princípios da GC, 

de compliance e de controles internos. Em 2004, a OCDE publicou os princípios da 

GC, com o objetivo de ajustar o funcionamento das organizações e dos mercados de 

capitais e tornando-se referência internacional para os diversos setores da 

sociedade. 

 

No mundo, os sistemas básicos de GC podem ser segmentados em três modelos: a) 

anglo-saxão ou de proteção legal – vigente nos Estados Unidos e Reino Unido; b) 
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nipo-germânico – baseado em grandes investidores e em bancos europeus, vigente 

na Europa Continental, Alemanha e Japão; c) baseado na propriedade familiar – 

vigente no resto do mundo (Duarte, 2007 como citado em Vilela, 2016). 

 

No Brasil, a governança corporativa é fruto de um conjunto de forças externas e 

internas que afetam os valores, princípios e modelos praticados no mercado. O 

sucesso das organizações está ligado à liderança e à capacidade financeira para 

superar as adversidades da economia, o que determina o modelo de GC que 

predomina no país (Vilela, 2005).  

 

Até os anos 1970 o mercado de ações brasileiro era bastante desregulado. O 

desenvolvimento desse mercado fez surgir a GC, pois se viu que este era um 

mecanismo importante para o desenvolvimento do país, sendo criadas, assim, em 7 

de dezembro de 1976 e em 15 de dezembro de 1976, respectivamente, as Leis 

6.385/76 (esta responsável pela criação da Comissão de Valores Mobiliários - CVM) 

e 6.404/76 (esta comumente chamada de Lei das Sociedades Anônimas, trazendo a 

separação entre a diretoria e o Conselho de Administração) (Carvalho, 2002). Com 

isso, surgiram os primeiros conselhos de administração e a divisão de poderes entre 

acionistas e gestores, originando mais preocupação com a GC e temáticas afins 

(Borges & Serrão, 2005). 

 

Na década de 1970, o desenvolvimento do mercado acionário brasileiro colocou em 

risco o controle das empresas familiares (que eram extremamente representativas 

na época). Isso se deu porque a emissão de novas ações por parte dessas 

empresas significava um risco – já que elas possuíam limitada capacidade de 

investimento (Carvalho, 2002). 

 

Ainda segundo o autor, no final da década de 1990, com a abertura econômica do 

país, iniciativas foram tomadas pelos agentes do mercado, de investidores a órgãos 

reguladores, com o intuito de tornar as práticas existentes melhores. Entre elas 

esteve a reformulação da Lei 6.404/76, que fracassou por propor a redução dos 

direitos dos acionistas minoritários. E, também, a criação do Novo Mercado, pela 

Bolsa de Valores de São Paulo. Essa criação serviu como meio de o setor privado 
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tomar a liderança dos processos de promoção de reformas, criando e pondo em 

prática, dessa forma, as melhores práticas de governança. 

 

Além disso, por meio da Lei Anticorrupção – Lei nº 12.846/2013, posteriormente 

regulamentada pelo Decreto 8420/2015 –, passou a haver no país o alinhamento 

com as legislações mais avançadas e rigorosas do mundo – no combate à 

corrupção. Essa questão passou a exigir postura mais ética por parte do setor 

privado em seus negócios – principalmente nos negócios com o setor público – o 

que exaltou as práticas de compliance no país (Azevedo et al., 2017). 

 

Azevedo (2000) enfatiza que implementar as práticas de GC tende a ser ainda mais 

complicado no Brasil, por haver elevado grau de controle familiar, alta concentração 

de capital e baixo grau de acionistas com direito a voto. Borges e Serrão (2005) 

complementam que uma nova fase do desenvolvimento foi iniciada no Brasil, 

começando a passar o controle da empresa de familiar e estatal a um controle 

compartilhado. 

 

GC no Brasil é estudada pelo IBGC. Esse instituto foi fundado em 1992, mas seu 

primeiro código foi publicado apenas em 2001 (IBGC, 2016). Essa publicação 

designa as responsabilidades dos conselhos e seus membros, a fim de reduzir a 

concentração de poder, mantendo o controle das organizações e eliminando a 

personalização (Bernhoeft, 2003). Almeida (2020) notifica que no Brasil a GC 

começou a ser mais difundida – por meio de pesquisas palestras, conferências, 

fóruns, cursos e treinamentos na área – pelo IBGC em 1999. 

 

Além do IBGC, o Brasil possui o Instituto Ethos – uma organização não 

governamental que visa mobilizar as empresas a atuarem de forma socialmente 

responsável. Por meio do crescente número de empresas associadas, é possível 

perceber a sensibilização por parte destas em relação aos valores e práticas 

relacionados à GC e à ética empresarial (Mac Lennan et al., 2015). 

 

Portanto, Borgerth (2012 como citado em Vilela, 2016) alerta que não falta no país o 

estímulo à adoção das boas práticas de GC, mas falta a divulgação destas no 
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mercado e na sociedade como um todo, além de faltar conscientização por parte dos 

agentes da GC nas organizações.  

 

O conceito de GC ainda está em formação e por isso existem diversos deles sem 

que haja consenso (Silva Júnior et al., 2009). Rossetti e Andrade (2011) reconhecem 

que alguns termos são congruentes e podem ser considerados termos-chave nessa 

definição. Entre eles estão: partes interessadas, estrutura, controle, poder e direito 

dos acionistas. E de acordo com o conceito, um sentido pode ser priorizado, como: 

direito e sistema de relações; sistema de governo e estrutura de poder; sistema de 

valores e padrão de comportamento; e sistema normativo. 

 

A definição adotada no presente estudo é a do IBGC (2015), que descreve a GC 

como um sistema que dirige e monitora as organizações, zelando pelas relações 

entre os proprietários, os gestores, os conselhos e as auditorias. Ainda segundo o 

instituto, por meio das boas práticas de GC é possível tornar o valor da sociedade 

maior, auxiliar no seu acesso a capital e na sua longevidade. A Tabela 1 lista outras 

definições de governança corporativas colhidas a partir do acervo teórico. 
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Tabela 1 
Definições de governança corporativa 

AUTOR (ANO) DEFINIÇÃO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA 
Carvalho (2002) 
 
 

Como uma forma de elevar a segurança dos investidores em 
relação a seus retornos – tanto dos credores quanto dos acionistas 
majoritários e minoritários. 

Montagnon (2004) 

 

Dá-se por meio de regulamentação simples, permitindo que os 
mercados se entendam entre si, utilizando a melhor prática 
fundamentada em princípios. 

Oliveira (2006) 

 

 

Representa-se pelas práticas administrativas usadas para elevar a 
eficiência do desempenho das organizações, zelando por todas as 
partes envolvidas, aumentando a transparência e aprimorando o 
modelo de gestão. 

Silva (2006) 
 

Acrescenta, além do exposto, como resultado das boas práticas da 
GC, a questão da facilitação do acesso ao capital. 

Silva, Leal, Schnorrenberger, 
Silveira, Lanzana, Carvalho et 
al. (2007) 

Relaciona a GC à redução dos problemas de agência, que são 
dados pelos conflitos gerados pela dependência entre principais e 
agentes. 

Chagas (2007) 
 

Estabelece regras e poderes, por meio de conselhos e auditorias, 
evitando abusos de poder e buscando uma gestão mais eficiente. 

Silveira (2010) 
 

Os procedimentos que auxiliam na tomada de decisão, tendo em 
vista a maximização da geração de valor. 

Silva Júnior et al. (2009) 
 
 
 

Além da GC ser um sistema de regulação da relação entre 
propriedade e gestão, é, também, a abrangência de interesses 
diversos, gerando à organização: transparência nas suas 
operações; eficiência nos seus processos internos e externos; e 
eficácia nos resultados. 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

O IBGC (2016) revela que nos conceitos existentes na literatura todos procuram 

formas de garantir a proteção do capital. Para isso, hoje em dia o sistema de GC 

concentra-se no controle das organizações, a fim de reprimir ações de má-fé dos 

dirigentes. O IFC (2007) preconiza que as boas práticas de GC devem elevar o 

desempenho das empresas e oportunizar o acesso ao capital externo, por meio de 

estruturas, processos e princípios tanto para a gestão, quanto para o controle das 

organizações. O alcance desses objetivos depende da relação positiva entre os 

agentes da organização, como no nível de proteção dos acionistas minoritários. 

Silva et al. (2007) adverte que os conflitos de agência surgem quando há 

distanciamento entre a estrutura da organização e alguns princípios básicos; por 

isso, faz-se necessário determiná-los. 

 

Steinberg (2003) define três estágios de governança, estando, a seu ver, a maioria 

das empresas do Brasil no estágio de transição. São eles: a) modelo atual, no qual a 
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empresa é gerenciada por poucos acionistas controladores e possui práticas de 

governança informais; b) modelo emergente, no qual a empresa é gerenciada por 

poucos acionistas controladores e possui práticas de governança formais, além do 

acesso a capital para executá-las; c) modelo de mercado, no qual a empresa tem 

seu controle compartilhado e possui práticas de governança formais, além de 

capacidade financeira para competir mundialmente.  

 

Ainda segundo Steinberg (2003), a alteração do cenário das empresas gera um 

conflito entre os gestores mais ortodoxos e os mais heterodoxos, que aparecem no 

decorrer das gerações. Isso traz a necessidade de uma estrutura de GC que 

subsidie os procedimentos da organização, com vistas a reduzir esses potenciais 

conflitos de interesses – que podem ser tão nocivos à perpetuação desta.  

 

O IBGC (2015) estabelece que a governança baseia-se em quatro princípios 

básicos: a) transparência; b) equidade; c) prestação de contas (accountability); d) 

responsabilidade corporativa. Para Sousa Neto e Martins (2010), esses princípios 

associam-se a valores, que são: a) senso de justiça (fairness); b) mais transparência 

(disclosure); c) prestação de contas responsável (accountability); d) conformidade 

legal (compliance), respectivamente. 

 

Por meio desses princípios, Azevedo et al. (2017) acreditam que a GC busca 

estabelecer atribuições e responsabilidades em adequada estrutura, a fim de 

garantir melhores práticas de gestão nas organizações – principalmente nas de 

capital aberto. Ela tem como objetivo criar mecanismos eficientes para o incentivo e 

o monitoramento dos administradores – de forma que estes se alinhem à missão da 

organização. 

 

A transparência determina que a administração deve nutrir, em todos os setores da 

empresa, uma comunicação espontânea, clara e rápida, a fim de gerar confiança – 

não apenas as informações impostas por leis ou regulamentos (IBGC, 2015). As 

informações compartilhadas nessa comunicação não se restringem a questões 

financeiras, mas a todas as ações e planejamentos que possam vir a gerar valor 

para a empresa (Silva, 2006). Na GC, uma das obrigações do cargo de gestor ou 

administrador é disponibilizar os dados, tornando-os acessíveis, de forma clara e 
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objetiva (Silveira, 2010). Os recursos tecnológicos tornam cada vez mais fácil 

divulgar informações e se comunicar, com rapidez e presteza (Teixeira, 2015). 

 

Informações claras e de qualidade auxiliam na análise dos dados e, com isso, na 

tomada de decisão. No entanto, vale ressaltar que isso não quer dizer que essas 

informações precisem ser públicas, mas que sejam ao menos publicadas 

fidedignamente aos interessados na organização (Lopes, 2017). A falta de 

transparência nas organizações pode, por exemplo, afastar acionistas minoritários, o 

que torna inviável o mercado de ações (IFC, 2007). Claro que alguns casos 

específicos podem surgir, mas para estes se faz necessário o devido planejamento, 

a fim de minimizar os impactos da divulgação (Bertin, 2007). Klein (2012 como 

citado em Mac Lennan et al., 2015) apregoam que, traçando um paralelo com o 

objeto em estudo, a transparência na gestão escolar minimizou os conflitos entre os 

dirigentes e os docentes. 

 

A equidade é representada pela forma justa e igualitária de tratar todos os grupos 

que fazem parte da empresa, sem haver discriminação, sendo essa igualdade tida 

tanto para grupos majoritários, quanto para grupos minoritários. Esse princípio 

representa o senso de justiça que deve ser levado em consideração ao distribuir as 

informações para, assim, serem tomadas as decisões com vistas a alcançar os 

resultados da organização. Esse senso é assegurado por meio das assembleias 

gerais ou das reuniões societárias (IBGC, 2015). 

 

A prestação de contas (accountability) se dá, como o nome já diz, pelo princípio a 

partir do qual os agentes da GC prestam contas aos que os elegeram, pela sua 

atuação, respondendo por seus atos praticados na duração de seus mandatos, de 

forma clara, concisa, compreensível e tempestiva (IBGC, 2015). Essa prestação de 

contas deve ter como fundamento as práticas contábeis e as de auditoria e, com 

isso, é considerada responsável (Rosseti & Andrade, 2011). 

 

A responsabilidade corporativa é um princípio segundo o qual os conselheiros e 

executivos cuidam da longevidade da organização, levando em consideração o 

relacionamento desta com a sociedade em que se insere – tanto socialmente, 

quanto ambientalmente – nas suas tomadas de decisões. Em termos sociais, visa à 
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criação de riqueza e de oportunidades de emprego, além de preocupar-se com a 

qualificação, diversidade da força de trabalho, desenvolvimento científico e melhoria 

da qualidade de vida. Esse princípio prioriza também a contratação de recursos 

advindos da comunidade em que a organização está inserida (IBGC, 2016).  

 

Esse princípio, portanto, pode ser também caracterizado como uma visão ampla e 

sistêmica das estratégias empresarias disponíveis, levando em consideração a 

relação entre a organização e a sociedade em que está inserida (Mallin, 2013). 

Ademais, pode associar-se às recomendações e exigências das normas reguladoras 

– conformidade legal. Essa associação é normalmente expressa nos estatutos 

sociais ou nos regimentos internos das organizações (Rossetti & Andrade, 2011). 

 

Azevedo et al. (2017) apregoa que o mercado corporativo está sujeito a imposições 

regulatórias e a potenciais falhas, como a corrupção e os impactos ambientais. Eles 

revelam, também, que a empresa estará sujeita a sanções, como: restrições legais, 

multas e punições judiciais; e, independentemente, do evento e da pena imposta, a 

empresa sofre consequências à sua imagem que são difíceis de reverter. No 

entanto, eles revelam que é possível evitar essas falhas organizacionais, por meio 

da criação de controles internos, denominados de compliance.  

 

Ainda segundo os autores, esse termo deriva do inglês “to comply”, que significa agir 

em concordância e fazer cumprir as regras, instruções, comandos e pedidos. Essa 

autofiscalização surgiu a partir das instituições financeiras e se disseminou para 

outros setores empresariais – na busca por mais segurança na condução dos 

negócios, proteção dos interesses dos clientes e preservação da imagem da 

organização. A partir da observação das leis e normas vigentes, a compliance busca 

elaborar políticas e normas internas – tendo como um dos pilares o Código de Ética, 

que norteia as ações dos agentes que fazem parte da organização.  

 

Segundo a Associação Brasileira de Bancos Internacionais e a Federação Brasileira 

de Bancos (ABBI; FEBRABAN, 2004), compliance possui como finalidade assegurar 

a adequação, o fortalecimento e o funcionamento dos controles internos da 

organização com vistas a reduzir os potenciais riscos e disseminar a cultura de 

controle – assegurando o cumprimento das leis e dos regulamentos vigentes. 
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Chagas (2007) define-a como aquiescência ou conformidade. Independentemente 

do porte ou da estrutura da organização, são necessários mecanismos que 

identifiquem a conformidade de suas atividades, seus processos, seus produtos e/ou 

seus serviços. Compliance se dá pelo cumprimento e organização de leis, 

regulamentos e normas internas e externas. Ademais, requer-se o cumprimento de 

programas de auditoria – pela eficácia, adequação e eficiência dos controles 

internos, além do cumprimento dos compromissos assumidos, sem se descuidar dos 

limites regulatórios. 

 

Hattell (2017) propõe que o sistema de controle interno de uma organização deve 

considerar os controles administrativo, financeiro, de recursos humanos, da 

tecnologia e sistema de informação, assim como deve padronizar processos e 

planejar ações estratégicas. Azevedo et al. (2017) entendem que é possível analisar 

a compliance por dois aspectos: os que evitam os custos por não conformidades e 

os que ampliam as habilidades das organizações na satisfação de seus clientes e 

colaboradores.  

 

Os mesmos autores ressaltam que, entre os benefícios encontrados, um dos mais 

relevantes está na redução dos riscos e prejuízos financeiros decorrentes de 

condutas antiéticas. Além disso, a compliance pode trazer: o aumento da satisfação 

e do comprometimento dos colaboradores com a cultura organizacional; a melhora 

das relações com seu público – evitando potenciais conflitos, tornando-se mais 

confiável e ganhando sua lealdade. Eles registram, ainda, que o Decreto 8.420/15 

prevê que, caso uma empresa seja autuada, mas comprove que possui um 

programa efetivo de compliance, receberá sanções judiciais mais brandas. 

 

Para Almeida (2020), a implementação de um plano de compliance se dá por meio 

de seis fases: a) desenvolver, documentar e distribuir um código de conduta interno; 

b) indicar um profissional ou um comitê para dirigir o programa; c) oferecer 

treinamento adequado aos envolvidos; d) disponibilizar canais de comunicação 

confiáveis; e) realizar auditorias internas; f) responder rapidamente a riscos e 

implementar ações para corrigir non-compliances. 
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O autor destaca, ainda, que o surgimento da Lei Anticorrupção deixou a compliance 

em evidência. E que em alguns locais, como no Distrito Federal e no Rio de Janeiro, 

essa prática é obrigatória para que haja negociação com os órgãos públicos. Com a 

difusão dessa prática, percebe-se que as organizações já aparecem como as 

principais responsáveis pelo controle e pelo tratamento de atos antiéticos. Portanto, 

Azevedo et al. (2017) apregoam que a implantação de um programa efetivo de 

compliance traz benefícios além da busca por seguir conformidades. Por meio dele é 

possível tornar a organização, a sociedade e também o país mais justo e ético, e 

sem ele o custo pode ser imensurável. 

 

Almeida (2020) acrescenta que o maior interesse por GC e compliance fez parecer 

que são termos sinônimos; no entanto, eles são complementares. Enquanto a GC 

busca alinhar os interesses dos executivos e dos acionistas, a compliance visa 

garantir que a organização atue em conformidade com a ética e as normas vigentes. 

Portanto, a compliance é essencial à GC – visto que um dos pressupostos desta é a 

adequação às diretrizes e normas externas e internas. Com base em um programa 

de compliance eficiente é possível mitigar os riscos relacionados à regulação e à 

imagem institucional – garantindo à organização mais valor no mercado. 

 

Diante do exposto, para se dizer realizadora das boas práticas da GC, a Diretoria 

Executiva deve atuar levando em consideração os princípios de governança e 

compliance. Deve informar às partes interessadas as decisões tomadas – tanto em 

termos administrativos, quanto econômico-financeiros –, respeitando a equidade de 

direitos e zelando pela longevidade da organização (Arruda et al., 2008). 

 

O IBGC (2007a) assevera que não existe um único modelo de boa GC. Por meio de 

trabalhos realizados nos países que fazem parte da OCDE, alguns fatores em 

comum puderam ser observados em relação à boa governança. 

 

Apesar de diversos elementos afetarem a governança e a tomada de decisão das 

empresas, os princípios da GC estão concentrados em conflitos resultantes da 

separação entre propriedade e controle. O IBGC (2007a) esclarece que a OCDE 

classificou os princípios da governança corporativa em cinco: a) os direitos dos 

acionistas; b) o tratamento equânime aos acionistas; c) o papel das partes 
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interessadas na GC; d) divulgação e transparência; d) as responsabilidades do 

Conselho. 

 

Os direitos de os acionistas participarem da tomada de decisão e, também, de 

serem comunicados sobre alterações fundamentais na organização devem ser 

protegidos. Quanto ao tratamento entre os acionistas, deve ser igualitário, 

independentemente de tamanho e nacionalidade; caso haja violação de seus 

direitos, os acionistas devem poder obter a devida reparação. É preciso que sejam 

assegurados e reconhecidos os direitos do papel das partes interessadas 

(stakeholders), além de se fazer necessário o incentivo à cooperação ativa entre 

estes e empresas, visando à geração de riquezas e empregos, bem como à 

sustentabilidade de empresas sólidas economicamente (IBGC, 2015). 

 

Ainda de acordo com o Instituto, a divulgação e a transparência devem ser 

garantidas para todos os fatos relevantes à empresa – estes precisam ser 

preparados, auditados e divulgados de acordo com os mais altos métodos 

contábeis. Por fim, os conselheiros devem agir visando ao melhor interesse da 

empresa e dos acionistas. Suas atuações devem ser fundamentadas em 

informações completas, de boa-fé e com critério e tomadas com a devida cautela. E  

mais, os conselheiros devem ser justos com os acionistas e devem garantir o 

cumprimento da legislação.  

 

A legislação brasileira estipulou que as instituições de ensino superior sem fins 

lucrativos devem seguir os princípios de transparência e de prestação de contas. O 

IBGC sugeriu – em 2009, no “Guia de Melhores Práticas de Governança para 

Fundações e Institutos Empresariais” – seis indicadores de atendimento a essas 

práticas, que são: a) cumprimento às exigências da mantenedora; b) missão; c) 

Conselho; d) gestão; e) auditoria independente; f) divulgação das informações (Mac 

Lennan et al., 2015).  

 

É possível encontrar, ainda, outras questões relacionadas à compliance e à GC no 

setor no qual o objeto em estudo se encontra. Por exemplo, no dia 7 de fevereiro de 

2019 o Ministro da Educação (Ricardo Vélez Rodríguez) instituiu, por meio da 

Portaria nº 313, o Comitê de Governança, Integridade, Gestão de Riscos e Controles 
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do MEC (Brasil, 2019). Esse Comitê tem como objetivo adotar medidas para a 

sistematização de práticas relacionadas a governança, integridade, gestão de riscos 

e aos controles (Portaria nº 313 - Brasil, 2019). Outro exemplo pode ser visto no 

lançamento, em 17 de julho de 2019, do Programa “Future-se” do MEC. Esse 

programa propõe aumentar a autonomia financeira das instituições públicas de 

ensino superior, por meio da desburocratização no recebimento de suas verbas, em 

três eixos: a) gestão, governança e empreendedorismo; b) pesquisa e inovação; e c) 

internacionalização (Pera & Menezes, 2019). 

 

Mac Lennan et al. (2015) identificaram que as empresas com melhores práticas de 

responsabilidade social empresarial e transparência operam com mais eficiência – 

chegando à conclusão que a adoção dessas práticas pode beneficiar, também, as 

IES com ou sem fins lucrativos. No entanto, eles perceberam que ainda é muito 

baixa (apenas 23%) a divulgação das demonstrações financeiras nos websites das 

IES sem fins lucrativos pesquisadas. As imposições da legislação sobre os 

princípios de governança, transparência e prestação de contas – tais como na 

publicação de balanços, o Conselho Fiscal e a auditoria independente – auxiliam 

essas organizações a desenvolverem maior nível de conscientização – gerando 

benefícios além dos fiscais. 

 

Existem diversas formas de uma organização desenvolver sua governança (Rossetti 

& Andrade, 2011). Esses autores adotam nove fatores em relação à diferenciação: 

a) fonte que predomina no financiamento das empresas; b) propriedade e forma de 

controle; c) divisão entre a propriedade e a gestão; d) tipos de conflitos de agência; 

e) proteção legal aos acionistas minoritários; f) composição e forma de atuação dos 

Conselhos de Administração; g) liquidez da participação acionária; h) forças de 

controle mais atuantes; i) estágio de adoção das boas práticas de GC. 

 

No passado, as empresas eram administradas pelos proprietários, cujas decisões 

eram restritas às suas mãos Com o passar do tempo e o crescimento dessas 

empresas, os proprietários transferiram as tomadas de decisão para gerentes 

profissionais (Picchi, Galli, Reis Lucenti & Volante, 2016). Hoje, a necessidade por 

especialização, nas funções que exijam a tomada de decisões, faz surgir a demanda 

pela separação entre a propriedade e o controle. Com as decisões transferidas, os 
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proprietários se especializaram na administração – principalmente do risco de seus 

investimentos (Davis, 2006). 

 

Corroborando o exposto, Almeida (2020) considera a GC importante, pois, 

geralmente as empresas iniciam com seus três papéis principais – sócios, diretores 

e acionistas – concentrados em uma só pessoa, o dono. No entanto, com o seu 

crescimento, há a inserção de outros agentes, passando a surgir a necessidade de 

governar os interesses e os objetivos dos stakeholders. Ademais, os interesses de 

alguns agentes são, muitas vezes, colocados acima dos da organização. A fim de 

solucionar essa questão, surgem os primeiros códigos de GC – com vistas a 

melhorar a imagem da organização e, assim, atrair os agentes do mercado, 

garantindo sua perenidade. Portanto, Almeida considera a GC um elo entre os 

mecanismos de gestão existentes na organização. 

 

A empresa moderna forma-se a partir da união de diversos contratos firmados entre 

agentes especializados, com o dever de trocar informações e serviços entre si, 

tendo em vista apenas um objetivo (Zylbersztajn, 2010 como citado em Almeida, 

Parente, Luca & Vasconcelos, 2018). Com isso, é possível perceber que a 

organização, com suas especificidades e seus contratos firmados, deve sempre 

visar ao mesmo objetivo, devendo, para isso, utilizar-se do bom relacionamento 

entre as partes que lhe formam. 

 

Essa alteração na configuração da estrutura de propriedade da organização trouxe 

consigo a necessidade de contratar agentes capacitados para geri-la. Atualmente, a 

propriedade se mostra diluída em grande número de acionistas que encarregam a 

gestão a administradores (Martin, Santos & Dias Filho, 2004 como citado em 

Almeida et al., 2018). De acordo com Durnev e Kim (2003 como citado em Almeida 

et al., 2018), os três principais fatores que fazem as empresas adotarem as 

melhores práticas de governança – e, assim, valorizarem-se no mercado – são: a) 

as oportunidades de crescimento; b) a necessidade de financiamento externo; c) a 

concentração de propriedade. Ainda para os autores, a adoção dessas práticas é 

ainda mais relevante em países de menos proteção ao investidor, como é o caso 

brasileiro. 
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Com isso, a GC, com base na construção de mecanismos de controle, surge para 

minimizar os denominados conflitos de agência ocorridos entre os principais e os 

agentes – como será abordado adiante no texto. Como consequência dessas 

medidas, é esperado que as organizações sejam capazes de apresentar melhores 

resultados econômico-financeiros (Rossetti & Andrade, 2011). 

 

A teoria da agência busca trazer uma análise sobre as relações entre os indivíduos 

de uma organização, na qual a propriedade e o controle estão nas mãos de pessoas 

distintas. Essa relação entre os diferentes indivíduos que detêm esses dois fatores 

pode gerar os chamados conflitos de interesses. As análises desses conflitos e seus 

respectivos custos gerados são estudados por essa teoria (Segatto-Mendes, 2001).  

 

Para Jensen & Meckling (1979), desenvolvedores da teoria, a relação de agência é 

definida como um contrato por meio do qual um indivíduo (tido como principal) 

emprega outro (tido como agente), a fim de que este realize determinado trabalho 

em seu favor, recebendo autoridade para algumas tomadas de decisão. E caso haja 

a busca pela maximização da utilidade, o agente já possui uma boa razão para não 

seguir os interesses do principal, o que pode gerar os tais conflitos. 

 

Logo, a teoria da agência está fundamentada no conflito decorrente da 

representação dos interesses dos principais/acionistas/proprietários pelos agentes/ 

administradores (Mallin, 2013). No caso, o agente é contratado com o intuito de 

maximizar o valor da organização para o principal, mas seus interesses podem não 

estar alinhados, o que faz surgir o chamado conflito de agência. Essa relação é 

regulamentada por meio de contratos explícitos e implícitos, para diferentes níveis 

de propriedade e controle da organização (Sardenberg, 2012).  

 

O denominado conflito de agência ocorre principalmente, pois, como o agente e o 

principal são indivíduos diferentes, é possível que não haja o alinhamento entre seus 

interesses. Nesse conflito há discrepância entre a ação esperada pelo principal e a 

apresentada pelo agente (Arruda et al., 2008). 

 

Weston e Brigham (2004) dividem os conflitos de agência em duas partes: a) os 

conflitos entre os acionistas e os administradores; b) e entre os acionistas e os 
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credores. No primeiro caso, os conflitos podem acontecer, no entanto, há o receio, 

por parte dos administradores, em relação a ameaças sobre seu emprego ou sua 

autoridade frente às tomadas de decisão. No segundo caso, o conflito pode surgir 

quando a organização assumir negócios de altos riscos, tanto quando houver 

sucesso (retornos adicionais serão totalmente assumidos pela organização), quanto 

não houver (perdas partilhadas conforme a negociação anterior). 

 

No entendimento de Jensen & Meckling (1979), a teoria da agência desenvolveu-se 

por meio de três questões fundamentais: a) as despesas de monitoramento do 

principal; b) as despesas relacionadas à garantia de o agente não prejudicar o 

principal – e caso haja prejuízo, que o principal seja compensado; c) as perdas 

residuais ou de bem-estar decorrentes das diferenças entre a decisão do agente e a 

decisão que maximizaria o bem-estar do principal. 

 

Ainda a respeito dos custos de agência, esses autores têm-nos como os custos 

reais advindos dos contratos e da capacidade das partes os estabelecerem. Ao se 

levar em consideração que não existem contratos perfeitos, eles demonstram que os 

problemas de agência e de monitoramento se fazem presentes em todas as 

relações e níveis hierárquicos da organização – tanto em relação ao problema de 

assimetria informacional, quanto em relação aos riscos morais. No caso da 

assimetria informacional, os problemas decorrem por uma das partes da transação 

não possuir toda a informação relevante para avaliar os termos do contrato, sendo 

uma das partes a privilegiada. E já no caso do risco moral, se dá pela dificuldade de 

monitorar as ações dos agentes – o que poderia fazer estes agirem com o intuito de 

alcançar seus próprios objetivos, gerando custos para a outra parte. 

 

Em suma, a teoria da agência tem como objetivo analisar os conflitos e custos 

advindos da divisão entre propriedade e controle de capital (Teixeira, 2015). Esses 

conflitos podem aparecer como assimetria de informações, riscos e outros 

problemas resultantes da relação entre o principal e o agente. Os agentes são 

indivíduos necessários à organização e exercem a sua gestão por meio da sua 

capacidade para tomar decisões, visando ao alcance dos objetivos da empresa. Os 

principais podem ser acionistas, controladores ou até a sociedade; eles elegem os 

agentes dando-lhes autoridade para atuarem em seu nome, a fim de maximizarem 
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os valores e os resultados da organização e, com isso, alcançarem seus objetivos 

estipulados. 

