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1 INTRODUÇÃO 

 

A empresa familiar é uma das mais antigas formas de negócio surgidas ao longo da 

evolução da humanidade (LEA, 1991). Porém, somente a partir da década de 1960 surgiu um 

número expressivo de estudos científicos sobre as empresas familiares. Ultimamente, o tema 

tem sido muito discutido tanto na esfera acadêmica quanto no meio empresarial (LEONE, 

1992). 

Gersick et al. (1997) afirmam que as empresas familiares representam 80% de todas 

as empresas do mundo. No Brasil, em particular, essas empresas geram mais de 1,6 milhão de 

empregos diretos (ROCHA, 2002). Além disso, as micros e pequenas empresas brasileiras são 

responsáveis por mais de 60% dos empregos formais de acordo com SEBRAE1, portanto, elas 

desempenham um papel extremamente significativo para a economia nacional . 

Apesar da importante participação econômica e da crescente abrangência, pode-se 

verificar que a empresa familiar apresenta uma série de problemas intrínsecos à sua natureza, 

os quais, em última análise, refletem-se em um ciclo de vida inferior aos de outros tipos de 

organização (VIDIGAL, 1996).  

Em linhas gerais, a empresa familiar distingue-se das demais não por diferenças em 

suas estruturas organizacionais, mas sim por ter embutido em seu próprio escopo uma área na 

qual se confundem três dimensões distintas: a empresa, a família e a propriedade. 

O antagonismo entre as duas instituições (família e empresa) é colocado à prova 

quando o papel do profissional técnico, racional e objetivo confunde-se com o papel familiar, 

afetivo, subjetivo, decorrente do entrelaçamento da história de vida pessoal. A instituição 

família demonstra aspectos de intensa afetividade que marcam as relações entre os membros, 

além da indissolubilidade do vínculo existente. 

Outro ponto importante para se compreender a dinâmica de uma empresa familiar no 

Brasil é o estudo de sua história fortemente influenciada pelos traços culturais dos imigrantes. 

Segundo Gorgati (2000), a empresa familiar nasceu com as capitanias hereditárias, onde se 

vivia em um ambiente protecionista e cartorial criado pela Coroa portuguesa. Esse momento 

histórico imprimiu o estilo da empresa familiar brasileira que persiste até hoje. 

                                                 
1  Estudos e pesquisas do Sebrae. Disponível em: www.sebrae.com.br/customizado/estudos-e-pesquisas/estudos-
e-pesquisas/boletim-estatistico-das-mpe. Acesso em 30 nov. 2007.  
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A onda de imigração européia do século XIX e metade do século XX foi responsável 

por um ciclo econômico importante do Brasil e por trás desse ciclo econômico encontrava-se 

um empreendedor que abandonava seu conforto conhecido em busca de terras desconhecidas. 

Assim, a ascensão social conseguida através do trabalho árduo, da luta contra dificuldades, 

gerou um apego sentimental ao patrimônio, o que produziu grande aversão à divisibilidade da 

propriedade. 

Esse apego à propriedade predomina ainda hoje em grande parte das empresas 

familiares brasileiras, reforçando o modelo de gestão patriarcal, com poder absoluto, 

inquestionável, indivisível e insubstituível. A passagem para um modelo de gestão mais 

descentralizado, com delegação de poder, responsabilidade e, sobretudo, monitoramento 

eficiente e planejamento, é a chave para um crescimento equilibrado e promissor, se 

constituindo um dos grandes desafios à empresa familiar brasileira (GORGATI, 2000). O 

autor complementa (p.21): 

Em conjunto, sentimentalismo, protecionismo e paternalismo caracterizam 
fortemente a gestão de inúmeras empresas familiares brasileiras, sejam 
elas grandes ou pequenas. Constituem parte significativa das fraquezas de 
nossos empreendimentos que devem ser combatidas por reformas que 
busquem melhor competitividade e adequação ao contexto contemporâneo. 

 

Pensando nos conflitos existentes na empresa familiar é que se buscou apresentar o 

estudo das três dimensões (família, propriedade e gestão), que teve como conseqüência a 

formulação teórica do conceito de desenvolvimento tridimensional da empresa familiar. 

Embora esse conceito esteja presente em diversos estudos (BERNHOEFT, 1989, COHN, 

1991, LODI, 1989), sua formalização aparece em GERSICK et al. (1997)  que de forma 

abrangente fornece ferramentas de compreensão dos mecanismos de funcionamento de uma 

família empresária.  

Esses autores apresentaram o modelo de três círculos e o ciclo de vida das empresas 

como ferramenta de compreensão da fonte de conflitos interpessoais, dilemas de papéis, 

prioridades e limites em empresas familiares. 

Observando essa problemática referente aos conflitos familiares, sua origem e os 

números que apresentam esse alto grau de mortalidade dessas empresas, buscou-se analisar 

uma tecnologia que pudesse administrar essas tensões de forma a favorecer a longevidade 

desse tipo de empresa. 
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Surge então o objetivo principal deste trabalho que foi analisar os aspectos teóricos 

relacionados à governança corporativa que podem contribuir para a sobrevivência das 

pequenas e médias empresas familiares brasileiras.  

A governança corporativa está relacionada à gestão de uma organização, sua relação 

com os acionistas (shareholders) e demais partes interessadas (stakeholders) como os 

clientes, funcionários, fornecedores, comunidade, entre outros. Sua essência está baseada em 

mecanismos de solução de conflito, decorrente da assimetria informacional e de conflitos de 

interesses entre as partes envolvidas. Ela pode ser compreendida como um conjunto de 

mecanismos internos e externos que visam harmonizar a relação entre o principal (acionistas) 

e o agente (gestores) (SILVEIRA, 2002).  

Como mecanismos internos para o alinhamento dos interesses, podem-se exemplificar 

a atuação do conselho de administração e o Family Offices. Já como mecanismos externos, 

podem-se ressaltar a obrigatoriedade da divulgação de informações periódicas sobre a 

companhia, a presença de um mercado de aquisição hostil e a existência de um mercado de 

trabalho competitivo.  

A preocupação com o tema de governança corporativa nas empresas vem de longa data. 

Mas uma ação mais concreta com relação a esse tema começou a ser encaminhado no início 

da década de 1990 (BERNHOEFT e GALLO, 2003).  

A adoção de algumas práticas para o aprimoramento da governança corporativa é 

recomendada pelos agentes de mercado. Essas práticas são descritas em diversos “Códigos 

das Melhores Práticas de Governança Corporativa”, cujo objetivo é criar esses mecanismos 

corporativos para harmonizar as relações entre acionistas e gestores.  

No Brasil um bom exemplo desse agente é o Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa2, que publicou em 2001, um código das melhores práticas de governança 

corporativa. No Reino Unido, o Comitê de Assuntos Corporativos (Company Affairs 

Committee), do Instituto dos Diretores (Institute of Directors), produziu um conjunto 

altamente normativo de diretrizes a respeito de práticas para conselhos de administração. Nos 

Estados Unidos, a instituição Membro de Conselho de Administração Corporativo (Corporate 

Board Member) fundou um Conselho Acadêmico (Academic Counsil) que recentemente 

publicou um relatório denominado Tendências emergentes em governança corporativa 

(Emerging trends in corporate governace), onde se “identificam as tendências da governança 

                                                 
2 O código do IBGC se encontra no anexo A 
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corporativa ao longo das quais os conselhos de administração devem navegar atualmente e no 

futuro” (NEUBAUER E LANK,1998).  

As bolsas de valores, outros órgãos reguladores e associações de profissionais e 

industriais promulgam também seus princípios de boa governança corporativa. Atualmente, 

há consultores cuja especialidade é aconselhar sobre como fazer com que seus conselhos de 

administração sejam mais eficientes, eficazes e legítimos aos olhos de todos os que têm 

interesse no negócio. Diante deste cenário, percebe-se que a governança corporativa está se 

configurando como um tema bastante em evidência. 

No entanto, com relação às empresas familiares, o cenário é um pouco diferente. Os 

vários estudos sobre o tema ainda têm um foco pequeno no que se refere à governança em 

empresas familiares, e ínfimo se tratando de empresas de pequeno e médio porte. Atualmente 

há uma crescente conscientização por parte de famílias proprietárias de empresas, com relação 

ao fato de que boas práticas de governança corporativa são aplicáveis a qualquer tipo de 

empreendimento (ÁLVARES ET AL., 2003).  

Além de a governança corporativa ressaltar a importância dos conselhos de 

administração na gestão, os princípios de governança também versam sobre as atribuições da 

diretoria executiva, da auditoria externa, princípios de ética e, no caso da governança familiar, 

os protocolos de família, os acordos de sociedade, Family Offices, entre outros.  

 

1.1 FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA 

 

A formulação do problema desta dissertação foi baseada na busca de uma tecnologia 

que auxiliasse na administração dos conflitos familiares e que favorecesse na longevidade 

dessas empresas, em face da grande problemática e mortalidade apresentada para esse tipo de 

empresa. Pensando nisso, buscou-se responder a seguinte pergunta: De que forma a 

governança corporativa pode contribuir para a longevidade das empresas familiares no 

Brasil?  

Outrossim, o presente estudo analisou os valores, conceitos, origens e ferramentas da 

governança corporativa, mostrando as características das empresas familiares no Brasil, seu 

ciclo de vida, a problemática existente neste tipo de gestão, e identificou quais os mecanismos 

de governança que podem ser aplicados pelas empresas familiares a fim de contribuir sua 
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sobrevivência no longo prazo.  Para tanto, adotou-se como método de estudo a pesquisa 

qualitativa de caráter exploratório e não-experimental.  

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 OBJETIVO FINAL 

 
O objetivo final deste estudo foi analisar os aspectos teóricos relacionados a 

governança corporativa que podem contribuir para a sobrevivência das pequenas e médias 

empresas familiares brasileiras.  

1.2.2 OBJETIVOS INTERMEDIÁRIOS 

 
Os objetivos intermediários foram: 

• examinar os conflitos e a problemática existente na empresa familiar no Brasil; 

• investigar a importância do processo de sucessão familiar atrelada aos mecanismos de 

governança; 

• alertar sobre alguns mecanismos internos de governança corporativa essenciais para a 

administração de conflitos familiares, dos problemas de representatividade na gestão e da 

assimetria de informação. 

 

1.3 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

Neste estudo buscou-se delimitar e limitar o conceito de empresa familiar para evitar 

maiores controvérsias quanto ao objetivo final deste trabalho, uma vez que existem inúmeros 

conceitos fundamentados em fatores diversos como será visto adiante. Por isso, adotou-se como 

premissa, que uma empresa pode ser familiar desde sua primeira geração. O fato de uma ou 

mais famílias deter o controle do negócio e participar da sua gestão permite que a empresa se 

caracterize como familiar, mesmo que ainda em sua primeira geração, liderada pelo(s) 

fundador(es). Nessas condições, a empresa familiar passa pelo processo de sucessão de 

comando, o que se enquadra na definição da maioria dos autores, exceto se vendida a terceiros 

ou extinta antes que ocorra a sucessão.  

Do ponto de vista do grau de influência na gestão e controle das empresas familiares 

em geral, este estudo adotou a tipologia de empresa familiar tradicional dada por Lethbridge 
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(1997) que corresponde às empresas de capital fechado, pouca transparência administrativa e 

financeira, no qual a família exerce um domínio completo sobre os negócios.  Quanto ao porte 

da empresa familiar, o estudo considerou as empresas de pequeno e médio porte. Para 

caracterizá-las foi considerada a classificação da empresa apresentada pelo BNDES3:  

 

• Pequenas Empresas: receita operacional bruta anual ou 

anualizada superior a R$ 1.200 mil (um milhão e duzentos mil reais) 

e inferior ou igual a R$ 10.500 mil (dez milhões e quinhentos mil 

reais).  

• Médias Empresas: receita operacional bruta anual ou anualizada 

superior a R$ 10.500 mil (dez milhões e quinhentos mil reais) e 

inferior ou igual a R$ 60 milhões (sessenta milhões de reais). 

 

Com relação à definição operacional da governança corporativa, o foco é dado nos 

valores e nos mecanismos internos importantes para a diminuição dos conflitos de interesses e 

da assimetria de informação. Além disso, o estudo não abordou os mecanismos externos para 

a diminuição destes conflitos como a presença de um mercado de aquisição hostil, a 

existência de um mercado de trabalho competitivo e o ativismo dos investidores 

institucionais. 

 

1.4 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

O estudo científico das empresas familiares ainda é recente e obteve uma maior ênfase 

a partir de meados da década de 1970 em virtude da grande importância socioeconômica que 

este tipo de organização passou a desempenhar. Conforme afirmações de Davel e Colbari 

(2000) quanto ao aumento significativo do interesse por organizações recortadas pela 

dinâmica familiar, a verdade sobre o número total de pesquisas acerca do tema ainda é 

pequeno. Tal informação é sustentada por Bethlem (1994) e Silva et al. (1999). 

                                                 
3 Classificação de porte de empresa. Disponível em: http://www.bndes.gov.br/clientes/porte/porte.asp. Acesso 
em 30 de nov. 2007.  
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Segundo estimativas do SEBRAE4, existem aproximadamente 3 milhões e meio de 

micro, pequenas e médias empresas no Brasil, das quais 1,9 milhão são microempresas. 

Porém, apenas 30% das empresas sobrevivem por mais de cinco anos (Romero 1999).  

Apesar da relevância econômica, a empresa familiar é permeada por um antagonismo 

de interesses e ações, ou seja, de um lado concentrando-se nos valores, motivações e política 

(racionalidade substantiva), e de outro, orientada para o mercado e ações liberadas das 

premissas ético-valorativas (racionalidade instrumental). Este antagonismo torna a empresa 

familiar um tipo peculiar de organização. 

Um bom sistema de governança ajuda a fortalecer as empresas, reforça as 

competências para enfrentar novos níveis de complexidade, amplia as bases estratégicas da 

criação de valor, é fator de harmonização de interesses e, ao contribuir para que os resultados 

corporativos se tornem menos voláteis, aumenta a confiança dos investidores e torna-se fator 

coadjuvante do crescimento econômico (ANDRADE E ROSSETTI, 2006). 

Álvares et al. (2003), Bernhoeft e Gallo (2003) e Lodi (2000), afirmam que a 

governança corporativa apesar de já estar em uso há 10 anos nos países avançados, ainda é 

novo no Brasil e, ao longo dos últimos anos, apareceram diversas definições e aplicações, o 

que torna mais relevante a contribuição desta pesquisa para o tema da boa governança.  

De acordo com Álvares et al. (2003), se há poucas informações a respeito de 

governança corporativa, existem menos ainda informações sobre governança familiar de 

negócios. Apenas nos últimos cinco anos, aproximadamente, é que certos acadêmicos e 

consultores voltaram suas atenções para a família dona de negócios e perceberam que, da 

mesma forma que as empresas necessitam de boa governança, as famílias proprietárias 

também precisam.  

Desta forma, o presente trabalho tornou-se relevante, pois se propõe a contribuir 

academicamente com o tema de governança familiar, tema este, considerado carente pelos 

especialistas da área. 

 

1.5 PREMISSAS DO ESTUDO 

Para este estudo foi adotada como premissa básica que a empresa familiar possui 

uma dinâmica própria que envolve três dimensões, como aquela apresentada por Gersick et al. 

                                                 
4 Estudos e pesquisas do Sebrae. Disponível em: www.sebrae.com.br/customizado/estudos-e-pesquisas/estudos-
e-pesquisas/boletim-estatistico-das-mpe. Acesso em 30 de Nov. 2007.  
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(1997), ou seja, as dimensões: família, empresa e propriedade. Assim, essa dinâmica da 

empresa familiar estabelece diferentes instâncias de poder e interesses divergentes que geram 

a maioria das dificuldades existentes na empresa familiar, comprometendo a sua 

sobrevivência em longo prazo.  

 

1.6 NATUREZA E MÉTODO DO ESTUDO 

Para classificação da pesquisa, toma-se como base a taxionomia apresentada por 

Vergara (2006), que a classifica em relação a dois aspectos: quanto aos fins e quanto aos 

meios.  

Quanto aos fins, tratou-se de uma pesquisa exploratória, pois segundo a autora este 

tipo de pesquisa é realizado em área na qual há pouco conhecimento acumulado e 

sistematizado.  

De acordo com Selltiz, Wrightsmann e Cook (1974), os estudos exploratórios são 

adequados quando não há preocupação com generalizações, mas com a aplicação da 

compreensão do fenômeno, o essencial é descobrir idéias e intuições. Tal compreensão é 

estendida pela visão de Gil (1995) ao dizer que as pesquisas exploratórias permitem 

esclarecer conceitos e idéias. 

Este estudo é predominantemente exploratório, uma vez que se procurou analisar os 

aspectos teóricos relacionados à governança na empresa familiar que favorecessem na 

longevidade deste tipo de empresa. Portanto, trata-se de uma pesquisa qualitativa do tipo 

exploratório e não-experimental, pois não houve manipulação, ou seja, não houve 

tentativa deliberada e controlada de produzir efeitos diferentes através de manipulações, 

assim, as relações entre os fenômenos foram analisadas sem intervenção experimental.  

Quanto aos meios, a pesquisa foi bibliográfica, conforme Vergara (2006, p 48):  

 

Pesquisa bibliográfica é o estudo sistematizado desenvolvido com base em 

material publicado em livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, isto é, 

material acessível ao público em geral. 

 

Este estudo compreendeu a coleta de conteúdos bibliográficos referente à empresa 

familiar no Brasil e a governança corporativa.  
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1.7 ESTRUTURAÇÃO DOS TÓPICOS 

Esta dissertação é composta de mais três capítulos, além deste. O capítulo 2 compreende 

o referencial teórico, no qual são apresentados os conceitos sobre a empresa familiar e da 

multifamiliar, aspectos relevantes da cultura brasileira que afetaram a origem da empresa 

familiar, o modelo de desenvolvimento das empresas familiares e os aspectos da sucessão 

neste tipo de empresas. Quanto à governança corporativa são apresentados os conceitos, 

origens, valores e os aspectos da governança corporativa no Brasil.  

O capítulo 3 se encarrega de apresentar alguns estudos existentes sobre os mecanismos 

de governança familiar no Brasil e o capítulo 4 apresenta as conclusões, as proposições e 

recomendações para futuras pesquisas. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A EMPRESA FAMILIAR 

 

A primeira dificuldade ao se estudar a empresa familiar diz respeito a sua própria definição, 

uma vez que existem inúmeros conceitos, fundamentados em fatores diversos (um compêndio destes 

pode ser encontrado em Silva et al. (1999).  

De modo geral, são duas as vertentes principais nas quais são baseadas as diferentes definições 

de empresas familiares: a propriedade e a forma como se dá a relação entre família e empresa 

(CASTRO et al., 2001). Silva et al. (1999) apresentam um conceito para empresa familiar, no qual a 

empresa deve reunir simultaneamente as seguintes características:  

 

• A família deve possuir propriedade sobre a empresa, podendo assumir propriedade total, 

majoritária ou controle minoritário; 

• A família deve influenciar nas diretrizes da gestão estratégica da empresa; 

• Os valores da empresa são influenciados ou identificados com a família; 

• A família determina o processo sucessório da empresa.  

 

Independentemente da definição, as organizações familiares têm sido estudadas, ao longo do 

tempo, sob diferentes abordagens, tais como a abordagem social e a abordagem administrativa. O 

enfoque social deste tipo de organização concentra-se em aspectos imateriais, simbólicos e culturais da 

vida organizacional, relacionando-se aos aspectos do universo familiar. O enfoque administrativo 

compreende dimensões materiais e estudos voltados para questões como sucessão, ciclos de vida, 

profissionalização, estratégia e processos de gestão. 

Davel e Colbari (2000) resumem que o início dos estudos científicos (que norteiam a 

abordagem administrativa) ocorreu na década de 1950 e foi marcado pela identificação dos principais 

problemas de sucessão nas pequenas empresas em crescimento. Este também foi o assunto mais 

importante das duas décadas seguintes e, a partir da década de 1980, o estudo e a pesquisa sobre 

empresas familiares se diversificaram, passando a englobar aspectos diversos à questão sucessória, 

além de consolidar o tema sobre empresas familiares a partir de publicações específicas e da criação 
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de algumas associações, tais como a Canandian Association of Family Enterprise, em 1983; o Family 

Firm Institute e a revista Family Business Review, em 1984; o Family Business Research, em 1988; o 

Family Business Network, em 1989;e o Instituto da Empresa Familiar, em 1997, no Brasil. Até a 

década de 1990 os estudos sobre empresas familiares tratavam dos aspectos relacionados à gestão e às 

dinâmicas familiares e ainda, à interação entre ambos. O aspecto de propriedade ainda não ocupava 

um papel significante para relevância desse tema.  