 

As diferenças entre os interesses dos indivíduos trazem a necessidade de 

estabelecer uma estrutura organizacional de governança, além de separar as 

atividades de controle das de propriedade – por meio da análise da complexidade 

dessas organizações (Grisci & Velloso, 2014). Corroborando o que foi exposto, 

Rossetti e Andrade (2011) retratam os conflitos por meio do oportunismo das 

decisões tomadas pelos agentes que não visam à maximização do valor das ações 

e, também, por meio da reivindicação dos direitos pelos acionistas minoritários, em 

face da concentração de poder dos majoritários.  

  

Estruturas organizacionais de governança determinam as formas de controle e 

direção das organizações. Elas são criadas a fim de maximizar a relação entre os 

retornos dos acionistas e os benefícios alcançados pelos executivos (Hitt, Ireland & 

Hoskisson, 2001). Os conflitos de agência diferenciam os tipos de estruturas de 

governança, de acordo com os princípios levados em consideração e sua 

necessidade, dado os ambientes interno e externo (Rossetti & Andrade, 2011).   

 

O IBGC (2015) recomenda um modelo geral para empresas que adotam as boas 

práticas e políticas de GC, contudo, este está ajustado às empresas de capital 

aberto. Esse modelo está apresentado na Figura 4. 
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Figura 4 
Modelo geral do sistema de GC. 
Fonte: Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. IGGC. (2015). Código das melhores práticas 
de governança corporativa. São Paulo: IBGC (5. ed., p. 19). 

 

O modelo geral exposto na Figura 4 deixa clara a interligação entre a gestão e a 

propriedade nas organizações, bem como os setores relevantes na estrutura de GC. 

De acordo com o IBGC (2015), as estruturas de governança devem ser 

fundamentadas em quatro órgãos: a) assembleia geral; b) Conselho de 

Administração; c) Conselho Fiscal; d) Diretoria Executiva. 

 

Almeida (2020) acrescenta que é possível haver alterações nos modelos de 

governança, de acordo com a dimensão da organização. No entanto, ele reconhece 

que esses modelos são, normalmente, compreendidos por acionistas, Conselho de 

Administração, diretoria, Conselho Fiscal e auditoria independente.   

 

A assembleia geral é formada pelos sócios com direito a voto, o que a coloca acima 

dos outros órgãos por deter o poder de decisão (Silva, 2006). Além do exposto, essa 
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entidade tem o poder de alterar o capital social, reformar o estatuto ou o contrato 

social e eleger ou exonerar conselheiros fiscais ou de administração e, ainda, possui 

a função de deliberar sobre as demonstrações financeiras (Oliveira, 2006). Caso 

haja alguma decisão a ser tomada a respeito de fusões, aquisições, cisões, 

dissoluções e liquidação da sociedade, a responsabilidade é, também, desse órgão 

(Montagnon, 2004).  

 

O Conselho de Administração é eleito pelos sócios e deve visar aos interesses e à 

longevidade da organização, defender as crenças dos sócios, precaver e gerir 

situações de conflito, além de salvaguardar e valorizar o patrimônio e maximizar o 

retorno ao investimento. Ademais, deve haver uma separação formal entre as 

decisões a serem tomadas pelo Conselho de Administração e as tomadas pela 

direção executiva. Para isso, esse Conselho deve ser composto de membros da alta 

direção, da corporação e de conselheiros independentes (Sousa Neto & Martins, 

2010).  

 

O IBGC (2015) recomenda que o Conselho defina as metas de desempenho da 

instituição para o diretor-presidente no início do exercício – tanto as metas 

financeiras, quanto as não financeiras, de forma alinhada aos seus valores e 

propósitos. Deve, ainda, avaliar formalmente o diretor-presidente anualmente, além 

de aprovar e monitorar seu desenvolvimento individual em relação às metas 

acordadas e a outros elementos subjetivos da avaliação. Bornholdt (2005) afirma 

que ela está subordinada a comitês especializados, de acordo com os temas 

relativos à empresa, que dão suporte às suas atividades, aos seus estudos e às 

suas propostas. 

 

Ademais, o Conselho de Administração deve ponderar sobre os riscos que possam 

surgir antes que ocorram, como, por exemplo, no processo de sucessão do fundador 

ou do Chief Executive Office (CEO), é preciso se antever a possíveis 

acontecimentos por meio da análise de possíveis sucessores (Charan, 2005). Nas 

empresas familiares, esse risco é ainda mais alto, entre outros motivos, pela 

possibilidade de haver dificuldade do fundador em aceitar sua sucessão, não 

deixando tempo suficiente para a preparação do sucessor (Ozima, 2003).  
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Já o Conselho Fiscal tem como características: fiscalizar os atos administrativos, 

averiguar se os deveres legais e societários estão sendo cumpridos, expor erros, 

fraudes ou crimes e fornecer as informações relevantes aos sócios (pela elaboração 

de pareceres à assembleia geral). Essa entidade não é obrigatória em empresas de 

capital aberto (Arruda et al., 2008).  

 

ao recomendação do IBGC (2015) é de que esse órgão não é capaz de substituir os 

comitês de auditoria – mesmo havendo naturalmente certa superposição de 

atividades –, por desempenharem funções diferentes, sendo, respectivamente, um 

responsável pelo controle e o outro pela fiscalização. É importante que eles atuem 

em conjunto, por meio da coordenação de suas atividades e por meio da realização 

de reuniões conjuntas. 

 

Por fim, a Diretoria Executiva se estabelece pelo Conselho de Administração e é 

regida pelo estatuto da empresa, no qual são expostas suas regras, seus poderes e 

suas responsabilidades (Arruda et al., 2008). Esse órgão deve prestar contas ao 

Conselho de Administração, conceber os controles internos e executar as diretrizes 

determinadas por esse Conselho (Mallin, 2013). Além disso, ela tem como principal 

objetivo fazer com que a instituição cumpra seu objeto e sua função social. É dessa 

entidade a responsabilidade pelo zelo tanto à organização e manutenção do fluxo de 

operações financeiras e operacionais, quanto em relação ao mapeamento e 

exposição de riscos potenciais (IBGC, 2015). 

 

O princípio da governança mais tratado por esse órgão é o da transparência, pois é 

sua responsabilidade fornecer informações às partes interessadas (Bedicks, 2009). 

Além da prestação de contas pontual, a transparência pode se cumprir no relatório 

anual, que registra as participações e remunerações, as demonstrações financeiras 

e os pareceres do Conselho Fiscal e dos auditores (Arruda et al., 2008). 

 

Diante do abordado neste tópico, foi possível compreender algumas questões 

relacionadas à governança corporativa e à teoria da agência. Entre elas: o 

surgimento de GC, os sistemas de GC presentes no mundo, GC no Brasil, o IBGC, 

os diversos conceitos de GC, os princípios de GC, as legislações que regem as IES 

e suas relações com GC; o desenvolvimento/evolução de GC, a definição e o 
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surgimento da teoria da agência, o conflito de agência, os custos de agência e as 

estruturas organizacionais de GC. O tópico seguinte tratará sobre as empresas 

familiares. 

 

2.2 Empresas familiares 
 

As pesquisas sobre empresas familiares começaram na década de 1950, com os 

trabalhos de Christensen, em 1953, sobre os problemas encontrados por pequenas 

empresas em fase de crescimento nos processos de sucessão (Silva Júnior et al., 

2009). Apesar de todo esse tempo, Lansberg (1999) averiguou que ainda hoje as 

empresas familiares são qualificadas como um dilema de definição. Para ele, há 

grande variedade de opiniões de pesquisadores em relação a seu conceito. Para 

Nordqvist, Sharma & Chirico (2014), existem tentativas para conceituar de forma 

única e definitiva as empresas familiares, mas isso ainda parece distante. Percebe-

se que a maior parte das pesquisas pretende compreender o papel da família em 

relação à gestão e à criação de recursos e capacidades únicas de cada empresa. 

 

Uma das definições mais utilizadas pela academia é a desenvolvida por Donelley, 

em 1964. Ele conceitua a empresa familiar como aquela que se mantém na família 

por, no mínimo, duas gerações e, também, por aquela que sofre com a influencia 

das relações familiares nas suas políticas, interesses e objetivos (como citado em 

Silva Júnior et al., 2009). 

 

Inicialmente, definia-se empresa familiar como sendo uma organização que possuía 

apenas uma família na sua propriedade e na sua gestão (Handler, 1989 como citado 

em Goes, 2018). Por volta da mesma época, Churchill e Haten (1987 como citado 

em Goes, 2018) indicavam como fato relevante a sucessão. Consolidou-se, por meio 

de Chua et al. (1999 como citado em Goes, 2018), a característica de três tipos de 

empresas familiares: a) com membros de uma família como proprietários e 

ocupando cargos de gerência; b) com membros de uma família apenas como 

proprietários; c) com membros de uma família ocupando cargos de gerência, mas 

sem serem proprietários. De acordo com esses autores, o primeiro tipo é 

considerado totalmente familiar, mas o segundo e o terceiro apresentam discussões 

acerca de sua caracterização. 
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As definições de empresas familiares podem ser, como apresentado em Goes 

(2018), de três tipos: a) abrangentes, nas quais a maior porção das ações ordinárias 

está em poder de uma ou mais famílias; b) medianas, nas quais além do poder de 

voto, os membros da família possuem cargos de diretoria; c) restritas, nas quais 

tenham acontecido, ou estejam acontecendo, sucessões dos membros da família no 

seu controle. A Tabela 2 expõe algumas das definições encontradas na literatura 

acerca de empresa familiar. 

 

Tabela 2 
Definições de empresa familiar 

AUTOR (ANO) DEFINIÇÃO DE EMPRESA FAMILIAR 

Campos & Mazzilli 
(1998) 

 

Empresas passadas às seguintes gerações familiares, para que sejam 
dirigidas e controladas. Nelas, as tomadas de decisão são feitas por 
indivíduos com afinidade afetiva 

Macedo (2002) 
 

Empresas nas quais uma família detém a maior parte do capital e, 
consequentemente, o controle. 

Casillas et al., (2007) 
 
 

Empresas fundadas por um membro da família e foram, ou devem ser, 
transmitidas aos seus descendentes; que terão a sua propriedade e o 
seu controle. 

IBGC (2015) Empresas que possuem o poder de controle societário detido por uma 
ou mais famílias. 

Alderson (2010 como 
citado em Troccoli & 

Lisboa, 2018) 
 
 
 
 
 
 

Identifica uma empresa familiar a partir de três características: a) 
formação e busca da visão de negócio por um grupo controlador, 
formado por membros da mesma família ou de pequeno número de 
famílias, de forma sustentável através das gerações; b) ter ao menos 
duas gerações no controle com o mínimo de 5% das ações em controle 
da família; c) ter no mínimo um dos controladores ligado à família com 
poder de eleger o presidente do Conselho e o CEO, com a intenção de 
passar o negócio à próxima geração. 

Melo e Menezes (2008) 
 

Empresas nas quais as decisões operacionais e os planos de sucessão 
sofrem a influência de um ou mais membros da família. 

Oliveira (2006) 
 

Empresas que possuem membros de uma família tanto no controle 
acionário quanto no comando da gestão 

Miranda e Grzybovski 
(2012) 

Empresas originadas de um tronco familiar – o que quer dizer que seus 
fundadores possuem algum grau de parentesco. 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

A definição adotada pelo presente estudo se dá alinhada à definição do Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE, 2017), que determina 

cinco questões que se repetem na definição de empresas familiares. São eles: a) 

estar sob o controle do fundador; b) originar-se de um vínculo familiar; c) ter sua 

propriedade exercida por um ou mais membros da família; d) passar por processo 
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de sucessão familiar; e) possuir uma dinâmica que seja influenciada pelas relações 

entre os familiares.  

 

Diante dessas definições, é possível delinear sobre três itens que compõem a 

empresa familiar: a) a estrutura de propriedade; b) o papel do fundador; c) o papel 

da família (Goes, 2018). Ou seja, para que uma empresa seja considerada familiar, 

é preciso que possua três elementos definidores, como sugerido por Casillas et al. 

(2007): a) propriedade; b) gestão; c) continuidade, conforme a Figura 5. 

 
Figura 5 
Caracterização da empresa familiar. 
Fonte: elaborada pelo autor a partir de Casillas, B. J. C., Fernández, C. D., & Sánchez, A. V. (2007). 
Gestão da empresa familiar. São Paulo: Thomson Learning (p. 86). 

 

Por meio da Figura 5 os autores demonstram os elementos que caracterizam as 

empresas familiares. O elemento propriedade refere-se à propriedade pertencer à 

família; gestão, à participação da família na gestão da propriedade; e continuidade à 

sucessão ocorrer nas próximas gerações da família. 

 

Um denominador comum encontrado nas empresas familiares por Bressan, Schiehll, 

Procianoy e Castro (2019) é o fato de elas terem uma estrutura concentrada de 

propriedade. Nelas, membros da família controlam de forma direta ou indireta as 

tomadas de decisão da organização. No Brasil, a maioria das empresas de capital 
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aberto possui um acionista controlador e, no caso das empresas familiares, 

geralmente esse acionista faz parte de grupos empresariais familiares. 

 

No país, as empresas familiares se iniciam com os imigrantes. Estes, por nada 

terem a perder, começam um negócio com familiares, a fim de manterem-se unidos 

no novo território. Já o costume pela sucessão se deu de forma natural, como forma 

de manutenção no poder, como ocorrido na transferência de um reinado aos 

parentes mais próximos (Teixeira, 2015). Atualmente, essas empresas são 

extremamente significativas, por gerarem renda, empregos e receita aos cofres 

públicos; por isso, é necessário dar a devida importância à sua perenidade (Adachi, 

2012).  

 

Goes (2018) comenta que as empresas familiares são destaque no cenário mundial, 

pois controlam a maior parte dos negócios. Além disso, são mais rentáveis que as 

não familiares e são menos sensíveis às crises econômicas. Estima-se que no Brasil 

75% das empresas sejam familiares, representem mais de 50% do PIB e respondam 

por mais de três quartos da geração de empregos. No caso dos Estados Unidos, o 

faturamento de 143 empresas familiares ultrapassou a marca de US$ 1 bilhão em 

2009; e na Alemanha, 45% das empresas listadas no mercado financeiro eram 

familiares em 2010. No caso deste último país e da França, de acordo com a 

consultoria Boston Consulting Group, cerca de 40% das empresas com receitas 

anuais superiores a US$ 1 bilhão são familiares. Já no caso dos Estados Unidos, 

correspondem a mais de 30%; e, por fim, no Brasil, esse número gira em torno de 

45% (The Economist Group Limited, 2015). No estudo do SEBRAE (2017) as 

empresas familiares representam 65% do PIB, o que denota a importância de sua 

gestão de risco e governança. 

 

Os estudos que discorrem sobre este tema revelam que é um desafio separar as 

empresas familiares das famílias das empresas. Identificam, ainda, que seria 

importante, apesar de difícil, utilizar mecanismos e modelos para a perenidade, tanto 

nas empresas, quanto nas próprias famílias (Lopes, 2017). Crê-se que por meio 

desses modelos a probabilidade de alcançar a longevidade seria muito maior. A 

continuidade de uma empresa familiar está diretamente relacionada à combinação 

de um sistema de GC a um sistema de governança familiar (Adachi, 2012). 
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Steinberg e Blumenthal (2016) opinam que as empresas familiares têm 

consequências positivas e negativas a seu respeito. Detêm uma força excepcional 

em termos de sua identidade, história e linguagem comum à família, mas essa 

intimidade pode ir de encontro ao profissionalismo presente no contexto empresarial. 

 

Os conflitos de agência existentes nas organizações familiares ocorrem tanto na 

relação entre os sócios e suas participações na empresa, quanto na indicação e/ou 

nomeação de sucessores (Oliveira, Albuquerque & Pereira, 2012). Rossetti e 

Andrade (2011), com vistas a reduzir os riscos, constataram ser necessário o 

planejamento sucessório. 

 

Conforme Bressan et al. (2019), o debate a respeito dos conflitos em empresas 

familiares ganha notoriedade e embasamento por meio dos estudos de Davis e 

Harveston (2001) e de Kellermanns & Eddleston (2006).  

 

Ao analisar os conflitos de agência, Goes (2018) percebeu que eles podem ser 

divididos em dois tipos, quando relacionados à estrutura de propriedade presente 

nas empresas. Os conflitos de agência de tipo I ocorrem quando os gestores tomam 

decisões que os beneficiem, em detrimento dos acionistas – tanto por esses grupos 

poderem ter objetivos conflitantes, quanto pela dificuldade de monitorar o 

comportamento dos gestores. Com a evolução das pesquisas, surgiram os conflitos 

de agência de tipo II, nos quais os acionistas majoritários tomam decisões em 

detrimento dos minoritários. 

 

Em se tratando de conflitos de agência nas empresas familiares, é possível observar 

na literatura diferentes pontos de vista. A isso se dá o nome de heterogeneidade das 

empresas familiares. 

 

Chua, Chrisman, Steier e Rau (2012) analisaram esses conflitos nas estruturas de 

propriedade familiar e o excesso de confiança existente nesse tipo de empresa. 

Percebe-se que estas podem trazer prevalência da família sobre as decisões dos 

gestores e dos conselhos, podendo torná-las ineficientes. Portanto, ao levarem em 

consideração benefícios que não sejam econômicos à empresa, essas decisões 

podem trazer-lhe prejuízos tanto no presente – pelas tomadas de decisão erradas 
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sobre os investimentos, por exemplo –, quanto no futuro – pelos processos de 

sucessão sem o devido planejamento. Ao levar em consideração os conflitos de 

agência do tipo II, sendo a família um grande acionista e tendo forte cultura familiar, 

há grande probabilidade de estes prevalecerem sobre os acionistas minoritários. 

 

Kellermanns & Eddleston (2006) trazem como pontos negativos a resistência às 

mudanças e à modernização e o receio de perder o controle e a riqueza da família. 

Para eles, esses aspectos podem levá-la a tomar decisões ineficientes, 

principalmente em relação aos investimentos em tecnologia e inovação. 

 

Em contrapartida, Chrisman, Chua, de Massis, Frattini & Wright (2015) opinam que 

essas estruturas de propriedade podem, também, trazer resultados positivos às 

empresas familiares e a seus acionistas. Esses resultados advêm da forte 

orientação de longo prazo dessas empresas, visto que a família depende do 

sucesso do negócio – o que pode fazê-las tomar decisões melhores ou tão boas 

quanto as empresas não familiares. Ao levar em consideração os conflitos de 

agência do tipo I, com a menor dispersão da estrutura de propriedade – já que o 

controle está nas mãos de uma família –, pode ser mais fácil alinhar os objetivos 

entre os gestores e os acionistas. E também é possível reduzir os custos em 

monitorar os gestores, por meio dos laços familiares existentes.  

 

Karam, Machado Filho & Abib (2019) buscaram destacar os pontos positivos 

decorrentes dos conflitos nos conselhos de administração das empresas familiares, 

por meio da discussão entre a relevância da proporção de membros independentes 

nesses conselhos e a confiança alicerçada na sua competência. Os autores 

identificaram que os membros que possuem alto nível dessa confiança têm respeito 

recíproco, o que os ajuda a entender os problemas da organização, contribuindo 

com a gestão dos conflitos existentes. Para eles, a confiança nesses membros 

independentes, por meio da formação de um Conselho de Administração 

heterogêneo, potencializa a resolução de conflitos e, também, o alinhamento de 

interesses. 

 

Ainda como pontos positivos, Eddleston, Chrisman, Steier & Chua (2010) destacam 

a confiança e lealdade entre as partes e a maior atenção, também, aos benefícios 
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não econômicos – o que pode trazer a elas melhor horizonte de longo prazo. Isto é, 

com os menores custos de monitoramento dos gestores e com investimentos mais 

eficientes, há mais probabilidade de essas empresas obterem mais valor que as não 

familiares. 

 

Os mesmo autores realçam que o fundador da empresa orienta a empresa de 

acordo com suas experiências, ao criar o negócio, e com seu espírito 

empreendedor. Ao alinhar esses atributos à formação da visão e da cultura da 

organização, é provável que os sucessores sejam propensos a realizar mais 

investimentos, obtendo retornos financeiros. 

 

Anderson e Reeb (2003 como citado em Goes, 2018) analisaram 403 empresas 

entre 1992 e 1999 e encontraram que as empresas familiares possuem resultados 

melhores que as não familiares. No entanto, as empresas familiares com mais de 50 

anos possuem resultados inferiores quando comparadas às mais jovens. O estudo 

percebeu também que a presença do fundador como CEO traz impactos positivos a 

essas empresas. 

 

Já Cucculelli, Le Breton-Miller & Miller (2016) avaliaram 204 empresas de médio 

porte na Itália e perceberam que as empresas com os fundadores à frente têm 

chances mais elevadas de lançarem novos produtos do que de investirem em 

produtos correlatos. Já as empresas lideradas por outros membros são mais 

avessas ao risco, optando, majoritariamente, pelo lançamento de produtos 

correlatos. Em comparação às empresas não familiares, as familiares possuem mais 

chances de lançarem ambos os produtos.  

 

De acordo com o IBGC (2018b), a família pode ser responsável pela continuidade e 

pelo desaparecimento da organização. Para que a relação entre a família e a 

empresa dê certo, é preciso a construção de uma conexão entre as partes, de forma 

que a família perceba a necessidade da perpetuação da empresa e a empresa seja 

uma inspiração para a união da família por meio de um objetivo comum. 

 

O instituto pondera, ainda, que a duração de uma empresa familiar está atrelada à 

união das famílias empresárias a uma entidade que expresse sua personalidade e 
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suas aspirações. Essa identidade é construída, normalmente, de forma orgânica, por 

princípios e valores do núcleo familiar fundador. Eles dão as diretrizes, de forma 

intuitiva, à forma de atuação da empresa. Ademais, a identidade da família e do 

negócio é desenvolvida, com o passar do tempo, de forma autônoma, mas é preciso 

que haja simbiose entre elas a fim de que o negócio siga na liderança da família. É 

imprescindível que mecanismos sejam estabelecidos com a finalidade de tornar a 

identidade da empresa um fator que fortaleça e una os membros da família em volta 

dos mesmos objetivos.  

 

Inicialmente, a identidade do fundador da organização confunde-se com a identidade 

da família e da empresa, pois as ideias e crenças são moldadas a partir das 

experiências e da visão dos membros do núcleo familiar fundador. Essa 

sobreposição se dá até o momento em que a família e a empresa crescem e não 

podem depender da atuação direta exclusivamente do fundador. Com o passar do 

tempo, há a pulverização desses elementos, alterando as características da 

organização, tornando a identidade familiar, baseada em princípios e valores, um 

elemento fundamental para haver o senso de continuidade e diferenciação da 

organização. Essa identidade descreve, de forma compartilhada, os processos 

internos, a cultura, as crenças, os valores e as práticas da organização, por meio da 

harmonia entre a família e os negócios (IBGC, 2018b). 

 

Com o passar das gerações, a identidade familiar vai se transformando (IBGC, 

2018b). Com isso, é de extrema importância refletir sobre esse processo, a fim de 

buscar a perpetuação dos negócios – que só acontece com a coesão da família 

empresária, como ilustra a Figura 6. 
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Figura 6 
Evolução ao longo do tempo da identidade familiar e do negócio. 
Fonte: Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. IGGC. (2018b). Identidade da família 
empresária: um elemento de coesão para a continuidade dos negócios. São Paulo: IBGC. p. 10. 

 

Na Figura 6 é possível perceber, didaticamente, a evolução da identidade familiar ao 

longo do tempo. Passando de uma fase em que a identidade familiar se confunde 

com a do negócio à fase em que há uma ligação (coesão) entre as duas, a 

sobreposição praticamente total deixa de existir. 

 

A harmonia entre a identidade da família e da empresa deve seguir alguns aspectos, 

tais como propõe o IBGC (2018b): a) o processo parte de uma decisão da família e 

depende do seu interesse em manter-se unida como família empresária, na 

condução dos negócios; b) é preciso identificar os traços da cultura que auxiliaram 

na estruturação do negócio ao longo do tempo, mantendo o que é atemporal e 

aprimorando o que se tornou obsoleto; c) é necessário considerar a percepção das 

partes interessadas, em relação à empresa, a fim de direcionar os rumos do 

negócio; d) é preciso entender que a família influencia as decisões do negócio e que 

os interesses desses atores podem não convergir, fazendo-se necessários 

mecanismos bem estabelecidos de resolução de conflitos. 

 

Mazzioni, Pinheiro, Moira e Kruger (2016) justificam que a herança cultural se 

mostra como uma responsabilidade do filho para com o pai – na qual este assume o 

papel de conciliador familiar e protetor da família e seus bens. Ademais, ele percebe 

que, normalmente, os membros da família respeitam a cultura da sucessão, 

passando o bastão ao filho primogênito – à não ser nos casos em que este se 

recusa à sucessão. 
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A família deve conscientizar-se do seu poder no fortalecimento dos negócios, por 

entender que: a) é uma via de mão dupla: na qual a identidade da família é levada 

ao negócio, mas é importante que a família perceba a importância de a empresa ser 

preservada; b) como o fundador, normalmente está muito ligado à gestão do 

negócio, é primordial que a segunda geração se encarregue de manter o que foi 

construído pela primeira geração; c) é fundamental que os gestores da empresa 

estejam alinhados aos valores da identidade familiar, definindo o perfil dos futuros 

gestores tendo esses valores como base; d) é necessário elevar o contato das 

gerações futuras com a identidade familiar o mais cedo possível, pois a tendência é 

a que, com o passar do tempo, esse contato com o núcleo familiar fundador seja 

cada vez menor (IBGC, 2018b). 

 

O IBGC acrescenta que a identidade das famílias empresárias pode ser complexa e 

multifacetada, com seus aspectos e particularidades dependendo da percepção das 

partes interessadas. As múltiplas identidades podem ser refletidas de três formas: a) 

pela identidade real - de como a família é de fato e como vê seus negócios; b) pela 

identidade pretendida - d e como os líderes da família gostariam que a família e a 

organização fossem; c) pela identidade percebida - de como a comunidade vê a 

família empresária, ou seja, como a família se apresenta à sociedade. Logo, é dever 

da família e dos órgãos de governança familiar administrar essas múltiplas 

identidades de forma harmoniosa, realizando seus devidos ajustes, regularmente. 

Caso haja desalinhamento entre essas identidades, é possível que haja impactos 

negativos tanto na família quanto na organização. 

 

A fim de obter processos de sucessão bem-sucedidos, é importante que os negócios 

utilizem a governança familiar baseada em estruturas que podem ser ou mais ou 

menos formais. Para isso, a família tem que ter consciência de sua identidade. Com 

a estruturação da governança familiar, os canais de comunicação entre os familiares 

ganham solidez, o que traz mais chances de eles conhecerem e fortalecerem a 

identidade da família, como exibe a Figura 7 (IBGC, 2018b). 
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Figura 7 
Conscientização e fortalecimento da identidade familiar. 
Fonte: Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. IGGC. (2018b). Identidade da família 
empresária: um elemento de coesão para a continuidade dos negócios. São Paulo: IBGC. p. 23. 

 

Com os desafios existentes no mercado surge a demanda pela capitalização das 

empresas familiares (Macedo, 2009). A fim de superar esse obstáculo é preciso 

empenhar-se para manter o negócio. E uma das principais formas de capitalizar-se é 

por meio da incorporação de novos acionistas (Bedicks, 2009). De acordo com Goes 

(2018), por possuir inicialmente poucos recursos, é possível que a empresa familiar 

precise aumentar sua quantidade de capital, a fim de sustentar seu crescimento. 

Isso se dá por meio do aumento de clientes, da tomada de empréstimos e 

financiamentos ou da pulverização da propriedade. Neste último caso, com a 

influência de proprietários externos, há, ao longo do tempo, a perda de suas 

características essencialmente familiares. Percebe-se, ainda, que quanto maior o 

desenvolvimento do mercado de capitais, maior é a dispersão de propriedade. 

 

Segundo Tsoutsoura (2015) o contexto macroeconômico e institucional exerce 

grande influência sobre as empresas familiares. O autor analisou os impactos da 

eliminação da taxação sobre a herança na Grécia, em 2002, em 612 empresas de 

capital fechado. Ele percebeu que as sucessões após essa taxa ser revogada 

aumentaram de 45 para 73,9%. Ele deixa claro que a tendência à realização de 

grandes investimentos e à idealização da continuidade nas empresas familiares é 

inversamente proporcional ao grau de restrição das legislações relacionadas à 

herança. Além disso, ele evidencia que o contexto interno também exerce grande 

influência sobre a sucessão, como no caso dos problemas oriundos de negativos 

climas organizacionais. 
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Outra barreira encontrada nesse tipo de empresa está no receio, por parte dos 

sucessores, em evoluir ou mudar a forma de gestão de uma organização (Borges & 

Serrão, 2005). É necessário promover significativas mudanças tanto na estrutura, 

quanto nas concepções das empresas familiares, iniciando pela separação clara 

entre os negócios que competem à organização e os que competem à família (Melo 

& Menezes, 2008). Para que isso aconteça, é imprescindível que os interesses dos 

membros da família sejam compatíveis com os interesses da empresa e que os 

bens que fazem parte do patrimônio familiar sejam geridos de forma transparente e 

eficiente, com vistas a reduzir os riscos envolvidos (Barbosa, 2009). 

 

Davis & Tagiuri (1989) inferem que a relação de trabalho entre pais e filhos em uma 

organização familiar pode variar de acordo com o estágio de vida no qual se 

encontram. Em alguns momentos do ciclo de vida de cada um há uma tendência à 

melhor ou à pior relação entre eles. Percebe-se que a atuação deles no negócio é 

um fator relevante para o sucesso da organização. Lansberg (1999) revela como 

risco ao negócio essa relação entre sucessor e sucedido – tanto no seu trabalho em 

conjunto, quanto no planejamento feito por eles para a sucessão. Chua et al. (2012) 

reforçam a visão desses autores ao complementar que nas empresas familiares que 

possuem ambiente com pouco apoio ou sem boa relação entre o sucedido e o 

sucessor há menos chances de realizarem um processo sucessório eficiente. 

 

Diante do exposto, foi possível apreender que a relação entre família e empresa 

gera pontos fortes e fracos ao negócio. Como pontos positivos, apuraram-se o 

comprometimento e a dedicação ao crescimento e manutenção do negócio; e como 

pontos negativos, registraram-se a falta de estratégias bem definidas, a miscelânea 

entre propriedade e gestão, a luta por poder e a propensão ao tradicionalismo e ao 

paternalismo. 

 

O presente tópico apresentou ao leitor algumas questões relacionadas às empresas 

familiares, entre elas: o surgimento das pesquisas nessa área, os diversos conceitos 

de empresas familiares, a caracterização da empresa familiar (pelos fatores 

propriedade, gestão e continuidade), o surgimento dessas empresas no Brasil, a 

relação entre as empresas familiares e as famílias e os desafios presentes nessas 

empresas. O tópico seguinte irá relacionar a GC às empresas familiares. 
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2.3 Governança corporativa nas empresas familiares  
 

No contexto competitivo e globalizado que se apresenta, as empresas familiares se 

mostraram como propulsores do desenvolvimento econômico em nível global. A 

capacidade de os empresários elaborarem uma estrutura inovadora, transparente e 

sustentável está ganhando cada vez mais notoriedade no cenário mundial (Oliveira, 

2017). 

 

Conforme G. LAB (2017 como citado em Troccoli & Lisboa, 2018), as melhores 

práticas de governança corporativa podem auxiliar na continuidade da organização, 

por meio da visão e planejamento de longo prazo e da transmissão de segurança às 

partes interessadas. Garcia e Tavares (2017) asseveram que a governança, nas 

organizações familiares, é formada por instâncias, práticas e princípios que 

fortalecem a estrutura de poder e conduzem as relações entre as esferas da família, 

da propriedade e da gestão. 

 

O IBGC (2019) acentua que a governança familiar é um sistema que desenvolve as 

relações e atividades da empresa, levando em consideração a identidade da família. 

Ela tem como objetivo a obtenção de: mais segurança das informações, melhor 

qualidade na tomada de decisões, menos incidência de conflitos de interesses, mais 

capacidade de superar os desafios e mais longevidade dos negócios. 

 

Com a dinamicidade do conceito de empresa familiar foi desenvolvido o modelo de 

três círculos da empresa familiar, proposto por Davis & Tagiuri, de 1989. Gersick, 

Davis, Hampton e Lansberg (2006) observam que esse modelo demonstra a 

dinâmica dessas empresas de acordo com três subsistemas: negócio (gestão), 

propriedade e família. O primeiro subsistema se dá pela forma como os gestores 

tomam suas decisões, geralmente sem se embasarem em teorias e modelos de 

referência. O segundo é dado pela forma como os detentores da propriedade 

expressam sua autoridade, pela tomada de decisões, controle e prestação de 

contas. Por fim, o terceiro se dá pela forma como o controle de uma organização é 

transferido de uma geração para a outra. Esse modelo oferece um quadro 

representativo da organização, sendo ainda necessária uma análise das mudanças, 

e suas influências no decorrer do tempo. 
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Troccoli e Lisboa (2018) destacam que o IBGC apresenta a governança, nas 

empresas familiares, por meio da separação entre a propriedade e a gestão, 

considerando a relação entre família, patrimônio e a organização – estando o 

sucesso desta atrelado à atuação da família nesses três fatores. Segundo Daspit, 

Chrisman, Sharma, Pearson & Long (2017), não há uma forma ideal de esses 

fatores interagirem entre si, pois eles dependerão do perfil da organização. Os 

autores revelam que tanto um CEO não membro da família, quanto o estímulo à 

produção, por meio da participação nos resultados, são fatores positivos à 

organização. 

 

Esses fatores possuem, individualmente, suas próprias especificidades e barreiras, 

de acordo com o estágio de desenvolvimento da empresa em questão (IBGC, 2016). 

Gersick et al. (2006) evidenciam as mudanças nas organizações com a entrada e 

saída de pessoas ao longo do tempo. Por se tratar de um sistema dinâmico e 

evolutivo, as mudanças na organização ocorrem na gestão, na propriedade e, 

também, na família.  

 

Alternativa ao modelo de três círculos recomendada por Mazzioni et al. (2016) e pelo 

IBGC (2016) é o Modelo Tridimensional de Desenvolvimento da Empresa Familiar. 

Criado pelo grupo de Harvard, ele busca demonstrar graficamente as diferentes 

fases por que as empresas familiares passam, para cada um dos três fatores das 

empresas familiares – poder (propriedade), gestão e sucessão (família). Esse 

modelo está representado na Figura 8. 
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Figura 8 
Modelo tridimensional de desenvolvimento da empresa familiar. 
Fonte: Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. IGGC. (2016). Governança da família 
empresária: conceitos básicos, desafios e recomendações. São Paulo: IBGC (p. 15). 

 

No fator gestão, a maturidade é alcançada quando há execução de rotinas 

organizacionais consistentes (Motta & Vasconcelos, 2006). Para chegar a esse 

estágio é preciso passar por outros (Barbssa, 2009). Isto mostra que a maturidade 

não depende do tempo de vida da empresa, mas da sua estrutura organizacional 

(Davis, 2006). Nesse modelo, Laviniki e Corrêa (2012) dividem o fator gestão em 

três estágios, sendo eles: inicial, de expansão e de maturidade.  

 

Na fase inicial é possível observar uma estrutura mais informal e simples da 

empresa, na qual o fundador se coloca no centro das tomadas de decisão e gasta a 

maior parte de seu tempo nele. Os desafios encontrados nessa fase estão na busca 

pela sobrevivência da empresa e pela dificuldade em separar as análises racionais 

da busca pela realização dos sonhos. Ainda nessa fase os conselhos começam a 

ser formados, de forma pouco organizada e informal (IBGC, 2007b; 2014). 

 

No período de expansão, a empresa busca o desenvolvimento por meio de uma 

estrutura mais funcional que atua na inovação, diversificação e ampliação. Essa fase 

traz como barreira a mudança das funções do fundador, com a demanda pela 

profissionalização, a necessidade de um planejamento estratégico e a dificuldade 

em administrar o caixa (Laviniki & Corrêa, 2012). O IBGC (2014) descreve que essa 
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fase apresenta conselhos atuando de forma consultiva, mas já com alguma 

formalização e busca pela melhora na gestão. Ademais, é visto como o momento 

adequado para avaliar a qualificação, o tempo de permanência na função e o 

número de profissionais na organização. 

 

Fazendo um adendo em relação à profissionalização, Lodi (1993 como citado em 

Silva Júnior et al., 2009) considera as suas concepções em diversos aspectos: a) 

processo pelo qual uma organização assume práticas administrativas mais 

racionais, modernas e padronizadas; b) processo de integração entre gerentes 

contratados e familiares; c) adoção de um código de formação ou de conduta a um 

grupo de trabalhadores; d) troca de métodos intuitivos por impessoais e racionais; e) 

troca de formas de contratação patriarcal por formas assalariadas. Além disso, para 

ele o primeiro passo para alcançar a profissionalização consiste em avaliar se há um 

talento familiar competente e se os sucessores desejam se profissionalizar – caso 

contrário, torna-se necessária a contratação de um profissional não familiar para a 

gestão da organização. 

 

Por fim, o estágio de maturidade se dá quando a estrutura organizacional já se 

mostra estável, por meio das rotinas estipuladas; da direção de executivos; e do 

espaço já conquistado no mercado. O ponto negativo encontrado nessa fase está no 

crescimento da empresa, que acontece forma modesta e lenta, exigindo novas 

estratégias, reinvestimento e bastante comprometimento das partes interessadas. 

Nesse estágio há a formalização do Conselho de Administração e a criação de seus 

conselhos assessores, além da plena organização interna (IBGC, 2007b; 2014). 

 

O segundo fator, propriedade, divide-se, diferentemente do fator gestão, pelo tipo de 

controle familiar da empresa em três estágios. Esses estágios de desenvolvimento 

da propriedade acontecem ao longo dos processos de sucessão passados pela 

empresa; sendo eles: proprietário controlador, sociedade entre irmãos e consórcio 

de primos (Barbosa, 2009).  

 

No primeiro estágio, a propriedade está, efetivamente, nas mãos de uma pessoa e 

esta controla a organização. Como barreiras, é possível observar a dificuldade em 
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capitalizar a empresa, bem como equilibrar o controle ao longo da entrada de novos 

tomadores de decisão (IBGC, 2007b). 

 

Após a primeira sucessão, na qual o controle de uma empresa passa de um 

proprietário a seus filhos, chega-se ao estágio da sociedade entre irmãos. Nela dois 

ou mais irmãos possuem o controle da organização. Os desafios encontrados nessa 

fase estão na divisão do controle entre os proprietários, na atribuição de funções aos 

executivos da família e na preservação do capital da empresa (IBGC, 2007b). 

 

Por fim, na segunda sucessão, chega-se ao estágio do consórcio entre primos. Nele 

existem muitos familiares acionistas, além de muitos familiares envolvidos na gestão 

da empresa. Os pontos de tensão encontrados estão na dificuldade de administrar a 

pulverização da propriedade e na criação de uma forma de negociar as ações de 

familiares, como um mercado de capitais (IBGC, 2007b). 

 

O último fator exposto nesse modelo é o da sucessão, que explora o momento em 

que o controle da empresa é passado a outra geração da família (Motta & 

Vasconcelos, 2006). Esse fator se diferencia dos outros por tratar do envelhecimento 

de pessoas, sendo contínuo e está dividido em quatro etapas: a) jovem família 

empresária; b) entrada na empresa; c) trabalho em conjunto; d) passagem do bastão 

(Laviniki & Corrêa, 2012). 

 

O primeiro estágio ocorre quando a geração adulta está abaixo dos 40 anos e os 

filhos estão abaixo dos 18 anos. Entre as barreiras existentes nessa fase estão o 

equilíbrio entre trabalho e família e a educação dos filhos (IBGC, 2007b). 

 

No segundo estágio, a geração adulta está entre 35 e 55 anos e a jovem entre 20 e 

30 anos, sendo possível a coexistência de duas gerações dentro da organização. 

Neste estágio pode haver desorganização emocional para as partes envolvidas na 

família e/ou no negócio, sendo preciso avaliar os membros da família de forma 

individual e auxiliar os jovens a decidirem sobre suas carreiras (Laviniki & Corrêa, 

2012). 
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O terceiro estágio encontra-se na geração mais velha, situada entre 50 e 65 anos, e 

a mais jovem, entre 20 e 45 anos. Essa fase é marcada pela presença de mais de 

uma geração na organização; sendo uma delas os pais, situados no topo da 

organização. Como desafios estão a comunicação e a relação entre as gerações 

que atuam na empresa (IBGC, 2007b). 

 

Finalmente, o quarto estágio é o da sucessão propriamente dita. Nele a geração 

mais velha está acima dos 60 anos. Entre os desafios presentes nessa fase estão o 

afastamento da geração mais velha da empresa e a transmissão da liderança para a 

próxima geração (IBGC, 2007b). 

 

Por meio do modelo de três círculos apresentado, é possível – de forma simples e 

intuitiva, sem deixar de ser eficaz – identificar os estágios de uma organização nos 

fatores propriedade, gestão e sucessão. Com isso, ao considerar suas 

características e desafios, torna-se viável providenciar uma estrutura que auxilie no 

seu desenvolvimento (Lovato, 2017). A essas questões apresentadas se deve a 

escolha desse modelo no presente estudo. 

 

A transição de uma empresa pequena a uma empresa empenhada com a 

governança, como expressam Roth, Tissot & Gonçalves (2017), equipara-se ao 

afloramento do profissionalismo da gestão. Os quatro passos para alcançar esse 

estágio são: a) contrato social – no qual os sócios são responsáveis pela definição 

do futuro da organização, além da definição de suas responsabilidades; b) Conselho 

Consultivo – composto de profissionais nãomembros da família, tanto destacados na 

sua área, quanto conhecedores do negócio da empresa; c) auditoria externa – que 

podem auxiliar no controle e no planejamento das organizações, como os auditores 

independentes listados pela CVM; d) divulgação dos planos e estratégias da 

organização para todos os membros, a fim de fomentar o engajamento destes com o 

futuro da organização. 

 

Algumas particularidades dos fundamentos da GC podem ser trazidas à realidade 

das empresas familiares. Por exemplo, em relação ao processo sucessório, 

especificamente, a empresa familiar deve criar uma história em comum, que esteja 

arraigada nos seus valores e na sua cultura (Oliveira, 2006). 
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Bressan et al. (2019) detectou que a literatura sobre governança corporativa nas 

empresas familiares ainda é escassa. Alguns estudos foram avaliados por esses 

autores. Um deles traçou uma relação entre a evolução dos problemas de agência e 

a eficácia dos mecanismos informais de controle no decorrer do ciclo de vida de uma 

empresa; outro apreciou as práticas de GC nas empresas listadas, descrevendo-as 

como organizações que possuem pequenos conselhos de administração, elevado 

vínculo com a família proprietária, baixa formalidade na estruturação dos conselhos, 

ausência de conselheiros independentes e comitê de auditoria, entre outras 

particularidades. Silva, Souza e Klann (2016), ao avaliarem as informações 

financeiras, concluíram que elas são menos tempestivas nas empresas familiares 

que nas não familiares – ao examiná-las no longo prazo para o retorno das ações. 

 

Segundo o conceito de governança empresarial, a estrutura das organizações deve 

estar subsidiada pela direção (determinação da orientação estratégica), pelo 

controle (supervisão e análise do desempenho) e pela prestação de contas (Casillas 

et al., 2007). Tendo isso em vista, o IBGC (2015) preconiza que as empresas 

familiares devem alicerçar-se nos princípios da GC (que, como apresentado, são os 

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

responsabilidade corporativa). 

 

O relacionamento entre duas gerações em uma empresa pode servir como base 

para avaliar a qualidade do trabalho entre elas. Davis & Tagiuri (1989) dividem essa 

relação em quatro dimensões: a) facilidade na interação; b) apreço nas relações de 

trabalho; c) parceria de trabalho; d) aprendizado no trabalho em conjunto. Essas 

dimensões podem trazer efeitos negativos e positivos para a sucessão e para a 

produtividade. 

 

Os fatores gestão e poder são bastante expressivos na GC, mas ao se levar em 

conta o fator sucessão na realidade das empresas familiares, trazem-se as variáveis 

valores, crenças e princípios que baseiam a organização (Oliveira et al., 2012). Para 

administrar essas questões requer-se trazer para a estrutura dessas empresas 

regras fixas em relação à transparência e à equidade (Lovato, 2017).  
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Melo e Menezes (2008) discriminam seis fatores no tocante ao grau de 

complexidade de uma empresa familiar: a) dimensões da empresa e a diversidade 

de seus negócios; b) quantidade de grupos familiares proprietários; c) número de 

gerações passadas desde os fundadores aos seus primeiros sucessores; d) grau de 

envolvimento dos grupos familiares com a administração; e) quantidade e 

articulação dos órgãos colegiados; f) grau de coesão entre os sócios quanto a 

crenças, valores, estratégias e estruturas. 

 

Davis & Tagiuri (1989) agrupam os indivíduos que fazem parte da empresa em sete 

combinações: a) membros da família; b) proprietários que não pertencem à família; 

c) executivos da empresa sem vínculo familiar; d) membros da família que são 

proprietários; e) proprietário que não pertence à família e que trabalha na empresa; 

f) membros da família que trabalham na empresa; g) membros da família que são 

proprietários e trabalham na empresa. Essas combinações podem ser distribuídas 

no modelo de três círculos, apresentando as interseções entre os grupos, como 

ilustrado na Figura 9. 

 

Além dessas combinações, de forma mais específica, Melo e Menezes (2008) 

trazem mais um grupo para o estudo, formado pelos membros da família que são 

proprietários e que ocupam cargos estratégicos na sociedade. Esse grupo será 

considerado como ponto ”8” na Figura 9. 
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Figura 9 
Combinações da empresa familiar a partir do modelo de três círculos. 
Fonte: elaborada pelo autor, a partir de Davis, J. A. & Tagiuri, R. (1989). The influence of life stage on 
father-son work relationships in family companies. Family Business Review, II(1), 47-73. 

 

O fator propriedade verifica-se de acordo com o percentual de ações em poder dos 

membros da família e com a atuação destes nos conselhos de administração. Já o 

fator gestão refere-se à atuação da família na direção, nos conselhos de 

administração e na gestão propriamente dita. Por fim, o fator família abarca a 

atuação dos familiares na direção, pela sua influência nas estratégias relacionadas à 

sucessão (Melo & Menezes, 2008). A isso é possível traçar um paralelo com as 

relações descritas na Figura 9. 

 

Por meio dos princípios e fundamentos apresentados, podem-se propor modelos de 

estrutura de governança para empresas familiares. O modelo de Bernhoeft e Gallo 

(2003) é visto como uma referência para a formação de conselhos, como o de 

família, societário, de administração e os alternativos (de controle, de herdeiros e 

consultivo), bem como do grupo executivo. Os conselhos sugeridos por esses 

autores relacionam-se às combinações presentes na Figura 9. Com isso, apresenta-

se aos conflitos que envolvam os três fatores uma proposta de tratamento, 

representada pela Figura 10. 
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Figura 10 
Estrutura organizacional de governança na empresa familiar. 
Fonte: elaborada pelo autor, a partir de Bernhoeft, R. & Gallo, M. (2003). Governança na empresa 
familiar. Rio de Janeiro: Campus.. 
 

A partir da combinação entre a Figura 9 e a Figura 10, podem-se alocar os grupos 

de indivíduos de uma organização familiar em seus respectivos órgãos da 

organização, conforme recomendado pelo próprio IBGC. 

 

O IBGC (2018a) ressalta que a união da assembleia geral, do Conselho de Família, 

do grupo executivo, do Conselho de Administração, de uma auditoria independente 

e do Conselho Fiscal é importante para a obtenção de uma estrutura ideal de 

governança em uma sociedade familiar. Alguns fatores podem influenciar essa 

estrutura, tais como o tamanho da empresa, a forma como foi constituída, os 

acontecimentos ao longo de sua trajetória, entre outros. 

 

Silva e Fossa (2012) narram uma evolução dos fatores propriedade e família ao 

longo da história, em termos do grau de complexidade das empresas familiares. 

Essa evolução iniciou-se a partir da reunião familiar, passando pela assembleia 

familiar e hoje encontra-se como Conselho Familiar. Com isso, percebe-se que foi 

preciso percorrer uma série de etapas para que a governança se tornasse eficaz.  
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Bernhoeft e Gallo (2003) ressaltam alguns órgãos da estrutura de GC, trazendo-lhes 

suas respectivas missões e atividades. Os órgãos avaliados por eles como de maior 

relevância são: o Conselho de Família, o Conselho Societário, o Conselho de 

Administração, o grupo executivo e o Conselho de Controle. Esses órgãos serão 

apresentados individualmente, em seguida, levando-se em consideração o trabalho 

desses mesmos autores. 

 

O Conselho de Família representa os interesses da família em relação à discussão e 

à administração das questões familiares que possam vir a impactar a sociedade e a 

empresa. Com isso, é responsável pelos valores; pela história da empresa; pela 

conduta e ética familiar; pela criação e gestão de um sistema formal de informações 

sobre a sociedade e os negócios aos familiares; pelos programas de qualificação 

dos familiares; e pelo planejamento de assembleias e eventos familiares. 

 

O Conselho Societário representa os interesses dos sócios quanto à gestão do 

capital (remuneração e distribuição de lucros), às participações societárias (acordos, 

pulverização e transações), à avaliação dos gestores (informações) e às estratégias 

corporativas da empresa. Com isso, é responsável pela administração do processo 

de sucessão; pela indicação dos representantes do Conselho de Administração; pela 

aprovação do planejamento estratégico apresentado pelo grupo executivo; pela 

análise do desempenho econômico-financeiro; pela aprovação das demonstrações 

financeiras, bem como da autonomia dos executivos; pela aprovação de políticas 

tributárias; pela aprovação da contratação de empréstimos; e, por fim, pela 

contratação de auditorias externas. 

 

O Conselho de Administração representa os interesses da empresa no tocante à 

proteção e valorização de seu patrimônio e à maximização do retorno sobre o 

investimento. Para isso, deve guiar estratégias e objetivos de longo prazo; 

selecionar a equipe diretiva; fiscalizar os processos de gerenciamento; dar suporte à 

entrada de recursos financeiros; analisar o meio em que a empresa está inserida 

(econômico, jurídico, tecnológico, etc.); comunicar assuntos relativos à empresa (por 

meio de informações relevantes e atualizadas); zelar pela imagem da empresa; 

garantir que haja disponibilidade de recursos financeiros suficientes; e planejar o 

processo sucessório. Além disso, esse Conselho deve conhecer os valores, 
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propósitos e crenças dos sócios e deve prevenir e gerir potenciais conflitos – 

garantindo que os interesses da empresa sejam alcançados. 

 

O grupo executivo representa os interesses do negócio, ao buscar a eficácia 

estratégica, a excelência operacional, a geração de valor e a maximização do 

retorno dos investimentos. Para isso, esse órgão deve interagir com o Conselho de 

Administração e outras partes interessadas; contribuir com projetos de alto impacto; 

elaborar o planejamento estratégico de negócio (levando em consideração os 

propósitos dos sócios); desenvolver um sistema de controles internos (a fim de 

monitorizar as informações e os riscos); preparar o relatório anual à sociedade; e, 

por fim, deve preparar a linha de sucessão. 

 

O Conselho de Controle representa os interesses dos proprietários e sócios ao 

pretender agir como um controle independente, com vistas a agregar valor para a 

sociedade. Para isso, esse órgão fiscaliza as atividades de controle na gestão e 

administração; presta informações aos sócios; relaciona-se a auditores 

independentes; e zela pelo ativo dos sócios. 

 

Percebe-se que, por mais que a sucessão esteja implícita nas missões dos órgãos 

mencionados, não há um órgão que trate especificamente do risco envolvido no 

processo de sucessão – tema trazido como foco do presente estudo. Tendo isso em 

vista, é possível estabelecer relações entre os órgãos ressaltados por Bernhoeft e 

Gallo (2003) e os objetivos deste estudo – com o intuito de focar nas funções da 

estrutura organizacional de GC, já reveladas como sendo capazes de minimizar os 

riscos envolvidos nos processos de sucessão das organizações. 

 

Quanto ao Conselho de Família, busca-se zelar pelos interesses da família e, como 

esses interesses se refletem na sucessão, cabem a esse órgão a criação e a 

administração de programas relacionados à qualificação dos familiares envolvidos 

na empresa. O Conselho Societário trata a sucessão como uma estratégia 

corporativa, sendo responsável pela administração do processo sucessório. O 

Conselho de Administração deve prevenir e administrar conflitos, a fim de garantir os 

interesses da empresa; deve planejar o processo sucessório; e deve encarregar-se 

da perpetuação dos valores, propósitos e crenças da empresa.  O grupo executivo 
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deve preparar a linha de sucessão por meio da capacitação dos líderes 

empresariais. Por fim, cabe ao Conselho de Controle a fiscalização do planejamento 

de sucessão, para que este seja eficaz. 

 

O IBGC (2019) avaliou, por meio de um questionário, 279 empresas familiares 

brasileiras de capital fechado, de 21 estados das cinco regiões brasileiras, de forma 

heterogênea – em relação ao porte, setor, tempo de existência e natureza jurídica. 

Esse estudo tem uma das maiores amostras já pesquisadas para esse tipo de 

empresa, o que denota sua relevância e torna possível expandir as evidências 

encontradas a outras empresas com esse perfil.  

 

Em 64,2% da amostra o fundador trabalha na empresa e atua de forma majoritária 

na diretoria. Em 82,1% o diretor-presidente é um membro da família controladora, 

sendo quase metade ainda da primeira geração; e em 41,6% todos os diretores são 

membros da família. Além disso, em 71,7% há somente uma família controladora e 

apenas 20,4% possuem sócios não membros da família. Apenas 34,1% 

apresentaram entrada ou saída de sócios nos últimos cinco anos, sendo a maior 

parte de saída, por conta dos conflitos familiares, a profissionalização da gestão e a 

expansão do negócio. É possível constatar, ainda, que conforme a amostra 

pesquisada, em 69,2% a família pretende expandir o negócio atual, em 6,8% 

pretende deixar o negócio e em 4,3% pretende reduzir a participação na 

organização. 

 

Esse estudo encontrou em relação à existência de conselhos que: os de 

administração estatutária são mais frequentes nas empresas que estão na terceira 

geração e que o fundador não está mais atuando; os consultivos possuem maior 

percentual na segunda geração; e os independentes são mais frequentes nas 

grandes empresas e naquelas em que o fundador não atua mais. Em 64,2% da 

amostra existe Conselho de Administração e, entre els, 41,9% têm comitês 

temáticos de assessoramento – sendo mais comuns os de auditoria, recursos 

humanos, estratégia e finanças. Das empresas com Conselho de Administração, 

22,3% fazem algum tipo de avaliação formal desse órgão e apenas 4,5% avaliam 

tanto o Conselho, quanto os conselheiros individualmente. 
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O IBGC (2018) avaliou 62 empresas familiares de diversos portes, setores de 

atividades, tipos jurídicos, localizações geográficas e gerações. Em 64,5% da 

amostra não há, nem informalmente, um Conselho de Família ou outro órgão que 

reúna familiares com o objetivo de discutir e alinhar assuntos da família. Apenas 

27,4% delas possuem um Conselho de Família instalado. 

 

Segundo o IBGC (2019), a governança passou a ser discutida pelas empresas 

almejando melhorar o modelo de gestão – em 67,4% delas. Apenas 10% delas 

afirmaram nunca terem discutido a aplicação de práticas de governança. Em 73,1% 

delas há pelo menos uma estrutura de governança familiar, sendo a mais comum a 

reunião ou assembleia familiar, seguida do comitê de sócios e do Conselho de 

Família. Em relação às reuniões ou assembleias familiares, as principais atividades 

tratadas são: a apresentação da prestação anual de contas; a divulgação de 

informações ligadas à empresa, à propriedade e à família; a promoção da 

comunicação entre familiares e os órgãos de governança; a discussão e definição de 

diretrizes e planos; e o desenvolvimento ou atualização do acordo de sócios. 

 

Ainda de acordo com esse estudo, 48% das famílias possuem um documento que 

disciplina a relação entre a família e o negócio – tendo menos frequência nas 

empresas comandadas pela primeira geração ou naquelas com o fundador ainda 

atuante. Esse documento apresenta, em um instrumento formal: as expectativas, os 

valores, os princípios, as regras e as condutas da família. O estudo encontrou 

também que existem mais regras que tratam da entrada de familiares na empresa 

que para disciplinar a saída; e que cerca de metade da amostra possui essas regras 

formalizadas – normalmente nas empresas nas quais o fundador não atua, nas 

quais o diretor-presidente faz parte da terceira geração ou nas quais o faturamento 

ultrapassa os R$ 100 milhões. Como exemplos desse documento há o acordo de 

sócios e o protocolo ou constituição familiar. 

 

O IBGC (2018a) notifica que o protocolo familiar está presente em 29% das 

empresas da amostra. Como benefícios de sua elaboração, elas indicam a 

consolidação de princípios orientadores da família, o amadurecimento dos membros 

envolvidos nas discussões, ponderações sobre as expectativas e planos para o 

futuro e a clareza de papéis. Já como dificuldades da sua elaboração, elas indicam 
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as grandes diferenças de idade entre os familiares, as grandes diferenças entre os 

níveis de conhecimento sobre a governança e problemas de comunicação entre os 

familiares. As empresas da amostra que não possuíam o documento relataram ser 

por conta da resistência das gerações mais antigas e do baixo conhecimento sobre 

governança. 

 

Em relação ao acordo de sócios, este estudo revelou que 74,2% das empresas da 

amostra possuem esse documento; 9,7% destas disseram que o documento serve 

para disciplinar a relação dos familiares com o negócio. Pelas entrevistas, registrou-

se que esse documento tem cumprido um papel semelhante ao do protocolo familiar 

nas questões familiares – nas questões sensíveis à sobrevivência da empresa e à 

harmonia familiar. Percebe-se que a família empresária está amadurecendo, ao 

conscientizar-se da necessidade de separar os papéis, pela presença do acordo de 

sócios. Segundo o IBGC (2019), 59,5% das empresas possuem esse documento, 

mas alguns deles não contemplam todos os sócios. Ademais, 60,9% possuem 

alguma política relacionada ao pagamento de dividendos. 

 

O IBGC (2018a) mostra que, independentemente desses instrumentos, os valores 

herdados dos fundadores são o eixo principal no direcionamento da família e do 

negócio a uma trajetória mais sustentável e harmônica. Por meio desses valores 

deixados como legado há expectativa de aumento da longevidade da organização, 

tendo impactos positivos tanto sobre a união da família, quanto sobre o desempenho 

da empresa. O percentual de 64,5% da amostra ainda não possui características 

documentadas dos propósitos e valores da família; quando há, elas estão presentes 

no protocolo familiar (22,6%), nos materiais institucionais da empresa (4,8%) ou no 

acordo de sócios (3,2%). 

 

Um código de conduta e ética é apresentado por 63,8% da amostra (IBGC, 2019). 

Destes, 64,66% contemplam os valores fundamentais da família empresária. Das 

empresas com código, 83,7% deste foram aprovados pelo Conselho de 

Administração ou pelos sócios e 55,1% preveem medidas específicas a adotar em 

situações que envolvam conflitos de interesses (EBGC, 2019). Em relação à 

separação entre o patrimônio da família e o da empresa, 68,1% da amostra 

possuem mecanismos formais para garanti-la, a fim de evitar potenciais conflitos. E 
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apenas 26,5% da amostra possuem regras claras sobre a destinação de recursos do 

patrimônio familiar para projetos que não sejam relacionados à empresa. Pela 

complexidade encontrada na gestão do patrimônio familiar, 59,5% das empresas da 

amostra contam ou contaram com o auxílio de profissionais externos – normalmente 

escritórios de advocacia e empresas de consultoria. Segundo a PwC (2018), 69% 

das empresas familiares utilizadas como amostra na pesquisa devem buscar o 

auxílio de profissionais externos à família com vistas a melhorar a administração do 

patrimônio familiar. 

 

A respeito da existência de um plano de sucessão para os cargos-chave, o IBGC 

(2019) encontrou que apenas 27,6% da amostra o possuíam. Se se considerar as 

empresas que possuem um plano de sucessão ao presidente do Conselho de 

Administração, o percentual cai para 19,6%. Independentemente do recorte 

utilizado, as empresas com plano de sucessão não ultrapassam os 40% e, em sua 

maioria, encontram-se nas empresas com faturamento anual superior a R$ 400 

milhões e nas empresas em que o diretor-presidente é da terceira geração. 

 

A PwC (2018) documenta que 44% da amostra não possuem um plano de 

sucessão. Além disso, o estudo mostra que as empresas com seus valores e sua 

missão registrados por escrito são mais propensas a terem: um plano de sucessão 

formal em vigor; um planejamento orçamentário estratégico formalizado como 

desafios à segurança cibernética e à inteligência artificial; crescimento nos últimos 

dois anos; e perspectiva de crescimento para os dois anos à frente. 