Para Lanzana e Constanzi (1999), a empresa familiar pode ser analisada por três vertentes. A 

primeira é que a empresa familiar passou a ser sinônimo de um passado romântico do capitalismo, 

marcado por empreendedores, sonhadores e aventureiros, os quais foram responsáveis pela criação de 

negócios bem sucedidos e pujantes. A segunda é que ela sempre foi caracterizada pela má gestão 

empresarial, excessiva centralização das decisões e conflitos familiares constantes, o qual se torna 

inviável sua sobrevivência em uma economia cada vez mais competitiva. A terceira é que a empresa 

familiar está passando por um processo de adaptação e terá sempre garantida sua posição na economia 

nacional. 

Esta última vertente é a que mais representa a importância econômica das empresas 

familiares, com grande concentração de empresas de micro e pequeno porte e que geram grande 

volume de empregos e fazem a economia nacional se movimentar. Segundo Leite (2002), as empresas 

familiares exercem relevante importância econômica e social em vários países e, no Brasil, são 

responsáveis por 90% dos negócios e empregam mais de 60% da força de trabalho. Esse autor afirma 

ainda que é no núcleo familiar que os negócios se desenvolvem, paradigma este que não vai se alterar 

visto que  milhares de empresas estão nascendo hoje e consolidando um movimento demográfico 

empresarial em um ciclo de criação contínuo e sem fim, como revelam as estatísticas publicadas pelo 

SEBRAE5. 

A empresa familiar tem origem numa organização controlada e dirigida por um 

empreendedor, geralmente o proprietário, que inicia o processo de formação do empreendimento por 

meio de sonhos profissionais, com o empenho e o investimento pessoal, apoiado ou não pelos 

parentes. A maioria nasce do trabalho conjunto de um casal que reúne economias e gerencia o 

empreendimento e a família, ou irmãos que, desde criança, aprendem o negócio idealizado pelos pais. 

Assim é o encaminhamento das empresas familiares, as quais diversificam a demografia de empresas 

em qualquer país, em tamanho e idade numa dinâmica peculiar (GERSICK ET AL., 1997). 

                                                 
5 Demografia de empresas - estudos da população de empresas, a quantificação de seus movimentos (criação e 
encerramento), a definição da expectativa de vida a partir do porte e das atividades das novas empresas, a 
pirâmide etária e outros (www.sebrae.com.br/ued/demo_emp.htm). 
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Muitas são as vantagens das empresas familiares, mas na literatura ainda há conflito 

conceitual em relação a sua definição.  

 

Donnelley (1964) foi o primeiro a conceituar empresa familiar:  

 

Uma empresa familiar é aquela que se identifica com uma família a pelo menos 
duas gerações e quando essa ligação resulta numa influência na política geral da 
empresa e nos interesses e objetivos da família.(p. 94). 
 

Bernhoeft (1989) buscou adequar o conceito americano, apresentado por Donnelley, à 

realidade brasileira. Ele aponta algumas características que tornam uma organização familiar nos 

moldes brasileiros que são: confiança mútua, estreitos laços afetivos influenciando os comportamentos 

e as decisões empresariais, valorização da antiguidade nos critérios de promoção dos funcionários, 

exigência de dedicação com expectativa de fidelidade e postura severa do gestor. Essas características 

demonstram dificuldades gerenciais em separar o emocional do racional e onde jogos de poder entre 

membros da família são aceitos em função da boa administração da empresa.  

Lodi (1998) complementa às colocações de Bernhoeft (1989) e de Donnelley (1964). Para ele 

a empresa familiar é aquela em que a sucessão da diretoria está ligada ao fator hereditário, e os valores 

institucionais da firma se identificam com o sobrenome da família empresária ou com a figura do 

fundador. Assim, o conceito nasce com a segunda geração de dirigentes, pois, enquanto está nas mãos 

do fundador, é apenas um negócio pessoal. O autor argumenta que o empreendimento com um 

fundador sem herdeiros não é uma empresa familiar, nem aquela em que a família apenas investe o 

dinheiro sem exercer cargos de administração ou influência na gestão. 

A empresa familiar para Grzybovski (2002), que segue a interpretação de Lethbridge (1997), 

corresponde a um estereótipo da instituição de capital fechado, de modelo burocrático, com pouca 

transparência administrativa e financeira e um sistema de tomada de decisões centrado na figura da 

pessoa que representa o poder, para onde convergem as regras que seguem os integrantes da família na 

empresa. Longenecker, Moore e Petty (1997), ao mencionarem a expressão “empresa familiar”, 

deixam subentendido que há um envolvimento de dois ou mais membros de uma família na vida e no 

funcionamento da empresa e que este envolvimento varia de tempo integral à parcial. 

 

2.1.1 A EMPRESA MULTIFAMILIAR  

 
Bernhoeft e Gallo (2003) caracterizam esse tipo de empresa como sociedade 

multifamiliar, ou seja, a sociedade em que sócio-fundadores da primeira geração não possuem 
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vínculos familiares.  Esta empresa se caracteriza pela distribuição de tarefas, pela relação de 

confiança que constroem entre si e pela criação de vínculos que podem ser mais fortes que 

apenas aqueles provocados por afeto familiar, especialmente pela liberdade de escolha, o que 

lhes permitiram construir relações de muita cumplicidade.  

Um desafio inerente a este tipo de empresa é referente ao processo sucessório, pois, 

segundo os autores, existem características diferentes daquelas observadas na típica empresa 

familiar, como, por exemplo, as diferenças culturais existentes entre os sócios. Assim, quando 

uma empresa é constituída por vários sócios existe uma maior probabilidade de que sua 

história tenha diferentes versões, o que poderá significar para os herdeiros diferentes 

percepções sobre o papel que seu pai e os demais sócios representaram na construção do 

empreendimento. 

 

2.1.2 ASPECTOS DA CULTURA BRASILEIRA E A ORIGEM DA EMPRESA 
FAMILIAR 

 
De acordo com Gorgati (2000), a empresa familiar nasceu com as capitanias 

hereditárias. Naquele primeiro momento, a transferência de controle e propriedade se dava de 

forma hereditária, obrigatoriamente para o primogênito, o que eliminava a questão de escolha 

na sucessão do negócio e os problemas advindos da divisão das terras. Posteriormente, 

entretanto, a idéia de uma transição que atendesse às necessidades dos herdeiros de forma 

mais igualitária viria a prevalecer, trazendo a contrapartida da possibilidade de divisão e bens 

da família. 

O segundo estágio da empresa familiar brasileira teve início com a distribuição de 

terras das capitanias hereditárias para indivíduos interessados em empreender projetos de 

plantio de cana e instalação de engenhos de açúcar. Esses empreendedores recebiam o direito 

de exploração da terra e partiam para o interior do país a fim de estabelecer seus domínios e 

iniciar a plantação de cana-de-açúcar e produção do açúcar em seus engenhos. Assim, nascia 

a primeira classe de empreendedores legítimos, os senhores de engenho, que formavam seus 

patrimônios à custa de coragem e determinação contra as adversidades, como na típica 

descrição de um empreendedor.  

O mesmo modelo de colonização se observou 200 anos mais tarde com o surgimento 

do ciclo do café e das grandes lavouras no estado de São Paulo, o que deu origem à classe dos 

“barões do café”, a elite econômica do país por muito tempo. Novamente, o empresário 
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brasileiro reunia as características de credulidade, bravura e persistência do empreendedor, 

resultando em poder absoluto, não só econômico, mas também político (GORGATI, 2000). 

A onda de imigração européia do final do século XIX e início do século XX foi 

responsável pelo próximo ciclo econômico importante do Brasil, que foi a indústria, e pelo 

início de uma nova fase da empresa familiar. O melhor impulso de nossa indústria se daria 

décadas mais tarde durante e após a Segunda Guerra Mundial, com o grande desenvolvimento 

da indústria bélica. A perseguição aos judeus promovida, sobretudo, pelo nazismo, acabou por 

trazer imigrantes de melhor formação e experiência profissional, que seriam os responsáveis 

por um ciclo de grandes avanços técnicos e tecnológicos em nossa indústria. 

Bernhoeft e Gallo (2003) afirmam que as histórias das famílias empresárias no Brasil 

possuem origens e características muito próprias e, no caso brasileiro, confirmam que a 

maioria das nossas empresas tem sua história inicial vinculada à figura de um imigrante que, 

em algum momento da sua vida, fugiu de uma realidade adversa e chegou ao novo país sem 

grandes recursos materiais.  

Além disso, esses autores salientam que a característica do empreendedor brasileiro 

está muito mais apoiada em variáveis e características emocionais do que em qualquer lógica 

ou visão estratégica e é por essa razão, que boa parte desses fundadores empreendedores não 

consegue fazer uma distinção entre família, propriedade e empresa. 

Sentimentalismo, protecionismo e paternalismo caracterizam fortemente a gestão de 

inúmeras empresas familiares brasileiras, sejam elas grandes ou pequenas e constituem parte 

significativa das fraquezas de nossos empreendimentos que devem ser combatidas por 

reformas que busquem melhor competitividade e adequação ao contexto contemporâneo 

(GORGATI, 2000). 

A visão patrimonialista provoca as grandes incoerências da empresa familiar, como 

por exemplo, o autoritarismo, o nepotismo, o uso da confiança pessoal e não da competência 

para a escolha de colaboradores e o paternalismo como forma de relacionamento com os 

empregados. Este patrimonialismo pode levar a empresa ao fracasso, porém, não é sempre 

assim que ele se manifesta. Quase sempre ele é atenuado e disciplinado por diversos 

condicionantes, sob a forma de valores sociais. Mesmo assim, o patrimonialismo torna a 

empresa familiar vulnerável nos momentos de grandes transições, e que podem ser 

considerados ritos de passagem que marcam etapas na vida da empresa (GONÇALVES, 

2000). 
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A ascensão social lograda através do trabalho árduo, com muita luta, e apoiada apenas 

por familiares próximos, gerou um apego sentimental à propriedade, o que produziu grande 

aversão à divisão do patrimônio. Esse apego à propriedade predomina ainda hoje em grande 

parte das empresas brasileiras, reforçando o modelo da gestão patriarcal, com poder absoluto, 

inquestionável, indivisível e insubstituível. A passagem para um modelo de gestão 

descentralizada, com delegação de poder e responsabilidade e, sobretudo, monitoramento 

eficiente, é a chave para um crescimento equilibrado e promissor e se constitui num dos 

maiores desafios à empresa familiar (GORGATI, 2000). 

Bernhoeft e Gallo (2003) apresentam que é possível observar que mesmo nas 

chamadas “economias mais maduras” o modelo empresarial inicia com pequenas empresas 

familiares e posteriormente evoluem para uma estrutura societária impessoal. Desta forma, a 

sua coesão decorrerá de vínculos morais e emocionais como parte da composição de um 

grupo com uma origem comum, que é a família e sua história.  

Com base nessas colocações, os autores demonstram duas indicações importantes:  

 

• Todo o fundador não deixa para seus descendentes apenas a propriedade. Ele torna 

seus herdeiros em sócios que não se escolheram e os transforma em membros de uma família 

empresária Esses fatores transformam esse processo mais complexo e a maioria dos herdeiros, 

bem como suas famílias, não está preparada para esse desafio. 

• O surgimento de um modelo empresarial forte dependerá, em grande parte, da própria 

maneira como seus empresários criarão e conduzirão sua filosofia de negócios.  

 

De acordo com Bernhoeft e Gallo (2003, p. 9): 

 

Tornar uma família comum em uma família empresária é um grande 
desafio que vai muito além do que muitos fundadores conseguem 
compreender. Bem mais importante do que educar herdeiros para que se 
habilitem profissionalmente para funções executivas, torna-se importante 
prepará-los para o papel de acionistas. Sem perderem seus vínculos 
afetivos, emocionais e os valores comuns, será determinante para a 
continuidade e o crescimento de uma empresa familiar que eles se 
capacitem para o desafio de agregar valor ao capital. 
 

2.1.3 A PROBLEMÁTICA QUE ENVOLVE A EMPRESA FAMILIAR 

 
Álvares et al. (2003) expõem que estudos em vários países têm mostrado que poucas 

empresas familiares apresentam história de longevidade, onde somente a minoria consegue 
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chegar à segunda geração sob o controle familiar da fundadora. Os autores complementam 

que se pôde verificar que muitas empresas familiares simplesmente vão à falência exatamente 

pelas mesmas razões das empresas não-familiares, a saber, (p.70): 

 

• Incapacidade para antecipar ou de se ajustar às mudanças no 

mercado de trabalho; 

• Investimento insuficiente em pesquisa e desenvolvimento; 

• Controle inadequado de custos; 

• Falta de acesso ao dinheiro ou fraco gerenciamento financeiro, 

dentre outros; 

 

Os autores afirmam, ainda, que as empresas familiares podem deixar de existir pelo 

fato de seus fundadores não terem vontade de criar uma dinastia. As razões de certas 

deficiências específicas das empresas familiares, identificadas pelo IMD, que resultaram no 

seu fechamento, falência ou venda, e que em sua maioria havia o desejo da parte da família 

fundadora de manter o controle, são apontadas a seguir: 

 

• Incapacidade de obter capital para crescimento sem diluir a 

participação da família no capital do empreendimento; 

• Conflitos entre as necessidades de liquidez da família e do negócio; 

• Planejamento inadequado do patrimônio; 

• Incapacidade do CEO familiar de se demitir no momento certo; 

• Inexistência de sucessor competente na família; 

• Rivalidades familiares- Não aceitação do sucessor escolhido; 

• Nenhum sucessor competente fora da família; 

• Incompatibilidade cultural entre a família, o Conselho de Diretores 

e/ou a gerência superior. (p.71) 

 

Grzybovski e Tedesco (1998), em uma análise da empresa familiar em nível 

regional, revelam que a grande maioria se defronta com uma problemática própria, com 

implicações para a sua sobrevivência, envolvendo questões, como sucessão, gestão 

profissional e abertura do capital.  

Lodi (1993) afirma que, para preservar ambas as instituições na combinação da 

família e negócios, é importante que não ignorem os problemas desse relacionamento nem a 
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falta de um código de relações. Para tanto, o autor acredita que a empresa familiar precisa 

definir com objetividade como os parentes participarão para promover o sucesso do 

empreendimento e aconselha que seja adotado um programa sistemático de avaliação dos 

diretores e gerentes. 

Para Bernhoeft e Gallo (2003), embora se possa pensar que as oportunidades e 

perigos do ambiente são idênticos para as empresas familiares e não-familiares, esta igualdade 

não pode se aplicar de forma integral, visto que as empresas familiares são mais propensas à 

influência das preferências pessoais, pois os que detêm o poder na empresa familiar, pelo 

menos na primeira e segunda geração, costumam ser proprietários que reúnem em si próprios 

os direitos do patrimônio e as responsabilidades da direção, sem que ocorra a distinção entre 

direitos e responsabilidades que marcam as empresas não-familiares.  

No âmbito dos acontecimentos que se apresentam com o decorrer do tempo, os 

pontos “fracos e fortes” e as “preferências pessoais” das empresas familiares podem dar lugar 

a vários tipos de “comportamentos lógicos” em relação ao exercício do poder (“atrasar a 

sucessão”), às mudanças do ambiente (“amadurecimento do negócio”), ao crescimento 

limitado (“autofinanciamento”), à carência de liderança (“crises estruturais”), às necessidades 

de uma profissionalização maior e às mudanças nas características da família (BERNHOEFT 

E GALLO, 2003).  

Em relação a esses “comportamentos lógicos” expostos pelos autores, segue abaixo 

mais detalhado cada um deles: 

 

• O exercício do poder: Atraso de sucessão 

Uma maneira eficiente que os fundadores, proprietários e dirigentes de empresa 

familiar encontraram para manter o poder por um período prolongado é “atrasar a sucessão” e, 

como é natural entre seres racionais, estas pessoas haverão de encontrar para si próprias e para 

aqueles que as rodeiam “argumentos” que demonstrem que o seu é um “comportamento 

lógico”.  Assim, ao atrasar a sucessão, transcorre o tempo sem incorporar dirigentes capazes, 

dessa forma, se manterá uma organização sem forças e ademais, com poucos talentos 

diretivos tornando a estratégia da empresa sem desafio. 

• As mudanças no ambiente: Amadurecimento do negócio 

Com o amadurecimento dos negócios e a carência de uma maior iniciativa 

empreendedora no último período da primeira geração e no primeiro período da segunda, é 

freqüente encontrar empresas familiares que clamam por uma “revitalização estratégica” que 
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as tirem do nicho maduro produto-mercado no qual se encontram, fazendo-as ingressar em 

novos negócios mais atuais. Consequentemente, esse processo não é fácil, pois a idade 

avançada do fundador pode dificultar as mudanças pessoais. 

• A limitação do crescimento: Autofinanciamento 

Aquele que dirige a empresa familiar tende a pôr em prática a aversão à perda do 

controle da propriedade, fechando possibilidades de entrada de sócios de capital e tendo, 

como conseqüência, que operar em negócios menos intensivos em capital, bem como 

restringir as distribuições de dividendos.  

• A falta de liderança: As crises estruturais 

Neste ponto se avaliam as questões referentes à escolha do líder que gerenciará a 

empresa familiar. Os mesmos autores apresentam três alternativas geralmente empregadas 

para conseguir um líder e, essas, apresentam importantes dificuldades para serem resolvidas.  

A primeira é quando escolhe a alternativa de confiar a responsabilidade de líder a uma 

pessoa de fora da família. Na segunda geração, após a morte do fundador, costuma ser difícil 

essa aceitação. Dificuldade também existe com o antecessor, pois não é tarefa fácil encontrar 

essa pessoa. 

 Outra dificuldade consiste na escolha de uma segunda alternativa, na qual vários 

irmãos, com idades semelhantes, aceitam ou nomeiam um deles para que assuma a 

presidência da organização e o respeitam profundamente como tal na hora de tomar e 

implantar decisões, sem tampouco desprezar a dificuldade de conseguir que este irmão esteja 

preparado e disposto a dirigir de maneira “decidida”, como corresponde a qualquer bom líder. 

A terceira alternativa é a de que a liderança exercida “em equipe”, integrada por vários 

membros da segunda geração, exige não apenas maturidade e capacidade de todos eles, mas 

também que a organização e a família estejam preparadas para aceitá-las e que os sistemas de 

direção estejam suficientemente desenvolvidos para avaliar as atuações e obter a sua 

integração.  

Assim, empresas familiares que passam por essas dificuldades de liderança nas 

primeiras etapas da segunda geração poderão se encontrar na segunda parte de sua vida 

mergulhada em uma crise estrutural complicada e difícil de ser solucionada. 

• Profissionalização da organização: Sistemas de direção 

Frequentemente estas empresas necessitam profissionalizar vários sistemas de gestão 

para dar base a processos que, até o momento, vinham sendo executados com grande intuição 

e sucesso, mas que, no futuro, em uma empresa de maior porte e complexidade, serão 
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melhores efetuados caso se fundamentem numa sistematização conveniente. Trata-se de 

processos tais como o da formulação da estratégia; a auditoria da organização; a avaliação, 

remuneração e planos de carreiras profissionais dos dirigentes; a alocação de recursos 

econômicos e humanos etc. que, além de sua potencialidade para uma boa gestão estratégica 

da empresa, incrementam o nível de objetividade e permitem informar melhor todos os 

interessados, duas coisas muito necessárias na medida em que a empresa familiar cresce e a 

família se faz mais numerosa. 

• Mudanças nas características das famílias 

O crescimento da família em termos de tamanho faz com que nela aumente o número 

de membros e, consequentemente, a diversidade de preferências e talentos pessoais, o que 

poderá levar à diluição da propriedade. É importante que os membros da família que não 

trabalham na empresa familiar passem a conhecê-la e, para isto, é necessário que recebam 

informações suficientes e confiem naqueles que dirigem a empresa e forneçam tais 

informações, para assim, colaborarem na busca de soluções. 