 

Especificamente em se tratando das IES privadas familiares, Silva Júnior e Muniz 

(2004 como citado em Silva Júnior et al., 2009) uniram o modelo da estrutura e 

dinâmica da IES (Figura 1) com o modelo de três círculos. Por meio desta união 

obteve-se o modelo da estrutura e dinâmica da IES privada do tipo familiar, como 

ressaltado na Figura 11. 
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Figura 11 
Modelo da estrutura e dinâmica da instituição de educação superior privada do tipo 
familiar. 
Fonte: De da Silva Júnior e Muniz (2003, p. 4 como citado em Silva Júnior, A., Muniz, R. M., & 
Oliveira Martins, P. (2009). Governança corporativa na IES familiar de grande porte: um estudo de 
caso. Revista Alcance, 16(3), 293. 
 

O processo de junção entre os dois modelos, a fim de chegar ao demonstrado na 

Figura 11, é explicado por meio de literatura especializada: 

 

[...] o subsistema família foi inserido no contexto do modelo da estrutura e da 
dinâmica da instituição de educação superior, superpondo-o ao subsistema 
propriedade e mantendo-o interdependente, complementar, autônomo e não 
superposto ao subsistema gestão. Dessa superposição resulta um novo 
modelo intitulado modelo da estrutura e da dinâmica da instituição de 
educação superior privada do tipo familiar, de característica híbrida (já que 
possui características dos dois modelos), em que o subsistema gestão 
permanece dissociado dos subsistemas família e propriedade (Silva Júnior et 
al., 2009, p. 292). 
 

Ainda de acordo com os autores, as IES privadas familiares podem ser vistas como 

uma combinação de organizações especializadas em ofertar serviços educacionais, 

em nível superior, por meio de agentes sociais e recursos que se combinam e 

formam uma economia de esforço – um terreno fértil para a coordenação de ações 



	 83 

cooperativas. Nesse tipo de organização o processo político é marcado pela disputa 

de interesses relacionados aos três fatores, além de outros fatores sociais, 

institucionais e individuais. Isso causa impactos na dinâmica interna e externa da 

gestão da organização, decorrentes das disputas de interesses convergentes e 

divergentes.  

 

Nesse contexto, a GC nessas organizações se apresenta com o papel de: a) 

resguardar a transparência nas relações entre as estruturas de propriedade e 

controle; e b) de proteger os interesses dos principais stakeholders. 

 

As atividades encontradas nas relações apresentadas estabelecem um modelo de 

estrutura de governança para empresas familiares, que visa gerenciar os potenciais 

riscos da sucessão. Esse modelo foi utilizado nas pesquisas realizadas por este 

estudo e os resultados encontrados serão discutidos em uma seção específica mais 

adiante. 

 

2.4 Riscos empresariais na sucessão de empresas familiares 
 

Risco possui diversos conceitos e pode ser visto de duas formas, no que diz respeito 

à probabilidade de ocorrerem tanto eventos indesejáveis, quanto eventos desejáveis 

– a este último tipo de evento normalmente dá-se o nome de oportunidade. Por 

muito tempo, risco esteve ligado às questões financeiras e ambientais. A partir dos 

anos 1990 o termo passou a ser utilizado no meio corporativo de forma mais 

abrangente. Com isso, o risco passou a ser objeto de estudo e de controle nas 

organizações que buscavam tornar seus processos mais eficientes e, com isso, 

obter mais lucratividade (Oliveira, 2006). 

 

Crouhy, Galai & Mark (2006) ensinam que o risco se dá pela incerteza de alcançar 

os objetivos no futuro. No entanto, eles percebem que atualmente as economias 

possuem vantagens em relação ao passado. Por meio das novas capacidades de 

identificação, mensuração e análise dos impactos, foi possível tornar mais fácil a 

atuação dos agentes na redução ou na transferência dos riscos. A PwC (2017), ao 

traduzir o sumário executivo do Committee of Sponsoring of the Treadway 

Commission (COSO), revela que a natureza do risco faz parte da essência da 
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economia moderna e que cada escolha realizada na busca de um objetivo traz seus 

riscos. Esses riscos estão presentes nas decisões operacionais rotineiras bem como 

nos trade-offs presentes nas reuniões de um Conselho. Assim, lidar com os riscos 

atrelados às escolhas faz parte do processo decisório da organização. 

 

Ainda conceituando risco, para Cocurullo (2003) ele se encontra nas situações que 

possam impossibilitar a conquista dos objetivos da organização ou na falta de 

situações necessárias a essa conquista, seja qual for a área. Bem como esse autor, 

o IBGC (2015) considera que o risco pode impossibilitar que a empresa alcance 

seus objetivos estabelecidos. Oliveira (2006) enfatiza que o risco é dado pelo 

conhecimento das probabilidades dos resultados de diferentes estratégias. E Santos 

(2002) o define pelo grau de incerteza relacionada à possibilidade de ocorrer algum 

evento que ocasione perda. 

 

Silva (1997 como citado em Azevedo et al., 2017) faz uma diferenciação entre risco 

e incerteza em finanças. O risco é um evento que pode ser mensurado pela 

probabilidade objetiva; já a incerteza não pode ser mensurada objetivamente, mas 

sim por probabilidades subjetivas. Corroborando o autor, Kassai et al. (2000 como 

citado em Azevedo et al., 2017) assume que o risco é uma incerteza capaz de ser 

medida e a incerteza é um risco que não pode ser avaliado. 

 

Segundo os autores, o risco está relacionado a eventualidades que podem trazer 

consequências às organizações. Para o presente estudo, o risco a ser levado em 

consideração relaciona-se ao fator da sucessão – que, de acordo com a PwC 

(2018), é bastante elevado, visto que apenas 12% das empresas familiares 

conseguem alcançar a terceira geração. 

 

Os empresários são considerados indivíduos que têm metas elevadas e redefinem 

seus ideais constantemente. Para eles, empresas são alternativas de investimentos 

e as decisões tomadas são as apostas no futuro (Vinagre, Silva, Portugal Júnior, 

Souza, Gonçalves & Pereira, 2017). Dada a incerteza em relação aos sucessores, a 

perpetuação depende, muitas vezes, da ótica do empresário fundador (Melo & 

Menezes, 2008).  
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O grau de risco assumido deve levar em consideração as probabilidades de os 

eventos ocorrerem e do impacto que as decisões irão gerar (Silveira, 2010). A 

propensão ao risco deve ser bem estudada pela organização e não deve ultrapassar 

o limite que os empresários são capazes de suportar (Oliveira, 2006). Além disso, a 

organização deve buscar o maior rendimento possível para cada faixa de risco 

disponível (Vinagre et al., 2017).  

 

Em relação à sucessão, o risco se dá pelas disputas internas e pela queda da 

qualidade da gestão – quando a liderança é substituída. O processo de sucessão 

pode impactar a geração de valor, a perenidade da empresa e a integridade da 

sociedade e das famílias proprietárias (Santos, 2002).  

 

De acordo com Troccoli e Lisboa (2018), a governança corporativa nas empresas 

familiares possui como umas das suas principais funções a de impedir que existam 

conflitos entre as famílias empresárias, o que reduz o risco à perpetuação do 

negócio. Como, normalmente, as novas empresas já iniciam suas atividades 

adotando as melhores práticas de governança, é mais provável que elas evoluam 

utilizando-se a profissionalização do negócio, a profissionalização da gestão e a 

clara separação entre a organização, o patrimônio e a família. 

 

Especializando-se nos objetivos do presente estudo, surge o termo risco 

empresarial. Esse risco possui como pretextos fatores internos e externos; mas 

quando é oriundo de fatores internos é considerado mais suscetível ao controle 

pelas empresas (Sardenberg, 2012). Um exemplo de risco externo é o de potenciais 

conflitos entre sócios, sendo este um tipo não controlável pela empresa. Mesmo a 

empresa sendo gerida por meio de contrato, este possui elaboração limitada (não 

levando em consideração todas as variáveis) – isto é, mesmo com a existência dele, 

os riscos continuarão a existir (Savy, 2016). 

 

O risco empresarial está na possibilidade de perda financeira (prejuízo, redução do 

lucro ou queda no valor do ativo), em decorrência de um evento indesejado. Para 

este estudo, considera-se o conceito proposto por Mallin (2013), sendo os objetivos 

e propósitos de uma empresa as barreiras que possam comprometer – pelas 
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incertezas de mercado, pelo tipo da organização e pelas particularidades do 

segmento em que atua. 

 

A possibilidade de os negócios serem afetados pelos riscos faz as organizações 

demandarem pela identificação e pelo gerenciamento dos riscos empresariais 

(Mallin, 2013). É importante ressaltar que a definição de risco muda conforme a ótica 

levada em conta. Como exemplos, sob a ótica da gestão de projetos, o risco verifica-

se por ocorrências que afetem os objetivos do projeto; e sob a ótica financeira 

verifica-se pela potencialidade de perda dos retornos atrelados a um investimento 

(Adachi, 2012). 

 

Segundo Azevedo et al. (2017), a gestão dos riscos corporativos em uma 

organização deve ser feita pelo Conselho de Administração, diretoria e demais 

colaboradores, com vistas a estabelecer estratégias que identifiquem e administrem 

os riscos aos quais a organização está exposta – de forma que haja compatibilidade 

entre a exposição e a tolerância ao risco da organização. O processo de gestão de 

riscos segue um ciclo, conforme apresentado na Figura 12. 

 

 
Figura 12 
Ciclo de gestão de riscos. 
Fonte: Azevedo, M. M., Cardoso, A. A., Federico, B. E., Lima, M. A. F., & Duarte, J. G. (2017). O 
compliance e a gestão de riscos nos processos organizacionais. Revista de Pós-graduação 
Multidisciplinar, 1(1), p. 187. 
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Na Figura 12, vê-se que a gestão dos riscos deve seguir um ciclo. Após identificá-los 

e compreender alguns de seus aspectos, é preciso analisá-los de forma qualitativa – 

a fim de determinar sua relevância em termos de impacto e de probabilidade. 

Depois, por meio da análise quantitativa, esses impactos são mensurados de forma 

numérica para que, assim, no planejamento das respostas seja possível decidir de 

que forma cada risco será tratado – levando em consideração a tolerância ou a 

aversão ao risco da organização. Por fim, o ciclo termina com o monitoramento, que 

acompanha como o risco se comporta ao longo do tempo – garantindo a 

compatibilidade entre o nível de exposição e a tolerância da organização (Azevedo 

et al., 2017). 

 

Para o Committee of Sponsoring of the Treadway Comission (COSO), o 

gerenciamento de riscos empresariais deve levar em conta atividades tais como: a) 

ambiente externo; b) definição de objetivos; c) identificação do evento; d) avaliação 

do risco; e) resposta ao risco; f) atividades de controle; g) informação e 

comunicação; h) monitoração. Cada uma dessas atividades possui expectativas e as 

devidas orientações a serem aplicadas no tratamento do risco em geral e, 

especificamente, para o presente estudo, dos riscos relacionados ao fator sucessão 

(Santos, 2002). 

 

De acordo com Campos (2004), na prática os riscos empresariais são analisados 

por meio do conceito do Plan – planejar; Do – fazer; Check – verificar; e Action – 

atuar de modo correto (PDCA). Por meio dessas quatro etapas o risco empresarial 

pode ser identificado (Plan), avaliado (Do), controlado (Check) e contido (Action). 

 

Os riscos do processo de sucessão da primeira para a segunda geração são 

classificados por Melo e Menezes (2008). Eles os agrupam em quatro: a) ausência 

inesperada do fundador; b) nepotismo; c) mistura de papéis; d) decisões de 

conselhos desconsiderados. 

 

De acordo com os autores, em relação ao primeiro agrupamento percebe-se o 

despreparo para a sucessão e, com isso, surgem os conflitos entre os sucessores 

em torno de interesses e padrões divergentes. O risco da ausência do fundador é 
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caracterizado, por Melo e Menezes (2008), como o risco do despreparo para a 

sucessão. 

 

No caso do nepotismo, o risco está ao colocar a consanguinidade acima da 

competência. Já em relação à mistura de papéis, o risco se dá pela falta da 

separação entre a família, a sociedade e a empresa. Por fim, no quarto 

agrupamento, o risco é visto nos modelos informais de gestão aplicados, na falta de 

regras, nas ações oportunistas e no desinteresse por parte de herdeiros distantes.  

 

Quanto à questão dos conflitos de interesses, uma situação que ocorre comumente 

é a idealização da sucessão, em uma empresa familiar, para o filho primogênito. 

Atualmente outros fatores são valorizados, como a experiência, o estudo e a 

capacidade de o sucessor liderar. Com isso, na busca por reconhecimento, outros 

entes podem demonstrar esses atributos e isso pode gerar conflito (Borges & 

Lescura, 2012). 

 

Arruda et al., (2008) salienta que normalmente o conflito de agência é associado aos 

riscos. São conflitos radicais, causados pelo choque de interesses, decorrentes de 

processos sucessórios.  

 

A falta de planejamento do processo sucessório tem levado as empresas a 

passarem por um processo abrupto, normalmente ocorrido por questões de saúde 

dos fundadores ou por fragilidade financeira da empresa ou até pelos dois. Por conta 

disso, observa-se na literatura o desaparecimento de grande parte das empresas 

familiares justamente por conta da sucessão (Adachi, 2012). 

 

Os riscos podem ser classificados em níveis, de acordo com a sua abrangência. O 

COSO classifica o risco empresarial de acordo com os níveis de riscos envolvidos, 

dada a ótica, a característica e a profundidade do processo de gerenciamento. Os 

conjuntos de risco são classificados em quatro categorias principais: a) estratégicos; 

b) operacionais; c) informação; d) atendimento às leis e regulamentos (Santos, 

2002). Essa classificação é vista como de primeiro nível, pois abarca todos os riscos 

aos quais as organizações estão expostas. 
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O segundo nível de classificação é a diferenciação entre os ambientes interno e 

externo, que são, respectivamente: a) financeiros e operacionais; e b) 

macroambiente e ambiente setorial. O terceiro nível se classifica como gerais e 

funcionais e o quarto nível detalha os riscos, considerando suas especificidades 

(Santos, 2002). 

 

Sardenberg (2012) aborda o gerenciamento de riscos por meio de um modelo 

estruturado em todos os níveis, salientando a propensão a assumir riscos e as 

decisões dos líderes. Para o COSO (como citado em Santos, 2002), o 

gerenciamento de riscos é processo que deve ter objetivos definidos, detectando 

potenciais obstáculos e, assim, fornecendo segurança aos objetivos traçados. 

 

As categorias “estratégicas” e “operacionais” do primeiro nível dos conjuntos de risco 

apresentados possuem, atrelados a cada risco específico, riscos associados. Santos 

(2002) avalia que o risco de sucessão ser considerado operacional é questionável, 

pois ele deve fazer parte da estratégia das empresas, demandando, para isso, 

planejamento.  

 

Ainda segundo o autor, em termos operacionais, a sucessão traz como risco a falta 

de pessoas prontas para assumirem o cargo (e com ele as responsabilidades) em 

uma estrutura organizacional. Como riscos associados à sucessão estão a morte ou 

invalidez, que também traz a perda advinda da falta de um sucessor preparado. No 

entanto, para o presente estudo escolheu-se o risco da sucessão em termos 

estratégicos, por tratar-se de uma estrutura organizacional de governança – na qual 

deve haver o planejamento e o gerenciamento dos riscos. 

 

Alguns riscos associados aos fatores do modelo de três círculos, de Davis & Tagiuri 

(1989), de acordo com o agrupamento das categorias de conjunto de risco, retratado 

em Santos (2002), são expostos na Tabela 3. 
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Tabela 3 
Riscos associados aos fatores do modelo de três círculos 
Categorias de 
Conjunto de 

Risco 

Riscos Associados 
Poder Gestão Sucessão 

Operacionais 
 - • Conflitos de interesse; 

• Cumprimento às regras. - 

Estratégicos 
 
 

• Novos proprietários; 
• Conflitos de 

interesses. 

• Alinhamento aos 
objetivos. 
 

• Morte ou invalidez; 
• Competência 

sucessória. 

Informação • Transparência. - - 
Fonte: elaborada pelo autor a partir de Santos, P. S. M. (2002). Gestão de riscos empresariais. 
Osasco: Novo Século..  
 

Os riscos associados, apresentados na Tabela 3, foram desenvolvidos 

individualmente, conforme exposto em Santos (2002). A categoria “atendimento às 

leis e a regulamentos” não foi retratada, pelo autor não a ter confrontado com o 

processo de sucessão. 

 

O fator gestão possui dois grupos de risco operacional associado, conflitos de 

interesse e cumprimento às regras. Os conflitos de interesse podem surgir com: o 

nível de proximidade dos controladores e os outros familiares; a intermediação de 

executivos nos conflitos que envolvam a família e a sociedade; o distanciamento dos 

sentimentos familiares; a diferenciação entre os sócios; a influência dos familiares 

sobre a empresa; a dispensa de membros da família da empresa; e a invasão da 

privacidade da família. Já em relação ao cumprimento às regras, os riscos também 

estão associados à dificuldade em separar a empresa da família, por exemplo, no 

tocante à submissão, à hierarquia, à disciplina e à política salarial. 

 

A Tabela 3 demonstra também que o fator poder possui dois grupos de risco 

estratégico associado, sendo eles os novos proprietários e os conflitos de 

interesses; o fator gestão possui um, o alinhamento aos objetivos; e o fator sucessão 

possui dois, sendo eles a morte ou invalidez do líder e a competência sucessória.  

 

Dos riscos estratégicos para o fator poder, em relação aos novos proprietários, os 

riscos estão associados ao crescimento da família; à alteração dos proprietários no 

decorrer do tempo; e à entrada de novas gerações na empresa e na sociedade. Já 

em relação aos conflitos de interesse, os riscos estão associados à entrada de 
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terceiros no negócio; à demanda por capital e liquidez; ao fortalecimento da visão de 

negócio e enfraquecimento da visão de família; e, por fim, à divisão entre 

propriedade e empresa. 

 

Dos riscos estratégicos para o fator gestão, os riscos associados ao alinhamento 

aos objetivos são: a lealdade familiar e a lealdade diferente por cada herdeiro; a 

atuação do herdeiro como dono; o comprometimento com a agregação de valor; a 

atuação guiada pela emoção; e a preocupação dos investidores com a agregação de 

valor do patrimônio individualmente. 

 

Dos riscos estratégicos para o fator sucessão, em relação à morte ou invalidez do 

líder, os riscos estão associados à influência deste na existência da empresa e à 

intenção dos herdeiros na herança e não na perpetuação da empresa. Já os riscos 

desse fator associados à competência do sucessor são: a sua capacidade como 

tomadores de decisão; a demanda da organização pela profissionalização; e a 

preparação da empresa para a sucessão. 

 

Por fim, quanto à categoria de riscos da informação, o fator poder possui um grupo 

de risco associado, a transparência. Esse risco pode surgir associado à prestação 

de contas; à tomada de decisão de membros familiares em relação aos 

investimentos; e às consultas aos membros da sociedade. 

 

Em suma, as maiores barreiras encontradas na sucessão estão ligadas à dificuldade 

de separar as questões que dizem respeito à empresa e as que dizem respeito à 

família; e à falta de se preparar e se planejar para a sucessão. 

 

A gestão dos riscos operacionais deve ocorrer a fim de assegurar a estabilidade das 

organizações frente às adversidades que possam surgir. Baraldi (2005) ensina que o 

gerenciamento dos riscos deve ser feito por meio do conhecimento, dos métodos e 

dos processos utilizados para mitigar as perdas potenciais. Salles Júnior, Soler, Do 

Valle e Rabechini Júnior (2006) sugerem que essa gestão se verifique pelos 

processos de identificação, de análise, de desenvolvimento de respostas e de 

monitoramento dos riscos em projetos, com vistas a minimizar os impactos de 



	 92 

eventos negativos na organização – o que leva à redução das incertezas no alcance 

dos resultados esperados.  

 

Azevedo et al. (2017) sublinham que o ciclo de gestão de riscos, exposto na Figura 

12, é essencial para a criação de controles internos efetivos. Os controles internos 

são métodos estabelecidos pela organização para se resguardar de problemas que 

possam vir a afetar suas atividades e seu negócio. Essa primeira linha de defesa é 

chamada de operacional e é responsável pela verificação e adequação dos dados – 

visando promover a eficiência operacional e encorajar os colaboradores a aderirem 

às políticas definidas pela alta gestão. Outras duas linhas de defesa fazem parte da 

gestão de riscos, a compliance e a auditoria independente. Conforme já exposto, a 

compliance parte da obediência às regras impostas – independentemente de haver 

ou não um departamento para isso. Por fim, a auditoria independente, terceira linha 

de defesa do processo, de forma independente e periódica, atua no monitoramento 

das duas primeiras linhas de defesa – com vistas a garantir o sucesso das 

operações. Os autores ressaltam, ainda, que, apesar da alta gestão dever 

supervisionar todo o processo, é preciso haver certa independência. 

 

O IBGC (2019) notifica que 93,9% da amostra pesquisada possuem alguma 

estrutura de fiscalização e controle, sendo a controladoria, a auditoria independente 

e a auditoria interna as mais recorrentes. O IBGC (2015) identifica que a auditoria 

interna é responsável pelo monitoramento, avaliação e realização de 

recomendações às empresas, com vistas a melhorar os controles internos, bem 

como as normas e os procedimentos estabelecidos pelos gestores. Além disso, esse 

órgão deve estar alinhado às estratégias da empresa e à matriz de riscos, a fim de 

alcançar os objetivos da organização. 

 

Os riscos fazem parte da rotina das empresas e as decisões possuem riscos 

atrelados a elas, por isso é necessário gerenciar tais riscos a fim de mitigar seus 

impactos potenciais no futuro (Crouhy et al., 2006). Esse gerenciamento deve estar 

alinhado à visão, aos objetivos e aos valores da organização. É preciso definir um 

método que seja capaz de identificar e mensurar os riscos aos quais a organização 

está exposta – não deixando de lado os pontos da organização que estiverem 

suscetíveis a potenciais fraudes. Esses autores definiram algumas atividades que 
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visam analisar os riscos, no entanto, percebeu-se que em muitos casos, na 

realidade, tais atividades são estreitadas, identificando apenas um risco e trazendo 

soluções sem a devida avaliação – o que é capaz de gerar riscos não identificados. 

 

O gerenciamento dos riscos empresariais, segundo Migliavacca (2010), deve 

considerar algumas atividades de controle que se concentram na preservação dos 

ativos das empresas. Entre elas estão os controles internos, que objetivam prover as 

condições ideias para a empresa atingir mais desenvolvimento, tornando-a mais 

competitiva (Bergamini (2005). Já de acordo com o COSO (como citado em Santos, 

2002), o controle interno deve elaborar e propor políticas e processos na 

organização, buscando respostas positivas ao risco, além de analisar o desempenho 

da organização e de seus ativos. 

 

Corroborando o que foi exposto, Silva e Fossa (2012) evidenciam que os controles 

internos são incumbidos da redução dos riscos empresariais – tanto a partir de 

atividades que os impeçam, quanto do seu gerenciamento por meio de intervenções 

rápidas e seguras para qualquer tomada de decisão. Com isso, é possível 

demonstrar a relação entre a governança corporativa e o gerenciamento dos riscos 

empresariais. 

 

No entendimento de Migliavacca (2010), os controles internos constituem uma forma 

de planejamento organizacional que visa trazer segurança aos ativos, dar apoio aos 

dados contábeis e possibilitar ambiente operacional eficiente. Para alcançar esse 

ambiente, faze preciso que a organização e os indivíduos sigam princípios morais e 

éticos; que a estrutura da organização favoreça a realização de negócios; que haja 

comprometimento com a eficiência; que haja uma cultura organizacional; e, por fim, 

que as políticas, os sistemas e as práticas sejam adequados. Bergamini (2005) traça 

uma relação entre o controle interno e o princípio da transparência da GC, para que 

este garanta que as informações sejam corretas, reais e completas. 

 

Assim, o controle interno visa conhecer, avaliar e controlar os fluxos de informações 

do negócio e qualquer atividade que apresente agentes de risco (IBGC, 2015). Em 

termos do destino das atividades de controle interno, estas devem atingir todos os 
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níveis e cargos da organização, principalmente nos níveis estratégico, operacional, 

de comunicação e de atendimento a leis e regulamentos (Wiseman & Barton, 2015). 

 

Ainda segundo esses autores, os controles internos são classificados em controle de 

prevenção e controle de detecção. O primeiro diz respeito às atividades que visam 

evitar erros ou anormalidades no processamento do fluxo de informações e o 

segundo busca e encontra os erros e as anormalidades, enquanto as processam. 

 

Chiavenato e Sapiro (2012) aduzem que os controles internos possuem um aspecto 

repetitivo e funcionam de forma ordenada, por poder haver interferência entre as 

fases. Esses autores estabeleceram quatro fases, que são responsáveis por: a) 

estabelecer objetivos ou padrões de desempenho; b) avaliar ou mensurar o 

desempenho corrente; c) comparar o desempenho corrente com o esperado; d) 

atuar na correção de erros ou anormalidades. 

 

As atividades de controles internos podem ser agrupadas de diversas formas. 

Chiavenato e Sapiro (2012) as agrupam conforme suas áreas de desenvolvimento: 

a) controles estratégicos (balanços contábeis e relatórios financeiros); b) controles 

táticos (planejamento orçamentário e contabilidade de custos); c) controles 

operacionais (por ações disciplinares). 

 

Já Migliavacca (2010) organiza-as em nove tipos, sendo: a) mapeamento de 

processos – para identificar os pontos de controle; b) definição de responsabilidades 

– para evitar superposição de responsabilidades; c) procedimentos, critérios de 

execução e critérios de decisão – para que o esperado se torne realizado; d) 

controle de documentos e dados – para dar credibilidade aos dados; e) segregação 

de funções – para evitar a manipulação do processo; f) limites de autoridade e 

critérios de aprovação – para que os compromissos e os objetivos sejam mantidos; 

g) controle de não conformidades e planejamento de contingências – para corrigir e 

eliminar erros ou anormalidades; h) qualificação e captação de recursos humanos – 

para que as atividades sejam realizadas seguindo os padrões determinados; i) 

monitoramento do desempenho dos processos – para manter os processos “no eixo” 

por meio do uso de indicadores. 
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Isso posto, essas atividades de controle auxiliam na redução dos riscos associados 

às empresas familiares, por meio da antecipação aos riscos potenciais. De forma 

específica, uma das atividades de controle mais importantes para a redução dos 

riscos envolvidos no processo de sucessão é a profissionalização da gestão. Essa 

atividade é a troca dos membros da família e não membros por agentes externos 

profissionais. Outra opção para alcançar a profissionalização é pela formação de 

gestores e administradores por meio de programas de capacitação e qualificação 

para a gestão da organização (Deloitte, 2017). A devida preparação torna possível a 

cobrança aos indivíduos pelo alcance dos objetivos esperados (Oliveira et al., 2012). 

 

Migliavacca (2010) relaciona, para o processo sucessório, os riscos associados, as 

atividades de controle e os órgãos de governança (Tabela 4). Com isso, é possível 

cumprir os objetivos do presente estudo, por trazer propostas de avaliação e a 

minimização dos riscos da sucessão nas estruturas organizacionais de governança 

de empresas familiares. 

 

Tabela 4 

Relação entre riscos associados, atividades de controle e órgãos de governança 
Riscos Associados Atividades de Controle Órgãos de Governança 

Competência Sucessória:  
 

Demanda pela 
profissionalização e preparação 

sucessória 
 
 
 
 
 
 

Qualificação e capacitação 
dos recursos humanos:  

 
Preparação dos indivíduos para 

realizarem as atividades 
previstas, seguindo padrões 

estabelecidos 
 
 
 
 

• Conselho de Família:  
Criar e administrar programas de 
formação e treinamento dos 
familiares 

• Conselho Societário: 
Administrar o processo sucessório 

• Conselho de Administração: 
Planejar e garantir o processo 
sucessório 

• Grupo Executivo:  
Preparar a linha de sucessão 

Morte ou invalidez: 
 

Influência do líder na existência 
da empresa e a intenção dos 

herdeiros na herança e não na 
perpetuação da empresa 

 
 
 
 
 

Qualificação e capacitação 
dos recursos humanos:  

 
Preparação dos indivíduos para 

realizarem as atividades 
previstas, seguindo padrões 

estabelecidos 
 
 
 
 

• Conselho de Família:  
Criar e administrar programas de 
formação e treinamento dos 
familiares 

• Conselho Societário: 
Administrar o processo sucessório 

• Conselho de Administração: 
Planejar e garantir o processo 
sucessório 

• Grupo Executivo:  
Preparar a linha de sucessão 

Fonte: elaborado pela autor a partir de Migliavacca, P. R. (2010). Controles internos nas 
organizações. São Paulo: Edicta.  

 



	 96 

O exposto na presente seção deixa claro que a governança corporativa pode reduzir 

os riscos associados por meio do auxílio às atividades de controle. Teixeira (2015) 

defende que os princípios defendidos pelas boas práticas da GC disciplinam os 

processos de gestão voltados para a redução dos riscos empresariais.  

 

O presente estudo dissertativo toma como base, para o estudo da organização 

familiar em questão, o que se apresenta na Tabela 4. Por meio dele, de forma 

conjunta com essa organização, é possível avaliar sua exposição aos riscos 

associados e, com isso, avaliar suas atividades de controle e seus órgãos de 

governança – com o intento de auxiliar na sua prevenção dos riscos. 
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3 Metodologia 
 

A presente seção busca descrever as ferramentas a serem utilizadas para o alcance 

dos objetivos propostos, levando em consideração os procedimentos estabelecidos 

no método científico. 

 

Este capítulo estrutura-se por meio de quatro partes, de acordo com suas 

pretensões de avaliação: a) Caracterização da pesquisa; b) universo e unidade de 

análise; c) instrumentos e métodos para a coleta de dados; d) procedimentos para 

análise e tratamento dos dados coletados. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 
 

Este tópico apresenta a forma pela qual a pesquisa se caracteriza. Ele está 

subdividido em quatro subitens: a) quanto à natureza; b) quanto ao tipo; c) quanto 

aos meios; d) quando à abordagem/método. 

 

3.1.1 Quanto à natureza 
 

A natureza desta pesquisa é classificada como básico-aplicada, de acordo com o 

apresentado em Del-Buono (2015). Essa natureza norteia-se a partir de problemas 

de pesquisa ou objetivos de estudo, busca gerar conhecimento sobre um tema 

específico, compreendido por fatos e interesses coletivos, pela execução do 

chamado “conhecimento pelo conhecimento”, tendo sua difusão em uma 

comunidade específica. 

 

O presente estudo é caracterizado como básico, por buscar alcançar objetivos bem 

delimitados. No caso, pretende-se compreender como os riscos existentes no 

processo de sucessão podem ser minimizados por meio de uma estrutura 

organizacional de governança corporativa em uma organização familiar que atua no 

setor da educação superior no Recife, capital de Pernambuco. 

 

Normalmente, pesquisas dessa natureza são verificadas como pesquisa-ação, na 

qual o pesquisador está envolvido com o problema ou o objetivo do estudo, o que 
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pode trazer qualidade aos dados, pela confiança dos participantes (Roesch, 2007). 

Esta investigação corrobora a literatura, pois o segmento foi escolhido pelo autor por 

estar inserido profissionalmente nesse setor e por fazer parte do objeto em estudo 

como membro da família – sendo esta desafiada diariamente pelos potenciais riscos 

– e por possuir conhecimento de causa tanto da IES em avaliação, como do setor, 

propriamente dito. 

 

3.1.2 Quanto ao tipo 
 

O presente estudo enquadra-se no tipo de pesquisa exploratório-descritiva, por ser 

aplicado por meio da observação participativa, tendo como objetivo a avaliação 

formativa ou de resultados (Roesch, 2007). Esse enquadramento é coerente, pois 

esta dissertação pretendeu, para a instituição familiar em questão: a) descrever o 

sistema de governança corporativa da instituição, tomada como estudo de caso, 

com base no modelo de três círculos; b) analisar a interferência da governança 

corporativa na gestão da instituição em caso; c) analisar, para o fator sucessão, os 

potenciais riscos empresariais e as atividades de controle conhecidos e praticados 

pela instituição em caso; d) comparar o planejamento sucessório recomendado pela 

literatura disponível e o ocorrido na sucessão passada recentemente pela instituição 

em caso; e) comparar o planejamento sucessório recomendado pela literatura 

disponível e a preparação da instituição em caso para as sucessões futuras. De 

forma geral, pretendeu-se analisar como as práticas de governança corporativa 

podem influenciar o gerenciamento dos riscos empresariais relacionados ao fator 

sucessão em uma instituição de ensino superior familiar pernambucana. 

 

Pesquisas exploratórias pretendem, por meio da fundamentação teórica, apresentar 

uma visão geral acerca de um tema. Essa fundamentação é obtida por meio do 

levantamento bibliográfico, que engloba artigos, dissertações, teses, obras, 

periódicos, documentos eletrônicos, entre outros – tanto nacionais, quanto 

internacionais. O uso do que for encontrado nesse levantamento deve ser 

referenciado e citado, sujeitando-se aos padrões éticos de pesquisa (Gil, 2009). No 

caso deste estudo dissertativo, as principais áreas utilizadas como referência foram 

as de governança corporativa, de empresas familiares e de sucessão. Ademais, 
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foram priorizadas as publicações após 2014, devido à contemporaneidade do 

assunto. 

 

Pesquisas descritivas pretendem observar, registrar, descrever as características, 

analisar e correlacionar determinados fatos ou fenômenos, sem manipulá-los (Gil, 

2009). Além da pesquisa bibliográfica, Cervo, Bervian e Silva (2006) chamam a 

atenção que esse tipo de pesquisa carece de pesquisa documental (sendo esses 

documentos não literários, como estatutos, atas de reuniões, entre outros) e também 

de pesquisa de campo (sendo esta uma pesquisa feita no local em que o fenômeno 

acontece). Para o presente trabalho, a pesquisa documental e a de campo 

ocorreram na organização familiar tomada como estudo de caso. 

 

3.1.3 Quanto aos meios 
 

O meio escolhido para esta pesquisa foi o estudo de caso. Esse meio se dá pela 

investigação de fenômenos atuais ocorridos empiricamente na vida do pesquisador. 

Este desenvolve o estudo pessoalmente, o que eleva o grau de confiança (por 

conseguir mais participação dos entrevistados, além de compreender melhor a que o 

estudo se refere), além de reduzir o tempo despendido e os gastos. Esse tipo de 

estudo pretende também analisar, de forma exaustiva, uma questão específica, 

buscando respostas às pesquisas dos tipos “qual”, “como”’ e “porquê” (Yin, 2001). 

Lazzarini (2010) converge com Yin ao revelar que o estudo de caso visa aos 

fenômenos atuais, de forma inserida no contexto e na realidade do caso específico. 

A fim de alcançar os objetivos pretendidos, ele recomenda que o pesquisador deve 

coletar os dados em grande variedade de fontes. 

 

Portanto, ao reforçar a literatura, a presente dissertação elegeu como meio o estudo 

de caso ao investigar, de forma empírica, uma organização familiar – na qual o autor 

está diretamente inserido, tanto profissionalmente quanto como membro da família. 

Para isso, busca-se a resposta para uma pesquisa do tipo “como”; sendo 

apresentada, de forma específica, por: “como as práticas de governança corporativa 

podem influenciar no gerenciamento dos riscos empresariais relacionados ao fator 

sucessão em uma instituição de ensino superior familiar pernambucana”. 
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3.1.4 Quanto à abordagem/método 
 

A abordagem desta pesquisa é caracterizada como qualitativa. Dado que a amostra 

não é estatisticamente relevante, buscou-se compreender e interpretar os 

fenômenos ocorridos em um cenário específico, exigindo do pesquisador a 

percepção e a identificação dos agentes envolvidos (Bortoni, 2008). Essa 

abordagem tem caráter informal, narrativo, com exemplos descritos pelos 

pesquisados, sendo possível, inclusive, o uso de representações visuais, tais como 

imagens, desenhos ou outros materiais que ajudem no estudo (Gil, 2009). Além 

disso, não são necessárias comprovações estatísticas, visto que o estudo se 

fundamenta por meio do conhecimento teórico-empírico (Roesch, 2007). 

 

A fim de alcançar os objetivos propostos, o presente estudo utilizou os registros dos 

relatos decorrentes da observação participativa da autoria e das falas obtidas nas 

entrevistas realizadas com oito membros da família, sendo: três deles membros da 

Associação e atuantes na gestão da IES; três deles membros da Associação e não 

fazem parte da gestão; um que faz parte da gestão, mas não faz parte da 

Associação; e um que não faz parte da gestão nem da Associação. 

 

3.2  Universo e unidade de análise  
 

O universo de análise do presente estudo de caso foi o setor de ensino superior, na 

cidade do Recife, capital de Pernambuco. Esse setor possui particularidades, pelas 

suas regras próprias e pela sua regulamentação ser pautada pelo MEC. 

 

Nos registros do IBGC (2018c), Pernambuco é o sétimo estado mais populoso do 

país, com cerca de 9,5 milhões de habitantes – Recife e sua região metropolitana 

contam população de cerca de 4 milhões de habitantes. Em relação ao PIB per 

capita, entre todas as unidades federativas do país, Pernambuco fica apenas na 19a 

posição. 

 

A educação é representada com um dos pilares que sustentam a sociedade, sendo 

um direito garantido pela Constituição a todos os cidadãos. O ensino superior 

passou por grandes mudanças desde o início dos anos 1990 e hoje a 
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competitividade nele existente incentivou a demanda pela manutenção e pelo 

crescimento das IES no mercado (Saramago, 2007). 

 

A Tabela 5 demonstra baixa concentração de IES na região em que se encontra a 

instituição em caso – o que traz reflexos em relação a baixos índices no número de 

matrículas e, também, reduzido número de concluintes. 

 

Tabela 5 
Relação entre quantidades de IES, matrículas e concluintes no Brasil, Nordeste e 

Pernambuco 
 Brasil Nordeste Pernambuco 

Nº de IES 2.537 566 117 
Nº de Matrículas 8.450.755 1.799.609 282.641 

Nº de Concluintes 1.264.288 239.288 39.543 
Fonte: elaborada pelo autor, a partir de Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (INEP) (2019b). Resumo técnico do censo da educação superior 2017. Brasília: INEP. 
Recuperado de: http://download.inep.gov.br/educacao_superior/censosuperior/resumo_tecnico/ 
resumo_tecnico_censo_da_educacao_superior_2017.pdf.Brasília: INEP.  
 

A discrepância na relação entre o Brasil, o Nordeste e Pernambuco, conforme 

exposto na Tabela 5, traz grandes impactos na educação, como é possível observar 

na Tabela 6 e também na Figura 13. 

 

Tabela 6 
Proporção de pessoas por localidade e por nível de instrução 

 
Sem instrução e 

ensino fundamental 
incompleto 

Ensino fundamental 
completo e médio 

incompleto 

Ensino médio 
completo e superior 

incompleto 
Ensino superior 

completo 

Brasil 49,30% 14,70% 24,60% 11,30% 

Nordeste 59,00% 12,00% 21,70% 7,09% 

Pernambuco 57,00% 12,20% 22,60% 8,01% 

Recife 36,10% 14,00% 30,50% 19,10% 

Fonte: elaborada pelo autor, a partir de Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2010). 
Censo demográfico. Rio de Janeiro: IBGE. Recuperado de: https://www.ibge.gov.br/apps/snig/ 
v1/?loc=2,0,26,261160&cat=-1,-2,45,46,47,48,128&ind=4699. 

 

Na Tabela 6 vê-se que o Nordeste e Pernambuco encontram-se em pior situação 

que o Brasil, proporcionalmente, em todos os níveis de educação. Isso porque essa 
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população encontra-se, em muito maior número, no indicador “sem instrução e 

ensino fundamental incompleto”. 

 

 

Figura 13 
Proporção de pessoas com ensino superior completo em Pernambuco. 
Fonte: adaptada de Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2010). Censo demográfico. 
Rio de Janeiro: IBGE. Recuperado de: 
https://www.ibge.gov.br/apps/snig/v1/?loc=2,0,26,261160 &cat=-1,-
2,45,46,47,48,128&ind=4699. 

 

A comparar o município de Recife com o estado de Pernambuco com base na 

Tabela 6 e na Figura 13, percebe-se melhora nos indicadores (em termos do número 

de pessoas com ensino superior completo), devido a esse município ser capital do 

estado, atraindo mais recursos e investimentos para seu desenvolvimento. 

 

Com isso, é possível inferir que ainda há espaço para o setor se desenvolver, visto 

que a maior parte da população ainda não tem acesso à educação superior, 

inclusive para o município onde está localizada a instituição em caso. 

 

Quanto aos aspectos metodológicos da pesquisa, a instituição, tratada como 

unidade de investigação, foi escolhida pela situação-problema que gera 

preocupação ao investigador (Godoy, 1995). 

 

A unidade de análise é uma instituição de ensino superior, de controle familiar, de 

capital fechado. Com vistas a preservar a identidade da instituição, foi ocultado seu 

nome – sendo chamada de instituição ou instituição de ensino superior. A Instituição 
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possui cerca de 200 colaboradores e fatura cerca de R$ 16 milhões ao ano. Sua 

caracterização completa é feita na seção Resultados e Discussão. 

 

Roesch (2007) infere que não é fácil conseguir informações de empresas, por conta 

do valor que essas representam para a organização. No entanto, o pesquisador não 

encontrou grandes obstáculos para obter as informações da instituição, o que 

facilitou sua caracterização, bem como as observações participativas – que serviram 

de base para alcançar os objetivos esperados, bem como responder ao problema de 

pesquisa. 

 

A instituição em questão foi escolhida, também, de acordo com a conveniência da 

autoria deste estudo, por fazer parte desta, tanto profissionalmente quanto como 

membro da família, já que a metodologia desse meio é permissiva. Por meio dessa 

conveniência há mais facilidade na coleta de informações, gerando mais 

confiabilidade ao estudo. Além disso, considerou-se essa escolha, por essa 

instituição ter passado recentemente por um processo de sucessão, sendo possível, 

ainda, perceber a influência do fundador sucedido sobre a gestão do sucessor. 

 

O primeiro contato com a instituição escolhida foi feito presencialmente, após o 

devido agendamento, por intermédio de uma apresentação informal da proposta de 

pesquisa ao presidente da Associação. Ao final desse encontro, como incentivo para 

a obtenção dos documentos e de informações fidedignas nas entrevistas a serem 

realizadas posteriormente, a autoria comprometeu-se a enviar uma cópia do estudo 

concluído, para que a instituição pudesse se favorecer dos resultados obtidos. 

 

Após esse primeiro contato, foram enviados e-mails e realizados contatos 

telefônicos solicitando os documentos necessários para a realização do estudo e 

agendando as próximas entrevistas – deixando claro que seria preservada a 

identidade da instituição e que os documentos solicitados não seriam divulgados. 

Posteriormente ao devido agendamento, as oito entrevistas foram realizadas de 

forma presencial, em sete dias distintos – entre os meses de janeiro e abril de 2020.  
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3.3  Instrumentos e métodos para a coleta de dados 
 

A coleta de dados foi correspondida com base em três critérios: a) documentos 

empresariais – Estatuto Social, Regimento Interno, organograma, entre outros; b) 

entrevistas; c) observações participativas – colhidas em contatos presenciais com a 

instituição em estudo e em encontros informais com gestores do segmento. 

 

A literatura que trata da metodologia do trabalho científico é permissiva aos métodos 

de comunicação: pessoal, telefônico e eletrônico (Gil, 2009). O método pessoal 

utilizado foram as sete visitas do pesquisador à instituição, por agendamentos. 

Nessas visitas, a coleta de dados foi feita por meio de conversa informal e, de forma 

mais direta, por entrevistas. A coleta de dados pelo método telefônico também foi 

feita por meio de conversa informal e de questões, diretas, pertinentes aos roteiros 

de entrevistas dispostos nos apêndices deste estudo, a fim de obter mais clareza em 

relação a alguns dados e de reforçar a necessidade dos documentos solicitados. Por 

fim, empregou-se o método de comunicação eletrônica – e-mail – com vistas 

exclusivamente a solicitar os documentos necessários para elaboração da pesquisa. 

 

3.3.1 Documentos empresariais 
 

Em uma pesquisa documental devem-se observar os registros a fim de colher as 

informações, além de avaliar fatos e evidências na área da pesquisa (Marconi & 

Lakatos, 2007). A coleta e a análise dos documentos empresariais foram feitas no 

período de janeiro a abril de 2020, auxiliando na confirmação dos dados 

apresentados pelos entrevistados. 

 

Os documentos empresariais utilizados estão organizados na Tabela 7. A obtenção 

desses documentos se deu por e-mail, após a devida aprovação da direção da 

instituição no contato presencial realizado inicialmente. Com esses documentos foi 

possível analisar e compreender melhor a instituição em questão e, assim, os 

resultados obtidos no estudo. 
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Tabela 7 
Documentos de pesquisa 

Nº Nome do Documento 
1 Estatuto Social 
2 Atas das Assembleias Ordinárias e Extraordinárias 
3 Organograma 
4 Regimento Interno 
5 Relatório da Comissão Própria de Avaliação 
6 Balanço Anual Publicado 

Fonte: elaborada pelo autor. 
 

3.3.2 Roteiro de entrevistas 
 

A entrevista foi o principal critério de coleta de dados – sendo utilizada no presente 

estudo a semiestruturada. Esta se dá por meio de técnicas padronizadas de coleta 

de dados para o tipo de estudo exploratório-descritivo (Gil, 2009). Para a realização 

da entrevista é preciso haver um roteiro bem estruturado no qual cada questão está 

acompanhada de respostas prováveis ao que se pretende saber (Yin, 2001). 

Andrade (2010) propõe que essas entrevistas podem ter questões fechadas e/ou 

abertas e possuem como objetivo encontrar os termos-chave apresentados e 

sistematizá-los seguindo uma sequência lógica de raciocínio e, assim, alcançar os 

objetivos propostos pela pesquisa. E que as entrevistas se distinguem dos 

questionários, por essas possuírem a presença e o auxílio do pesquisador – que é 

capaz de deixar claro o que se pretende com a pesquisa e com cada questão 

levantada. 

 

Gil (2009) prenuncia que a execução desse tipo de entrevista é lenta e exige do 

entrevistador a habilidade de compreender o que está implícito na fala do 

entrevistado, desenvolvendo questões e situações que não haviam sido estruturadas 

anteriormente.  

 

Tendo isso em vista, o presente estudo adotou a técnica de entrevista, aproveitando-

se de um modelo adaptado do “Questionário sobre os Padrões de Referência de 

Governança Corporativa” do IBGC (2008), do Apêndice A. Essa adaptação teve de 

ser feita, pois o roteiro original foi elaborado para empresas “comuns” – no entanto, 

o objeto em estudo é uma Associação – o que traz diferenciações em alguns 

aspectos: estruturais, normativos e processuais. Esse roteiro é constituído de duas 
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partes: (A) a ficha técnica – formada por 15 questões abertas e diretas; e (B) o 

roteiro geral – formado por 25 questões abertas, sendo a maioria dependente de 

critérios estruturados para a composição das respostas. Já aos membros da família 

que não atuam na gestão da IES, não foi o utilizado o roteiro do IBGC (2008), pois 

essas entrevistas tiveram o intuito de compreender os pontos de vista desses 

familiares a respeito da IES, da família, da sucessão ocorrida e das suas percepções 

de futuro e, assim, melhorar as análises – ao elevar a representatividade do estudo. 

O pesquisador elaborou um roteiro a partir dos elementos norteadores do presente 

estudo, com vistas a alcançar os objetivos propostos por este e a ambientar o leitor 

acerca da visão desses familiares. As perguntas feitas a esses entrevistados estão 

apresentadas no Apêndice B. 

 

A coleta e a análise dos dados com base nas entrevistas foram feitas no período de 

janeiro a abril de 2020. Conforme a disponibilidade da instituição, as entrevistas 

ocorreram de forma presencial e telefônica em nove contatos, sendo sete 

presenciais e dois por telefone. 

 

Durante as entrevistas, foi anotado aquilo que se julgou pertinente, bem como foram 

gravadas integralmente – a fim de esclarecer algum ponto ambíguo ou de 

transcrever a fala de forma literal. 

 

O presente estudo contou com oito entrevistados. Estes são denominados de: a) 

Entrevistado A, sócio fundador da Associação e não faz mais parte da gestão – 

também chamado de sucedido; b) Entrevistado B, filho do fundador, sócio efetivo e 

atual presidente da Associação – também chamado de sucessor; c) Entrevistada C, 

filha do fundador, sócia efetiva da Associação, procuradora institucional da IES e 

também sucessora; d) Entrevistado D, irmão do fundador, não faz parte da 

Associação, mas é diretor acadêmico da IES; e) Entrevistado E, genro do fundador, 

sócio efetivo e secretário da Associação e faz parte da gestão; f) Entrevistada F, 

esposa do sucedido, sócia efetiva e vice-presidente da Associação e não faz parte 

da gestão; g) Entrevistada G, esposa do sucessor e sócia efetiva da Associação, 

mas não faz parte da gestão; h) Entrevistado H, neto do fundador e não faz parte da 

Associação nem da gestão. 
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3.3.3 Observação participativa  
 

Enquanto o pesquisador realizou a coleta de dados, buscou aproximar-se ainda 

mais do segmento da instituição em estudo, por meio de leituras e encontros com 

outros gestores e familiares desse segmento, no período de janeiro a abril de 2020 – 

o que facilitou a compreensão do ambiente. As observações, consideradas 

relevantes ao estudo, foram registradas pelo pesquisador – tanto de forma gravada 

quanto escrita. Após a devida coleta desses dados, estes foram sistematizados e 

analisados em concordância à técnica da análise de conteúdo de Bardin (1977). 

 

Segundo Gil (2009), o contato presencial do pesquisador favorece a percepção 

sobre o contexto, pelo alinhamento do conhecimento tácito ao empírico. Diante 

disso, as portas da instituição foram sempre abertas ao pesquisador para que este 

conhecesse todos os setores. As anotações realizadas por meio da observação 

participativa fizeram parte do banco de dados utilizado nos resultados do presente 

estudo. 

 

3.4  Análise e tratamento dos dados coletados 
 

Pelo presente estudo possuir abordagem qualitativa, já compreende a validação e a 

confiabilidade dos dados coletados, atuando, portanto, na análise e no tratamento 

dos dados sem objetividade científica, mas dando margem à interpretação. Com 

isso, os resultados foram encontrados por meio dos critérios da análise de conteúdo 

de Bardin (1977) – aplicados tanto às entrevistas quanto aos dados registrados nas 

observações participativas. 

 

A fim de obter análise mais assertiva, é preciso que fiquem claras as etapas para se 

chegar a uma conclusão de forma intuitiva. A análise deve ser ampliada até a 

discussão entre os resultados e a literatura especializada disponível – o que traz 

credibilidade aos resultados e às conclusões do estudo, alcançando as repostas 

para os objetivos e os pressupostos da pesquisa (Gil, 2009). 

 

A análise de conteúdo é definida por Bardin (1977) como as operações que 

pretendem representar o conteúdo de um documento sob uma forma distinta do 
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original – com vistas a facilitar tanto sua consulta quanto sua referência. Portanto, 

essa análise permite passar de um documento primário (bruto) para um documento 

secundário – que representa o primeiro. Isto é, a técnica para essa análise é como 

um estereótipo – ao representar um objeto desconectado de sua realidade objetiva, 

como uma semântica preexistente construída ao redor de alguns elementos 

simbólicos simples – que substitui ou preconiza a percepção do meio. 

 

Bardin ressalta que essa análise requer que os elementos colhidos sigam cinco 

regras: a) devem ser homogêneos – não se podem associar coisas diferentes; b) 

devem ser exaustivos – deve esgotar a totalidade do texto; c) exclusivos – não deve 

classificar aleatoriamente um mesmo elemento em categorias distintas; d) devem 

ser objetivos; e) devem ser adequados/pertinentes ao objetivo buscado.  

 

Quanto ao tratamento dos dados coletados, Bardin (2017) sugere: a reunião de 

termos-chave suscitados por cada elemento indutor; a categorização das unidades 

de significação; a relação dos elementos de forma cronológica; a análise do material 

segundo as avaliações subjacentes; o encadeamento de palavras induzidas; e a 

análise dos resultados em função de variáveis externas – como sexo, idade, nível 

sociocultural e outras. 

 

Especificamente quanto à análise de conteúdo de entrevistas, a autora identifica que 

possui o objetivo de tirar partido de um material qualitativo. Ela deve ser organizada 

em três critérios: a) pré-análises; b) exploração do material; c) tratamento dos 

resultados – indução, inferência ou interpretação. O desenvolvimento dessa análise 

está representado na Figura 14. 
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Figura 14 
Desenvolvimento de uma análise. 
Fonte: Bardin, L. (1977). Análise de conteúdo. Lisboa: Edições, 70 (p. 102). 
 

O primeiro passo, as pré-análises, acontece pela sistematização das ideias iniciais 

apresentadas, levando a um plano de análise acurado. Deste, devem fazer parte: a) 

a escolha dos documentos a analisar; b) a formulação das hipóteses e objetivos que 

o estudo se propõe a verificar; c) a elaboração e a escolha dos indicadores que 

influenciam e fundamentam a interpretação final; d) a preparação do material – a 

edição. 

 

O segundo passo, a exploração do material, visa facilitar o tratamento dos 

resultados. Ele consiste em administrar de forma sistemática as decisões tomadas, 
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levando em consideração os procedimentos escolhidos. Isso se verifica pela 

codificação, desconto e/ou enumeração dos elementos colhidos, em função das 

regras pré-formuladas. 

 

Por fim, o terceiro passo, o tratamento dos resultados, consiste no tratamento de 

fato dos resultados brutos, a fim de alcançar resultados significativos e válidos. Para 

isso, é preciso condensar e pôr em evidência os dados fornecidos pela análise – por 

meio de quadros, diagramas, figuras, modelos, entre outros. Após o tratamento dos 

dados, é possível – com esses resultados secundários – propor inferências a 

respeito dos objetivos previstos, da literatura colhida e até de outras descobertas 

inesperadas. Além disso, esses resultados podem servir como base a outras 

análises à volta de teorias ou práticas distintas.  

 

Tendo em vista o apresentado, o processo de análise dos dados – colhidos no 

presente estudo – iniciou-se pela leitura flutuante das transcrições das entrevistas, 

das anotações realizadas nas observações participativas, bem como dos 

documentos empresariais. Com esse primeiro passo revelaram-se as ideias centrais 

em relação ao tema abordado e ao encontrado no estudo de caso. Depois dessa 

leitura, foram feitos recortes nos dados coletados – denominados de unidades de 

análise. Com vistas a responder aos objetivos propostos pela pesquisa, estas foram 

categorizadas tendo como base o modelo de três círculos, dando ênfase ao fator 

sucessão. Essa categorização foi previamente definida pelo pesquisador em seis 

grupos: a) identificação do caso em estudo; b) conhecimento acerca da GC pelos 

agentes do caso em estudo; c) caracterização da GC e da sucessão no caso em 

estudo; d) conhecimento dos riscos, das atividades de controle e dos órgãos de 

governança em relação à sucessão no caso em estudo; e) identificação dos riscos, 

das atividades de controle e dos órgãos de governança em relação à sucessão no 

caso em estudo; f) projeção do caso em estudo para o futuro em relação aos 

processos sucessórios. Finalmente, após essa categorização, foram executadas 

inferências e interpretações dos dados coletados tanto na pesquisa documental 

quanto nas de campo. 
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Com vistas a facilitar a compreensão e dar mais dinamicidade ao estudo, alguns 

dados coletados serão exibidos por meio de figuras e quadros – conforme estrutura 

informal permitida nos estudos de caso (Yin, 2001). 

 

Vale salientar que a preocupação da presente pesquisa com a confiabilidade se fez 

presente desde a organização das referências das literaturas utilizadas até o 

cuidado com os dados coletados na instituição em estudo. As entrevistas realizadas 

foram gravadas integralmente, sendo transmitidas para o presente estudo na íntegra 

– sem a interferência do pesquisador. 

 

A fim de sintetizar a presente seção, a Tabela 8 disponibiliza uma relação entre os 

objetivos específicos estabelecidos, os respectivos autores, os instrumentos de 

coleta de dados e as técnicas de coleta de dados. 
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Tabela 8 
Composição metodológica 

Objetivos específicos Autores Instrumento de 
coleta de dados 

Técnicas de 
análise de 

dados 
Descrever o sistema de 
governança corporativa 
da instituição, tomada 
como estudo de caso, 
com base no modelo de 
três círculos. 

• IBGC (2015);  
• Rossetti e Andrade (2011); 
• Silva Júnior et al. (2009); e  
• Vinagre et al. (2017). 

 
 

Entrevistas e 
observação 
participativa. 

 
 
 

Análise de 
Conteúdo. 

 
 
 
 

Analisar a interferência da 
governança corporativa 
na gestão da instituição 
em caso. 

• IBGC (2015);  
• Rossetti e Andrade (2011); e  
• da Silva Júnior, Muniz e Oliveira 

Martins (2009). 

Entrevistas e 
observação 
participativa. 

 

Análise de 
Conteúdo. 

 
 

Analisar, para o fator 
sucessão, os potenciais 
riscos empresariais e as 
atividades de controle 
conhecidos e praticados 
pela instituição em caso. 

 
• Santos (2002);  
• Migliavacca (2010);  
• IBGC (2016);  
• Dutra (2016);  
• Lima e Assif (2015);  
• Ozima (2003); e  
• PWC (2016). 

Entrevistas e 
observação 
participativa. 

 
 
 
 

Análise de 
Conteúdo. 

 
 
 
 
 

Comparar o planejamento 
sucessório recomendado 
pela literatura disponível 
com o ocorrido na 
sucessão passada 
recentemente pela 
instituição em caso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Santos (2002);  
• Migliavacca (2010);  
• PWC (2016);  
• Lima e Assif (2015);  
• IFC (2016);  
• IBGC (2007b; 2014; 2016);  
• Gersick et al. (2006);  
• Lovato (2017);  
• Barbosa (2009);  
• Laviniki e Corrêa (2012);  
• Davis (2006; 2015);  
• Silva Júnior et al. (2009);  
• Hattell (2017);  
• Roth et al. (2017);  
• Chua et al. (2012);  
• Adachi (2012); e  
• Mazzioni et al. (2016). 

Pesquisa 
bibliográfica, 
entrevistas e 
observação 
participativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análise de 
Conteúdo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comparar o planejamento 
sucessório recomendado 
pela literatura disponível 
com a preparação da 
instituição em caso para 
as sucessões futuras. 

• IBGC (2016);  
• OECD (2015);  
• Lima e Assif (2015); e  
• Silva Júnior et al. (2009). 

Pesquisa 
bibliográfica, 
entrevistas e 
observação 
participativa. 

Análise de 
Conteúdo. 

 
 
 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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4 Resultados e Discussão 
 

A presente seção pretende apresentar e discutir os resultados encontrados para o 

estudo de caso, por meio da metodologia escolhida. 

 

Para isso, esta seção divide-se em cinco tópicos, sendo: a) identificação do caso em 

estudo; b) caracterização da governança corporativa e da sucessão do caso em 

estudo; c) identificação dos riscos e atividades de controle da sucessão no caso em 

estudo; d) comparativo entre o caso em estudo e o recomendado pela governança 

corporativa, em termos dos processos de sucessão; e) projeção do caso em estudo 

para o futuro em relação aos processos de sucessão. 

 

4.1  Identificação do caso em estudo 
 

O caso foi estudado no período compreendido entre janeiro e abril de 2020, por meio 

de entrevistas e pesquisa-ação, observando-se o Apêndice A e o Apêndice B – de 

acordo com a presença ou não do familiar na gestão da IES. A fim de preservar a 

confidencialidade da instituição e dos oito entrevistados, não serão expostos seus 

dados. O presente tópico utiliza a análise de conteúdo de Bardin (1977), que 

demanda a categorização das informações coletadas de forma cronológica e o 

encadeamento dos termos-chave suscitados pelos entrevistados e pelos 

documentos utilizados – com vistas a tratar os dados coletados e, com isso, propor 

as inferências necessárias para o alcance dos objetivos do presente estudo e para 

servir de base a outros estudos. 