 

Tais problemáticas estudadas e expostas neste estudo de Bernhoeft e Gallo (2003, p. 

105) podem levar a diversos problemas, como: 

 

• Erros estratégicos como cair na situação de produto maduro em 

mercado maduro; 

• Erros organizacionais como ter uma estrutura de 

responsabilidades com uma idade média alta e sem incorporação de 

dirigentes jovens, como não implantar sistemas de profissionalizados 

de direção ou não dispor de órgãos que contribuam para a 

participação e integração dos dirigentes na formulação e 

implantação de uma estratégia de desenvolvimento; 

• Erros de não obter a liderança da organização e de permitir 

crises estruturais que duram por muito tempo; 

• Erros de não compreender as mudanças nas necessidades e 

possibilidades de uma família que aumentou de tamanho.  

 

2.1.3.1 A SUCESSÃO EMPRESARIAL 
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Uma das principais dificuldades encontradas pela empresa familiar, no que tange à 

sua sobrevivência num longo prazo, é a transferência do poder do fundador para seus 

possíveis sucessores (BORTOLI NETO E MOREIRA JR., 2001). Por isso este item se 

enquadrou na seção referente à problemática da empresa familiar. 

Barnes e Hershon (1976) afirmam que uma transição familiar bem sucedida pode 

significar um novo começo para a empresa. Essa questão na vida da empresa familiar, mesmo 

que inflada de problemas, pode se transformar em uma alavanca direcionadora a ser 

trabalhada para a continuidade da firma. 

Para Álvares et al. (2003), um dos mais significativos fatores que determinam a 

continuidade de uma empresa familiar de uma geração para a outra é o planejamento do 

processo de sucessão.  

A sucessão vista como um processo apresenta uma sobrevivência no tempo, porque 

não se restringe somente à fase em que ocorre a transferência do poder de fato e de direito do 

fundador para o sucessor. Pelo contrário, esse processo tem o seu início na juventude dos 

herdeiros, que recebem informações e tratamentos para que no futuro possam ter implicações 

para a troca de poder (BERNHOEFT, 1989). Complementando com Leone (1992), a sucessão 

torna-se o rito de transferência do poder e do capital entre a atual geração dirigente e a que 

virá a dirigir.  

O processo sucessório é sempre lento. A empresa familiar que objetiva transcender a 

figura do fundador ou de seu(s) controlador(es) atual(ais) precisa se preparar para a dinâmica 

sucessória, se apoiando no empenho e objetivos da coletividade familiar. Para uma empresa 

não sucumbir aos processos sucessórios, esta deverá se apoiar em métodos, sistemas e rotinas 

elaborados para lhe prover vida e movimento próprios, capacidade de resposta e criatividade 

(GORGATI, 2000). 

Na empresa familiar, a sucessão como transferência possui dois aspectos 

importantes que se relacionam com o seu resultado: o aspecto preventivo e a atitude do 

empresário diante da sucessão. Com relação à atitude do empresário, ela é determinada por 

vários pontos existenciais: o sucesso empresarial, a razão profissional de viver, a mudança no 

estilo de vida ou a aposentadoria. Somada a esses pontos existenciais, deve ser destacada a 

importância da influência do dirigente (líder) no estabelecimento das diretrizes estratégicas de 

funcionamento da firma e de suas prioridades (BORTOLI NETO E MOREIRA JR., 2001). 

Para Mello (1995) a habilidade administrativa pessoal do líder (visão de futuro, 

solução de problemas, novos negócios), seu estilo de liderança e suas motivações, seu 
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comportamento e preparo para transições e mudanças são essenciais para que o processo de 

sucessão seja bem conduzido. Quanto ao planejamento preventivo, o autor conceitua como 

“um processo através do qual a família e a empresa como um todo podem pensar o seu 

futuro.” 

Álvares et al. (2003) afirma que um erro sério é cometido quando a sucessão 

empresarial é vista como um evento e não como um processo. Com isso, o autor ratifica 

quanto ao planejamento preventivo, onde eles expõem que para que isso ocorra, a sucessão na 

gestão dos negócios deve ser tomada como uma série formal e planejada de atividades ao 

longo do tempo, de modo a criar um conjunto de talentos a partir do qual a decisão final de 

escolha do sucessor será feita, quando o momento chegar. No coração do processo está o 

planejamento da carreira, que requer o comprometimento dos membros da família, do 

Conselho de Administração e da alta gerência da empresa com sólidos princípios na gestão de 

recursos humanos.  

 

Sucessões são eventos que envolvem as três dimensões da empresa 

familiar- família, propriedade e gestão. Portanto, sucessões que envolvem 

empresas em diferentes estágios de desenvolvimento, sob diferentes 

estruturas administrativas e societárias são distintas apresentando 

características diferentes (GORGATI, 2000, p.40).  

 

Percebe-se nitidamente a importância do planejamento sucessório para a obtenção de 

um resultado favorável da sucessão. Deve-se notar, no entanto, que o planejamento não pode 

ser considerado uma ferramenta à prova de todos os problemas, pois os de ordem 

comportamental são muitas vezes imprevisíveis (BORTOLI NETO E MOREIRA JR., 2001). 

Outra reflexão feita por esses autores em relação ao planejamento da sucessão é que, 

se por um lado ele não pode garantir um final bem sucedido, por outro, ele cria um clima mais 

propício ao bom encaminhamento do processo em razão de conseguir antever possíveis 

problemas e, com isso, as alternativas de solução.  

Lank (2002) explica que a maneira que o tema sobre os processos de sucessão é 

abordado é um tema cultural. Ele cita o exemplo em países árabes, no qual a sucessão da 

posse é raramente um problema porque a lei islâmica regula a sucessão de riquezas. Porém, na 

maior parte do mundo, decisões de herança podem impactar a habilidade de a empresa se 

manter nas mãos da família fundadora, e podem levar a uma ruptura irreparável de laços 

familiares se forem conduzidas de maneira inapropriada. Em países onde há impostos 
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sucessórios altos, é fundamental que um planejamento sucessório seja feito precocemente 

para que os herdeiros não sejam forçados a vender as ações da empresa familiar somente para 

pagar os impostos de transmissão causa mortis. Segundo este autor, mesmo quando os 

impostos sucessórios são relativamente baixos, é vital este planejamento e uma parte 

importante é um testamento atualizado.  

2.2 O MODELO DE TRÊS CÍRCULOS DAS EMPRESAS FAMILIAR ES 

Até a década de 1990 o aspecto propriedade ainda não tinha muita relevância nos 

estudos de empresas familiares. Em uma proposição de Tagiuri e Davis (1996), do início da década 

de 1980, que apontava para a necessidade de uma maior distinção entre propriedade e gerenciamento 

dentro da empresa, assim como em suas experiências de atuação junto às empresas familiares, Gersick 

et al. (1997) desenvolveram o Modelo de Três Círculos.  

Por entenderem que os maiores dilemas das empresas familiares estão relacionados, 

principalmente, à distinção entre família, propriedade e gestão, Gersick et al. (1997) criaram o 

modelo de três círculos, segundo o qual o sistema empresarial familiar é composto por três 

subsistemas independentes e superpostos: gestão, família e propriedade.  

Desta forma, conforme visualizado na ilustração 1, identifica-se sete setores: 

 

Setor 1 – membro da família, que não é proprietário nem funcionário;  

Setor 2 – acionista, que não é membro da família nem funcionário;  

Setor 3 – funcionário, que não é proprietário nem membro da família; 

Setor 4 – proprietário, que é membro da família, mas não trabalha na empresa; 

Setor 5 – proprietário, que trabalha na empresa, mas não é membro da família; 

Setor 6 – membro da família, que é funcionário, mas não é proprietário; 

Setor 7 – proprietário, que é membro da família e trabalha na empresa.  

 

Os autores afirmam que ao localizar todas as pessoas que pertencem a uma empresa 

familiar num dos sete setores, poderá ser possível compreender melhor como cada uma vê e 

sente a organização, ou seja, o interesse e/ou comprometimento (maior ou menor) de cada 

pessoa, como uma função do papel que desempenha. 
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Ilustração 1: Modelo de três círculos da Empresa Familiar 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os ciclos de vida na empresa familiar não são distintos dos ciclos de vida de qualquer 

empresa, a não ser pelo fato de aquelas trazerem, junto do desenvolvimento da empresa, os 

desenvolvimentos das relações familiares de seus proprietários. 

O modelo dos três círculos é uma ferramenta muito útil para a compreensão da fonte 

de conflitos interpessoais, dilemas de papéis, prioridades e limites em empresas familiares 

(GERSICK et al., 1997). 

Tais dimensões são independentes, mas superpostas. Todos os membros da 

organização familiar podem ser colocados em qualquer um dos setores formados pela 

interação das três dimensões. As pessoas com mais de uma conexão com a empresa estarão 

em um dos setores superpostos de duas ou três dimensões ao mesmo tempo.  

A empresa familiar típica se desenvolve em três fases subseqüentes que formam seu 

ciclo de vida. No que se refere à dimensão propriedade, a empresa familiar, em geral, evolui 

do estágio proprietário controlador para a sociedade entre irmãos e, em seguida, para o 

consórcio entre primos. Na dimensão família, o modelo propõe os estágios jovem família 

empresária, entrada na empresa, trabalho conjunto e passagem do bastão. E, finalmente, no 

que se diz respeito à dimensão da empresa, os estágios propostos são: início, 

expansão/formalização e maturidade. 

Todo o desenvolvimento se dá ao mesmo tempo, com as três dimensões da empresa 

familiar interagindo para a construção do seu ambiente. A escolha do trabalho de Gersick et 
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Fonte: Gersick et al. (1997, p. 6). 
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al. (1997) como ponto de partida para discussão do ciclo de vida das empresas familiares se 

deve ao fato do seu melhor rigor acadêmico e compleição.  

2.2.1 A DIMENSÃO EMPRESA  

A dimensão empresa é constituída de três etapas. A primeira denomina-se “início” e 

está relacionada com o começo da vida da empresa, a qual é composta por fases como a 

formação e sobrevivência. O que caracteriza esse período é o fato de a organização ser apenas 

uma idéia que será realizada e exigirá muitos esforços por parte dos empreendedores. A 

segunda etapa denomina-se “expansão ou formalização”, e tem o tempo de duração muito 

relativo, pois depende do tipo de produto ou serviço que é comercializado. O terceiro estágio 

é a “maturidade”, é o período em que a estrutura organizacional e os principais produtos 

passam a ter uma evolução mais lenta.  

2.2.1.1 O INÍCIO 

 
O primeiro estágio da dimensão empresa abrange o começo da vida da organização. 

São diversas as motivações à formação da empresa. Entre outras: posição interna de controle, 

incapacidade de se adaptar a papéis em sistemas, experiências anteriores na família e falta de 

oportunidades econômicas tradicionais são fatores que predispõem empreendedores ao 

empreendimento (GERSICK ET AL., 1997).  

Além disso, não apenas a iniciativa independente é responsável pelo surgimento de 

novas empresas, mas redes de empreendimento e sistemas de suporte, talvez ligados ao 

movimento de terceirização de atividades diversas do foco de grandes corporações, têm tido 

papel relevante. 

As empresas novas, em geral, caracterizam-se pela presença do proprietário-gerente 

no centro de todas as decisões. Este investe na empresa grande parcela do seu tempo, energia 

e recursos. Assim, muitas das características de uma empresa em seu primeiro estágio de vida 

são determinadas pela personalidade do fundador.  

Em função das características inerentes aos novos empreendimentos, é bastante difícil 

a obtenção de capital senão através de recurso do(s) próprio(s) empreendedor(es) e de sua(s) 

família(s), inclusive na forma de mão-de-obra barata ou gratuita (GORGATI, 2000). 

Em geral, a primeira geração de uma empresa familiar é caracterizada por uma 

estrutura de propriedade concentrada no empreendedor. Este detém a maior parte do capital 

do negócio e controla o processo decisório, determinando não apenas os rumos quotidianos 

como as táticas e estratégias do negócio, visando a condução de longo prazo. 
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Há casos em que o cônjuge do empreendedor se faz presente desde o início do 

empreendimento, mas não necessariamente com alteração da estrutura de controle como 

acima exemplificada. Grande parte das vezes, os membros da família empreendedora 

participam de forma meramente cooperativa, acatando passivamente as diretrizes do 

empreendedor. 

A estrutura de controle gerencial pode variar à medida que os sócios do 

empreendimento possuam conhecimentos administrativos ou técnicos sobre os negócios, ou 

quando contribuíram com aporte de capital significativo. Nesses casos, clareza no contrato de 

constituição da sociedade acerca dos papéis a serem exercidos por cada sócio na sociedade 

pode tornar-se instrumento fundamental para o sucesso do empreendimento. De acordo com 

Gorgati (2000), os conflitos familiares podem surgir pelo simples fato de um membro da 

família não compreender com exatidão seu papel. 

Segundo os autores do modelo em questão, os principais desafios-chave enfrentados 

pelas novas empresas estão relacionados à própria sobrevivência (entrada no mercado, 

planejamento de negócios e financiamento) e análise racional e objetiva do próprio negócio, 

em contraste ao que se esperava da empresa sonhada e idealizada.  

2.2.1.2 EXPANSÃO/FORMALIZAÇÃO 

 
As empresas neste estágio enfrentam desafios como: terminar a consolidação do 

controle acionário na geração dos filhos, desenvolver um processo de entrada para a próxima 

geração e reestruturar a empresa e seus sistemas para iniciar e sustentar o crescimento 

(GERSICK ET AL., 1997). 

O aumento progressivo da escala do negócio desde sua fundação pode significar um 

envolvimento de um número crescente de familiares, seja na forma da sociedade ou da gestão 

e operação.  

Este é um período de fragilidade da empresa, quando se buscam mudanças profundas 

na estrutura organizacional e processo decisório, além da expansão da linha de produtos e/ou 

serviços, concomitante à criação de sistemas de informação mais formais e eficientes. 

A maior formalidade nos métodos, processos e políticas se faz necessária, tanto no 

âmbito da empresa quanto da família, no intuito de administrar a maior complexidade dos 

negócios, seja em termos operacionais ou societários.  

Neste ponto do ciclo de vida é necessária uma administração específica da estrutura de 

capital, liquidez e dividendos. O crescimento dos ramos familiares, com os casamentos e o 
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nascimento dos filhos, pressupõe aumento na expectativa de ganho dos membros da família. 

Além disso, estimular o envolvimento com o negócio requer remuneração adequada. 

Desta forma a empresa terá que definir muito claramente de que maneira os recursos 

resultantes da operação do negócio serão distribuídos entre os investimentos necessários na 

empresa e na família. É natural nessa fase que a família comece a entender o risco da 

concentração de seus investimentos em um único negócio. A diversificação do risco pode 

passar a ser uma necessidade, o que complicará as decisões acerca da utilização dos lucros. 

Ainda uma terceira necessidade de recursos pode advir da aposentadoria da primeira geração, 

reivindicando sua independência econômica. 

Outra questão fundamental nessa fase é definir como será encarada a transmissão da 

propriedade do negócio para as próximas gerações. Qual será a verdadeira autonomia de cada 

sócio ou acionista para vender ou doar suas participações. Qual a estrutura societária a ser 

privilegiada. 

Outro ponto é que se não tiver mecanismos de admissão para os familiares e planos de 

carreira formalizados e respeitados, será difícil administrar conflitos decorrentes da entrada 

sucessiva da família na administração da empresa. 

Serão necessários espírito cooperativo e coesão para a formação de políticas únicas no 

tratamento dos dividendos e lucros retidos e também para a estruturação societária, de modo a 

diminuir os conflitos entre os membros de uma mesma geração e entre gerações.  

Independentemente da época em que esta fase venha a ocorrer, poucos anos após a 

fundação da empresa ou durante a entrada da segunda geração, os proprietários gerentes 

enfrentarão problemas bastante semelhantes. Profissionalização da gestão, desenvolvimento 

de novos produtos, capitalização, administração financeira e diversificação são algumas das 

dificuldades.  

Com o aumento da complexidade e dimensões do negócio torna-se impossível 

gerenciar de forma centralizadora. Os sócios não estão em números suficientes para absorver 

todo o volume de tarefas exigidas para a administração dos processos. Nesse momento passa a 

haver intensa pressão por delegação de poderes e autoridade. O modelo de gestão da família, 

às vezes desenvolvido durante anos, pode se tornar antagônico a essa necessidade por supor 

que apenas membros da família devam exercer tarefas-chave. A primeira opção seria a 

entrada dos jovens filhos da(s) família(s). A urgência de resultados, porém, pode se tornar um 

grande empecilho, ou a nova geração pode sentir o peso da responsabilidade e o medo do 

fracasso.  
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Novas políticas de recursos humanos, incluindo planos de carreira, novos sistemas de 

informação e gerenciamento de processos e de custos serão necessários. E dependendo do 

porte que a empresa tenha atingido, as políticas de recursos humanos tornam-se fundamentais 

para permitir a entrada de bons profissionais de fora da família e mesmo de dentro dela. Não 

se pode considerar apenas o fator confiabilidade ao designar uma pessoa a uma mesma 

função. Outros atributos são tão importantes quanto, e devem ser preestabelecidos para se 

chegar a um modelo de avaliação dos profissionais a serem contratados. 

 

2.2.1.3   MATURIDADE 

 
Este estágio é atingido quando a estrutura organizacional e os principais produtos 

passam a ter uma evolução mais lenta. A empresa familiar madura se caracteriza por uma 

sociedade entre membros de diversas gerações da família, participações acionárias mais 

diluídas, maior número de membros da família atuando na empresa, estruturas de capital mais 

complexas, compostas por investidores externos, endividamento etc. (GORGATI, 2000). 

Para este autor, apesar de normalmente um maior número de membros da família 

estarem envolvido com o negócio, também mais acionistas devem estar ausentes. Isso faz com 

que um sistema de informações, que leve ao conhecimento de todos os acionistas os principais 

acontecimentos envolvendo a empresa, seja necessário e fundamental para promover um 

sentimento de igualdade de tratamento.  

De acordo com Gersick et al. (1997) manter a família informada não é tarefa fácil. 

Devem-se compreender os diferentes níveis de envolvimento com a empresa, diferentes 

expectativas decorrentes de níveis culturais e socioeconômicos e todas as diversidades típicas 

de famílias proprietárias de negócios tão complexos.  

Nesta fase, podem-se potencializar conflitos de poder. Conflitos de gerações passadas 

podem se potencializar também na relação entre membros que pouco se conheceram ou 

convivem.  

Outro ponto importante é a questão da remuneração do capital, pois é necessário que 

exista coesão entre os acionistas para que uma política de distribuição de lucros seja 

compatível com o número de acionistas e que as necessidades de reinvestimento sejam 

implantadas.  

A provisão de liquidez se faz necessária, considerando que durante a terceira e 

sucessivas gerações familiares no comando da empresa é de se esperar que as situações de 
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reestruturação do capital sejam mais freqüentes ou prováveis, em função da complexidade do 

negócio e do número de acionistas (GORGATI, 2000). 

Ainda segundo Gersick et al. (1997), a fase de maturidade não é freqüente entre 

empresas familiares. De acordo com esses autores, aproximadamente 5% de todas as 

empresas americanas familiares atingem essa fase.  

Conselhos de administração formados por representantes de fora da família tornam-se 

mais freqüentes e necessários, como também a capacitação gerencial em todos os níveis 

torna-se um requisito fundamental.  

Gorgati (2000) ainda reforça que empresas que alcançam o estágio de maturidade 

provavelmente resolvem as questões de financiamento de longo prazo, pois os recursos 

gerados internamente não são suficientes para os investimentos necessários à manutenção da 

posição da empresa e seu crescimento. Assim, a companhia deverá optar pela busca de capital 

externo, próprio ou de terceiros, ou por controlar o crescimento em níveis financiáveis pelos 

recursos internos.  

Nesta fase as empresas enfrentam um dilema que está relacionado com a renovação ou 

a dissolução da firma, pois ou se adapta às novas exigências do mercado ou o melhor é deixar 

de atuar dentro dele.  

2.2.2 A DIMENSÃO FAMÍLIA 

 
A dimensão de desenvolvimento da família se aproxima do processo que ocorre com 

as famílias anos após anos. Elas seguem o ritmo natural da vida humana. Cada novo núcleo 

familiar é formado nos primeiros anos de vida adulta dos seus membros. Quando eles atingem 

a meia-idade, ela cresce e opera de forma diversificada e, à medida que eles envelhecem e 

morrem, é lançada uma nova geração.  