 

A instituição em caso foi fundada e atua no ensino superior há quase 50 anos e 

apresenta estrutura organizacional consolidada. Inicialmente, era formada por duas 

pessoas; há cerca de 20 anos, por questões de saúde de um dos sócios, foi 

incorporada por completo pela família detentora de 100% do poder e da gestão. Em 

função da idade e de problemas de saúde do fundador, a IES passou, recentemente, 

por um processo de sucessão – com a saída do fundador da presidência da 

Associação e a entrada de seu filho ao cargo.  
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De acordo com o Entrevistado D, que já trabalha na IES há 47 anos, é possível 

perceber a seriedade do trabalho desta e da sua constante preocupação em 

oferecer educação de qualidade. Ele lembra que o fundador, mesmo com limitações 

motoras, leciona desde os 13 anos de idade em um quadro verde de sua altura, feito 

pelo pai, de cimento. Segundo ele, tudo começou com um cursinho pré-vestibular, 

depois passou a ser um colégio e só depois se tornou uma faculdade. Ele declara 

que “a instituição, guiada pelo Espírito Santo, foi pioneira em muitas coisas: na 

época que era colégio, foi um dos primeiros da região a ser misto, ou seja, a dar 

aulas a meninos e meninas juntos”. Além disso, ele revela que a organização 

possuía um circuito fechado de televisão e elaborava cursos de ensino médio por 

correspondência aos alunos da ilha de Fernando de Noronha.  

 

Segundo a Entrevistada F, os dois fundadores geriam a instituição e lecionavam, 

sendo participantes ativos, o que justifica a herança de uma gestão centralizadora. 

Já para a Entrevistada G essa forma de gestão possibilitou à IES e à família uma 

trajetória sustentada pelos valores do fundador e, com isso, foi capaz de alcançar 

sua solidez e tamanha longevidade. 

 

Conforme o website da IES, esta visa oferecer à sociedade cursos de formação com 

ênfase nos princípios de ética e nas competências e habilidades para a atuação do 

profissional no mercado de trabalho. Atualmente, conta com 10 cursos de graduação 

e diversos cursos de pós-graduação. A missão da IES é “proporcionar uma 

experiência acadêmica para além do ensino, educar”; a visão é “ser reconhecida 

como centro de educação contínua”; e os valores são “o acolhimento, o respeito à 

diversidade, o compromisso social e a formação de cidadãos”. 

 

A instituição possui faturamento anual médio de R$ 16 milhões e conta com 

aproximadamente 200 colaboradores, de acordo com o Entrevistado B. Segundo a 

Entrevistada C, a IES possui 60 salas de aula, cinco laboratórios, dois auditórios, 

uma biblioteca, fora as salas do administrativo, totalizando área de cerca de 10 mil 

metros quadrados. Além disso, possui como diferenciais: acesso direto à direção e 

aulas 100% presenciais – enquanto o mercado, nos cursos presenciais, atua com a 

carga horária de até 40% de aulas a distância, conforme liberado pelo MEC. 
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Seu Estatuto é regularizado e foi atualizado em 2016, o que consta no documento 1 

colhido pela autoria. Esse documento rege os valores, os regulamentos e as regras 

básicas que norteiam a Associação. Sua composição é construída: a) pela 

denominação e finalidade da Associação; b) pelo quadro de associados; c) pela 

organização em si e seu funcionamento; d) pelas fontes de receita e do patrimônio; 

e) pelo exercício social, a dissolução e a liquidação desta; f) pela relação entre as 

entidades mantenedora e mantida; g) pela caracterização da Associação sem fins 

econômicos de caráter educacional; h) pelas disposições finais.  

 

Ela possui como categorias de associados: os fundadores, os efetivos, os 

beneméritos, os honorários e os correspondentes. A composição da diretoria é a 

seguinte: um presidente, um vice-presidente, um secretário e um tesoureiro. Possui 

também como órgãos da Associação: a Assembleia Geral, a diretoria e o Conselho 

Fiscal. 

 

A IES está atenta às tendências de mercado, por meio da busca constante pela 

reciclagem e modernização, a fim de ser capaz de enfrentar o mercado competitivo. 

No entanto, ela não possui um setor específico para isso; essa função fica a cargo 

dos membros da mantenedora e da mantida. Para Lima e Assif (2015), as empresas 

familiares possuem vantagem competitiva e podem ser mantidas na família por meio 

da boa administração e atenção e abertura às mudanças do mercado. O 

Entrevistado D depôs que a IES passou recentemente por modernização, com a 

troca de projetores por televisores e também com a realização de matrículas online. 

 

De acordo com o Entrevistado E, após 2015 as IES passaram por um momento de 

crise, por estarem habituadas à prosperidade econômica da região em face de 

grandes obras estruturantes. Com o estourar dessa “bolha”, a crise econômica se 

abateu no país, demonstrando a fragilidade da gestão de algumas IES em relação, 

principalmente, à captação de alunos. Acrescenta que esse é um dos problemas que 

vive a IES, pois ela e o mercado consideram o serviço prestado como de alta 

qualidade.  

 

Na fala do Entrevistado A, o cenário se modificou também em relação ao ensino. 

Para ele, hoje o aluno percebe a necessidade da educação – não frequentando a 
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IES somente por obrigação. Ele acredita que isso se deve à responsabilidade da 

educação básica ter sido transferida de casa para as instituições de ensino, fazendo-

as ganhar mais respeito e autoridade. Ele percebe que hoje as salas de aula não 

precisam mais ser tão grandes, como eram antes. Ele atribui a isso a questão da 

pulverização dos alunos tanto a mais variedade de cursos, quanto a maior número 

de instituições de ensino. O Entrevistado H corrobora a literatura e os entrevistados, 

ao identificar que, com a mudança do mercado, fez-se necessária a mudança da 

gestão e da estrutura da IES. Ele acredita que as mudanças que estão sendo 

adotadas aumentarão as chances de perpetuação da instituição por muitas outras 

gerações. 

 

Tanto nos documentos, quanto por meio das entrevistas, apurou-se que a família 

está concentrada nos cargos da alta gestão. Os membros dos cargos da 

mantenedora e da mantida são praticamente os mesmos, com idades entre 36 e 78 

anos.  

 

Existem 13 descendentes diretos dos associados e, entre estes, apenas dois 

trabalham na instituição. Em relação à próxima sucessão, ainda não há consenso 

por parte dos membros. De acordo com as entrevistas, percebe-se que isso se deve 

ao fato de a IES ter passado recentemente por um processo de sucessão e por boa 

parte dos descendentes ser ainda muito jovem. Danda & Grybovski (2015) pauta um 

processo sucessório saudável em quatro fatores: a) desenvolvimento dos herdeiros; 

b) relacionamento do líder/fundador com os herdeiros; c) confiança; d) planejamento 

no processo sucessório. A instituição desempenha os três primeiros fatores, mas 

ainda não possui um planejamento formalizado do processo sucessório futuro. 

 

O organograma da instituição só acontece na teoria, pois de acordo com o 

Entrevistado D as funções se misturam, pela centralização de poder. Para o 

Entrevistado E há sobrecarga nas atividades em todos os setores da instituição, em 

virtude da sua dimensão e do atual cenário de estagnação econômica. Mas refere 

que a atual gestão vem conseguindo gerar receita e reduzir os custos 

paralelamente. Já o Entrevistado B, atual presidente da Associação, sente-se 

sobrecarregado nos processos de tomada de decisão, mas diz que está caminhando 

para a descentralização. 
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A partir do apresentado, é possível caracterizar a IES em caso como uma instituição 

familiar, por estar alinhada à definição do SEBRAE (2017). A instituição está de 

acordo, pois: a) foi controlada até há pouco tempo pelo fundador e, ainda hoje, 

possui membros da família nos cargos da alta gestão e nos conselhos; b) originou-

se de um vínculo familiar; c) possui sua propriedade controlada por mais de um 

membro da mesma família; d) passou recentemente por processo de sucessão 

familiar; e) sua dinâmica é influenciada pelas relações entre os familiares. Cabe 

ressaltar que a partir dos documentos 1 e 4, colhidos pela autoria deste estudo, é 

possível perceber que há membros da Associação, bem como gestores, que não 

fazem parte da família, no entanto, eles são praticamente inexpressivos na 

propriedade e na gestão da instituição.  

 

Os entrevistados divergem quanto à visão sobre a condução da organização. De 

acordo com os Entrevistados A, C e D, é preciso sentir amor pelo negócio para que 

este dê certo. O Entrevistado A justifica essa questão pelo mercantilismo não 

valorizar o subjetivo. A Entrevistada C atribui à necessidade do envolvimento dos 

que fazem parte da IES com a gestão por meio de uma “tradição inovadora”. O 

Entrevistado D argumenta mencionando a configuração sem fins lucrativos da IES, 

mas faz ressalvas em relação às mudanças do mercado, que exige mais 

profissionalização – pois antes a gestão era “mais baseada na amizade e na 

confiança”. Já para o Entrevistado B, a visão deve ser menos ideológica e mais 

mercantil para que a organização se sustente. Para ele, “é difícil na prática a 

existência de associações que façam por amor, isso se faz em trabalhos voluntários, 

fora da empresa”. 

 

Outra questão em que há divergência entre os entrevistados está nas diferentes 

percepções nas visões do sucedido e do sucessor – em relação à sucessão. Isso é 

referenciado na literatura, como em Kellermanns & Eddleston (2006) – que retratam 

a resistência às mudanças e à modernização por parte dos fundadores, além do seu 

receio em perder o controle sobre a empresa e a família. 

 

Diante dessa questão, percebe-se, na IES, um sentimento de que a sucessão já 

ocorreu, tanto nas falas dos entrevistados, quanto por meio da observação 

participativa. Para o sucedido, o Entrevistado A: “A sucessão ainda não ocorreu de 
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fato; o que houve foi uma junta. Ao invés de haver uma gestão centralizada, como 

eu fazia, o atual presidente vem para fazer uma junta comigo e cada um administrar 

de acordo com suas especificações”. Para ele, a gestão ainda não foi transmitida 

diretamente, está sendo feita de forma conjunta. Ele acrescenta que: “atualmente 

estou me desligando mais disso, deixando que o sucessor leve, assumindo o ônus e 

o bônus do que ele fizer, pois a sucessão virá fatalmente por conta da minha idade”. 

E acredita que, com seus dois filhos já trabalhando na IES, a sucessão deve 

acontecer de forma natural, menos sentida – por eles já estarem inteiramente 

envolvidos na instituição. Por fim, ele revela que a sucessão só acontecerá de fato 

quando o sucessor assumir todos os riscos do negócio – “ainda há consultas a mim 

para que algumas decisões sejam tomadas, como se fosse um aviso para eles se 

protegerem”. 

 

A Entrevistada G compreende a questão do sucedido, mas reconhece que a gestão 

já vem sendo feita pelo sucessor e que este só recorre àquele para assuntos 

maiores ou para prestar contas – “deixando-o a par da situação atual e do que vem 

sendo feito na IES”. Já a Entrevistada F sente que a sucessão já ocorreu, mas 

corrobora a fala do Entrevistado A na questão que diz respeito ao sucessor ter que 

assumir os riscos do negócio. 

 

A instituição apresenta forte influência cultural e de valores familiares nos processos 

de tomadas de decisão, principalmente nos interesses e objetivos do fundador. Para 

Lovato (2017), a sucessão é mais branda quando os envolvidos nos negócios 

familiares conhecem seus valores e tradições.  

 

De acordo com o Entrevistado E, é fundamental a manutenção dos valores e da 

cultura da família e, especificamente, do fundador para que a gestão seja eficaz. Ele 

identifica que na atual gestão houve a manutenção desses valores, pois estes foram 

bem passados pelo fundador – “sendo este, inclusive, um traço de caráter da gestão 

anterior e da atual, em decorrência da formação familiar de qualidade”. Ainda para 

ele, isso se reflete nos valores da IES, ao buscar a prestação de um serviço digno e 

correto, fornecendo o que almeja, que é “fornecer uma educação de qualidade, 

tendo em vista o mercado de trabalho”. O Entrevistado H cita que a família sempre 
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prezou pela transmissão de seus valores e cultura e acrescenta que enxerga a IES 

como uma peça fundamental na união desta. 

 

A influência do sucedido na IES ainda é muito forte. O Entrevistado E opina que 

essa influência ainda é grande, mas está adstrita a questões fundamentais, sendo 

cada vez menor para questões rotineiras. Ele percebe que caminha para uma 

relação consultiva, pela demonstração dos resultados apresentados. Ele diz que “os 

pontos acessórios já estão sendo geridos totalmente pela atual gestão”. A 

Entrevistada G percebe que o fundador ainda exerce grande influência sobre a 

gestão dos sucessores. Para ela, isso se deve à cultura centralizadora e patriarcal 

praticada pelo fundador. Já para o Entrevistado D, a influência do sucedido é 

pequena na IES, inclusive sente que “o fundador está sendo meio escanteado”. Os 

valores e os procedimentos da IES já foram passados para os sucessores.  

 

Ao observar a credibilidade do atual presidente entre os familiares e os 

colaboradores da instituição, percebeu-se que há respeito às suas decisões – por 

estes considerarem que existe legitimidade e por ele prezar pela prestação de 

contas e pela transparência. De acordo com o IBGC (2016), quanto mais inclusivos 

e consensuais forem o processo de sucessão e a interação entre os membros da 

família, melhor para a instituição e para a família.  

 

Diante do apresentado, é possível, a partir das entrevistas e da observação 

participativa, analisar os dados obtidos fazendo uso do modelo tridimensional de 

desenvolvimento da empresa familiar, conforme a Figura 8. Por meio desse modelo 

é possível classificar o estágio em que a IES se encontra em relação aos fatores 

propriedade, gestão e sucessão (IBGC, 2016). 

 

Tendo-se o fator propriedade, existem dois irmãos atuantes e detentores do controle 

efetivo sobre as decisões, além de outros membros da família presentes no Estatuto 

da Associação. Os desafios encontrados situam-se na divisão do controle entre os 

proprietários, na atribuição de funções aos executivos da família e na preservação 

do capital da empresa. 

 



	 120 

Avaliando o fator gestão, a IES mostra-se como uma organização estável, com 

rotinas bem definidas e também com grande espaço conquistado no mercado – 

sendo reconhecida pelo tempo de mercado e, consequentemente, pela confiança 

passada. O desafio encontrado por ela a respeito da gestão está no crescimento 

lento – o que exige dos gestores novas estratégias e mais investimentos para 

conquistar maior parte do mercado.  

 

Na visão do Entrevistado E, a fragilidade da IES estava na captação de novos 

alunos. A atual gestão modernizou essa questão com a visibilização da empresa 

perante o mercado e da atuação massiva no setor comercial. Ele percebe que o 

trabalho está sendo bem executado, mesmo com as limitações de uma empresa do 

porte da IES. Além disso, ele ressalta que “este fator está sendo atacado, sem 

esquecer da qualidade do ensino e da tradição que a IES apresenta, nos seus quase 

50 anos de atuação”. 

 

Ainda em relação ao fator gestão, o Entrevistado D atenta para um risco presente 

nos conflitos ocasionados por diferentes formas de pensar e agir dos gestores e se 

vê como um conciliador tanto na IES, quanto na família. Essa visão corrobora o 

parecer de Arruda et al. (2008) acerca do determinado conflito de agência. Segundo 

eles, esses conflitos se devem ao agente e o principal serem indivíduos distintos e 

por isso seus interesses podem não estar alinhados. 

 

Por fim, no fator sucessão (família), a instituição apresenta a geração mais antiga 

acima dos 60 anos e possui como desafios o afastamento da geração mais velha do 

controle e da transmissão da liderança à geração seguinte. 

 

Ao avaliar essas características da instituição em questão, foi possível – por meio da 

análise de conteúdo proposta por Bardin (1977) – enquadrá-la de acordo com o 

modelo tridimensional de desenvolvimento. No tocante ao fator poder (propriedade), 

a instituição é uma sociedade entre irmãos; para o fator gestão, está na fase de 

expansão; e para o fator sucessão (família) encontra-se no estágio da sucessão, 

também conhecido como o estágio da passagem do bastão.  
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4.2  Caracterização da governança corporativa e da sucessão do caso em 
estudo 

 

Educação corporativa é um importante motor para a governança, ao garantir 

competitividade às organizações. Por todo o mundo percebe-se a importância da 

informação, sendo ela o principal determinante para a efetivação da estratégia de 

negócios. A melhor forma de compartilhar essas informações é por meio de um 

sistema bem estruturado de educação (Deloitte, 2017). 

 

A definição sobre GC adotada no presente estudo é dada como sendo um sistema 

que dirige e monitora as organizações – tendo o devido cuidado pelas relações entre 

os stakeholders. Com boas práticas de GC, é possível gerar valor à sociedade, 

auxiliar seu acesso a capital e impulsionar sua perpetuação (IBGC, 2015). 

 

A Entrevistada C alega-se leiga no assunto, mas vê a GC como a definição de 

processos e, também, como o gerenciamento e o alinhamento de setores, por meio 

de uma linguagem comum. O Entrevistado B conceituou GC como: 

 

A definição de regras claras e seus limites, bem como a elaboração de 
processos bem definidos para a organização – suas rotinas, suas 
responsabilidades e seu planejamento orçamentário. Além da importância da 
responsabilidade social, com o meio em que estamos inseridos; e de prezar 
pela transparência.  

 

O Entrevistado E vê a GC como uma série de práticas e condutas, por meio de 

ações de controle e fiscalização, com vistas a alcançar uma gestão mais eficiente. 

Já o Entrevistado H conceitua GC de modo mais formal, alinhado à definição do 

IBGC (2015), como um sistema que estrutura e fiscaliza as organizações e seus 

stakeholders. Por fim, os Entrevistados D, F e G afirmaram não terem conhecimento 

formal sobre GC.  

 

Ao opinar sobre a utilização dos princípios de governança corporativa na IES, o 

Entrevistado E reconhece que ela “ainda não faz uso destes princípios totalmente, 

mas vem caminhando para isso”. Ele deu como exemplo a contratação de uma 

auditoria independente, pelo atual presidente. Essa auditoria avaliou o primeiro ano 
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de gestão do sucessor – a fim de posicionar o fundador, os associados e os 

familiares acerca da gestão praticada. Segundo ele: “esta prática pode demonstrar a 

preocupação da atual gestão com a transparência das ações”. O Entrevistado B 

esclarece que os dados financeiros ainda não são apresentados aos colaboradores, 

ficando essa apresentação restrita aos associados da mantenedora. Já os 

Entrevistados F, G e H não souberam informar sobre a aplicação dessa questão na 

IES, por não conhecerem a gestão de forma aprofundada. 

 

Por meio das entrevistas e da análise de conteúdo proposta por Bardin (1977), 

apurou-se que os entrevistados, apesar de manifestarem pouco conhecimento 

técnico acerca de governança corporativa, reconhecem sua importância para as 

organizações. Nenhum dos entrevistados participou ativamente em empresas de 

grande porte, capazes de dar essa expertise. 

 

Pode-se separar a história das IES sob o ponto de vista da literatura acerca da 

governança corporativa. Normalmente percebe-se que inicialmente há uma 

sobreposição dos papéis da mantenedora e da mantida; e, com a evolução da 

organização, começa a haver uma dissociação entre essas entidades.  

 

Rossetti e Andrade (2011) constataram que no primeiro período existe um caso 

clássico de empresa familiar, no qual o fundador acumula os papéis de familiar, de 

proprietário e de gestor. Esse período ocorre pela concentração da propriedade; 

pela sobreposição entre a mantenedora e a mantida; pela inexistência de conflitos 

de agência – dado que a gestão e a propriedade são exercidas pelo mesmo agente; 

e pelas forças de controle serem predominantemente internas. 

 

Já no segundo período percebe-se uma separação entre os papéis do fundador; de 

um lado, o papel de familiar e proprietário; e do outro, o papel de gestor. Com isso, 

Hitt et al. (2001) salienta um distanciamento do modelo brasileiro e aproximação ao 

modelo anglo-saxônico de GC, no qual a multiplicidade dos interesses estão 

envolvidos e fazem parte do processo político e gerencial. Os interesses 

considerados são os do fundador e também os dos demais stakeholders. De acordo 

com Silva Júnior et al. (2009), passam a existir conflitos de agência entre a 

mantenedora e a mantida, bem como entre elas e o fundador. Com a 
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descentralização do poder a outros níveis da instituição, surgem custos de agência – 

como de monitoramento e de controle. Com essa pulverização do poder surge uma 

sinergia positiva nos processos, o que leva ao crescimento da instituição. 

 

Com a análise de conteúdo apreendeu-se que a IES em caso encontra-se no 

primeiro período. No entanto, já é possível perceber que, com a perspectiva 

moderna da atual gestão, a instituição parece trilhar passos para alcançar o segundo 

período. Segundo a Entrevistada C, a centralização da gestão e a sobreposição da 

mantenedora e a mantida acontecem pela forma como a instituição começou. Ela 

atesta que “no início os fundadores precisavam gerir e lecionar [...] o perfil do meu 

pai não é de gestor, mas de educador [...] ele empreendia nas aulas que lecionava”. 

E revela que essa sobreposição entre as entidades se explica pelo fundador, além 

de centralizador, ter características patriarcais – não só com os membros da família, 

mas também com os colaboradores. 

 

Para o Entrevistado B, não há separação formal na IES entre essas entidades e que, 

“por sinal, os membros de uma são os mesmos da outra”. Complementa que há uma 

dependência entre essas entidades: “enquanto a mantida elabora e propõe as 

questões acadêmicas e pedagógicas à mantenedora, esta precisa avaliar a 

viabilidade da execução destes projetos, pois muitas vezes eles acarretam (sic) em 

custos à instituição”. E conclui que pretende, no futuro, fazer essa separação, tanto 

no quadro de membros das entidades, quanto em dar liberdade à mantida – para 

que esta tome decisões sobre as questões relacionadas ao serviço prestado. 

 

Convergindo com esses respondentes, o Entrevistado E posiciona-se: “as entidades 

ainda são simbióticas, se confundem, se sobrepõem [...] há, ainda, uma relação 

umbilical [...] inclusive, ao ver os atores destas, percebe-se que eles são os 

mesmos”. Portanto, ele ainda não consegue vislumbrar essa separação. Crê, porém, 

que no futuro, com a ausência efetiva de alguns associados mais antigos, essa 

quebra possa vir a acontecer. 

 

Conforme já discutido, os órgãos reguladores exigem das IES questões específicas, 

principalmente das instituições sem fins lucrativos – e a IES em caso não foge a 

essa regra. De acordo com o Entrevistado B, “a legislação vigente exige a 
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publicação de balanços após passar pelo crivo de auditores independentes e do 

Conselho Fiscal”. E que os balanços são publicados anualmente, exclusivamente 

em jornal. Mas que não são disponibilizados os demonstrativos e dados financeiros 

aos colaboradores, ficando essa apresentação restrita aos associados da 

mantenedora. Além disso, a IES, para que seja considerada sem fins lucrativos e, 

assim, obter os devidos abatimentos tributários, deve distribuir determinado número 

de bolsas de estudo – “como uma contrapartida à sociedade”. A interpretação do 

Entrevistado E a respeito do lucro é de que, “por ser uma associação sem fins 

lucrativos, ele não pode existir”. Caso exista, ele deve ser reinvestido na própria 

Associação – logo, não é possível haver distribuição de lucro.  

 

O Estatuto passa a servir como um contrato ou um acordo entre os associados e 

tem caráter multilateral entre as partes. Nesse documento existem cláusulas que 

tratam de diversas situações que possam vir a afetar a Associação. Em relação à 

periodicidade da sua reformulação, o Entrevistado B pontua que “ele é um órgão 

vivo e deve ser atualizado periodicamente, de acordo com as necessidades da 

organização e das exigências dos órgãos reguladores”. Estée acresce que, por meio 

das assembleias, tanto ordinária quanto extraordinárias, são votadas (pelos 

membros com direito a voto) e discutidas as questões pertinentes a ela. A 

periodicidade da assembleia ordinária é anual e a extraordinária ocorre duas vezes 

por ano. 

 

Utilizando-se a análise de conteúdo, as assembleias podem ser vistas como 

reuniões nas quais são discutidas questões como: a definição e a delimitação de 

funções, poderes e procedimentos; a prevenção de potenciais conflitos de 

interesses; a regulamentação da entrada e saída de associados; alterações de 

cargos de associados; a regulamentação sobre a tomada de empréstimos; e muitas 

outras. Ao avaliar a questão da regulamentação da entrada e da saída de 

associados, percebe-se que a eleição do sucessor é feita por meio da votação dos 

associados e não pela consanguinidade. Ademais, na assembleia ordinária é 

apresentado o balanço anual da organização e, com isso, sua saúde financeira; e 

são definidas as estratégias do ano seguinte. 
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O documento que conduz a mantida é chamado de Regimento Interno. O 

Entrevistado B traçou um paralelo entre este e as assembleias da Associação e o 

que ocorre no sistema judiciário brasileiro: “o regimento é responsável por nortear a 

instituição, como a Constituição do país; e a assembleia é responsável por 

interpretar e tomar decisões levando-o em consideração, como faz o Supremo 

Tribunal Federal”. Já o Entrevistado E indica que “tanto o Regimento Interno quanto 

o Estatuto são cumpridos fidedignamente em termos de suas atribuições”. 

 

Vinagre et al. (2017) refere que é preciso haver separação entre os ativos pessoais 

e os empresariais. Na instituição em caso, o estatuto estabelece que deve haver 

total separação entre estes – o que revela certa profissionalização da gestão. Caso 

se faça necessária a utilização de um ativo pessoal pela instituição, esta “deve pagar 

um aluguel pelo tempo utilizado” (Entrevistado B). 

 

Como citado anteriormente, a legislação já exige que a Associação possua um 

Conselho Fiscal. O Entrevistado B discorre que os membros desse Conselho são 

eleitos pelos associados com direito a voto e: 

 

Diferente do que ocorria anteriormente, ele hoje é formado por membros que 
realmente conhecem a situação da empresa, além de alguns familiares 
membros da Associação, ele hoje conta com a presença de agentes da 
própria assessoria externa contábil e de gestores do setor financeiro.  

 

E isso traz credibilidade ao seu parecer.  

 

A instituição não tem Conselho de Administração, contudo, possui um Conselho 

Geral formado pelos associados que, como o nome já diz, delibera sobre questões 

gerais da instituição. O Entrevistado B pondera que “as associações modernas estão 

enxugando o número de conselhos, pois, antigamente, muitos eram obrigatórios – o 

que burocratizava a gestão”. Ele, como presidente, ainda centraliza muito as 

tomadas de decisão, mas diz que “sempre leva em consideração as discussões dos 

conselhos”.  
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Não existe Conselho Consultivo formalizado, apesar de o Entrevistado D considerar-

se um conselheiro, pela experiência adquirida nos 47 anos na instituição. Além 

disso, para todos os entrevistados o fundador é uma grande fonte de consulta.  

 

Não há um Conselho de Família formal instalado na IES, mas por meio da análise 

do conteúdo obtido na observação participativa e nas entrevistas pôde-se inferir que 

existe grande preocupação, por parte da atual gestão, com a transparência e com a 

prestação de contas. A Entrevistada C citou como exemplo desses princípios que 

houve, recentemente, a contratação de uma auditoria externa de São Paulo para 

avaliar o primeiro ano de gestão do sucessor. E os resultados encontrados foram 

apresentados aos associados. A herança cultural presente entre as gerações 

permite a discussão em família, sem haver necessidade de regras escritas para a 

solução de conflitos. As Entrevistadas F e G acreditam que é proveitoso promover 

uma programação que vise à elaboração de um Conselho de Família na IES, de 

forma a passar algumas propostas idealistas para o papel. Elas ressaltam que por 

intermédio desse órgão é possível proporcionar momentos específicos para tratar 

dos assuntos da IES, que provoquem repercussões na família, sem interferir nas 

relações entre os familiares. Já o Entrevistado H acredita que a criação desse órgão 

traria melhora nas relações entre os familiares – pois existem conflitos entre eles 

tanto por questões familiares quanto da organização.  

 

O Entrevistado B narrou que as reuniões dos conselhos existentes na organização 

são feitas informalmente – com exceção das assembleias ordinária e extraordinária. 

No entanto, nota-se certo consenso quanto à necessidade em buscar a 

profissionalização da instituição: à pretensão em formar alguns conselhos; à busca 

pela distinção entre negócio e família; e, também, às regras para a contratação de 

membros da família, por meio da meritocracia. 

 

A instituição não tem auditoria interna formalizada, não adota controle interno. A 

Entrevistada C, que atua na função de procuradora institucional, se apresenta como 

auditora interna da mantida, fazendo a interlocução desta com o MEC – este que, 

para ela, pode ser visto como um auditor externo da IES. Segundo ela, “o MEC 

avalia a instituição e, com isso, são apresentados indicadores e ressalvas a respeito 

da infraestrutura e da parte acadêmica da instituição”.  
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Ela menciona como programa de qualidade a Comissão Própria de Avaliação (CPA) 

– que é feita duas vezes ao ano, como exigido pelo MEC. Nesta, os alunos da 

graduação, os colaboradores e os professores avaliam a infraestrutura e o ensino da 

instituição, por meio de um questionário. No caso da pós-graduação, existe uma 

avaliação dos alunos em relação ao corpo docente. Com isso, ela destaca que, 

“além do relacionamento com o sistema de educação, é primordial a relação com os 

discentes”. O Entrevistado D indica que, na gestão anterior, eram feitos 

questionários nos vestibulares. E que por meio deles “era possível colher diversas 

informações – por exemplo como o vestibulando conheceu a IES – e, com isso, 

auxiliar nas tomadas de decisão”. 

 

Na gestão da mantenedora, não se percebem mecanismos formais de controle nos 

setores envolvidos. Para o Entrevistado B, os indicadores de evasão de alunos, 

número de matrículas e inadimplência são avaliados informalmente – sem a 

elaboração de relatórios. A Entrevistada C pontua que “a instituição caminha para 

uma melhora [...] Por exemplo, com a implantação de um novo sistema de gestão no 

qual há integração entre todos os setores”. Ela acredita que, com ele, será possível 

levantar e analisar os indicadores dos setores, individualmente. 

 

O Entrevistado E reconhece que “a IES ainda carece de ferramentas que avaliem a 

produtividade e o desempenho dos setores, especificamente”. E que a gestão vem 

se tornando mais eficiente, como na recente implantação do serviço de ouvidoria, 

que é capaz de solucionar conflitos da melhor forma possível. Além disso, ele 

assevera: “hoje a IES vem atuando de forma preventiva às ações judiciais com os 

discentes; e vê-se, com isso, que hoje elas, praticamente, já não existem [...] É muito 

menos oneroso para a instituição prevenir”. 

 

Quanto às estratégias do negócio e a divulgação interna das ações a serem 

tomadas sobre a gestão, de acordo com os entrevistados existem reuniões 

periódicas, além das assembleias. Para a Entrevistada C, existem, de forma 

quinzenal com a presença do diretor acadêmico e dos coordenadores, reuniões 

chamadas de colegiado – nas quais são discutidos assuntos que dizem respeito à 

gestão acadêmica. Ela comenta, ainda, que existem reuniões semanais com um 
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assessor externo da parte acadêmica “para a elaboração de documentos exigidos 

pelos órgãos reguladores e para a atualização da IES frente às mudanças ocorridas 

na legislação”.  

 

Além disso, a entrevistada deixa claro que: 

 

Há proximidade e transparência entre todos os agentes participantes da 
instituição; por sinal, com a sucessão, houve uma reunião com os 
colaboradores a fim de apresentar a situação atual da IES e o seu 
planejamento para o futuro (sic) (Entrevistada C).  

 

Segundo o Entrevistado E, na gestão anterior existiu, de forma quinzenal, uma 

reunião geral com os gestores de todos os setores. Essas reuniões poderiam ser 

revitalizadas, com vistas a “alinhavar alguns pontos, evitar conflitos e discrepâncias 

de interesses, gerar ideias e obter soluções para problemas”.  

 

A IES, como um todo, não possui código de conduta formalizado; mas de acordo 

com o Entrevistado B, o Regimento Interno traz questões pertinentes a este, pois 

trata dos valores prezados pela IES. O Entrevistado E implantou em seu setor um 

código de procedimentos e conduta que trata das atribuições e das condutas 

vedadas aos colaboradores que fazem parte desse setor. Já o Entrevistado D 

elaborou um código de conduta para a instituição, mas acredita que ainda não é um 

bom momento para colocá-lo em prática, pois sente que não há preparação dos 

gestores para tal. 

 

O Entrevistado E denota que “há, na atual gestão, um posicionamento no sentido de 

fornecer elementos externos a fim de melhorar a instituição”. Ele acrescenta que a 

gestão atual outorgou a implantação de um setor de cobrança formal, “dando os 

subsídios necessários para tal – como a oferta de cursos e a contratação de 

consultoria externa na área”. 

 

Além da auditoria independente que avalia o balanço anual, o Entrevistado B já 

contratou diversas assessorias à IES. Desde o início de sua gestão como presidente 

já foram contratadas duas assessorias de finanças, quatro assessorias jurídicas e 

uma auditoria externa. Segundo ele, “algumas ressalvas apontadas pelas 
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assessorias e pela auditoria não podem ser executadas no momento [...] 

principalmente as que dizem respeito à troca de familiares por profissionais, por 

pressão familiar”. Ele revela que as mudanças já foram iniciadas e que pretende 

contratar mais auditorias externas, mas que “é um processo demorado, que leva 

tempo para ser feito”. Diante disso, percebe-se a preocupação da atual gestão com 

os princípios de transparência e prestação de contas. 

 

Em suma, por meio da análise de conteúdo detectou-se que os entrevistados 

consideram que a IES ainda tem um longo caminho a percorrer sobre o atendimento 

aos princípios da GC e pretendem trilhar esse caminho. Eles revelaram que, 

atualmente, os princípios da GC são mais atendidos em face da obrigatoriedade 

imposta pela legislação vigente.  

 

Na IES o princípio da transparência está na publicação de balanços em jornal de 

ampla circulação – com o parecer e a aprovação do Conselho Fiscal e de uma 

auditoria independente. A prestação de contas é feita de forma constante entre o 

atual presidente e o fundador e de maneira formal nas assembleias ordinária e 

extraordinária com os demais associados. O princípio da equidade é atendido 

apenas teoricamente. Na realidade, há certa distinção entre os associados com 

direito a voto: tanto na distribuição das informações quanto no peso de alguns 

agentes nas tomadas de decisão. Por fim, a IES atende às exigências dos órgãos 

reguladores no tocante à responsabilidade corporativa e à compliance, firmada 

sobre valores éticos e morais e com projetos sociais e ambientais – como se 

comprova pela distribuição de bolsas de estudo e, também, pelo plantio de hortas na 

instituição e nas comunidades circunvizinhas. Portanto, o exposto cumpre o primeiro 

e o segundo objetivos específicos do presente estudo, ao descrever o sistema de 

GC da IES com base no modelo de três círculos e ao analisar a interferência da GC 

na gestão desta. 

 

4.3  Identificação dos riscos e atividades de controle da sucessão no caso em 
estudo 

 

Os riscos inerentes à sucessão são bastante abordados tanto na academia, quanto 

no mercado. Lima e Assif (2015) comprovam que o processo sucessório se mostra 
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como um dos fatores mais importantes para a perpetuidade de uma organização. A 

PWC (2016) recomenda a preparação para o processo sucessório tanto para o 

sucessor, já que este acabará assumindo, quando para o líder atual, já que acabará 

sendo sucedido. Dutra (2016) preconiza que a transição ocorrida de um processo 

sucessório planejado pode ser favorável, pois traz mudanças necessárias ao 

processo de gestão e à longevidade do negócio. Já Ozima (2003) revela que nas 

empresas familiares o risco da sucessão é ainda maior, entre outras razões, pela 

dificuldade de o fundador aceitar sua sucessão, não deixando para o sucessor 

tempo suficiente para sua preparação. 

 

Por meio da análise de conteúdo, com as observações participativas e as entrevistas 

realizadas, foram vistos e citados diversos exemplos de eventos reais que podem 

ser contrastados com o encontrado na literatura. O Entrevistado B citou que um 

problema comum nas organizações familiares está na contratação de membros da 

família, em vez de contratar profissionais. Em uma organização de quase 50 anos, 

essa prática se tornou comum e, com o passar do tempo, a quantidade de familiares 

só aumenta – ocasionando perdas tanto para a organização quanto para a família. 

 

O Entrevistado E citou exemplos de empresas da região que passaram por 

processos de sucessão. Para ele, o caso do Grupo João Santos deixou claros os 

efeitos de uma sucessão despreparada: “com a morte do fundador, o grupo entrou 

em falência em menos de cinco anos”. Como caso contrário, ele mencionou o da 

família Brennand que, com base na devida preparação dos sucessores – “em termos 

de estudo, experiências fora do país e trabalhos em outras empresas” – pôde 

usufruir de sucessões prósperas. 

 

O exemplo dado pelo Entrevistado é que seu pai tinha um amigo que, pela idade, foi 

substituído pelos filhos – que lhe pagavam um valor mensal. No entanto, estes 

“esqueceram que o pai não estava na empresa só pelo dinheiro que ganhava, mas 

pela ocupação e uma série de outros eventos que são mais subjetivos que 

objetivos”. Pouco tempo depois o pai faleceu e, por conflitos existentes entre os dois 

irmãos, somente um deles ficou a gerir o negócio; que cerca de dois anos depois 

veio à falência. 
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Por meio da análise de conteúdo os entrevistados detectaram alguns riscos 

inerentes à continuidade da instituição, entre eles: a) os conflitos decorrentes da 

atuação e do relacionamento entre os membros da família; b) os riscos financeiros; 

c) a dificuldade em haver a continuidade do negócio em si; d) os conflitos 

decorrentes do relacionamento entre o sucessor e os agentes da organização; e) os 

conflitos entre os herdeiros (divisão da organização); f) a falta de membros familiares 

para a sucessão; g) a falta de pessoas competentes/preparadas para assumirem a 

instituição; h) a falta de legitimidade do sucessor; i) a profissionalização da gestão; 

k) a falta de estrutura organizacional formal que apoie e subsidie as ações da 

gestão. 

 

O Entrevistado A ressalta como fator perigoso à sucessão a dificuldade em 

conseguir a colaboração de seu público: “é imprescindível que os sucessores 

pensem em somar colaboradores, como um dia eu somei”. Ele acrescenta que 

“quando uma pessoa simpatiza com um gestor, ao entrar outro há um grande risco 

deste ser antipatizado. Isso porque este novo gestor tomará novas regras, sem que 

haja o costume por parte de seus subordinados”. Ele sinaliza que “o gestor deve ser 

mais plástico, mais maleável. Isso gera confiança nos colaboradores e, assim, estes 

exercerão suas funções não só por uma expressa ordem administrativa, mas por 

querer, por gostar”. 

 

A proximidade traz riscos potenciais advindos do envolvimento de membros da 

família na perpetuação do negócio e pode levar a desgastes (Entrevistado D). Diante 

disso, ele sugere que “deve haver uma preparação dos membros da família, 

principalmente na inteligência emocional”. Para os Entrevistados G e H, o maior 

risco foi relacionado aos conflitos oriundos do relacionamento entre os familiares. A 

indefinição da continuidade do negócio não foi considerada risco para a IES pelos 

Entrevistados B, D, F e G, pois para eles ela tem maturidade e tempo de mercado. 

 

Por ser uma Associação, o sucessor é eleito por meio de votação realizada em 

assembleia, conforme preza o Estatuto. Apesar de os entrevistados aparentarem ter 

conhecimento dos riscos envolvidos na sucessão, a IES não possui um plano formal 

de sucessão, nem na sucessão passada nem para a futura.  
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Como risco para a IES o Entrevistado E ressalta a característica da gestão estar 

centrada no presente. Ele tem a impressão de que há escassez de membros da 

família, além destes não estarem sendo preparados para assumir o negócio, 

encarando essa questão como sendo “uma certa repetição dos erros ocorridos na 

sucessão anterior”. Para ele, esse risco poderia ser mitigado com a contratação de 

profissionais, mas ele crê que “a gestão atual possui os predicados necessários, 

pelo aperfeiçoamento que apresenta, para executar uma boa gestão”. A 

Entrevistada F corrobora esse parecer ao salientar como risco a questão da falta de 

membros da família capazes de assumir o negócio. 

 

O IBGC (2016) recomenda que caso não haja um sucessor familiar preparado ou se 

houver interesse do grupo em trazer um profissional externo, deve-se buscar um 

gestor não familiar. Para que isso ocorra, é preciso definir bem para esse 

profissional os parâmetros e os objetivos e limitar seu poder por meio de um 

documento que descreva suas atribuições claramente. E ainda reporta que é preciso 

avaliar se os valores, os princípios e o temperamento desse profissional estão 

alinhados ao da organização e à sua função. 

 

Por meio da análise de conteúdo, os entrevistados garantem que possuem 

conhecimento de algumas das atividades de controle, tais como: a) plano de 

carreira; b) plano de capacitação dos potenciais sucessores para as diversas 

funções presentes na estrutura da organização; c) implementação de um Conselho 

de Família; d) separação entre os ativos pessoais e os empresariais; e) definição 

clara das participações nos bens; f) organograma com divisão de poderes e funções; 

g) contratação de consultorias temporárias para adequação ao sistema; h) 

profissionalização do quadro de gestores e colaboradores. 

 

Atualmente, a IES possui um plano de carreiras formalizado e em funcionamento; 

pratica a separação entre os bens pessoais e organizacionais; possui no Estatuto a 

clareza das participações dos associados; possui no Regimento Interno a divisão de 

poderes e funções; contratou assessorias e consultorias para auxiliar a gestão nos 

diversos níveis; e vem realizando a troca de agentes, com vistas à profissionalização 

do quadro. 
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Para o Entrevistado A, “a sucessão exige, além da técnica, o feeling”. É preciso que 

o sucessor dê continuidade ao que foi feito pelo antecessor e, para isso, ele 

acrescenta que “o sucessor precisa entender quais são as regras do jogo – para que 

as modificações não aconteçam de forma abrupta, evitando potenciais conflitos”. 

 

Além disso, segundo o Entrevistado B, os membros da alta gestão atual capacitam 

os sucessores de forma indireta: “tanto pelo investimento na educação destes, 

quanto pelo espelhamento em termos pessoais: na moral, nos valores e na cultura”. 

Não há, porém, uma avaliação formal dos potenciais e das competências dos futuros 

sucessores. 

 

Os Entrevistados F, G e H, por não fazerem parte da gestão, não souberam informar 

claramente sobre as atividades de controle presentes na instituição. Concordaram 

quanto à importância e à necessidade da instalação de um Conselho de Família na 

IES, a fim de aperfeiçoar a relação entre os familiares. 

 

Portanto, diante do exposto neste tópico – ao analisar os riscos empresariais e as 

atividades de controle para o fator sucessão conhecidos e praticados pela IES em 

caso, cumpriu-se, por meio da análise de conteúdo, o terceiro dos objetivos 

específicos. 

 

4.4  Comparativo entre o caso em estudo e o recomendado pela governança 
corporativa, em termos dos processos de sucessão 

 

A PWC (2016) apurou que 54% das empresas familiares não têm ou não utilizam 

modelos ou planejamentos para o processo de sucessão. Lima e Assif (2015) 

entendem que, apesar do processo de sucessão ser muito relevante, poucas 

organizações o consideram como parte de suas estratégias. E também não há 

consenso sobre qual a melhor forma de preparar um sucessor. O IFC (2016) mostra 

que, apesar do reconhecimento da GC, ainda há muito caminho a percorrer em 

relação à difusão desse termo no mundo corporativo. A falta de conhecimento não 

contribui para a estrutura organizacional de governança, logo, nem com a elevação 

da gestão.  
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Com base na análise de conteúdo, obteve-se que há conhecimento de determinados 

fatores expostos na literatura especializada. No entanto, o linguajar utilizado pelos 

entrevistados se revela pouco teórico, de forma coloquial – o que pode caracterizar 

como “achismo” ou como um conhecimento tácito ou sem fundamentação teórica. 

 

Ao considerar o modelo de três círculos defendido por Davis & Tagiuri em 1989; o 

IBGC (2016) expõe a dinâmica das organizações familiares de acordo com os 

fatores de propriedade (poder), gestão (negócio) e sucessão (família). Para o 

instituto, essas organizações possuem especificidades e barreiras únicas, dado o 

estágio de desenvolvimento nas quais se encontram. Gersick et al. (2006) verificou 

que o primeiro fator apresenta-se pela forma como os detentores da propriedade 

revelam sua autoridade; o segundo, pela forma como as decisões são tomadas; e o 

terceiro, pela forma como o controle é passado entre as gerações. Por meio desse 

modelo identificaram-se os estágios da IES em caso e, com isso, indicou-se uma 

estrutura que auxilie no seu desenvolvimento (Lovato, 2017). 

 

O fator propriedade – dado pelo percentual de ações em poder dos membros da 

família e sua atuação nos conselhos – divide-se em três estágios, conforme o tipo de 

controle familiar presente na organização. Esses estágios acontecem ao longo dos 

processos de sucessão passados e são eles: proprietário controlador, sociedade 

entre irmãos e consórcio de primos (Barbosa, 2009).  

 

Com o recente processo de sucessão, a IES em caso encontra-se no segundo 

estágio, o da sociedade entre irmãos – no qual o controle da organização está nas 

mãos dos filhos do fundador. Corroborando o exposto no IBGC (2007b), dois irmãos 

possuem, atualmente, o controle da organização e encontram como desafios a 

atribuição de funções aos executivos da família e a preservação do capital. A IES 

aparenta ter a divisão do controle entre os proprietários bem definida no presente, 

calcada no que rege o Estatuto. 

 

O fator gestão – dado pela atuação dos membros da família na direção, nos 

conselhos e na gestão – também se divide em três estágios, não de acordo com o 

tempo de vida da organização, mas pela sua estrutura organizacional (Davis, 2006). 
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Esses estágios acontecem com o desenvolver das rotinas organizacionais e são 

eles: inicial, de expansão e de maturidade (Laviniki & Corrêa, 2012). 

 

Apesar do expressivo tempo de vida da IES e de já ter conquistado seu espaço no 

mercado, de acordo com a literatura ela se encontra no segundo estágio, no período 

de expansão. Ela vem buscando seu desenvolvimento no mercado por meio de uma 

estrutura que visa a inovação, diversificação e ampliação. Comprovou-se a busca 

pela profissionalização e pela criação e otimização tanto de processos quanto de um 

planejamento estratégico – o que reforça os achados de Laviniki e Corrêa (2012) e 

do IBGC (2014). 

 

Segundo o Entrevistado B, há na IES grande demanda por profissionalização – pela 

troca de atores, principalmente de familiares por profissionais –, avaliando a 

qualificação, o tempo de permanência na função e, também, o número de 

profissionais na organização.  O Entrevistado E reconhece que “hoje a IES tem 

buscado uma maior profissionalização do quadro, uma realocação de atores a 

outros setores, além da criação, extinção e união de setores”. 

 

Ao traçar um paralelo entre a literatura e a IES em caso, especificamente em relação 

à profissionalização, abstrai-se, por meio da análise de conteúdo, que esta coincide 

com a concepção de Lodi (1993 como citado em Silva Júnior et al., 2009). De acordo 

com as observações participativas e com as entrevistas realizadas, ela vem 

modernizando, racionalizando e padronizando suas práticas administrativas e, 

também, vem trocando a forma de contratação de patriarcal para profissional. Vem 

também buscando um sistema de controle interno, considerando os diferentes 

setores existentes e a evolução do mercado; bem como otimizar a padronização de 

seus processos e de seu planejamento estratégico – confirmando Hattell (2017). 

 

A instituição, apesar de não ter conhecimento formalizado sobre governança, possui 

em seu Estatuto e Regimento Interno a definição das responsabilidades dos 

associados e conta com o auxílio de auditorias externas no seu controle e 

planejamento. A fim de alcançar a classificação de uma organização empenhada na 

governança – levando em conta os quatro passos propostos por Roth et al. (2017) –, 

a IES deve pôr em prática mais dois passos: a formação de um Conselho 
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Consultivo, composto de profissionais não familiares destacados na sua área e 

conhecedores do negócio da empresa, e a divulgação de seus planos e estratégias 

para todos os membros da organização, com vistas a engajá-los no seu futuro. 

 

A sucessão é um dos processos mais determinantes e complexos das empresas 

familiares (IBGC, 2016). Nesse momento surgem ambiguidades em relação aos 

aspectos financeiros e emocionais. Para Lima e Assif (2015), a sucessão inicia no 

momento em que a geração atual começa a se preocupar com a continuidade da 

organização. Davis (2015) complementa esses autores afirmando que o processo de 

sucessão só finda quando o controle é passado à geração seguinte, 

independentemente da razão. 

 

Por fim, o fator sucessão (família) – dado pela atuação dos familiares na direção e 

pela sua influência nas estratégias de sucessão – divide-se em quatro estágios, 

explorando o momento em que o controle da organização passa à seguinte geração. 

Esse estágio ocorre de forma contínua, conforme o envelhecimento das pessoas. 

São eles: jovem família empresária; entrada na empresa; trabalho em conjunto; e 

passagem do bastão (Laviniki & Corrêa, 2012). 

 

Para o fundador (o “Entrevistado A”), a organização encontra-se no quarto estágio – 

que é o da sucessão propriamente dita –, pois a sucessão ainda estava em 

execução e a gestão está sendo feita de forma conjunta. O IBGC (2007b) apresenta 

como desafios dessa fase o afastamento da geração mais velha e a transmissão da 

liderança à próxima geração – como vem ocorrendo na IES. De acordo com os 

outros entrevistados, a instituição encontra-se no segundo estágio, pois para eles a 

sucessão já ocorreu.  

 

Laviniki e Corrêa (2012) determinam que no segundo estágio a geração adulta tem 

entre 35 e 55 anos e a jovem entre 20 e 30 anos, transparecendo, também, a atual 

situação da IES – apesar de a geração mais nova ainda não fazer parte ativamente 

da organização. Com base em Chua et al. (2012), observa-se que a desorganização 

emocional entre as partes envolvidas traz a necessidade da avaliação individual dos 

membros da família e do auxílio aos jovens na decisão de suas carreiras. Esses 

autores alertam que os ambientes com pouco apoio ou sem relação positiva entre o 
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sucessor e o sucedido possuem mais chances de realizarem processos de sucessão 

ineficientes. 

 

O problema desta pesquisa resume-se em analisar como as práticas de governança 

corporativa podem influenciar no gerenciamento dos riscos empresariais 

relacionados ao fator sucessão na IES em caso. A fim de responder a essa questão 

que norteia o presente estudo e alcançar seu objetivo geral, foram traçadas relações 

entre os riscos empresariais associados ao fator sucessão bem como suas 

atividades de controle apresentados na literatura e os indicados pelos entrevistados. 

 

Pela análise de conteúdo descobriu-se que há congruência dos riscos inerentes à 

sucessão expostos pelos entrevistados no tópico 4.3 e os encontrados na literatura, 

como mostra a Tabela 9.  

 

Tabela 9 
Relação entre os riscos associados ao fator sucessão e a visão dos entrevistados 

Riscos associados ao fator sucessão 
(Migliavacca, 2010) Visão dos entrevistados 

Competência Sucessória:  
 

Demanda pela profissionalização e 
preparação sucessória 

• Problemas financeiros; 
• conflitos decorrentes do relacionamento entre o 

sucessor e os agentes da organização; 
• falta de pessoas competentes/preparadas para 

assumirem a instituição;  
• falta de legitimidade do sucessor; 
• conflitos decorrentes da profissionalização da gestão; 

e 
• falta de estrutura organizacional formal que apoie e 

subsidie as ações da gestão. 

Morte ou invalidez: 
 

Influência do líder na existência da 
empresa e a intenção dos herdeiros na 

herança e não na perpetuação da 
empresa 

• Conflitos decorrentes da atuação e do relacionamento 
entre os membros da família; 

• Dificuldade em haver a continuidade do negócio em si; 
• Conflitos entre os herdeiros (divisão da organização); 

e 
• Falta de membros familiares para a sucessão. 

Fonte: elaborada pelo autor. 
 

Ainda por meio da análise de conteúdo verificou-se congruência das atividades de 

controle desses riscos mencionadas pelos entrevistados no tópico 4.3 e as expostas 

na literatura (Tabela 10).  

 

 



	 138 

Tabela 10 
Relação entre as atividades de controle para os riscos associados ao fator sucessão 
e a visão dos entrevistados 

Atividades de controle para os riscos 
associados ao fator sucessão 

(Migliavacca, 2010) 
Visão dos entrevistados 

Qualificação e capacitação dos recursos 
humanos:  

 
Preparação dos indivíduos para realizarem 
as atividades previstas, seguindo padrões 

estabelecidos 
 

• Plano de carreira; 
• plano de capacitação dos potenciais sucessores; 
• separação entre os ativos pessoais e os 

empresariais; 
• definição clara das participações dos sucessores 

sobre os bens; 
• implementação de um Conselho de Família; 
• organograma com divisão de poderes e funções; 
• contratação de consultorias temporárias; e 
• profissionalização do quadro de gestores e 

colaboradores. 
Fonte: elaborada pelo autor. 
 
A Tabela 10 demonstra que os entrevistados possuem conhecimento acerca da 

necessidade e do modo de reduzir os riscos associados ao fator sucessão. Não há 

na IES, porém, uma estrutura organizacional de governança formalizada para a 

mitigação de alguns desses, como descrito nos tópicos 4.2 e 4.3. 

 

Segundo Adachi (2012), normalmente, por questões de saúde dos fundadores e/ou 

por fragilidade financeira, as organizações familiares passam por um processo 

sucessório abrupto, sem o devido planejamento. Essas questões são responsáveis 

pelo desaparecimento de grande parte dessas organizações. 

 

O Entrevistado D informou que, “em virtude de problemas de saúde do fundador, 

ficou em aberta a questão de quem poderia assumir seu cargo [...] então, em 

assembleia, seu filho foi eleito como presidente da Associação”. Ele declarou que 

nunca pensou nessa questão nem se considera apto à função – pois suas 

características como gestor são “mais voltadas à confiança, faltando rigidez”. 

Acrescenta que, apesar de não ter havido incentivos para sua capacitação, sempre 

ocupou cargos importantes e de confiança na instituição – ele exemplifica que foi 

coordenador do curso de Economia, foi gestor de outros negócios do fundador, entre 

outras importantes funções. 
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Para as Entrevistadas C e G, a sucessão não ocorreu de forma espontânea, 

devendo ter ocorrido há mais tempo. Elas admitem que as mudanças pelas quais o 

mercado passa e, também, a questão da idade avançada do fundador exigem uma 

forma de gerir diferente da que foi feita por ele. A gestão era feita de forma familiar, 

centralizadora e patriarcal e “esta forma de gerir, inclusive, tornava difícil, para ele, a 

dissociação entre a mantenedora da mantida”.  

 

O grande problema das organizações familiares enunciado pelo Entrevistado E são 

as relações interpessoais. Segundo ele, o fundador não preparou nem estimulou 

efetivamente sua sucessão. Se houvesse mais harmonia na relação entre o 

sucedido e o sucessor, o processo de sucessão poderia ter ocorrido anteriormente. 

O que ocorreu foi um processo no qual o filho, após certo tempo de maturação e 

apresentação de resultados positivos, criou condições para assumir o cargo de 

presidente da Associação – “galgando seu espaço e adquirindo o respeito e a 

confiança do pai”. A Entrevistada F corrobora esses respondentes narrando que a 

sucessão foi abrupta, pois nunca houve o estímulo ou a preparação dos sucessores 

pelo sucedido. 

 

Pelo fato de a instituição em estudo ser uma Associação, a sucessão foi feita por 

eleição entre os associados – por competência e não por consaguinidade. 

Normalmente ela é direcionada ao filho primogênito, como mostrado em Mazzioni et 

al. (2016). O Entrevistado B considera que foi eleito presidente não por ser filho do 

fundador, mas por ser o mais indicado entre os membros da Associação para o 

cargo. 
 

Identificou-se, por meio da análise de conteúdo, que há um sentimento de 

continuidade internamente, tanto da instituição em si quanto dos valores defendidos 

pelo fundador. No entanto, ela não documenta, de forma específica e preventiva, 

acontecimentos que possam refletir a cultura dos fundadores, inerente à sucessão. 

Organizações com essa cultura possuem uma estrutura organizacional intrínseca à 

estrutura familiar (Davis, 2015). Levando isso em consideração, esse autor assevera 

que a estrutura familiar é o pilar que sustenta e fortalece a empresa na mitigação 

dos riscos associados. 
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Os valores e a cultura não se perderam com a sucessão (Entrevistado E). Para ele, 

os valores foram bem passados, sendo um traço do caráter e da formação familiar 

tanto da gestão anterior quanto da atual. Ele cita como valor: “busca-se um serviço 

correto, digno e que ofereça o que almeja – que é fornecer uma educação centrada 

na formação de cidadãos e profissionais aptos ao mercado de trabalho”. A 

Entrevistada F reforça esse comentário ao pontuar que a IES possui sua identidade 

bastante firmada nos valores do fundador e que “esta identidade, apesar das 

mudanças que vêm acontecendo, está sendo perpetuada”. Os Entrevistados G e H 

também sentem que a cultura implantada na IES pelo fundador está enraizada na 

identidade desta. 

 

Não há documentos que caracterizem ou divulguem a legitimidade do sucessor, 

entretanto, a análise de conteúdo mostrou que, tanto por meio das entrevistas, 

quanto por meio das observações participativas, há um senso de legitimidade em 

relação ao atual presidente.  

 

O Entrevistado A considerou a troca de agentes válida para a instituição, pois “as 

pessoas querem ver a inovação, o mesmismo está cansando”. E o filho possui 

competência diante da sua formação teórica em gestão – diferente da gestão 

anterior, que era pautada nas experiências vividas.  

 

O Entrevistado B acredita que atualmente conquistou a legitimidade e o respeito do 

pai, dos associados, dos gestores e dos colaboradores: “toda sucessão gera 

desconfiança e expectativas, pois mexe com a zona de conforto das pessoas – 

principalmente em uma organização de quase 50 anos”. Como ele já atua na IES há 

23 anos, a mudança foi menos sentida. Apesar de possuir formação teórica nos 

cursos de graduação e especialização em Administração, ele ressalta que sua 

capacitação se deu de forma empírica – com o auxílio do pai na instituição.  

 

A sucessão não foi planejada, se deu de forma natural (Entrevistado E):  “através do 

bom trabalho do filho, ele se legitimou com os resultados apresentados”. A gestão 

anterior confia na atual, sem haver paternalismo. O atual Presidente “oxigenou a IES 

ao trazer novos conceitos sob (sic) os princípios administrativos mais recentes. 
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Através da preparação técnica que possui, pôde, assim, aperfeiçoar o serviço 

prestado”. 

 

A Entrevistada C, também sucessora, revelou que se preparou para a sucessão por 

meio das aulas assistidas do pai e de diálogos com ele. Segundo ela, nos últimos 

anos o pai veio manifestando a necessidade de alguém que fizesse o vínculo da IES 

com os discentes. Em relação à sua capacitação, ela trabalha há mais de 10 anos 

na IES e participou de diversos cursos na área, além da graduação, especialização 

e mestrado em Administração. O pai “não incentivava diretamente os filhos a 

trabalharem na instituição, mas sempre incentivou e apoiou a educação deles, por 

ser um educador”. Por ser filha do dono, é mais cobrada e, por isso, encontrou 

obstáculos no início; mas vê que, pelos resultados apresentados – como na 

implantação do dobro do número de cursos que a IES possuía, em apenas quatro 

anos – conquistou a legitimidade para o cargo que ocupa. Referindo-se ao irmão, ela 

vê uma grande evolução tanto da IES – pela modernização da gestão e da 

infraestrutura – quanto de suas características pessoais. 

 

Os sucessores são considerados aptos pelo Entrevistado D para os cargos que 

ocupam, mesmo que não tenha havido a devida preparação destes por parte do 

fundador. A entrada do atual presidente, seu sobrinho, no cargo foi importante para 

quebrar os vícios que lá existiam – pela benevolência da gestão anterior. Ele cita 

como feitos deste a implantação e a estruturação de um setor comercial formalizado 

e percebe que a gestão vem sendo descentralizada. Mencionando a procuradora 

institucional da IES, sua sobrinha, ele a avalia como, além de bastante dinâmica, 

capacitada por meio de sua graduação, especialização, mestrado e diversos cursos 

na área. Complementa que, utilizando como termômetro as reuniões com as 

coordenações e outros agentes da instituição, sente que “há respeito e legitimidade 

para com os sucessores”. 

 

Apesar de os Entrevistados F, G e H não fazerem parte da gestão da IES, eles 

acreditam que os sucessores possuem os atributos necessários à modernização e à 

consequente perpetuação da instituição. Depositam confiança nos sucessores, pois 

além de conhecerem suas competências, sabem que os valores foram bem 

passados pelo fundador. O Entrevistado H acrescenta que “o legado deixado pelo 



	 142 

fundador os pressiona a buscar, constantemente, o aprimoramento; e isto gera, para 

mim, ainda mais credibilidade neles”. 

 

Portanto, com a análise de conteúdo, é possível propor inferências a respeito do 

modelo de três círculos e dos riscos e atividades de controle relacionados ao fator 

sucessão. 

 

O modelo de três círculos na IES: a) em relação ao fator propriedade encontra-se no 

segundo estágio, o da sociedade entre irmãos; b) quanto ao fator gestão encontra-

se, também, no segundo estágio, no período de expansão; c) no fator sucessão 

encontra-se, para o fundador, no quarto estágio, o da passagem do bastão, 

enquanto para os outros entrevistados encontra-se no segundo estágio, o da 

entrada na empresa. As divergências encontradas na IES, entre alguns pontos de 

vista, são referenciadas na literatura como comuns a empresas familiares.  