A família gradualmente se dissolve, assim, experiências e eventos como o divórcio e 

outras reconfigurações sociais, podem acrescentar a complexidade, porém a seqüência das 

tarefas básicas da família é fundamental. A continuidade da existência humana é realizada por 

filhos, que amadurecem e tornam-se pais, dando início ao novo ciclo. Essa dimensão é 

formada por quatro períodos: a “jovem família empresária”; momento em que os pais estão na 

gestão da empresa; a “entrada da empresa”; período em que os filhos começam a se interessar 

pelos negócios da empresa; o “trabalho em conjunto”,  fase me que pais e filhos estão na 

gestão da organização; e, finalmente, a “passagem do bastão”, período em que ocorre a 

transferência efetiva do poder de pai para o filho. 
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2.2.2.1 JOVEM FAMÍLIA EMPRESÁRIA 

 
Esta fase pode abranger um longo período para a família, dos primeiros anos de vida 

adulta dos jovens empreendedores ou sucessores até a adolescência dos seus filhos (Gersick et 

al., 1997). Os principais desafios-chave deste estágio são: estabelecer um bom relacionamento 

com o cônjuge ou parceiro; tomar decisões iniciais a respeito do relacionamento entre 

trabalho e família; estabelecer relacionamentos com a família ampliada; e criar filhos.  

 

2.2.2.2 ENTRADA DA EMPRESA 

 
No estágio de Entrada da Empresa, a geração dos pais (proprietário-gerente e 

cônjuge), em geral, está na meia-idade, entre 35 e 55 anos, ou entrando nela, e ajustando à 

empresa sua estratégia de negócios e estilo pessoal.  

A maior parte da nova geração é composta por adolescentes e jovens adultos, até os 30 

anos, que estão tomando decisões iniciais a respeito de entrar na empresa. Neste estágio, é de 

fundamental importância o esclarecimento à nova geração das oportunidades oferecidas pela 

empresa à família.  

Os principais desafios-chave deste estágio dizem respeito a administrar a transição da 

meia-idade que a geração mais velha deve atravessar durante este período; separar e 

individualizar a geração mais nova, identificando os fatores que levam os novos adultos a 

tornarem-se independentes de seus pais; e, finalmente, facilitar um bom processo para as 

decisões iniciais sobre carreiras (processo pelo qual a geração mais nova decide ou não entrar 

na empresa).  

2.2.2.3 TRABALHO CONJUNTO 

 
Nesta fase, duas ou mais gerações encontram-se plenamente envolvidas, ao mesmo 

tempo, na empresa da família. A geração mais nova encontra-se entre 20 e 45 anos, tendo 

tomado a decisão, pelo menos inicialmente, a respeito de ficar ou não na empresa. A geração 

mais antiga enfrenta a difícil tarefa de ver seus filhos adquirirem sua própria independência, 

deixarem a casa paterna e constituírem suas próprias famílias. Os principais desafios-chave a 

serem enfrentados neste estágio são: promover a cooperação e comunicação entre as gerações; 
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encorajar a administração produtiva de conflitos; e administrar as três gerações da família que 

trabalham em conjunto, ou seja, transformar a família numa rede familiar ampliada.  

 2.2.2.4 PASSAGEM DO BASTÃO 

 
Este estágio se inicia quando a geração mais velha chega aos 60 anos e dura até sua 

morte. Nas empresas familiares, muitas questões mais importantes estão diretamente 

relacionadas à mudança do controle acionário e da gestão. Da mesma forma, mudanças 

importantes também acontecem no âmbito da família, a qual se tornou um complexo clã de 

descendentes com formas de relacionamento diversas: íntimas, indiferentes ou conflitantes. 

O desligamento da geração mais velha da empresa, a transferência da liderança da 

família de uma geração para outra e a confrontação associada com os mortos constituem os 

três principais desafios-chave a serem enfrentados neste estágio de Passagem do Bastão. 

A transferência de liderança na empresa e na família constitui um processo complexo, 

o qual se relaciona ao conceito de sucessão, o que sugere uma substituição física do sucedido 

e, de acordo com Gersick et al. (1997), reflete o processo seqüencial de transição, quando 

algo precisa terminar e ser sucedido por outro novo. 

Disputa pelo poder de herdeiros, desentendimentos entre familiares, falta de liderança, 

sucessores não-capacitados, ausência de unidade de comando e morte do fundador são apenas 

alguns dos problemas, listados por Gueiros e Oliveira (2000), pelos quais podem passar as 

empresas familiares durante o período sucessório. Davel e Colvari (2000) sugerem três pontos 

relevantes em relação a este aspecto: o planejamento e o controle de atividades relacionadas à 

sucessão; o relacionamento pessoal dentro da família e entre os membros familiares e não- 

familiares da empresa; e o nível de preparação dos herdeiros (habilidades administrativas e 

negociais e conhecimento da empresa, etc.) 

Verifica-se nas pesquisas empíricas desenvolvidas sobre o tema é que a sucessão não é 

planejada com antecedência devida, ficando o assunto para segundo plano (GUEIROS e 

OLIVEIRA, 2000; BORTOLI NETO e MOREIRA JR, 2001). 

2.2.3  A DIMENSÃO PROPRIEDADE 

 
A dimensão desenvolvimento da propriedade define se determinada organização é de 

origem familiar ou não. A propriedade de uma empresa familiar pode recair apenas sobre o 

proprietário controlador ou sobre os irmãos (sociedade entre irmãos) ou sobre um grupo de 

primos (consórcio de primos). A progressão de um tipo para o outro é considerada 



 39 

desenvolvimentista, pois segue uma seqüência previsível e é, ao menos em parte, motivada 

pelo envelhecimento e pela expansão da família proprietária. A seqüência dos estágios não 

ocorre de forma rígida, como acontece no desenvolvimento biológico, pois a empresa familiar 

pode permanecer ao longo da vida em diferentes estágios da propriedade caracterizando uma 

seqüência de desenvolvimento que segue a racionalidade substantiva.  

2.2.3.1 PROPRIETÁRIO CONTROLADOR  

 
Este é o mais comum estágio nas empresas recém-fundadas ou na administração pela 

primeira geração. Os principais desafios a serem enfrentados por empresas que se encontram 

neste estágio de propriedade dizem respeito a obter o capital adequado (capitalização) para o 

negócio; equilibrar o controle acionário com contribuições de acionistas importantes (evitar as 

conseqüências negativas da concentração societária); e escolher uma estrutura de propriedade 

para a próxima geração. A escolha dessa estrutura para a transição (proprietário controlador 

ou sociedade entre irmãos) depende de um julgamento de valor sobre qual forma faz mais 

sentido para a empresa e para a família, podendo ainda influenciar nesta escolha tradições 

culturais, leis de herança, normas sociais e doutrinas religiosas.  

2.2.3.2 SOCIEDADE ENTRE IRMÃOS 

 
Neste momento o controle é partilhado por dois ou mais irmãos, ativos ou não na 

empresa. Em geral, estas empresas encontram-se na segunda geração, embora possa ocorrer 

esta mesma estrutura de propriedade em empresas na primeira geração, quando fundadas por 

irmãos, ou ainda, estágios híbridos intermediários, quando pai e filho têm o controle da 

empresa.  

Os principais desafios a serem enfrentados por empresas que se encontram nesta fase 

são:  

• planejar um processo para controlar a divisão entre os sócios; 

• determinar o papel dos sócios não-funcionários (inativos); 

• reter o capital (equilíbrio de prioridades entre reinvestimento e dividendos, em 

virtude do maior número de acionistas); 

• controlar os diferentes ramos da família; 

Quanto a este último aspecto, os conflitos entre os interesses pessoais das famílias de 

cada acionista e os interesses da empresa devem ser eficientemente administrados.  
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De maneira particular, os conflitos podem ocorrer em qualquer dos estágios de 

desenvolvimento da empresa familiar. No entanto, a maior parte dos conflitos tem sua origem 

relacionada à administração ineficiente da interação entre as dimensões família e empresa, as 

quais, por vezes, representam expectativas e interesses antagônicos.  

Ratificando o parágrafo anterior, Lank (2002, p 4) sustenta: 

 

O gerenciamento efetivo de conflitos em qualquer sistema humano é um 
processo altamente complexo e, em uma empresa familiar, isso ainda é 
mais difícil porque as lógicas básicas da família e dos sistemas 
corporativos frequentemente são diametralmente opostos quanto aos seus 
valores-chave. As famílias tendem a valorizar valores mais ‘suaves’ como 
amor, proteção e apoio, enquanto uma empresa, para sobreviver, coloca 
ênfase em valores mais ‘duros’ como rentabilidade, competitividade e 
competência. 
 

2.2.3.3 O CONSÓRCIO ENTRE PRIMOS 

 
Nesta etapa, o controle da empresa é exercido por muitos primos de diferentes ramos 

da família. Em geral, para que uma empresa atinja este estágio de propriedade foram 

necessárias três gerações, o que tende a ser encontrado em empresas maiores e mais 

complexas. Porém, nada impede que se possa encontrar esta estrutura de propriedade também 

na primeira geração, no qual primos resolvam abrir juntos um novo negócio.  

Desafios vistos na fase anterior também podem ser observados neste estágio, como, 

por exemplo, administrar a complexidade da família e do grupo de acionistas. À medida que a 

família cresce, variadas situações acionárias são criadas em virtude do estabelecimento de 

diversos planos patrimoniais. Outro desafio refere-se à criação de um mercado de capital para 

a empresa familiar. Devido à grande quantidade de sócios, é natural que muitos destes sintam-

se insatisfeitos por não poderem exercer a influência desejada nas políticas e tomadas de 

decisão da empresa, levando-os, em muitos casos, a desejarem se desfazer de suas cotas de 

ações.  

Segundo Álvares et al. (2003), a capacidade de absorção de mudanças da empresa 

familiar para se auto-sustentar através das gerações depende do grau de diferenciação dos 

sistemas de família, empresa e propriedade. As ações de mudança devem se apoiar em uma 

análise da estrutura da família que detém o controle da empresa e serem exercidas de dentro 

para fora das famílias proprietárias.  
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2.3  A GOVERNANÇA CORPORATIVA 

A discussão sobre governança corporativa envolve a criação de mecanismos internos e 

externos que assegurem que as decisões corporativas sejam tomadas para melhor atender os 

interesses dos acionistas, de forma a maximizar a probabilidade dos fornecedores de recursos 

obterem para si o retorno do investimento. Desta forma, o entendimento da governança 

corporativa passa pela compreensão do motivo pelo qual é necessária a criação desses 

mecanismos, o que é explicado neste presente estudo a partir da perspectiva dos problemas de 

agência dos gestores, sejam eles membros da família empresária ou não.  

2.3.1 O NASCIMENTO TEÓRICO DA GOVERNANÇA CORPORATIVA 

 
A preocupação com a conduta oportunista por parte dos autores do cenário corporativo 

não é recente, tendo sido objeto de estudo da economia dos custos de transação. Oliver 

Williamson (1996) teve a intenção de desvendar as diferentes formas organizacionais 

prevalecentes nos mercados estabelecidas por contratos de formas complexas. O objetivo do 

estudo era buscar a eficiência nas redes de relações contratuais, criando a expressão estrutura 

de governança para classificar as transações econômicas pelos hábitos estilizados das 

instituições.  

Para este autor a economia dos custos de transação consiste em minimizar os efeitos 

decorrentes dos riscos que envolvem a rede de contratos estabelecidos entre os diversos 

agentes, o que irá caracterizar as empresas mais competitivas conforme o grau de sucesso na 

redução ou eliminação desses riscos. A ECT apresenta, como pressupostos básicos, elementos 

de natureza comportamental, como a racionalidade limitada que consiste em dizer que os 

indivíduos possuem limitações na sua capacidade racional, assim, não possuem condições de 

prever contingências que poderão afetar uma transação futura, acarretando elevação dos 

custos quando de sua manifestação, e o oportunismo dos agentes que parte do pressuposto que 

os agentes são oportunistas e agem em interesse próprio.    

Devido a essa racionalidade limitada e ao comportamento oportunista dos seres 

humanos, as ações e os objetivos dos agentes (gestores/administradores não-donos do capital) 

podem não estar completamente alinhados com os interesses dos principais (donos do capital), 

como define a Teoria da Agência.  

Jensen e Meckling (1976) comentam que se ambas as partes (o principal e o agente) 

agem tendo em vista a maximização de suas utilidades pessoais existe uma razão para se 

acreditar que o agente não agirá sempre no melhor interesse do principal.  
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Andrade (2005) observa que uma das formas de evitar esse comportamento se dá 

através do monitoramento das atividades dos executivos, estabelecendo-se incentivos 

contratuais apropriados. Para isso, os acionistas (principal) incorrem em custos de agência 

para alinhar os interesses dos gestores aos seus. Entre eles são: 

• custos de criação e estruturação de contratos entre o principal e o gestor; 

• custos de monitoramento das atividades dos gestores pelo principal; 

• gastos promovidos pelo próprio agente para mostrar ao principal que seus atos 

não serão prejudiciais aos mesmos; 

• custos de incentivo e premiação; 

• perdas residuais, decorrentes da diminuição da riqueza do principal por 

eventuais divergências entre as decisões do agente e as decisões que iriam 

maximizar a riqueza do principal. 

Bhide (1994) afirma que o grau de proximidade na relação gerência-acionista possui 

uma influência significante na governança da empresa, pois em qualquer relação agente-

principal, haverá uma ampla variedade de oportunidades para se negligenciar ou esquivar-se 

de responsabilidades. 

Para Santana (2002) a teoria da agência é a ferramenta teórica principal dos estudos 

realizados que apontam diferentes falhas nas formulações de contratos que proporcionam um 

comportamento oportunista por parte dos agentes (administrador ou gestor). O problema é 

como o acionista (principal) deve determinar regras contratuais que estimulem os gestores a 

realizarem suas ações de forma mais eficiente possível. Hart (1989) e Santana (2002) 

argumentam que se tais incentivos forem definidos em ambientes de contratos incompletos 

(situações de incerteza) estes podem criar situações de complexidade na relação entre 

principal e agente, já que muitos fatores relacionados ao desempenho do agente não são 

observáveis. 

O problema de agência surge no momento em que o principal contrata um agente para 

administrar os negócios da empresa e delega parte de sua autoridade a ele, podendo assim, 

surgir alguns entraves: 

• problema de seleção adversa ou também conhecida como informação oculta. 

Isso acontece quando existe problema de assimetria de informação, isto é, o 

agente pode possuir informações privilegiadas que favoreçam a ações 

oportunistas. 
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• problema de ação oculta ou também conhecida como risco moral. Acontece 

quando o principal não tem as melhores condições para observar e medir as 

ações de seus agentes. Assim, a decisão do agente em esforçar-se não é 

inteiramente observada pelo principal. 

• dificuldade do principal em avaliar os efeitos dos choques externos. O agente 

pode argumentar que o baixo desempenho de suas funções se deu devido às 

condições adversas do ambiente empresarial externo. Com o alto custo de 

monitoramento o agente poderá se aproveitar para se comportar de forma 

oportunista (shirk). 

 

A teoria da agência provê o ferramental necessário para se compreender os custos 

internos e os mecanismos de harmonização entre principal-agente. De acordo com Sherer 

(2003), a teoria da agência irá moldar a governança corporativa e o comportamento dos atores 

no mercado nos anos de 1980 e 1990. 

A ilustração 2 demonstra os problemas de agência dos gestores e a governança 

corporativa. 
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Ilustração 2- Os problemas de agência dos gestores e a governança corporativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Silveira (2002, p.14) 

 

2.3.2 AS RAZÕES DOS CONFLITOS DE AGÊNCIA 

 
Nos estudos de Andrade e Rossetti (2006) os conflitos de agência no mundo dos 

negócios dificilmente serão evitados por duas razões: uma pela inexistência do contrato 

completo e a outra que justifica a inexistência do agente perfeito. 

Com a exigência de respostas flexíveis e rápidas aos sinais de mudança e a 

administração por objetivos previsíveis, a gestão corporativa teve de se adaptar à 
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administração emergencial. Dessa maneira, os contratos perfeitos e completos, que abrangem 

todas as contingências, as respostas às mudanças e aos desafios do ambiente de negócios, 

deixaram de existir pelo número, pela variedade e pela freqüência com que essas 

contingências passaram a ocorrer. 

Essas realidades resultam da incapacidade de se definirem contratos completos, devido 

à racionalidade limitada dos indivíduos de preverem tais contingências. Assim, destina-se aos 

gestores, o direito residual de controle da empresa, resultante do livre-arbítrio para a tomada 

de decisões em resposta a eventos não-previstos. Esta condição outorgada é definida mais a 

serviço dos objetivos dos gestores do que dos acionistas, gerando conflitos de agência. 

Quanto à inexistência do agente perfeito, tais condições contingenciais que tornam 

tecnicamente impossível a definição ex ante de contratos completos, somam-se as condições 

que definem os comportamentos dos agentes. Essa é uma das razões das dificuldades de 

alinhamento dos interesses dos gestores (agente) com os dos acionistas (principal), no qual, a 

força do interesse próprio se sobrepõe aos interesses de terceiros, mesmo à presença de 

condições hierárquicas para a tomada de decisões que fortaleçam a sua posição e que 

beneficiem os seus propósitos. 

Jensen e Meckling (1976) definiram outra razão referente aos conflitos de agência. 

Eles apresentaram que a natureza humana, utilitarista e racional, conduz os indivíduos a 

maximizarem uma “função utilidade” voltados muito mais para as suas próprias preferências 

e os seus próprios objetivos.  

Para Silveira (2002), além do conflito de agência entre gestores e acionistas, a 

presença de grandes acionistas gera o conflito de agência entre acionistas controladores e 

minoritários, o que poderá causar graves problemas de governança corporativa. Neste caso, a 

questão central de agência desloca-se do conflito proprietários-gestores para o conflito 

majoritários-minoritários. Assim, não é mais o proprietário que busca proteção contra 

oportunismo do gestor, mas os minoritários que vêem seus direitos, sua riqueza e seu retorno 

serem solapados pelos minoritários. Na América Latina, como no Brasil, esta é uma das 

questões centrais da boa governança.  

A ilustração a seguir evidencia as relações que envolvem os conflitos de agência. 
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Ilustração 3- Raízes de conflitos de agência proprietários-gestores e majoritários-minoritários: as 

decorrentes reações por boas práticas de governança corporativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Andrade e Rossetti (2006, p.88) 

 

2.3.3 O DESPERTAR DA GOVERNANÇA  

 
As razões essenciais do despertar da governança, segundo Andrade e Rossetti (2006), 
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participações no total do capital de suas companhias, eram claramente percebidos como 

contrastes e almejos.  

 

• Constituição de conselhos de administração  

 

 Desde sua criação, os conselhos de administração tornaram-se prática comum. 

Inclusive em alguns países a existência desses chegou a ser imposta por disposições legais, 

porém, acumularam muitas distorções que geraram a baixa eficácia desses colegiados 

corporativos, no qual se tornaram meramente pró-forma. Outros problemas foram os conflitos 

de interesses presentes e a inexistência de mandatos irremovíveis de conselheiros 

complacentes. Assim, iniciou-se um processo de mudança em busca de comprometimento, 

responsabilidade e resultados, harmonização desses conflitos, exigência com perfis de 

excelência e alternância e nomeação, pelos acionistas, de conselheiros independentes. 

  

• Atuação da direção executiva 

 

De acordo com Andrade e Rossetti (2006, p.91):  

 

Os modos de atuação da direção executiva das corporações, com os quais 
os acionistas revelavam crescente desconforto, completavam a tríade de 
problemas que levaram ao ativismo por mudança. 

 

. 

Segundo os estudos desses autores, sob a denominação consagrada de conflitos de 

agência, observaram-se pelo menos quatro aspectos de gestão em que o agenciamento 

mostrava-se ineficaz: os autobenefícios em escalas exageradas, a gestão mais focada no curto 

prazo em busca de estratégias defensivas, diretrizes impactantes impositivas e manipulação de 

resultados. 

Assim, as pressões por melhores práticas de governança que passaram a serem 

exigidas pelos acionistas visaram corrigir esses desvios de conduta e as deficiências 

gerenciais de toda espécie.  Exemplos de mudanças almejadas foram: alinhamento negociado 

dos interesses; gestão de resultados; e prestação responsável de contas com maior rigor na 

demonstração dos resultados.  
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Outras razões fundamentais, ainda nos estudos de Andrade e Rossetti (2006), também 

levaram ao despertar da governança corporativa. Entre elas, destacam-se pelo menos três 

razões adicionais externas e três internas. Entre as externas, destacam-se: 

 

• mudanças no macro ambiente, como desfronteirização de mercados reais e financeiros, 

desengajamento do Estado-empresário e ascensão de novos players 6globais; 

• mudanças no ambiente de negócios, como as reestruturações sociais; 

• revisões nas instituições do mercado de capitais, junto com posturas mais ativas dos 

investidores institucionais; 

 

Entre as internas, destacam-se: 

 

• mudanças societárias; 

• realinhamentos estratégicos; 

• reordenamentos organizacionais, que vão da profissionalização à implantação de 

controles preventivos contra ganância e fraudes. 

 

2.3.3.1   O CONTEXTO HISTÓRICO QUE IMPULSIONOU A GOVERNANÇA 
CORPORATIVA 

 
Segundo Rechtman et al. (2004), o contexto histórico que impulsionou a governança 

corporativa surgiu a partir da Revolução Industrial tradicional onde a escola econômica passa 

a ter grande influência, seguindo a premissa que não deve haver qualquer forma de ingerência 

do Estado na economia. 

No plano jurídico, o Código Civil Napoleônico de 1804, institucionaliza as 

transformações burguesas produzidas pela Revolução Francesa e mostra como as legislações 

da época davam amplo suporte ao desenvolvimento do capitalismo liberal. Dessa forma, 

assegurou a igualdade formal de todos perante a lei, garantiu o direito de propriedade e 

proibiu as greves operárias.  

Segundo esses autores, nos dias atuais existe uma consciência de que as leis que 

pressupõem a igualdade formal de indivíduos desiguais tendem conduzir a situações injustas. 

Por esse motivo, os movimentos sindicais que surgiram pressionaram os governantes até que 

                                                 
6 Refere-se aos “jogadores” atuantes das relações no mercado. 
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o ordenamento jurídico passasse a consagrar direitos aos trabalhadores. Consagra-se o 

princípio, segundo o qual, quando partes desiguais contratam, a igualdade escraviza e a lei 

liberta. Para esses autores essa afirmação é importante para atentar que a governança 

corporativa pode ser entendida em processo contínuo de mudança para assegurar proteção a 

todos os envolvidos no mundo dos negócios. 

Com o crack da Bolsa de Nova York em 1929, a maioria dos países passou a 

preocupar-se em intervir na economia, refreando o ímpeto liberal. Nem a população e nem o 

governo se preocupavam em fiscalizar ou compartilhar o poder das empresas listadas na 

Bolsa, ou seja, os acionistas controladores tinham total poder para usar e abusar das 

companhias como se não tivesse outros proprietários. 

Roosevelt implementou o plano New Deal, caracterizado por uma forte intervenção 

governamental na economia, além de regulamentar o mercado de capitais e instituir a SEC7, 

agência reguladora independente com o objetivo de fiscalizá-lo. Segundo Mahoney (1997), as 

empresas americanas eram encaradas como ineficientes na administração de seus ativos ou 

incapazes de utilizar plenamente o seu capital. 

Rachtman et al. (2004) afirmam que a economia norte-americana teve uma 

recuperação considerável com o New Deal, o que consequentemente deixaram as bases 

preparadas para a Segunda Guerra Mundial. Nesta época surgiram as grandes corporações, 

porém, para que as empresas norte-americanas pudessem chegar a essas dimensões, fez-se 

necessário o fenômeno de pulverização de ações e, com a complexidade do ambiente de 

negócios verificada após a Segunda Guerra, necessitou que essas empresas buscassem um 

maior grau de especialização de seus gestores. Assim, foi estimulada a contratação de 

administradores profissionais, os quais passaram a desempenhar funções anteriormente 

atribuídas aos “proprietários”. 

De acordo com Mahoney (1997), o ano de 1990 poderia ser assinalado com um divisor 

de águas no tempo quanto ao impulso dos esforços, liderados por ativistas para assegurar 

maior influência na administração das empresas. Uma agenda positiva em torno de três temas 

centrais foi montada: 

 

1. Forçar ou conseguir acordos para mudanças, através da mobilização dos 

acionistas para manifestarem os seus pontos de vista, especialmente em 

desaprovação ao desempenho empresarial. 
                                                 
7 Securities and Exchange Commission (www.sec.gov), órgão que regula o mercado de capitais nos EUA, seria o 
equivalente a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no Brasil. 
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2. Influenciar a escolha dos diretores. 

3. Iniciar discussões com administrações e diretorias sobre aspectos relativos à 

administração e controle, que conduzam a um acordo sobre certas mudanças 

ou concessões em troca de apoio institucional em disputas por procurações. 

 

Hamilton (2007) destaca mais três fatores responsáveis pelo desenvolvimento da 

governança nos EUA: 

 

1. O desenvolvimento e o declínio do movimento de takeovers8. Essa onda 

provocou uma melhora substancial nas administrações das empresas que 

ficaram preocupadas com possíveis perdas de controle. 

2. Os escândalos da era Nixon, onde muitas empresas estavam envolvidas no 

financiamento do governo através de contribuições ilegais a políticos. A SEC 

procurou disciplinar diversas práticas para evitar atos ilegais. 

3. Propostas de melhoras das práticas de governança corporativa, que no decorrer 

dos anos foram sendo aprimoradas e aplicadas nas organizações. 

 

Rosenberg (2000) relata através da biografia de Robert Monks, como foi complicado o 

processo de evolução da governança corporativa. Segundo ele, Monks foi um dos mais 

famosos ativistas defensores de mudanças na postura de companhias visando a melhoria na 

governança e proteção aos interesses dos acionistas. 

De acordo com Andrade e Rossetti (2006), Robert Monks foi um ativista pioneiro que 

mudou o curso da governança corporativa nos Estados Unidos. Ele focou sua atenção nos 

direitos dos acionistas e mobilizou para o exercício de um papel ativo nas corporações. 

Centrado em dois valores fundamentais da boa governança – fairness (senso de justiça) e 

compliance (conformidade legal). Esse ativista foi um dos primeiros a evidenciar a 

importância da boa governança para a prosperidade da sociedade como um todo.  

Outros marcos construtivos da governança corporativa foram destacados nos estudos 

de Andrade e Rossetti (2006): o Relatório Cadbury e os princípios da OCDE. 

                                                 
8 Pode ser traduzido como tomada de controle, onde o controle da empresa é comprado no mercado de ações de 
forma amigável, com consentimento dos atuais proprietários, ou de forma hostil, contra a vontade de seus atuais 
diretores. Geralmente, é um mecanismo de ação do mercado contra uma administração ineficiente que prejudica 
os acionistas.Os interesses dos novos compradores é aumentar o preço da ação com uma melhor administração 
(NETO, 2002).  
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Os dois outros valores da boa governança - accountability (prestação responsável de 

contas) e disclosure (mais transparência), com foco em aspectos financeiros e nos papéis dos 

acionistas, dos conselhos, dos auditores e dos executivos, podem ser observados no Relatório 

Cadbury.  

No Reino Unido, até o início dos anos 1990, os conselhos de administração das 

corporações não vinham atuando de forma aceitável. Lodi (2000) coloca que os conselhos 

eram constituídos por conselheiros que participavam de conselhos de um grande número de 

companhias, cruzando entre si interesses e favores e criando dificuldades aos minoritários e 

outsiders onde imperava uma rede de velhos companheiros.   

Andrade e Rossetti (2006) descrevem que foi, então, estabelecido pelo Banco da 

Inglaterra, em resposta aos grupos de influência, um comitê para elaborar um Código de 

Melhores Práticas de Governança Corporativa, constituído por representantes da Bolsa de 

Valores de Londres e do Instituto de Contadores Certificados. A coordenação foi confiada a 

Adrian Cadbury Schweppes, que desenvolveu uma estrutura de administração participativa, 

registrada em um código de princípios empresariais; sendo conselheiro do Banco da Inglaterra 

de 1970 a 1994, e fundado, com o apoio desta autoridade reguladora, uma organização com o 

objetivo de profissionalizar conselheiros não-executivos.  

Assim, as deliberações deste comitê foram reunidas no Relatório Cadbury e 

apresentadas à audiência pública, tendo então recebido mais de 200 representações. A versão 

final foi editada em dezembro de 1992. As práticas de governança corporativa recomendadas 

influenciaram efetivamente a alta gestão das corporações no Reino Unido e serviram de base 

para posições semelhantes em outros países, como Canadá, Estados Unidos, França e 

Austrália, os primeiros a editarem, depois do Relatório Cadbury, códigos de boa governança. 

Os princípios da OECD (Organization for Economic Co-operation and Developmen), 

ou, com a sigla em português OCDE, é uma organização multilateral que congrega 30 países 

industrializados mais desenvolvidos do mundo, mantendo relacionamento ativo com mais de 

70 outros países, ONGs e diversas sociedades civis de caráter internacional.  

Segundo Lodi (2000) vários documentos foram trocados entre autoridades da OCDE e 

líderes empresariais norte-americanos e europeus sobre a governança corporativa. De acordo 

com o autor, em abril de 1998 o conselho da OCDE pediu que essa organização 

desenvolvesse normas sobre o assunto, quando foi então criado um grupo de trabalho. Assim, 

neste mesmo mês, um grupo de empresários chamado de Business Sector Advisory Group, já 

havia encaminhado um relatório sobre o tema. Vale destacar que esse grupo foi coordenado 
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pelo advogado Ira M. Millstein e contou com a presença de Sir Adrian Cadbury e membros 

representantes de 15 países. Seu título ficou definido como: Corporate Governance: 

Improving Competitiveness and Access to Capital in Global Markets, editado pela OCDE. 

O Relatório Millstein baseou-se em duas dezenas de códigos de melhores práticas de 

vários países, entre os quais o código brasileiro, de abril de 1997, feito pelo então IBCA 

(Instituto Brasileiro de Conselheiros de Administração), hoje conhecido como IBGC 

(Instituto Brasileiro de Governança Corporativa).  

 

2.3.4 OS GRUPOS DE INTERESSES ENVOLVIDOS NA CORPORAÇÃO 

 
Andrade e Rossetti (2006) analisam a mudança substancial das relações entre o mundo 

corporativo e a sociedade após os anos 1980. Entre as conseqüências, observam-se pressões 

crescentes cobrando por responsabilidade corporativa e por maior amplitude dos objetivos 

corporativos, tendo em vista suas interfaces com as demandas e os direitos de outros 

constituintes organizacionais, definidos como stakeholders9. 

Entre os proprietários e os demais constituintes organizacionais se estabelecem uma 

relação de importância, que tem levado a complexas discussões e a mudanças nos institutos 

legais dos países, no qual todas elas giram em torno de uma questão essencial: os interesses 

ao qual a gestão das companhias deve atender. 

Há duas orientações básicas quanto a essa questão, segundo os autores 

supramencionados: 

 

1. A gestão com o objetivo no máximo retorno total dos investidores. 

2. A gestão voltada para harmonização do retorno dos investidores com os demais 

grupos com interesses em jogo nas companhias. 

 

Os stakeholders, ou partes que afetam ou são afetadas pelas diretrizes, ações e 

resultados das companhias, classificam em quatro grupos: 

 

1. Shareholders - denominação genérica de proprietários e investidores. 

2.  Internos - efetivamente os envolvidos com a gestão da companhia. 

                                                 
9 Segundo Lodi (2000), stakeholders ainda não tem tradução em português 
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3.  Externos - integrados à cadeia de negócio.Entorno - Engloba categorias, como o 

governo, as ONGs e as comunidades em que as empresas atuam, não participantes 

diretamente das cadeias de geração de valor. 

O quadro a seguir apresenta os interesses legítimos dos diferentes grupos de 

stakeholders: 

Quadro 1. Uma listagem dos principais stakeholders, internos e externos, com que as empresas 

interagem. 
STAKEHOLDERS 

Pessoas, grupos ou instituições, com interesses legítimos em jogo nas empresas e que afetam ou são afetados pelas diretrizes definidas, ações 

praticadas e resultados alcançados 

SHAREHOLDERS (proprietários, investidores) • Quanto ao regime legal: 

1. Acionistas 

2. Cotistas 

• Quanto à participação: 

1. Majoritária 

2. Minoritária 

• Quanto à gestão: 

1. Participantes ativos 

2. Outorgantes 

• Quanto ao controle: 

1. Integrantes do bloco de controle 

2. Fora do bloco de controle 

• Quanto à classe de ações: 

1. Com direito a voto 

2. Sem direito a voto 

 

INTERNOS (efetivamente envolvidos com o 

monitoramento e geração de resultados) 

• Órgão de governança: 

1. Conselho fiscal 

2. Conselho de Administração 

3. Auditores Independentes 

4. Direção Executiva 

5. Auditores Internos 

• Empregados 

EXTERNOS (integrados à cadeia de negócios) • Credores 

• Partes interessadas a montante: 

1. Fornecedores diretos 

2. Integrantes distantes da cadeia de suprimentos 

• Partes interessadas a jusante: 

1. Clientes 

2. Consumidores 

ENTORNO • Restrito: comunidades locais em que a empresa atua 

• Abrangente: a sociedade como um todo 

• Governos 

• ONGs 

Fonte: Andrade e Rossetti (2006, p 111.) 
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 Shareholders e demais stakeholders têm, ambos, interesses legítimos. A legitimidade 

dos shareholders está no valor, para a sociedade como um todo, do espírito de 

empreendimento, de iniciativa, de inovação e de geração de riquezas, sendo o retorno sobre o 

investimento a condição básica para a sua continuidade. Os stakeholders legitimam-se por 

serem grupos sem os quais as empresas deixariam de existir e pelo seu compromisso com a 

sobrevivência, o crescimento e continuidade das empresas. 

 

2.3.5 O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E SEU PAPEL NA GOVERNANÇA 
CORPORATIVA 

 
O conselho de administração é o principal mecanismo interno para diminuição dos 

custos de agência entre acionistas e gestores e entre acionistas controladores e minoritários. 

De acordo com Silveira (2002) vários agentes de mercado associam o termo governança 

corporativa com o conselho de administração, porém, como observado anteriormente, o tema 

governança possui uma amplitude bem maior que somente este conselho. 

Para Andrade e Rossetti (2006, p.480) as responsabilidades e atribuições do conselho 

de administração são: 

 

• Escolher, admitir e demitir a diretoria executiva; 

• Avaliar o desempenho da empresa e a performance da 

diretoria; 

• Autorizar investimentos e desmobilizações; 

• Promover a criação de valor para os acionistas; 

• Orientar a estrutura de capital, deliberar sobre alternativas de 

aumento do capital e definir políticas de destinação de resultados; 

• Participar da definição, homologar e monitorar os planos 

estratégicos; 

• Contribuir para o equilíbrio entre os interesses dos acionistas e 

de outros grupos; 

• Contribuir ativamente no desenvolvimento de negócios: levantar 

oportunidades, ativar sinergias e propor aquisições, fusões, cisões e 

encerramento de negócios; 

• Contribuir no desenvolvimento de modelos de gestão; 
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• Estabelecer e monitorar códigos de melhores práticas; 

• Orientar, avaliar e homologar políticas nas áreas funcionais 

(processos produtivos, logística, mercado, TI e RH). 

 

Em relação a composição do conselho, a maioria dos códigos orientam para sua 

composição membros externos à empresa, ou seja, não-executivos. De acordo com Silveira 

(2002) esta recomendação reflete o senso comum de que a principal função do conselho é 

monitorar a gestão da empresa e que possuindo conselheiros externos poderão monitorar de 

forma mais eficaz.  

No anexo A encontram-se maiores informações sobre toda a estrutura do conselho de 

administração e dos demais mecanismos de governança. 

 

2.3.6 OS CONCEITOS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA 

 
Devido ao conjunto de diversidades relacionadas à governança corporativa e ao 

desenvolvimento recente deste tema, é também grande a diversidade de conceitos que se 

encontra na literatura técnica nesta área.  

Seguem abaixo alguns conceitos: 

 

1. A governança corporativa aborda as questões de justiça, da transparência e da 

responsabilidade das empresas no que se referem às questões que envolvam os 

interesses do negócio e os da sociedade como um todo (WILLIAMSON, 1996). 

2. A governança corporativa é o sistema pelo qual as sociedades são dirigidas e 

monitoradas, envolvendo os relacionamentos entre acionistas/cotistas, conselho de 

administração, diretoria, auditoria independente e conselho fiscal. (IBGC10) 

3. A governança corporativa é o sistema segundo o qual as corporações de negócio são 

dirigidas e controladas. A estrutura da governança corporativa especifica a 

distribuição dos direitos e responsabilidades entre os diferentes participantes da 

corporação, tais como o conselho de administração, os diretores executivos, os 

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

tomada de decisão em relação a questões corporativas. E oferece também bases 

através das quais os objetivos da empresa são estabelecidos, definindo os meios para 

                                                 
10 Disponível em: <www.ibgc.org.br/ibConteudo.asp?IDArea=2>. Acesso em 01 de Dez. 2007.. 



 56 

se alcançarem tais objetivos e os instrumentos para se acompanhar o desempenho 

(OECD, 199911). 

4. A governança corporativa trata do conjunto de leis e regulamentos que visam: a) 

assegurar os direitos dos acionistas das empresas, controladores ou minoritários; b) 

disponibilizar informações que permitam aos acionistas acompanhar decisões 

empresariais impactantes, avaliando o quanto elas interferem em seus direitos; c) 

possibilitar aos diferentes públicos alcançados pelos atos das empresas o emprego de 

instrumentos que assegurem a observância de seus direitos; d) promover a interação 

dos acionistas, dos conselhos de administração e da direção executiva das empresas 

(MONKS E MINOW, 200412). 

5.  Como a governança corporativa nasceu do divórcio entre a propriedade e a gestão 

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

relação entre o retorno dos acionistas e os benefícios auferidos pelos executivos. 

Neste sentido, envolve a estratégia das corporações, as operações, a geração de valor 

e a destinação de resultados (HITT, IRELAND, HOSKISSIN, 200113). 

6. A governança corporativa diz respeito a padrões de comportamento que conduzem à 

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

interessadas, tendo por base os princípios definidos pela ética aplicada à gestão de 

negócios (CLAESSENS E FAN, 199614). 

 

Como esses, há diversos outros conceitos sendo difundidos atualmente sobre o tema, 

abordando perspectivas diversas. Outro exemplo, é a definição da Comissão de Valores 

Mobiliários, que a “Governança Corporativa é o conjunto de práticas que tem por finalidade 

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

os investidores e credores, facilitando o acesso ao capital” (CVM, 200215).  

                                                 
11 OECD. OECD principles of corporate governance. Paris: OECD, 1999. Extraído de Andrade e Rossetti 
(2006, p. 138) 
12 MONKS, Robert A. G.; MINOW, Nell. 3. ed. Corporate Governance. Oxford University Press, 1996. 
Extraído de Andrade e Rossetti (2006, p. 138). 
13 HITT, M.A.; IRELAND, R.D.; HOSKISSON, R. E. Strategic management: competitiveness and 
globalization. Cincinnati, Ohio: South Werstern College Publishing, 2001. Extraído de Andrade e Rossetti 
(2006, p. 139) 
14 CLAESSENS, S. e FAN, P. J. Corporate governance and investment policy. Pittsburgh: center for Research 
on Contracts and the Structure of Enterprise, (Working paper). 1996. Extraído de Andrade e Rossetti (2006, p. 
140). 
15 Cartilha com recomendações da CVM sobre Governança Corporativa, Junho de 2002. 
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Segundo Lodi (2000, p. 25), o Cadbury Report16 define-a como “o sistema pelo qual 

as companhias são dirigidas e controladas. Ela coloca os conselheiros de administração no 

centro de qualquer discussão sobre GC”. 

 A discussão sobre governança corporativa envolve a criação de mecanismos internos e 

externos que assegurem que as decisões serão tomadas no melhor interesse dos investidores, 

de forma a maximizar a probabilidade dos fornecedores de recursos obterem para si o retorno 

de seu investimento. Desta forma, o entendimento de governança corporativa passa pela 

compreensão do motivo pelo qual é necessária a criação desses mecanismos, o que é 

explicado a partir da estrita perspectiva do problema de agência dos gestores.  