 

Há alinhamento entre os riscos associados ao fator sucessão citados pelos 

entrevistados e os expostos na literatura. Viu-se que a IES ainda não realiza 

algumas atividades de controle em relação aos riscos associados ao fator sucessão. 

Entre essas, foram apresentadas de forma unânime entre os entrevistados: a falta 

de pessoas – capazes e com vontade de dar continuidade à organização – para 

substituir figuras importantes da estrutura da organização; a falta de um plano para 

capacitar os possíveis sucessores; a execução de um organograma com a devida 

divisão de poderes e de funções, a fim de reduzir a sobrecarga em determinados 

agentes; e a criação de um Conselho de Família, visando à melhor comunicação 

entre os familiares e a instituição. 

 

Com isso, por meio da análise de conteúdo, o presente tópico cumpriu o quarto 

objetivo específico do presente estudo, ao traçar um comparativo entre o 

planejamento sucessório recomendado pela literatura colhida e o ocorrido, de fato, 

na IES em caso na sua recente sucessão passada. 
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4.5  Projeção do caso em estudo para o futuro em relação aos processos de 
sucessão 

 

No Brasil, de acordo com o IBGC (2016), há uma tendência crescente no número de 

empresas familiares, de todos os portes, que já praticam a governança. Diante do 

exposto, por meio das entrevistas e das observações participativas, apurou-se, com 

a análise de conteúdo, que o nível de conhecimento dos entrevistados, quanto aos 

conceitos de GC, e dos riscos empresariais do fator sucessão não possui 

fundamentação teórica rebuscada. E ao observar os termos utilizados por eles, nota-

se baixo domínio do vocabulário técnico – sendo necessário, em alguns momentos, 

recorrer à literatura para dar explicações. A OECD (2015) atribui a confusão em 

relação aos termos e conceitos a três motivos: a) por ser recente; b) pela 

abrangência do tema; c) pela diversidade de modelos existentes.  

 

No tocante às funções e responsabilidades dos conselhos não houve confusão por 

parte dos entrevistados – essa questão parece ser bem definida pelo Estatuto e pelo 

Regimento Interno. Houve bom retorno dos entrevistados às perguntas realizadas,– 

as entrevistas não se deram como se fosse um monólogo do entrevistador. 

 

Os líderes da IES demonstram conhecer os riscos associados ao fator sucessão, 

não havendo, ainda o devido planejamento para alguns deles. As maiores 

preocupações quanto às atividades de controle são a escassez de sucessores e a 

falta de planejamento sucessório. Isso se alinha à literatura revisada, como em Lima 

e Assif (2015), que indicam como uma das maiores dificuldades do processo de 

sucessão, para as empresas familiares, as atividades de preparo dos sucessores, 

visto que normalmente não há regras específicas para isso. 
 

De acordo com o Entrevistado D, um plano de sucessão formalizado traria 

benefícios ao futuro da IES. Para ele, “mesmo sendo uma Associação, a assembleia 

deveria considerar nomes e prepará-los, caso algo aconteça com o atual 

presidente”. E “hoje não tem ninguém preparado para assumir, nem se pensa direito 

nesse assunto. Acredito que ainda está muito distante da criação de um processo de 

sucessão”. 
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Para o Entrevistado E, não se trata diretamente dessa questão, por conta da idade 

dos descendentes: “pela atual gestão bater bastante na tecla da meritocracia, é 

esperado que haja uma capacitação adequada dos descendentes com o passar do 

tempo”. 

 

Hoje não se busca preparar diretamente os próximos sucessores, pois a IES ainda 

se encontra na “fase de apagar o fogo decorrente da recente mudança” 

(Entrevistada C). Ela detecta em um dos filhos o interesse de trabalhar na instituição 

e pretende dar esse incentivo no futuro. Para as próximas sucessões ela pretende 

dar condições aos descendentes para terem mais participação na IES e melhor 

capacitação. Por fim, aduz que os herdeiros devem buscar essa proximidade e ter 

vontade de assumir, pois “esse papel não é só da mãe ou do pai, o filho deve, 

também, querer”. 

 

O Entrevistado B comentou que ainda não pensa na próxima sucessão – pela IES 

ter passado, recentemente, por uma e pelos herdeiros ainda serem muito jovens. 

Acredita que ela deve ocorrer de forma a investir nos filhos, em estruturá-los como 

profissionais. Ele prepara seus filhos por meio: da educação; do incentivo a 

conhecer outras culturas; da experiência em outras empresas; e da transmissão dos 

valores da família.  

 

Lodi (1993 como citado em Silva Júnior et al., 2009) estabelece que o primeiro 

passo para alcançar a profissionalização consiste em avaliar se há um talento 

familiar competente e se os sucessores desejam se profissionalizar – caso contrário, 

é necessária a contratação de um profissional não familiar para a gestão da 

organização.  

 

A IES, de forma geral, ainda não considera essa opção. O Entrevistado D relata que 

a gestão não considera outros atores que não façam parte da família ou da IES. 

Para o Entrevistado B, essa questão pode até vir a ocorrer, tornando os familiares 

apenas detentores da propriedade; mas, no momento, ainda não vislumbra essa 

questão. 
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Ao final das entrevistas, foi perguntado aos respondentes se abordar esses temas 

levou-os a mudar a percepção sobre alguma coisa ou se trouxe algum insight. Para 

a Entrevistada C, a entrevista gerou curiosidade em buscar novas práticas de 

gestão; em realizar reuniões mensais, de forma conjunta, com todos os gestores; em 

utilizar mais tanto os indicadores gerados pelos relatórios do MEC quanto outros 

indicadores nos demais setores; na estruturação de processos mais eficientes na 

IES como um todo; e despertou sua atenção na importância e na necessidade da 

elaboração de um planejamento para a próxima sucessão. 

 

O Entrevistado B respondeu que, a partir do que foi tratado, pretende levar em 

pauta, para discutir com os associados e a Direção Executiva, algumas questões, 

tais como: a) a apresentação de demonstrativos financeiros aos gestores; b) a 

formalização das práticas de GC na IES; c) a otimização dos conselhos existentes e 

a extinção e/ou a criação de outros conselhos; d) a implantação de uma idade 

máxima para os associados, com vistas a manter a gestão da IES sempre 

oxigenada; e) a separação, de fato, das entidades mantenedora e mantida, dando 

liberdade à mantida na tomada de decisão sobre questões acadêmicas e 

pedagógicas; f) a estruturação de processos e planejamentos com o apoio de mais 

consultorias; g) a preparação dos herdeiros para que a sucessão se dê por mérito. 

 

A entrevista despertou o interesse do Entrevistado E em: a) buscar novos 

conhecimentos técnicos de administração e gestão; b) ressurgir as reuniões com 

todos os setores, com vistas a promover o diálogo e, assim, reduzir potenciais 

conflitos e obter novas ideias; c) “criar um processo formal de sucessão, trazendo os 

herdeiros, nem que seja oficiosamente, para mais perto da instituição, pois sabe-se 

(sic) que ninguém é eterno”. 

 

Os Entrevistados F, G e H alinham seu ponto de vista quanto a um dos insights 

gerados pela entrevista. Eles pretendem debater com os demais associados sobre a 

implantação de um Conselho de Família na instituição. O Entrevistado H ressalta 

que captou a necessidade de a gestão buscar mais conhecimento das técnicas 

existentes – a fim de modernizar ainda mais a IES. Já as Entrevistadas F e G 

pretendem buscar o aprofundamento do conhecimento a respeito de GC e 

compliance.  
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Com isso, por meio da análise de conteúdo e das inferências que esta permite 

propor, foi possível alcançar o quinto objetivo específico e o objetivo geral do 

presente estudo. 

 

Ao traçar um comparativo entre o planejamento sucessório recomendado pela 

literatura disponível e a forma como a IES se prepara para as sucessões futuras – 

quinto objetivo específico –, concluiu-se que nas áreas onde a IES não atua, em 

conformidade ao que preza a literatura acerca da governança corporativa e do fator 

sucessão, há pretensão, por parte dos gestores, em planejar e discutir tais assuntos, 

a fim de dar início à execução.  

 

O objetivo geral também foi atendido. Mediante a exposição dos contrapontos, existe 

correlação entre as práticas de GC e compliance – adotadas ou não pela IES – e os 

riscos empresariais relacionados à sucessão existentes. Pode-se dizer, então, que a 

adoção dessas práticas é capaz de mitigar os riscos empresariais relacionados ao 

fator sucessão. 

 

Apesar de ainda haver algumas práticas não adotadas pela IES, cabe ressaltar que 

isso não lhe tira o mérito – tendo em vista que ela atua no mercado há quase cinco 

décadas e desempenha seu papel na formação de cidadãos e profissionais do 

mercado. 
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5 Considerações Finais 
 

Alinhado à análise de conteúdo de Bardin (1977), o presente estudo formulou os 

objetivos que pretendeu identificar e, com isso, elegeu os documentos e os 

indicadores que o influenciam, avaliou e explorou o material colhido – categorizando 

os termos-chave a cada elemento cronologicamente. Por meio do tratamento desses 

dados foi possível alcançar resultados significativos e válidos. 

 

Percebeu-se que a sucessão em empresas familiares vem se mostrando bastante 

relevante devido à sua expressividade no mercado, à dificuldade de estas obterem 

sucesso em suas sucessões e ao aumento, mais ainda não suficiente, do número de 

estudos e pesquisas na área.  

 

As empresas familiares não possuem uma única definição, sendo a escolhida para o 

presente estudo a do SEBRAE (2017) – pois a IES: a) foi controlada até há pouco 

tempo pelo fundador e ainda hoje possui membros da família nos cargos da alta 

gestão e nos conselhos; b) originou-se de um vínculo familiar; c) possui sua 

propriedade controlada por mais de um membro da mesma família; d) passou 

recentemente por um processo de sucessão familiar; e) sua dinâmica é influenciada 

pelas relações entre os familiares. Diversos estudos indicam-na como um tipo 

especial de organização, repleta de características diferenciadoras – o que as leva a 

apresentar pontos positivos e negativos. 

 

A sucessão nas empresas familiares trata-se de uma transmissão de poder e gestão 

de uma organização de uma geração a outra. Esse processo acontece a partir do 

momento em que a organização começa a preocupar-se com quem irá exercer sua 

continuidade. Essa transmissão muitas vezes não tem a devida preparação dos 

sucessores nem a devida passagem da experiência e dos valores praticados pela 

gestão vigente. 

 

A abordagem do processo sucessório nas organizações familiares deve levar em 

consideração uma forma mais humana, pois essa questão abala o psicológico do 

agente a ser sucedido. É imprescindível que seja planejada e discutida a fim de 

aumentar as chances da perpetuação da instituição – principalmente pelo número 
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substancial de empresas desse tipo que são desfeitas em consequência a um 

processo sucessório malconduzido. 

 

Tendo isso em vista, o presente estudo acredita que com as práticas de governança 

corporativa e compliance é possível mitigar os riscos empresariais associados ao 

fator sucessão para o objeto em estudo. A definição sobre GC, aqui adotada, é a 

dada pelo IBGC (2015) como sendo um sistema que dirige e monitora as 

organizações – dando a devida atenção às relações entre os stakeholders. Segundo 

o Instituto, com as boas práticas de GC é possível gerar valor à sociedade, auxiliar 

seu acesso ao capital e impulsionar sua perpetuação. Além disso, isso trará o 

aprimoramento do conhecimento do pesquisador e, também, servirá de base a 

outras análises sobre teorias ou práticas distintas.  

 

Apesar dos entrevistados apresentarem baixo conhecimento formal acerca de GC e 

compliance, por meio desta pesquisa identificou-se o modelo de estrutura 

organizacional e governança da IES em caso, levando em consideração os riscos e 

as atividades de controle – tanto os conhecidos pelos entrevistados quanto os 

executados pela IES – e traçando um contraponto com o sugerido pela literatura. 

Isso posto, acredita-se que esta investigação pode contribuir para a melhoria e a 

perpetuação dessa instituição ao alertar e propor elementos que possam reduzir 

eventos indesejáveis no fator sucessão.  

 

Os conflitos de agência existentes estão relacionados principalmente à dificuldade 

em separar a família da instituição e à substituição de membros da família por 

profissionais. Alternativa para mitigar esses riscos na origem Pelé a criação de um 

Conselho de Família e, paralelamente, a contratação por competência e não por 

consanguinidade. 

 

Portanto, com base nos resultados obtidos foram atingidos os objetivos propostos. O 

objetivo geral foi alcançado, pois se viu que a adoção das práticas de GC e 

compliance é capaz de mitigar os riscos empresariais relacionados ao fator 

sucessão. Apesar do objeto em estudo não possuir estrutura organizacional 

formalizada nem plano de sucessão formal, existe um alinhamento de alguns 
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conceitos dessas teorias e que há pretensão, por parte dos gestores, em planejar, 

discutir e executar tais planos. 

 

Os entrevistados estão cientes dos riscos empresariais relacionados ao fator 

sucessão e das suas atividades de controle – e, consequentemente, da importância 

de um planejamento formal de sucessão. Inferiu-se, por meio da análise de 

conteúdo, que eles enxergam a sucessão como uma estratégia de perpetuação da 

família e do negócio. Ao objetivar a perpetuação do negócio, na IES a demanda pela 

profissionalização do quadro de colaboradores e gestores quanto às atividades de 

controle, ainda não existe no que diz respeito à preparação dos potenciais 

sucessores. 

 

A análise de conteúdo permitiu abstrair, quanto à legitimidade dos atuais 

sucessores, que há credibilidade do atual presidente e da atual procuradora 

institucional da IES – tanto para os familiares quanto para os colaboradores da 

instituição. Há respeito às suas decisões, por estes prezarem pelos princípios da 

transparência, da responsabilidade corporativa e da prestação de contas. 

 

Na IES promovem-se poucas reuniões periódicas, e as que existem não 

contemplam todos os membros da família nem todos os membros da instituição. 

Com reuniões familiares periódicas é viável tratar as questões que dizem respeito à 

família e, com isso, inicia-se a implantação do Conselho de Família. A atividade de 

controle do risco empresarial relacionado aos conflitos de agência existentes entre 

os membros da família consiste na formalização do planejamento sucessório e na 

criação de um Conselho de Família. 

 

Encontrou-se na IES a influência do fator cultural sobre os fatores poder e gestão. 

Há também grande influência do fundador sobre esses fatores e sobre a formação 

da identidade da instituição – não somente sobre a atual gestão, mas também sobre 

a próxima geração. Dada a baixa formalização das práticas de GC e compliance, a 

perpetuação da gestão familiar se sobressai a essas práticas na mitigação dos 

riscos empresariais relacionados ao fator sucessão. 
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Além disso, os entrevistados divergem a respeito da visão sobre a condução do 

negócio – uns acreditam na gestão feita por amor ao negócio e outros na gestão 

feita consoante o mercado. Outra divergência se dá pelo ponto de vista do sucedido 

e dos demais stakeholders. O sucedido acredita que a sucessão ainda não ocorreu 

– para ele, o que houve foi uma união entre ele e os sucessores; já para os demais 

entrevistados e o produto das observações participativas, há um sentimento comum 

de que a sucessão já ocorreu. 

 

Tendo em vista o exposto, o presente estudo foi capaz de trazer recomendações à 

gestão da IES tanto para o presente quanto para o futuro. Como aspecto positivo da 

atual gestão registram-se a pretensão e a busca por melhorias na instituição levando 

em consideração as práticas de GC e compliance. Apesar dessa busca, esta ainda 

se encontra defasada em relação à formalização de seus sistemas de propriedade, 

de gestão e de sucessão.  

 

O fator propriedade encontra-se na sociedade entre irmãos e, a fim de superar os 

desafios presentes nesse estágio, devem: a) separar formalmente o controle entre 

os proprietários; b) delimitar as funções dos membros da família; c) buscar a 

preservação do seu capital.  

 

Para o fator gestão, a IES está em expansão e, com vistas a superar as barreiras 

presentes nesse estágio, é preciso: a) avaliar a qualificação e demandar pela 

profissionalização da equipe; b) formalizar um planejamento estratégico; c) iniciar a 

formalização dos conselhos – estes deixando de ser somente consultivos; d) sondar 

consultorias financeiras para auxiliar na administração do caixa; e) descentralizar a 

gestão; f) separar a gestão da mantenedora da mantida; g) considerar a implantação 

de um código de éticas e condutas; h) estruturar e formalizar os processos; i) 

utilização de indicadores de desempenho, a fim de melhorar a eficiência e a 

produtividade; k) separar os ativos pessoais dos empresarias; l) formalizar um plano 

de carreira; m) avaliar o tempo de permanência na função, a fim de modernizar a 

gestão – como o atual presidente pretende implementar uma idade máxima aos 

associados. 
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Já a sucessão encontra-se no segundo estágio, o da entrada na empresa. A fim de 

superar as adversidades encontradas nesse estágio, faz-se necessário: a) tratar dos 

aspectos emocionais ligados às partes envolvidas na família e/ou no negócio; b) 

avaliar, individualmente, os membros da família que fazem parte do negócio; c) 

auxiliar os jovens familiares nas decisões a respeito de suas carreiras. 

 

Tendo em vista o número de indivíduos na região sem ensino superior completo, 

percebe-se que o mercado ainda possui potencial de crescimento na localidade, o 

que precisa ser explorado pelo departamento comercial da IES (IBGE, 2010; INEP, 

2019a). Cabe ressaltar a necessidade de melhora não só no número de alunos, mas 

também na manutenção da qualidade do ensino – marca registrada da IES nos seus 

quase 50 anos de existência. 

 

Esta pesquisa apurou que a instituição carece de mais pulverização de suas 

informações estratégicas para diferentes níveis de gestão, para haver mais 

transparência, princípio da GC. Diante do compartilhamento de informações – por 

meio de reuniões periódicas e/ou da divulgação de demonstrativos financeiros 

internamente – podem-se obter ressalvas, encontrar diferentes pontos de vista, 

alinhar interesses, corrigir erros, além de aumentar o sentimento de participação, 

pertencimento e o engajamento da equipe e a percepção desta sobre seu valor na 

instituição. 

 

A atual gestão ainda presta contas ao sucedido; entretanto, ainda há necessidade 

de auditorias externas a fim de trazer mais credibilidade aos atuais gestores. 

 

A IES possui, em caráter formal, apenas dois conselhos, o Geral e o Fiscal. Tendo 

em vista a complexidade da instituição –  tanto quanto ao negócio em si, quanto às 

relações familiares –, o pesquisador sugere a otimização, a criação e a extinção de 

outros órgãos de governança, com vistas a mitigar alguns riscos empresariais 

existentes. 

 

Em vez de um Conselho de Administração, a IES conta com um Conselho Geral. O 

pesquisador acredita que, com a troca desses conselhos, é possível investigar e 
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avaliar, formalmente, o cumprimento dos processos e dos regulamentos. Além disso, 

esse órgão seria responsável por planejar e garantir o processo de sucessão. 

 

Acredita-se que o Conselho de Família pode trazer redução dos conflitos entre os 

membros da família. Esse órgão foi defendido, ainda mais fortemente, pelos 

familiares de fora da gestão – revelando sua importância na manutenção das 

relações. Ademais, esse Conselho seria responsável pela elaboração de um 

protocolo de família e da criação e administração de programas de formação dos 

próximos sucessores. 

 

Em suma, apreendeu-se, levando em conta a sucessão abrupta passada 

recentemente – pela falta de preparo dos sucessores para assumir a instituição –, 

que é preciso haver preparação, planejamento para as futuras sucessões. Esse 

planejamento visa reduzir conflitos entre os sucessores, os agentes da organização 

e os membros da família.  

 

É preciso haver clara definição da divisão da organização entre os herdeiros, com 

suas devidas participações sobre os bens, bem como suas funções e seus poderes 

– de forma alinhada aos objetivos e aos interesses da IES. Além dessa divisão, 

requerem-se capacitação e qualificação destes para assumirem a instituição de 

forma legítima. É necessário avaliar se os herdeiros realmente pretendem fazer 

parte da instituição, pois caso esse não seja o caso, deve ser feito um planejamento 

para a contratação de um profissional não membro da família para assumir a gestão. 

 

Deve haver um Conselho de Família para atuar como facilitador do diálogo sobre a 

relação família-negócio, evitando riscos que possam pôr em xeque os resultados da 

organização. Inclusive, ao demonstrar transparência na gestão com os demais 

familiares, é possível mitigar os potenciais riscos decorrentes da profissionalização 

do quadro de gestores – pela troca de membros da família e antigos colaboradores 

por profissionais. Além disso, esse órgão pode auxiliar a gestão na construção e 

manutenção dos valores familiares e da cultura. 

 

Um dos limitantes da pesquisa é não haver no ambiente brasileiro tantos dados 

disponíveis sobre esse perfil de organização – sendo a maior parte utilizando-se de 
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empresas de capital aberto na bolsa de valores. Outro limitante é a 

representatividade da pesquisa, que só aborda uma organização, não sendo 

possível expandir ou generalizar os resultados e as inferências colhidos a outras 

empresas com esse perfil. Mesmo assim, a partir deste estudo, compreendeu-se um 

pouco mais desse universo e pôde-se auxiliar o objeto em estudo na condução da 

sua gestão e dos seus futuros processos de sucessão. 

 

De acordo com Bardin (1977), com o tratamento dos dados é possível propor 

inferências a respeito dos objetivos propostos, da literatura disponível e, também, de 

outras descobertas inesperadas.  

 

Acredita-se que o presente estudo contribuiu para: a) o pesquisador – ao elevar seu 

conhecimento, ao cumprir outra etapa necessária à obtenção do título de Mestre em 

Administração Profissional e, também, por este atuar no setor e ser membro da 

família do objeto em estudo; b) a comunidade acadêmica e científica – ao elevar a 

discussão sobre o tema; c) a IES em estudo – ao trazer recomendações e propostas 

a esta e a outras organizações do setor, além de gerar insights a seus gestores e 

familiares. 

 

Bardin (1977) afirma que é possível que os resultados obtidos sirvam de base a 

outras análises – à volta de outras teorias ou práticas. Para as futuras pesquisas, 

pretende-se contemplar uma amostra mais representativa do setor – com vistas a 

trazer reflexos ao universo das instituições familiares de ensino superior brasileiras.  

 

Diante do exposto, cabe ressaltar, mais uma vez, que apesar de o objeto em estudo 

não adotar formalmente algumas práticas de GC e compliance – para a mitigação 

dos riscos empresariais associados ao fator sucessão –, isso não lhe tira o mérito. 

Isso porque essa instituição atua no mercado há quase cinco décadas e tem sua 

atuação pautada nos valores do fundador – que visa, por meio da educação, a 

formação de cidadãos e profissionais capacitados para o mercado de trabalho. 
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Apêndices 
 
Apêndice A – Roteiro de Entrevistas Aplicadas aos Membros da Família que 
Atuam na Gestão da IES 
 
A. Ficha técnica 

1. Qual o setor a que a instituição pertence?  

2. Qual a configuração societária da instituição?  

3. Qual o ano de fundação da instituição?  

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 instituição necessita regularizar o estatuto social ou se encontra em fase de 

regularização?  

8. Qual a quantidade de membros na sociedade?  

9. Qual a distribuição em termos da participação dos membros na sociedade?  

10. Qual a idade dos membros da sociedade?  

11. Os membros da sociedade são da mesma família?  

12. Qual a composição da sociedade? [Irmãos, primos, marido e mulher, famílias 

distintas, pai e filho(s), outros especificar]  

13. Em qual geração familiar se encontra a instituição? 

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 instituição? (Bisavô, avô, filho, neto, 

bisneto)  

B) Roteiro geral  
1. A instituição possui acordo societário ou outros documentos que formalizem 

as relações entre os membros (acordos), em havendo:  

a. Os acordos estão disponíveis para todos os membros?   

b. Quais os principais objetivos do acordo? (Garantir um plano de 

sucessão; garantir a perenidade da instituição; disciplinar a entrada e 

saída de membros)  
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c. Existem membros minoritários fora dos acordos?   

d. Os acordos garantem aos membros o direito de indicar diretores?   

e. Os acordos preveem critérios para destinação dos lucros?  

f. Os acordos preveem regras estabelecendo quórum mínimo qualificado 

para a tomada de decisões relevantes pelos membros?   

g. Os acordos preveem direitos de preferência em caso de alienação de 

controle?   

h. Os acordos preveem o tag along (venda conjunta em caso de 

alienação de controle)?   

i. Os acordos preveem que, em caso de venda da instituição, sua 

avaliação seja feita com base econômica e não contábil?   

2. Existem reuniões periódicas entre os membros para divulgação interna dos 

atos de gestão relevantes ou definição de questões estratégicas?  

3. O planejamento e a gestão da instituição consideram os interesses de partes 

interessadas além dos membros? Quais partes interessadas foram 

consideradas?  

4. Existe um Conselho de Administração formalmente estabelecido e em 

funcionamento? (Não se refere a Conselho Consultivo)  

a. Os papéis do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva são 

formalmente distintos?   

b. O presidente do Conselho de Administração e o presidente da Diretoria 

Executiva (CEO) são pessoas diferentes?   

c. O presidente da Diretoria Executiva (CEO) é membro do Conselho de 

Administração?   

d. Existem comitês do Conselho de Administração formalizados?  

e. Quais comitês? (Auditoria; Remuneração; Outros)   

f. Quantos membros esse Conselho de Administração possui?   

g. Qual o número de conselheiros independentes?   

h. Qual a frequência das reuniões do Conselho de Administração?  

i. Existe outro membro da Diretoria Executiva além do presidente 

executivo (CEO) que seja membro do Conselho de Administração?   

j. É feita uma avaliação formal do desempenho do Conselho e de cada 
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um dos conselheiros anualmente?  

k. A instituição utiliza, mesmo que informalmente, a assessoria de 

especialistas externos para auxiliar o Conselho de Administração em 

questões relevantes? 

l. Quais tipos de assessorias? (Finanças; Jurídica; Estratégica; Outros)   

m. A instituição divulga a remuneração do Conselho e Administração e a 

remuneração de sua Diretoria separadamente, em dois blocos?  

5. A instituição possui Conselho Consultivo instalado?   

6. Existe plano de sucessão formalizado para o atual presidente da Diretoria 

Executiva (CEO)?  

a.  Existe plano de sucessão formalizado para os demais diretores? 

7. A instituição possui auditoria interna ou a auditoria interna se reporta 

diretamente ao Conselho de Administração? 

8. A instituição prepara e publica relatório anual?  

a. A instituição divulga relatório anual às suas principais partes 

interessadas (stakeholders)? 

b. A instituição publica relatório anual na Internet? 

c. 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 instituição tem website?  

a. Os dados publicados incluem: história; composição societária; 

princípios e valores; práticas adotadas de governança corporativa   

10. A instituição possui sistemas de controles internos?  

a. Descrição dos controles internos: administrativos/financeiros; recursos 

humanos; TI; alçadas; estratégicos; normatização e padronizações de 

processos; Outros.  

11. A instituição publica demonstrações financeiras?   

a. As demonstrações financeiras da instituição são auditadas por 

auditoria externa?   

b. Os pareceres são publicados juntamente com as referidas 



	 168 

demonstrações financeiras?   

c. Recebeu parecer da auditoria independente sem ressalvas nos últimos 

5 anos?   

d. A auditoria externa independente se reporta ao Conselho de 

Administração?  

12. A instituição dispõe de Conselho Fiscal em funcionamento?  

a. A maioria dos membros é indicada pelos sócios controladores?  

13. A instituição possui código de conduta por escrito e aprovado pelo Conselho 

de Administração?  

14. Existe uma prática clara de separação entre os ativos pessoais dos membros 

da instituição e os ativos da instituição?  

15. Existem regras escritas para o tratamento de transações onde exista conflito 

de interesses?  

a. Essas regras estipulam que sejam feitas em condições de equidade 

em relação ao mercado?  

b. Essas regras proíbem empréstimos em favor do controlador e de 

outras partes relacionadas? 

16. A instituição possui Conselho de Família instalado?  

17. A instituição 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 instituição? 

20. Em qual(is) órgão(s) os membros da família atuam na instituição?  

a. Conselho de Família, Conselho Societário, Conselho de Administração, 

Direção Executiva, membros empregados?   

b. Citar um ou mais casos dependendo da organização.  

21. Qual o estágio de atuação de membros da família na instituição?  

a. 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 a seguir?  
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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 no item acima por você(s) para o fator sucessão? 

25. O risco de sucessão está na:  

a. Ausência de um plano formal de sucessão;  

b. falta de preparação das competências necessárias dos sucessores; 

c. indefinição da continuidade do negócio; 

d. indefinição da perpetuidade do negócio; 

e. na falta de profissionalização da administração e gestão; 

f. na potencial ausência dos dirigentes; 

g. na potencial ausência dos membros da família.  

 
Fonte: adaptado pelo autor a partir de ________. (2008). Guia prático de governança corporativa - 
Apêndice 3: Questionário sobre os padrões de referência de Governança Corporativa. Brasília: 
IBGC.. 
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Apêndice B – Roteiro de Entrevistas Aplicadas aos Membros da Família que 
não Atuam na Gestão da IES 

 

Roteiro geral  
1. Qual o seu ponto de vista a respeito da história da IES e qual a importância 

dela para você? 

2. Como você percebe o atual cenário do setor em que a organização está 

inserida? Você percebe que houve necessidade de modernização na gestão 

da IES? 

3. Qual seu ponto de vista em relação à recente sucessão? Você percebe que 

ela já ocorreu? Se sim, como você acha que ela ocorreu? Acredita que houve 

preparação? 

4. Você considera que o sucessor possui legitimidade para ocupar o cargo? 

Explique. 

5. Você considera que os valores e a cultura do fundador foram passados? 

Explique. 

6. Você sente que ainda há influência do fundador sobre a gestão atual? 

Explique. 

7. Você sabe o que é governança corporativa (GC)? Conhece seus princípios? 

Conhece os órgãos de governança? E compliance? Você considera essas 

práticas importantes para a gestão? Você acredita que a IES atua em 

conformidade a essas práticas? 

8. Você acredita que um Conselho de Família poderia auxiliar nas questões 

entre a família e o negócio ou auxiliar na promoção da discussão entre estes? 

9. E em relação às sucessões futuras? Você conhece riscos associados a esse 

fator? E suas atividades de controle? Você sente que já existe preparação por 

parte da instituição para as próximas sucessões?  

10. A presente entrevista trouxe algum insight para você? 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 