Como se trata de um campo de estudo relativamente novo, ainda não existe uma 

definição padrão aceita por todos, seja para “governança corporativa”, seja para “governança 

na família proprietária de negócios”, de acordo com Álvares et al. (2003).  

Ainda nos estudos desses autores, em decorrência da ampla definição de governança 

corporativa que está sendo utilizada, não é somente o conselho de administração que está 

envolvido com a governança. Ou seja, dependendo do nível de delegação de poder do 

conselho de administração para a alta administração, ela pode estar, também, profundamente 

envolvida na governança do empreendimento. 

 

2.3.7 OS VALORES DA GOVERNANÇA CORPORATIVA 

 
Para Andrade e Rossetti (2006, p. 140) uma das mais importantes dimensões da 

governança corporativa são os valores que lhes dão sustentação, amarrando concepções, 

práticas e processos de alta gestão. 

Seguem abaixo os quatro valores da governança segundo esses autores: 

 

• Fairness: Senso de justiça. Equidade no tratamento dos 
acionistas. Respeito aos direitos dos minoritários, por participação 
equânime com a dos majoritários, tanto no aumento da riqueza 
corporativa, quando nos resultados das operações, quanto ainda na 
presença ativa em assembléias gerais. 
• Disclosure: Transparência das informações, especialmente das 
de alta relevância, que impactam os negócios e que envolvem 
resultados, oportunidades e riscos. 

                                                 
16 Relatório Cadbury, divulgado em 1992, destacou-se pelo seu caráter pioneiro e por ter apresentado, em 
resposta a fortes pressões de influenciadores, um conjunto de novas propostas que atingiram a forma como 
vinham sendo governadas as corporações britânicas (ANDRADE E ROSSETTI, 2006). 
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• Accountability: Prestação responsável de contas, fundamentada 
nas melhores práticas contábeis e de auditoria. 
• Compliance: Conformidade no cumprimento de normas 
reguladoras, expressas nos estatutos sociais, nos regimes internos e 
nas instituições legais do país. 
 

Segundo os autores supramencionados, nos códigos de boas práticas se podem 

observar esses quatro valores que fazem parte do alicerce da governança, assim, nos códigos 

de boas práticas se estabelecem critérios fundamentados na conduta ética que deve estar 

presente no exercício das funções e das responsabilidades dos órgãos que exercem a 

governança das companhias.  

 

2.3.8 A GOVERNANÇA CORPORATIVA NO BRASIL 

 
A preocupação com a governança corporativa no Brasil apareceu efetivamente em 

1996, quando este termo ainda não existia, com a criação do Instituto Brasileiro de 

Conselheiros de Administração (IBCA). De acordo com Lodi (2000), no final de 1997, o 

IBCA já contava com 107 membros regulares. Até então, existiam iniciativas esparsas 

pregando a independência do conselho de administração, maior transparência e respeito aos 

investidores. 

Em 1999, o IBCA transformou-se em Instituto Brasileiro de Governança Corporativa 

(IBGC). Os principais objetivos do IBGC 17são: divulgar idéias e conceitos sobre a 

governança corporativa; contribuir para a otimização da governança corporativa nas 

sociedades; tornar-se um importante fórum para assuntos relativos à governança corporativa; 

formar profissionais qualificados para atuação em conselhos de administração; desenvolver a 

capacitação e o aperfeiçoamento profissional da atividade no que se refere às boas práticas de 

governança corporativa, sejam acionistas, quotistas, associados, diretores, membros de 

conselhos de administração dentre outros, para que adotem ou aprimorem essas boas práticas; 

desenvolver a competência na atividade de conselho para sociedades e instituições que 

objetivam promover um sistema de excelência de gestão; e promover pesquisas sobre o tema. 

O IBGC publicou o Código Brasileiro das Melhores Práticas de Governança 

Corporativa em maio de 1999 (LODI, 2000). O documento procurou reunir uma série de 

recomendações, já aplicadas em outros países, visando melhorar a governança no Brasil. 

                                                 
17 Disponível em: www.ibgc.org.br , acessado em 02 de jun. 2007. 
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Em 2001, o primeiro código foi amplamente revisado e ampliado. O mesmo foi 

dividido em seis partes e difundiu os valores essenciais abordando as questões cruciais da 

governança corporativa, a saber: propriedade, conselho de administração, gestão, 

auditoria, conselho fiscal, ética e conflitos de interesses. O código atualizado se encontra 

disponível no anexo A deste trabalho. 

Esta terceira e última versão do código do IBGC foi editada em 2004. Embora ela 

mantenha a mesma estrutura da versão de 2001, foram incluídos temas novos, como 

responsabilidade corporativa, conselho de família, free-float18, maior detalhamento dos 

atributos e do escopo de atuação dos conselheiros independentes e a constituição de 

comitê de auditoria à luz da Lei Sarbanes-Oxley.19 

Paralelamente, a Bovespa criou, no final de 2000, o Novo Mercado. A criação dos 

níveis 1 e 2 de governança do Novo Mercado visa destacar as empresas comprometidas 

com maior transparência e melhores práticas de governança corporativa. 

De acordo com Silveira (2002, p. 31), numa pesquisa realizada pelo IBGC e pela 

MCKINSEY & COMPANY e KORN/FERRY INTERNATIONAL em 2001, permitiu 

traçar um modelo geral de governança corporativa para as empresas brasileiras listadas na 

Bolsa, com as seguintes características: 

 

• estrutura de propriedade com forte concentração das ações com 
direito a voto (ordinárias) e alto índice de emissão de ações sem direito a 
voto (preferenciais); 
• empresas com controle familiar ou compartilhado por alguns poucos 
investidores alinhados por meio de acordo de acionistas para resolução 
das questões relevantes; 
• presença de acionistas minoritários pouco ativos; 
• alta sobreposição entre propriedade e gestão, com os membros do 
conselho representando os interesses dos acionistas controladores; 
• pouca clareza na divisão dos papéis entre conselho e diretoria, 
principalmente nas empresas familiares; 
• escassez de conselheiros profissionais no Conselho de Administração; 
• remuneração dos conselheiros como fator pouco relevante; 
• Estrutura informal do conselho de administração, com ausência de 
comitês para tratamento de questões específicas, como auditoria ou 
sucessão.  

 
Para esse autor, nas empresas familiares de uma forma geral, os conselheiros não são 

profissionais e sua indicação ocorre devido a laços familiares ou pessoais com o controlador 

                                                 
18 Manutenção em circulação de uma parcela mínima de ações (SILVEIRA, 2002). 
19 Esta lei, aprovada em julho de 2002 pelo Congresso americano, criou regras para a boa governança e para as 
práticas empresariais éticas, referentes à emissão e divulgação de relatórios econômico-financeiros.  
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da empresa, o que pode prejudicar as questões estratégicas da companhia. Já nas empresas de 

capital aberto e recém privatizadas ou subsidiárias de multinacionais, o conselho é composto 

por executivos da matriz e possuem pouca disponibilidade para tratamento das questões da 

subsidiária nacional. Nas empresas estatais, o conselho é ocupado por altos cargos públicos 

indicados por razões políticas, com baixa disponibilidade para tratamento das questões 

corporativas. 

Além do IBGC e da criação do Novo Mercado pela Bovespa, o governo e 

instituições vêm favorecendo para a melhoria das práticas de governança no Brasil, como, por 

exemplo, a aprovação da Lei n. 10.303 de 31 de Outubro de 2001, conhecida como a Nova 

Lei das SAs. Outra iniciativa é o estabelecimento de novas regras pela Secretaria de 

Previdência Complementar (SPC) para definição dos limites de aplicação dos fundos de 

pensão e também a definição, pelo BNDES, da adoção de práticas de boa governança como 

um dos requisitos preferenciais para a concessão de financiamentos (SILVEIRA, 2002).  

Na última versão do código do IBGC, o tema sobre propriedade trata essencialmente 

do combate ao desequilíbrio de poder entre os acionistas e para amenizá-lo, desta forma, o 

código recomenda que as empresas tenham apenas ações com direito a voto.  

O código também define regras para o acordo de acionistas, no intuito de igualar os 

níveis de informação, desta forma, segundo o IBGC, o acordo de acionistas deve estar 

disponível para o conhecimento de todos os acionistas. Quanto à transparência de 

informações, o código do IBGC recomenda, por exemplo, que a remuneração de cada um dos 

conselheiros e diretores deva ser expressa no relatório anual e que toda a informação que 

possa influenciar decisões de investimento deva ser divulgada simultaneamente para todos os 

acionistas. Já com relação aos serviços de auditoria, o IBGC ressalta a possível perda de 

independência, se caso a mesma empresa prestar serviços simultâneos de consultoria e 

auditoria.  
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 3 A GOVERNANÇA NA EMPRESA FAMILIAR 

 

Neste capítulo são enumerados os procedimentos do uso de mecanismos de 

governança na empresa familiar baseado em estudos de especialistas no tema, a partir das 

evidências teóricas apresentadas nos capítulos anteriores.  

Estudando-se os ciclos de vida das empresas familiares e seus processos sucessórios é 

possível reconhecer a diversidade de fontes de conflitos nascidos das dinâmicas familiares e 

empresariais quando vividas conjuntamente pelos diversos indivíduos. A razão básica para o 

surgimento desses conflitos reside no fato de as regras do sistema familiar e empresarial 

serem contraditórias. A sobreposição desses sistemas, através desta convivência, gera tensões 

em ambos, que acabam resultando em disputas.  

A finalidade da família é, em última instância, zelar por seus membros e sustentá-los, 

enquanto a empresa tem por objetivo fornecer bens e/ou serviços enquanto gera lucros 

(COHN, 1991). Dessa forma, nem sempre os interesses familiares e empresariais encontram-

se alinhados. 

Segundo Gorgati (2000), a prosperidade empresarial, refletida num crescimento 

sustentado, a baixos níveis de risco, tem significado importante para seus colaboradores, 

muitas vezes incompreensível pela visão das famílias empresárias.  

A maximização de utilidade para o administrador vem do crescimento da empresa, 

através de melhores remunerações, benefícios e do próprio prestígio pessoal. Por essa razão os 

administradores terão sempre incentivos para investir no crescimento do negócio, em 

detrimento do pagamento de fluxos de caixa livre aos acionistas-família. Por outro lado, 

grande parte das vezes a empresa provê todos ou grande parte dos recursos financeiros ao qual 

a família tem acesso e é do interesse da família que o negócio seja capaz de gerar riquezas 

suficientes para financiar seus sonhos e principais necessidades. A família tem incentivos para 

se comportar como a figura clássica do principal descrita na teoria da agência, esperando que 

seus investimentos lhes proporcionem retornos significativos nos menores espaços de tempo 

possíveis.  

Neste contexto deve ser inserida a necessidade de realizar a transição do controle 

gerencial do negócio e, muitas vezes, de seu patrimônio. Aspectos como a escolha do(s) 

sucessor(es), escolha do modelo sucessório adequado, adoção de modelo societário, 

planejamento e implantação de tecnologias de gestão ficam permeados pelos interesses 
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nascidos no âmbito da família, impregnados de expectativas e variadas emoções que 

dificultam a condução racional do processo.  

Para falar de governança neste contexto é de suma importância estabelecer que existam 

diferentes instâncias de poder que devem se consideradas. E estas podem ser dividas em três: 

família, patrimônio/propriedade e empresa (BERNHOEFT E GALLO, 2003).  

Nos estudos de Gersick et al. (1997), no qual os autores descreveram os subsistemas 

independentes e superpostos da empresa, gestão, propriedade e família, esse sistema tornou-se 

uma ferramenta útil para compreender essas fontes de conflitos interpessoais, dilemas de 

papéis, prioridades e limites em empresas familiares. Para Bernhoeft e Gallo (2003), as 

empresas necessitam estabelecer “fóruns” específicos para discussão e busca de soluções das 

especificidades destas dimensões.  

As definições apresentadas sobre governança corporativa se aplicam também às 

famílias proprietárias. Elas precisam ser dirigidas, controladas e devem prestar contas sobre 

seus procedimentos, para que permaneçam saudáveis e fortes. Nesse sentido, essas famílias 

precisarão exatamente como suas empresas necessitam de conselhos de administração, de 

seus próprios órgãos, ou mecanismos de governança (tais como um conselho de família ou 

um comitê de acionistas) (ÁLVARES ET AL., 2003). 

Segundo Lank (2002), o grau no qual instituições de governança formais ou informais 

são necessárias para a família ocorre, naturalmente, em função do tamanho da família, do 

tamanho e da complexidade do negócio, do número de proprietários dentro da família, da 

proporção de proprietários inativos na empresa, etc. No entanto, a necessidade de tais 

instituições aumentará, muito provavelmente, à medida que a empresa passa pelos estágios de 

proprietário/gerente, parceria entre irmãos e união entre primos. Ao longo desse processo, é 

interessante que a família leve em consideração as instituições de governança requeridas (ex., 

assembléias familiares, conselhos familiares, comitês de acionistas, comitês de nomeações, 

comitês recreativos, family offices, etc.) e qual deve ser sua função, estrutura, composição, 

condições de expediente, etc. 

O autor supramencionado ratifica Bernhoeft e Gallo (2003) afirmando que pelo bem 

da longevidade dos negócios, um requisito fundamental deve ser a existência de fóruns 

relacionados aos proprietários. Estas instituições de governança, idealmente, constroem 

pontes e criam coesão (ou pelo menos geram uma oportunidade para expor e discutir pontos 

de desacordo) entre os membros da família e servem para estabelecer os canais de 

comunicação requeridos e/ou desejados entre a família e sua empresa. Uma das tarefas mais 
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importantes é a criação de um sistema para determinar quem representará os proprietários 

familiares no corpo de diretores, utilizando quais critérios, por quanto tempo e com que tipo 

de procuração da família.  

A ilustração 4 extraída de Bernhoeft e Gallo (2003) mostra os “fóruns” específicos de 

cada dimensão. 

Sem os mecanismos apropriados de governança para família, é provável que reine uma 

grande confusão e os conflitos podem se tornar incontroláveis tanto dentro da família quanto 

entre a família e a empresa (LANK, 2002).  

 

Ilustração 4 : Estrutura de governança na empresa familiar 

 

 
Fonte: Bernhoeft e Gallo (2003, p. 27). 

 

Neste capítulo o foco da abordagem será nos três dos mais importantes mecanismos 

internos envolvidos com a governança da empresa familiar, ou da família empresária de um 

negócio, a saber: o Comitê de Acionistas, o Conselho de Família e o Conselho de 

Administração.  

Na literatura técnica encontrada a respeito desses “fóruns” ou órgãos envolvidos com a 

governança na família empresária foi de grande relevância o trabalho de Bernhoeft e Gallo 

(2003) e de Álvares et al. (2003), portanto, pela abrangência de tais trabalhos, os mesmos 

foram considerados como base para o desenvolvimento desta seção. 

 

 

 

Grupo 
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FAMÍLIA PATRIMÔNIO 
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- Controle 
- Herdeiros 
- Consultivo 
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3.1 COMITÊ DE ACIONISTAS 

 

Inicialmente, cabe informar que esta nomenclatura foi observada no trabalho de Álvares 

et al. (2003), porém, foram observados também os títulos de conselho da sociedade, conselho 

societário e conselho do grupo controlador como no trabalho de  Bernhoeft e Gallo (2003).  

Os direitos, deveres e responsabilidades dos acionistas são claramente delineados, em 

todos os países, por meio de legislação pertinente, regulamentações e estatutos da empresa em 

questão. Quando a empresa está na fase dono-gestor (Estágio I), ser um acionista é algo bem 

determinado. Tipicamente, o único dono é também o diretor ou presidente e, portanto, tem 

acesso a toda informação necessária para desempenhar o papel do acionista. À medida que a 

empresa se torna uma parceria entre irmãos (Estágio II), ou um consórcio de primos (Estágio 

III), o cenário tende a ter alterações. Essas mudanças fazem com que o papel do acionista, na 

perspectiva de governança, seja mais difícil de administrar.  

O resultado dessa trajetória ao longo dos estágios são organizações mais complexas. 

Assim, torna-se importante que ocorra uma separação entre propriedade e administração. 

Mesmo que nos estágios iniciais todos os acionistas possam ter trabalhado na empresa, à 

medida que as gerações se sucedem, um número cada vez menor de membros da família se 

empregará na empresa (muitos deles não serão, sequer, acionistas). Como também poderá 

haver um número muito significativo de familiares acionistas que não serão empregados (do 

empreendimento familiar). 

Os acionistas / herdeiros necessitam de preparo para agirem como investidores, ou seja, 

não simplesmente manterem seu vínculo pelo negócio que herdaram, mas através de uma 

ação permanente que privilegie seu compromisso em agregar valor ao capital, especialmente 

com a perspectiva de que o mesmo se pulveriza fortemente a cada nova geração. Vale 

ressaltar que os lucros dos negócios não crescem na proporção das demandas dos familiares, 

portanto, o conselho de sociedade deve ser estruturado com base na representação do capital, 

procurando-se evitar que a pulverização dificulte o processo decisório. 

Os familiares acionistas podem ser caracterizados como acionistas “ativos” e “não- 

ativos”. Os ativos são aqueles que efetivamente trabalham na empresa, portanto, possuem um 

maior acesso às informações, impactam diretamente nas estratégias da empresa e desfrutam 

de grande prestígio e poder. Por outro lado, os acionistas não-ativos podem se sentir 
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desconfortáveis com essa situação e gerarem algum tipo de tensão.  E não estar atento à essas 

tensões poderá ser a origem de graves conflitos (ÁLVARES ET AL., 2003).  

 Existe a necessidade de se estabelecer um fórum para que os acionistas tantos os ativos 

quanto os não-ativos possam discutir suas responsabilidades, direitos e deveres, pois um 

ponto crítico que existe entre família, propriedade e gestão é justamente o grupo de acionistas. 

Desta forma o “fórum” conhecido como comitê de acionistas ou conselho de sociedade é o 

meio para se discutir esses pontos.  

O comitê de acionistas ou conselho de sociedade deve compreender todos os acionistas 

da família. Nas famílias onde há um grande número de acionistas, poderá ser necessário um 

corpo de coordenação eleito por eles. O papel específico e a estrutura desses órgãos de 

governança devem ser formalizados e fazer parte do protocolo da família, que será visto 

detalhadamente mais adiante.  

Presidente, secretário e reuniões regulares são formas e estruturas indispensáveis, mas, 

também, um bom e prático sistema de informações aos sócios torna-se fundamental para 

administração dessas tensões (BERNHOEFT E GALLO, 2003). 

Estabelecer parâmetros com base nos quais o conselho de administração e a alta 

administração devem atuar é o principal papel desempenhado pelos acionistas que são 

membros da família, ou seja, deverá ser explicitado de que forma o empreendimento familiar 

será dirigido, controlado e prestará suas contas.  

Para Álvares et al. (2003), em alguns casos as famílias preparam um código de ética que 

deve ser seguido pelos responsáveis pela governança e pelo gerenciamento da empresa.  

Assim, a filosofia da empresa deve ser especificada.  

Normalmente as diretrizes advindas do comitê de acionistas para os conselhos de 

administração ou alta administração estão relacionadas ao crescimento, risco, alavancagem, 

lucratividade e liquidez, incluindo a política desejada de dividendos.  

Outra tarefa muito importante do comitê de acionistas é estabelecer as regras do jogo no 

que diz respeito ao conselho de administração. Uma das principais responsabilidades dos 

donos é eleger os membros do conselho de administração, e, neste sentido, deve haver claro 

entendimento por parte de todos os acionistas, familiares, atuais e potenciais membros do 

conselho de administração e da alta administração a respeito de questões como papel, 

tamanho, estrutura e composição deste conselho. 
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Bernhoeft e Gallo (2003, p. 31) apresentam uma proposta de missão e atribuições que 

deve ser examinada apenas como referência para exemplificar atividades do conselho de 

sociedade, como se segue: 

 

Missão 
 Funcionar como fórum que representa e administra os interesses do 
grupo controlador na gestão do capital, nas participações 
societárias, avaliação dos gestores e nas estratégias corporativas das 
empresas. 
Atribuições em relação à sociedade 
• Fixar as diretrizes estratégicas relativas ao retorno sobre o 
capital; 
• Administrar e atualizar o Acordo Societário; 
• Administrar o processo de pulverização acionária; 
• Intermediar toda transação acionária entre os sócios e com 
terceiros; 
• Fazer cumprir o código de ética e conduta da sociedade; 
• Manter um sistema de informações para os acionistas; 
• Aprovar critérios de distribuição dos lucros e remuneração do 
capital; 
• Aprovar critérios para fusões, aquisições, vendas, 
incorporações e associações societárias e das empresas; 
• Representar a sociedade ou indicar representantes, em 
instituições privadas ou públicas, que possam ser de interesse do 
grupo controlador; 
• Indicar representantes no Conselho de Administração das 
empresas e controladas; 
• Administrar o processo sucessório. 
Atribuições em relação à empresa 
• Aprovar as diretrizes e prioridades dos acionistas para as 
empresas; 
• Aprovar o Plano Estratégico apresentado pela direção 
executiva ou Conselho de Administração das empresas; 
• Avaliar o desempenho econômico-financeiro das empresas; 
• Aprovar as demonstrações financeiras; 
• Aprovar os limites de autonomia dos gestores de cada empresa; 
• Aprovar a contratação de empréstimos e financiamentos acima 
de “X”valores; 
• Aprovar a política tributária das empresas; 
• Aprovar a contratação, atuação e informes de auditoria 
externa. 
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3.1.1 O ACORDO SOCIETÁRIO 

 
Uma das atribuições do comitê de acionistas é administrar e atualizar o acordo 

societário. Entende-se que o acordo societário, segundo Bernhoeft e Gallo (2003, p.68): 

(...) um conjunto de critérios que estabelecem direitos e obrigações, 
coletivas e individuais, para um grupo de pessoas que possui 
interesses e valores comuns através do vínculo societário, seja ele 
herdado ou iniciado através da livre escolha entre as partes. 
 

É importante que este acordo societário seja preparado de forma mutuamente 

comprometida e de forma participativa. 

 A dinâmica existente entre o sucessor e o fundador ocorre de forma distinta, pois os 

fundadores construíram suas sociedades vinculadas no trabalho em conjunto, baseado na livre 

escolha, porém, os herdeiros não terão esta mesma oportunidade. Eles herdam seu patrimônio 

e consequentemente herdam também sócios que não escolheram. 

Afinidades de valores, confiança, cumplicidade, direitos e obrigações não se obtêm 

apenas com um testamento deixado pelo fundador, por isso da importância deste acordo, pois 

deverá ser construído pelas partes com muito diálogo, conhecimento e concessões mútuas.  

O cumprimento do acordo é algo que se refere a alguns membros, como por exemplo, 

os herdeiros diretos (aqueles que têm direito a uma parte do patrimônio) e os indiretos 

(aqueles que se incorporaram a família ao longo de sua história). Vale considerar que o 

acordo contempla direito e obrigações, muitos deles sem nenhuma característica ou amparo 

legal, mas de caráter eminentemente moral. 

A seguir será apresentado de forma compacta um roteiro que foi preparado por 

Bernhoeft e Gallo (2003) e que poderá servir para análise, reflexão e estabelecimento de um 

acordo societário: 

 

• Missão da sociedade: Falar de missão é debater razões, objetivos e finalidades 

pelos quais deverão permanecer juntos, compartilhando riscos, fracassos e sucessos. 

• Ética, valores e conduta (família/empresa/sociedade): Uma sociedade de 

origem e vínculo familiar se fortalece pela identificação de valores, crenças e 

ideologias comuns e isto pode ser formalizado através de um código de ética. Os 

autores afirmam que não sobrevivem sociedades onde uma parte se considera “muito 

esperta” e a outra faz concessões o tempo todo ou onde um tem preocupações de pagar 

impostos e a outra defende que os pagamentos somente serão feitos em cartórios de 

protesto. A busca de valores comuns não representa perda da individualidade, porém, 
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representa a construção de convergências no coletivo (sociedade), exatamente para 

preservar e respeitar a realização individual dos sócios. 

• O que se entende por “família”: A família é uma instituição muito própria e 

delas fazem parte pais, filhos, genros, noras, netos etc., ou seja, pessoas que possuem 

origens, razões e interesses nem sempre convergentes, por isso, no acordo societário é 

importante clarificar o que se entende por “família”. A observância e o cumprimento 

do acordo é algo que diz respeito a alguns membros, os herdeiros diretos (aqueles que 

têm direito a uma parte do patrimônio) e os indiretos (aqueles que se incorporaram a 

família ao longo de sua história). 

• Avaliação da empresa/patrimônio: Sua falta é sentida quando ocorre um 

processo de cisão ou tentativa de venda do negócio. Muitos sócios fazem uma 

avaliação a sua maneira bastante contaminada por fatores emocionais e afetivos. Para 

os herdeiros, essa informação é mais importante, não sendo útil somente em casos de 

cindir ou vender uma empresa e sim para contribuir para que todos os sócios possam 

ter uma noção realista do valor da sua parte no patrimônio. Isso pode ser gerado 

através de um bom sistema gerencial de informações para os sócios. 

• Transações acionárias e doações entre sócios / familiares e com terceiros: 

Pessoas que não se escolheram como sócios (no caso de segunda geração em diante) 

devem estabelecer mecanismos básicos para sair da sociedade sem disputas ou litígios. 

Da mesma forma devem ser fixados critérios para as doações. 

• Investimentos, reservas e distribuição de lucro: É fundamental que sejam 

discutidas e formalizadas as regras relativas às políticas de reinvestimento e novos 

investimentos, ou seja, quanto do lucro será aplicado em novos investimentos, 

ampliações ou revitalizações? Assim como formalizar regras de reserva para 

emergências. Outro ponto são as regras para distribuição de lucros ou dividendos. Isto 

é ainda mais sério nas famílias que dependem do próprio negócio para manter seu 

padrão de vida, pois correm o risco de um dia não poderem distribuir os lucros. 

• Liquidez para sócios e familiares: Manter a empresa capitalizada e ao mesmo 

tempo gerar liquidez é um desafio para as sociedades familiares. É importante não 

apenas capitalizar os acionistas, mas também estimulá-los a criar fontes alternativas de 

liquidez para reduzir o grau de dependência dos rendimentos gerados pelos negócios 

com a sociedade. 
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• Educação/desenvolvimento dos sócios e familiares: É da maior importância 

que a sociedade invista e realize programas de treinamento para herdeiros e familiares 

para o seu papel de acionista (veremos mais adiante sobre o preparo do herdeiro). Na 

maioria das empresas a preocupação maior é com o preparo dos herdeiros para 

trabalharem na empresa e não para serem acionistas, com visão de investidor e 

proprietário, assim, o acordo deve contemplar critérios e orientação para o 

atendimento deste item. 

• Uso e administração de bens/patrimônio comum dos sócios e familiares 

(family office): Inserir no acordo como que bens comuns aos sócios e familiares, 

porém, sem vínculo direto com a empresa, deverão ser administrados. 

• Associações, incorporações ou vendas: Como que os sócios devem se 

preparar antecipadamente para situações como a compra de outra empresa, 

incorporação de um novo negócio, concorrente ou de atividade complementar ou 

venda da empresa. 

• Remuneração capital / trabalho: A política salarial dos sócios e familiares 

ativos e a forma de remuneração dos sócios (ativos ou não) deverão constar no acordo 

de forma a evitar futuros conflitos, principalmente após a segunda geração. 

• Entrada/carreira/saída/estágio e remuneração de familiares na empresa: É 

ilusório imaginar que o processo para ingresso e a promoção de membros da família 

nas empresas da sociedade possam ser entregues a um departamento de recursos 

humanos, pois por mais estrutura que ele seja, sua ação profissional fica 

comprometida pela subordinação que esta área tem com a própria sociedade. O ideal é 

que a própria sociedade fixe, previamente, os critérios, exigências e parâmetros para 

que os candidatos possam fazer sua opção com plena consciência dos pré-requisitos 

que devem apresentar. Outro ponto importante é analisar sobre quais condições um 

herdeiro poderá ser demitido. 

• Alternativas para a realização pessoal / profissional dos herdeiros: O 

herdeiro deve compreender que ele poderá optar por três alternativas que permitam 

definir sua forma de participar na sociedade e realizar-se em nível individual e 

profissional. A primeira é aquela que o herdeiro assume seu papel de acionista. A 

segunda alternativa para o herdeiro-acionista é tornar-se um conselheiro (se o modelo 

da sociedade cria um conselho de sócios ou da família e este exerça o papel de 

controlar e administrar as decisões e risco do capital, esta opção torna-se real). Vale 
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ressaltar que, se em ambas as alternativas anteriores o sócio-herdeiro ficar fora das 

empresas, torna-se fundamental que ele encontre sua realização profissional em uma 

atividade que não dependa dos negócios da sociedade, pois esta realização profissional 

e pessoal dos herdeiros que ficam fora das atividades da empresa é ponto vital para o 

sucesso de uma sociedade familiar. A terceira alternativa refere-se àqueles que fizerem 

a opção por ingressarem nas empresas para fazer sua carreira profissional. O estigma 

“filho do dono” assume uma conotação pejorativa que deve ser assumida e superada 

pelo herdeiro, para isso, esses herdeiros necessitam de características e competências 

acima da média para que aumente seu respeito e consideração.  

• Uso dos bens e serviços, instalações, equipamentos e funcionários da 

empresa pelos sócios e familiares: Este é um ponto sensível e foco para disputas de 

poder, status e emoções. Aqui deve ser considerado tudo aquilo que a empresa pode 

oferecer aos sócios tal como bens, serviços, funcionários, prestígio, nome, imagem, 

tráfico de influência, reconhecimento público, facilidades etc. 

• Negócios pessoais dos sócios e familiares (na gestão e fora dela): Existem 

questões externas que também podem representar alguns riscos para a relação entre os 

sócios, como, por exemplo, negócios pessoais que os sócios (herdeiros ou não) 

possam criar como opções profissionais ou mesmo para não depender, 

exclusivamente, dos rendimentos obtidos das empresas da sociedade. Assim, quando 

alguém participa de uma sociedade tem com ela compromissos de ordem ética, moral 

e solidária, dessa forma, seria justo manter a sociedade informada, previamente, de 

iniciativas isoladas que o sócio tome. 

• Empresas de sócios ou familiares que tenham relações comerciais com as 

empresas da sociedade: Recomenda-se que a sociedade fixe claros critérios sobre a 

forma como as relações de empresas de parentes de sócios ou dos próprios sócios com 

as empresas da sociedade irão ocorrer. 

• Sistemas de informações para os sócios e familiares: Uma possibilidade de 

fonte de conflito entre os acionistas passivos e ativos é a assimetria de informação, ou 

seja, a falta de um sistema de informações sobre as empresas, resultados, situação de 

mercado etc. Estruturar sistemas de informação gerencial ajuda muito na amenização 

destes conflitos. 

• Responsabilidade social e participação na comunidade: É útil estabelecer 

critérios sobre os compromissos das partes com a atuação no campo da 
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responsabilidade social. Este é um conceito cada vez mais intenso nas relações das 

empresas com o mundo que os cerca. No caso da empresa familiar, este não é um tema 

apenas para os executivos. Os membros da família devem analisá-lo na perspectiva do 

seu comprometimento. 

• Aval pessoal e garantias dos sócios a terceiros: É de grande utilidade que os 

sócios discutam este tema, pois até que ponto um compromisso de ordem financeira, 

assumido por um sócio em relação a um terceiro, pode comprometer a sociedade? São 

entre essa e outras questões que devem ser tratadas neste tópico. 

• Risco e solidariedade: É útil estabelecer no acordo um item que diga respeito 

ao grau de solidariedade que os sócios assumem em relação aos riscos que são 

exigidos no processo de gerenciamento da sociedade e das empresas. Por exemplo, os 

sócios ativos que tomam as decisões sobre os investimentos, empréstimos etc. terão ou 

poderão obter a solidariedade dos sócios passivos, que estão fora da gestão. 

• Segurança pessoal dos sócios e familiares: Aqui devem ser consideradas 

questões como na hipótese de um seqüestro, por exemplo. Quem deverá representar a 

família na negociação? A responsabilidade será da sociedade? Da família? Do 

patriarca? Devemos fazer um seguro? 

• Sucessão na sociedade/gestão: Nenhum herdeiro, por mais hábil e competente 

que possa ser, consegue ser aceito como figura que substitui, plena e legitimamente, o 

fundador. Para tanto é conveniente encaminhar uma dupla sucessão. Deverá haver um 

herdeiro indicado para desempenhar o papel do responsável pela manutenção da 

sociedade e zelar pela administração dos conflitos naturais que ocorram entre os 

sócios-herdeiros. As habilidades requeridas para este papel são diferentes daquelas 

exigidas para quem vai dirigir os negócios. Mas o que deve constar do “acordo” são 

questões tais como os critérios para a escolha de ambos, mandato, prestação de contas, 

periodicidade de reuniões, grau de autonomia, representação da sociedade e das 

empresas junto aos fornecedores, clientes, governo, etc. 

• Falecimento/afastamento/aposentadoria de Sócio: Na medida em que uma 

sociedade entra na segunda geração, ela poderá ter três tipos de sócios: os sócios 

acionistas, sócio-conselheiros e sócio-gestor. Cada um manterá com a sociedade uma 

relação diferente e para isso, é necessário fixar condições adequadas para preservação 

ou interrupção destes relacionamentos. O falecimento de um sócio pode implicar na 

pulverização da sociedade, o afastamento ou aposentadoria de um gestor necessita ser 
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considerado. Assim, diversas questões como essas devem constar no “acordo” para 

permitir compromisso, conforto e tranqüilidade a todas as partes e, o melhor, é já ter 

isso discutido e fixado previamente. 

• Arbitragem e mediação de conflitos: O complexo relacionamento societário 

envolve diferentes conflitos, mais ainda quando existem relações familiares com 

interesses materiais que se misturam com aspectos emocionais. Estabelecer 

previamente mecanismos, instrumentos e fóruns para mediação dos conflitos ou 

arbitragem dessas ocorrências poderá ser bastante útil. Vale lembrar que um grupo não 

se fortalece pela aparente ausência de conflitos, mas pela forma como os administra. 

• Avaliação do acordo: Imaginar que o “acordo” é um instrumento estático é 

mera ilusão. Na verdade, não é o ideal que o acordo esteja sendo utilizado a todo 

instante, porém, não significa que ele não mereça revisões, avaliação e constante 

reflexão. O acordo deve prever prazos para revisões e avaliação que o mantenha 

válido e atualizado, lembrando que a cada geração é uma nova sociedade. 

 

3.2 CONSELHO DE FAMÍLIA 

 

De acordo com Álvares et al.(2003, p.105): 

 

A família proprietária de um negócio também necessita de uma boa 
governança se quiser se manter suficientemente saudável para 
desempenhar um papel positivo na manutenção da coesão entre os 
membros da família. Famílias conflituosas, em oposição a famílias 
envolvidas, tendem, mais cedo ou mais tarde, a gerar forças 
centrífugas que resultam em pressões que podem não apenas 
provocar a queda nos investimentos na empresa, mas também na 
dissolução de laços efetivos e emocionais que deram à família sua 
identidade histórica. 

 

Uma empresa pequena, no Estágio I, formada por proprietário-gestor sem filhos e sua 

esposa, por exemplo, terá pouca necessidade de órgãos de governança altamente formalizados 

e complexos. À medida que a estrutura familiar se torna mais complexa (crescem novas 

gerações, a riqueza da família aumenta, a empresa passa do Estágio II para o Estágio III, 

aumenta o número de empregados da família e não familiares e acionistas familiares ativos e 
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não-ativos), a família “sábia” buscará se assegurar de que mecanismos apropriados de 

governança sejam colocados em prática.  

O conselho de família consiste no agrupamento de certos membros da família 

proprietária, escolhidos de acordo com critérios precisos, que se encontra regularmente para 

discutir as questões pertinentes à família enquanto uma estrutura de parentesco, assim como 

relativas ao âmbito da propriedade (ÁLVARES ET AL., 2003).  

Em famílias maiores, do ponto de vista de seu funcionamento, um conselho de família 

deve possuir uma coordenação ou presidência eleita pelos membros. O mandato deve ser 

fixado de forma a avaliar regularmente o desempenho do ocupante do cargo, desta maneira, 

pode haver alternância de pessoas ou manutenção da mesma enquanto o desempenho for 

satisfatório (BERNHOEFT E GALLO, 2003). Assim, o conselho de família pode ser 

analisado como um fórum onde é possível discutir questões fundamentais como o papel da 

família em relação ao negócio familiar, os temas que devem ser abordados em um protocolo 

de família a ser eventualmente escrito, elaborar, administrar e atualizar um acordo de conduta 

e ética familiar, criar e administrar um sistema formal de informação sobre a sociedade e os 

negócios, criar e administrar programas de formação e treinamento dos familiares para o 

exercício do papel de acionista, identificar a representatividade enquanto família, ou seja, 

analisar as responsabilidades em relação ao outro e em relação ao mundo exterior.  

Para Bernhoeft e Gallo (2003), uma família empresária deve criar um sistema de 

educação sistematizado para os seus membros de forma que possa haver um equilíbrio entre 

as necessidades individuais de realização profissional e pessoal ao mesmo tempo em que se 

sintam incluídos em um contexto. 

Abaixo seguem algumas vantagens que os conselhos de família trazem para o 

empreendimento e para a família, segundo Álvares et al. (2003): 

 

• Enriquece a interface entre a família e a empresa 

Um conselho de família seleciona as informações mais relevantes em relação à 

empresa e as apresenta aos acionistas, herdeiros, cônjuges e outros membros da família, 

possibilitando que tenham melhor compreensão sobre o andamento da empresa e sobre a 

capacidade do conselho de administração e da alta administração para assegurar sua 

viabilidade econômica e sua legitimidade. Este canal de informação entre a empresa e os 

familiares torna-se importante, pois mostra aos empregados que a família tem interesse e 

preocupação permanentes com a empresa. Além disso, esse meio de informação pode também 
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influenciar indiretamente o desenvolvimento de uma cultura empresarial afinada com os 

valores da família. 

• Define a filosofia da família 

O conselho de família poderá definir a filosofia da família através da coleta de dados 

referente à personalidade dos fundadores e de seus sucessores como histórias relevantes do 

passado da empresa e, assim, buscar manter acesas as tradições da família. Desta forma, o 

conselho poderá ter a função de transmitir esses valores às novas gerações em busca do 

desenvolvimento de um senso de responsabilidade para com a família, a empresa e a 

comunidade. Além disso, poderá ser um meio para avaliação dos objetivos filantrópicos da 

família.  

• Fortalece a família 

O conselho de família é um forte mecanismo para ajudar os membros da família a 

descobrirem o que realmente os une. Assim, poderá prevenir os conflitos que possam dividir a 

família e afetar negativamente o futuro da empresa. Um dos resultados positivos do conselho 

de família é a criação de um espírito familiar, porém, dificilmente ocorrerá isso se o conselho 

só se preocupar com a interface negócio-família. Encontros familiares no qual o propósito é a 

diversão e interação social devem ser questões tratadas pelo conselho. Bernhoeft e Gallo 

(2003) ratificam afirmando que a família deve usufruir dos seus momentos de família para 

desfrutá-los sem misturar os assuntos que digam respeito à sociedade ou às empresas e que a 

existência de um conselho familiar pode contribuir para esse papel, assim, o conselho deve 

criar momentos formais e propiciar também momentos festivos.   

A elaboração do protocolo de família é preparada pelo conselho de família, portanto, 

um protocolo para ser bem administrado necessita desta estrutura do conselho para organizar 

seu processo de criação, caso contrário seria muito mais difícil e complexo se alcançar o 

consenso.  

• Identifica e desenvolve talentos familiares 

Um desafio que pode ajudar a desenvolver as habilidades de seus membros é prestar 

algum tipo de serviço ao conselho de família. Ademais, em famílias maiores é comum a 

formação de comitês (que podem se reportar ao conselho de família), no qual participam 

membros tanto com muita experiência quanto os membros de menor experiência. Eis aqui, 

alguns exemplos apresentados por Álvares et al. (2003) de tais comitês: social, educação, 

história, comunicação, nomeação, composição familiar, recompensa, atividades bancárias, 

filantrópico. 
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Embora os conselhos de família tragam muitas vantagens para a família empresária, os 

autores observaram alguns pontos relevantes: 

 

• Papel: É importante que exista clareza em relação ao papel do conselho de família. 

Além disso, deve-se analisar se ele será o único fórum de discussão, qual o poder que ele 

possuirá no processo de tomada de decisão, nos aconselhamentos e como sua atuação se 

diferirá das demais instituições de governança. 

•  Processo: É importante analisar quais os processos que serão empregados para 

nomear, indicar e/ou eleger os membros do conselho de família e os chefes do conselho. 

Outro ponto é avaliar o prazo dos mandatos e a freqüência das reuniões. Qual a forma que 

deverá ser adotada para se chegar à um consenso? Vale ressaltar que as regras processuais 

escritas são essenciais para o funcionamento efetivo do conselho de família. 

• Respeito aos papéis definidos: Os diferentes papéis devem ser explicitados no 

protocolo de família e a partir disso, o conselho deve ser evitado para se resolver assuntos que 

dizem respeito a outros mecanismos de governança como, por exemplo, o conselho de 

administração. A sobreposição de funções deve ser evitada. 

• Respeitando a próxima geração: A presença de representantes do conselho que 

sejam de mais de uma geração pode ser algo muito positivo. Porém, isso exige uma postura da 

geração mais antiga de aceitar sugestões, ouvir propostas e demonstrar abertura na avaliação 

de suas viabilidades. 

  

3.2.1 “FAMILY OFFICE” 

 
Vale ressaltar que o patrimônio extra-empresa, além de poder gerar renda, caso seja 

administrado, pode tornar-se também “moeda de troca” para acertos e transações acionárias 

entre os sócios e herdeiros. Uma forma cada vez mais comum e que tem sido utilizada para 

resolver essa questão é criar um COF (Central de Operações da Família), segundo Bernhoeft e 

Gallo (2003).  

Nesta estrutura concentra-se tudo aquilo que seja comum aos sócios familiares e sem 

vínculo direto com a empresa, como serviços de contabilidade, declaração de imposto de 

renda, administração dos funcionários domésticos, frota de veículos etc., podendo incluir, 

também, a gestão dos investimentos comuns.  
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O funcionamento e as atribuições deste núcleo podem servir para preparar os herdeiros 

no desenvolvimento da sua visão como investidor.  

 

3.2.2 PROTOCOLO DE FAMÍLIA 

 
Para Bernhoeft e Gallo (2003) é importante assinalar o quanto as questões ligadas à 

missão, valores e ética fazem grande sentido para que as famílias empresárias e acionistas as 

discutam e as coloquem em prática. Não deve funcionar apenas como mera retórica de 

marketing institucional, mas como algo que pode dar sentido aos sucessos de muitas 

organizações e seus grupos controladores. 

Portanto, seguem abaixo alguns títulos e subtítulos típicos de protocolos de família, 

segundo Álvares et al. (2003, p.117): 

 

• Missão e visão da família; 

• Valores e princípios da família; 

• Governança familiar e órgãos; 

• Constituição da família; 

• Código de conduta da família; 

• Política de negócios da família; 

• Política de recursos humanos da família; 

• Papéis do conselho de administração e da administração geral; 

• Filosofia da família; 

• Princípios filantrópicos; 

• Contrato familiar; 

• Cultura familiar; 

• Objetivos da família; 

• Filosofia e objetivos do negócio. 

 

Bernhoeft e Gallo (2003) enfatizam as questões da missão, dos valores e da ética na 

família. Para fins de reflexão, segundo os autores, alguns indicadores podem ajudar a refletir 

sobre os valores morais que estão por trás da cultura da sociedade/empresa, como, por 

exemplo, os compromissos que se tem dentro do grupo; como lidar com as divergências e 

conflitos; qual o limite que o coletivo se sobrepõe ao individual; relação com a riqueza; 

sucesso e imagem; responsabilidade social com as diferentes comunidades (externa, 
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fornecedores, clientes, funcionários, investidores, governo, etc.). Estes indicadores também 

contribuem para estabelecer o conjunto de valores da sociedade, ou seja,: a razão de ela existir 

e ser perpetuada.  

Quanto à questão ética, esses autores enumeraram uma série de pontos que podem 

fazer parte de um roteiro-sugestão para que cada sociedade elabore o seu próprio Código de 

Ética. Os pontos são (p. 64): 

 

1. Compromisso com a continuidade da sociedade; 

2. Compromisso com a continuidade da empresa; 

3. Prioridade do interesse da empresa sobre o interesse pessoal; 

4. Harmonia e união da família; 

5. Boas relações humanas dentro da família; 

6. Manter uma conduta de austeridade; 

7. Comprometimento com a excelência; 

8. Identificar e reforçar os valores da família; 

9. Compromisso com a profissionalização; 

10. Não-ingerência na linha hierárquica; 

11. Administrar relacionamentos com meios de comunicação; 

12. Manter um clima de respeito e orgulho profissional e familiar; 

13. Respeito pelo ser humano e atitude contra preconceitos; 

14. Apoiar iniciativas da sociedade/empresa de responsabilidade 

social; 

15. Cuidar da saúde física e mental; 

16. Ética do dinheiro.  

 

3.3 O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

Foi apresentado um conjunto de problemáticas que envolvem a empresa familiar e 

correspondem a diversos tipos de evoluções que naturalmente ocorrem nos ambientes dos 

negócios, na evolução das empresas, no desenvolvimento das famílias e nas mudanças nas 

qualidades de empresários, dirigentes e proprietários das empresas familiares.  
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Uma das alternativas para enfrentar tais problemáticas é a de criar um conselho de 

administração ativo, útil e eficiente no desempenho de suas responsabilidades de 

administração de empresas (BERNHOEFT E GALLO, 2003). 

De acordo com Álvares et al. (2003), o conselho de administração é, potencialmente, o 

mais importante órgão de governança da empresa familiar. A utilização da palavra 

“potencialmente”, usada pelos autores nesse caso, é devido ao fato de que muitas famílias 

consideram esse instrumento um papel secundário: algumas não querem conselho algum, 

outras preferem um conselho puramente simbólico. Segundo os autores, cresce o consenso 

entre as famílias proprietárias de negócios de que é necessária a implantação de um 

instrumento que possa dirigir e controlar a empresa e prestar contas do negócio e, que de fato, 

é para o bem da família e da empresa. 

Para que a implantação do conselho de administração se dê de forma efetiva, é preciso 

existir o compromisso com a criação de um grupo profissional de conselheiros e dirigentes, 

ativos e competentes, que trabalhe com base em parâmetros estabelecidos pela família ou 

conselho de família (ÁLVARES ET AL, 2003).  

Há uma grande variedade de referências normativas para a estruturação de conselhos 

de administração, como por exemplo, o apresentado no Código Brasileiro das Melhores 

Práticas de Governança Corporativa apresentado no Brasil pelo IBGC, que se encontra no 

Anexo A deste trabalho, e que podem servir de base para famílias empresárias.  

No trabalho de Álvares et al. (2003), foram apresentadas algumas sugestões e 

recomendações importantes para a tarefa de criação de um conselho de administração em uma 

empresa familiar que possa enfrentar os desafios da boa governança, conforme abaixo: 

 

• Composição 

De acordo com os autores é comum observarem conselhos de administração de 

empresas familiares compostos exclusivamente por membros da família ou por uma mistura 

de membros da família ativos e não-ativos e gerentes não familiares experientes. O problema 

dessa mistura é que os diferentes papéis de acionistas e gerentes podem se confundir com o 

papel do conselho, portanto, tal procedimento poderá dificultar o desempenho, por parte do 

conselho, de seu papel vital de governança. 

 Devido a esse fator, existe uma tendência a estimular a família proprietária a abrir a 

participação no conselho de administração de indivíduos de fora, que sejam independentes e 

competentes. Alguns afirmam que o conselho deveria ser composto em sua maioria por 
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pessoal externo. De qualquer forma, mesmo que a família não arrisque tanto, seria uma 

atitude prudente ampliar a rede na busca por novos talentos (por exemplo, utilizando 

empresas de RH). Assim, com o aumento da qualidade do quadro do conselho de 

administração, firmam-se padrões mais elevados para a escolha dos membros da família que 

farão parte do conselho. 

• Clareza quanto às atribuições 

Os autores afirmam que a boa governança somente existirá se o conselho de 

administração estiver em sintonia com as expectativas da família com relação à sua 

capacidade de assegurar viabilidade econômica e legitimidade à empresa. Assim, os recursos, 

tanto financeiros quanto humanos devem estar disponíveis para que o conselho possa 

executar, de maneira eficaz, suas atribuições.  

Outro ponto a considerar é referente à transparência e clareza quanto ao mandato da 

alta direção, do conselho de administração e de qualquer outro órgão de governança criado 

pela a família. Vale ressaltar que deverão ser evidenciadas essas informações no protocolo de 

família, como visto anteriormente. 

• Avaliação e sucessão gerencial 

Uma das atribuições mais complicadas para o conselho de administração é indicar ou 

demitir o diretor ou presidente. Segundo eles, isso significa que o conselho de administração 

tem a grande responsabilidade de assegurar o andamento do processo de sucessão gerencial e 

de certificar se o diretor terá ou não interesse pessoal nesse processo. 

Uma das formas de assegurar a eficiência e eficácia da gerência é fazer uma avaliação 

de desempenho. De acordo com os autores, empresas familiares bem governadas aceitam 

também a necessidade de se avaliar de forma rigorosa o desempenho do diretor pelo menos 

uma vez por ano, mesmo que essa pessoa seja um membro da família proprietária. Ainda, 

além dessa avaliação, o conselho de administração deve fazer uso do processo de avaliação 

para aconselhar e alertar o diretor a respeito de formas para melhorar seu desempenho. 

• Estrutura do conselho de administração  

Como habitualmente a empresa familiar com gestão mais simples tem apenas um ou 

muito poucos proprietários, frequentemente pode acontecer que coincidam a responsabilidade 

de administrar e ser o próprio dono. Na empresa familiar costuma acontecer na primeira e na 

segunda geração, que o conselho de administração seja apenas uma figura legal que não 

contribui com nada de especial ou diferente para o processo de direção da empresa 

(BERNHOEFT e GALLO, 2003). Portanto, nos estágios iniciais de desenvolvimento dessas 
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empresas familiares, não são necessárias estruturas complexas para o conselho de 

administração.  

Uma questão estrutural importante na empresa familiar é referente ao fato de os postos 

de presidente do conselho de administração e do CEO poderem ser ocupados pela mesma 

pessoa. Segundo Álvares et al. (2003), eles recomendam que os papéis devam ser separados. 

Além disso, se o conselho de administração tem de avaliar o desempenho do CEO, a 

combinação dessas atribuições pode levar a situações desagradáveis, como conflitos de 

interesse e falta de clareza em relação aos respectivos papéis.  

Outro ponto importante abordado por esses autores é saber se as posições de 

presidente do conselho de administração e do CEO devam ser reservadas para membros da 

família. Dependendo de cada situação ou grupo familiar, o importante é que a família se 

posicione perante este fato e a explicite em seu protocolo.  

• Interatividade 

É importante que exista a comunicação entre os membros familiares e não familiares 

do conselho de administração e que esses interajam com os demais stakeholders.  

Existem diversas formas de realizar essa tarefa, como por exemplo:  

 

1. agendar reuniões do conselho de administração de modo que elas ocorram antes das 

reuniões de assembléias de família, do conselho de família ou do comitê de acionistas, 

para permitir a interação social; 

2. relatar periodicamente à família as operações e os planos da empresa familiar;  

3. apoiar qualquer comitê familiar cuja tarefa seja apresentar candidatos ao conselho de 

administração;  

4. trabalhar com o conselho de administração júnior da família; 

5. comparecer a encontros informais da família no sentido de compartilhar a experiência 

dos membros do conselho de administração.  

 

Esses procedimentos tornam-se essenciais para aumentar a confiança das partes e 

reduzir a necessidade de confrontação entre o conselho e família, diminuindo assim, os 

conflitos de interesses.  

• Avaliação do conselho de administração  

Qualquer conselho que queira agir profissionalmente deve ser compelido pela família 

a examinar regularmente seu desempenho. De acordo com Álvares et al. (2003), processos 
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que estabelecem categorias de desempenho para membros do conselho em relação a avaliação 

individual e do coletivo. Estas maneiras de avaliar devem ser encaradas como instrumentos 

para auxiliar o conselho de administração a responder se adicionam ou não valor coletivo e 

individual à empresa familiar. 

Todos os Códigos de Melhores Práticas de Governança Corporativa recomendam hoje 

que os conselheiros sejam avaliados anualmente, bem como o diretor-presidente e a diretoria, 

segundo Lodi (2000). 

A avaliação dos conselheiros norte-americanos, segundo National Association of 

Corporate Director (NACD), produziu uma lista de requisitos de desempenho para avaliação 

de conselheiros e esta lista baseia-se em seis elementos (LODI, 2000, p. 93): 

1. Avaliação controlada pelos conselheiros externos independentes; 

2. Clareza de metas e processos; 

3. Adaptação da avaliação às circunstâncias específicas de cada companhia; 

4. Cultura de franqueza que encoraja uma avaliação construtiva; 

5. Revisão regular dos critérios de avaliação; 

6. Total transparência de procedimentos e critérios para com os acionistas. 

 

A avaliação da contribuição de um conselheiro para o conselho considera cinco 

fatores: características pessoais, competências básicas, independência, nível de 

comprometimento e considerações da equipe e da companhia.  

O Institute of Directors (IOD) da Inglaterra lançou em 1999 o primeiro documento 

sobre a qualificação profissional de conselheiros de administração, segundo Lodi (2000) e 

este insiste que os conselheiros quando tomam posse devem deixar um pedido de demissão 

assinado na sede do conselho para que possam ser exonerados quando a avaliação justificar. 

Este é um gesto de independência e de disponibilidade do conselheiro. Existem outros fatores 

que podem determinar a exoneração do conselheiro, tais como: alguma condenação legal por 

outros motivos de fora da empresa, saúde precária ou compromissos que impedem uma 

efetiva atuação do conselheiro, sua assiduidade ou pontualidade.  
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4 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

4.1 CONCLUSÕES 

Neste capítulo passa-se à enumeração das conclusões a partir das evidências teóricas 

apresentadas até o capítulo anterior e  das expectativas apresentadas nos objetivos deste estudo. 

Esperam-se gerar proposições passíveis de teste empírico, a serem utilizadas como temas de futuras 

pesquisas acerca da governança familiar.  

 

4.1.1 O CONFLITO É INEVITÁVEL, PORÉM ADMINISTRÁVEL 

 

A empresa e a família são instituições antagônicas. Ao nascer, o homem torna-se membro 

integrante de uma instituição natural, a família, e nela permanece durante toda a sua existência. Já a 

empresa cresce amparada pelo sentimento dos familiares. Assim, a empresa que surge do espírito 

empreendedor de um membro de uma família é baseada principalmente em aspectos afetivos dos 

demais membros que dela fazem parte.  

O objetivo de uma empresa é a criação de riquezas para os seus acionistas, o objetivo da 

família é a proteção dos seus membros, porém, com a concorrência e dinâmica global de uma 

sociedade que valoriza a dimensão econômica e tecnológica em detrimento da dimensão afetiva da 

vida, os membros da família empresária deverão se planejar para futuras contingências e a administrar 

os possíveis conflitos. 

Se os membros de uma família se comportarem na empresa de acordo com os paradigmas 

familiares, a empresa poderá ter problemas. Da mesma forma se os membros se comportarem em 

família de acordo com os paradigmas da empresa, é provável que aquela se desagregue. Para isso, o 

mecanismo mais importante é o valor compartilhado de que a família deve manter a comunicação 

aberta entre seus membros e trabalhar para solucionar quaisquer conflitos entre seus membros. Vale 

alertar que o conflito, de certa forma, é benéfico, pois define situações a serem resolvidas e clarifica os 

interesses das partes.  

Um conselho de família pode ser escolhido com a função de mediar ou arbitrar conflitos. 

Outra alternativa, por exemplo, é criar comitês específicos para solucionar assuntos relativos a 

contratação e demissão de membros familiares na empresa.  
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É importante que o fundador tenha vontade política para administrar tais conflitos, ao invés de 

ignorá-los, pois assim existirá uma maior probabilidade desses conflitos não se transformarem em 

problemas que possam comprometer a continuidade da empresa.  

 

4.1.2  OS VALORES DA GOVERNANÇA FAMILIAR 

 

O primeiro valor apresentado da governança corporativa foi o senso de justiça ou fairness. Na 

dinâmica da empresa familiar encontram-se diferentes membros. O acionista que não é membro da 

família, o acionista que é membro da família, mas não trabalha na empresa etc., ou seja, quanto mais 

complexa é essa composição mais difícil será administrar interesses de todos os acionistas ou 

herdeiros que detêm dos mesmos direitos, porém de formas distintas.  Portanto, este princípio visa 

tratar todos de forma equânime, respeitando as diferenças. 

O segundo valor apresentado foi à transparência de informações ou disclosure. Pode acontecer 

uma situação em que familiares ativos na empresa não deixem que familiares inativos saibam do que 

está acontecendo na empresa. Portanto, é essencial um canal de comunicação adequado entre a 

empresa e a família. Um bom exemplo é a implantação de um sistema de gestão integrado que 

possibilite a todos os acionistas acompanharem os processos e resultados da empresa. 

O terceiro valor é a prestação de contas ou accountability. As fortes características patriarcais e 

protecionistas dos gestores de empresas familiares no Brasil podem provocar atitudes que evitem, por 

exemplo, o fundador em não prestar contas do que faz para sua mulher ou para os filhos herdeiros. É 

importante que todos possuam conhecimentos sobre investimentos, reservas, distribuição dos lucros e 

remuneração dos acionistas.  

 O quarto e último valor é a conformidade ou compliance. Estar em conformidade no 

cumprimento de normas reguladoras expressas nos estatutos sociais ou em regimes internos, como, 

por exemplo, o acordo do acionista, protocolo de família e o código de ética, tornam-se essenciais. 

Assim, adotar um conselho de administração que funcione e que conte com conselheiros 

independentes são condições básicas para a sobrevivência dessas empresas.  

Essa pesquisa propõe que a utilização das boas práticas de governança corporativa na 

empresa familiar enquadradas nestes valores possibilite uma gestão mais profissionalizada e 

transparente, com o objetivo de diminuir a assimetria de informação, procurando convergir os 

interesses de todas as partes relacionadas e maximizar a criação de valor na empresa. 
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4.1.3 OS FATORES QUE FAVORECEM NA LONGEVIDADE DAS EMPRESAS 
FAMILIARES  

 

A empresa familiar não é a mesma desde sua fundação até o seu fim, ou seja, é uma empresa 

que tem estágios, e cada uma dessas fases, seja na época do fundador, seja no estágio do consórcio 

entre primos, os problemas são distintos. É nesse momento que a governança familiar se torna 

importante, pois é quando se deve fazer a separação entre o mecanismo da gestão operacional do 

negócio e a gestão da família. Assim, dependendo de qual estágio ela estiver, deverão ser criadas as 

estruturas formais de diálogo entre os acionistas, herdeiros e demais membros da família.  

Um modelo de governança corporativa bem estruturado deverá definir claramente o papel de 

cada membro que faz parte desta dinâmica e aprimorar o processo decisório da alta gestão, em que se 

lida com os órgãos de governança, conselhos, comitês, regimentos internos e códigos de boas práticas.  

O importante é criar mecanismos para fazer com que as decisões sejam tomadas no melhor interesse 

dos acionistas, consequentemente, no melhor interesse de longo prazo da empresa familiar.  

Diante deste panorama, serão apresentados fatores que favoreçam na longevidade das empresas 

familiares de acordo com os mecanismos de governança apropriados apresentados e que ajudem a 

minimizar tais problemáticas.  

Esta proposta sugere que quanto mais presentes estiverem esses fatores ao longo do tempo, 

maior a possibilidade de que a família fundadora mantenha o controle de propriedade e sobreviva por 

gerações. É importante ressaltar que pesquisas empíricas serão necessárias para confirmar ou descartar 

tal proposição.  

 

4.1.3.1 A PREPARAÇÃO DO ACORDO SOCIETÁRIO E DO PROTOCOLO DE FAMÍLIA 
 

Este dois mecanismos tornam-se extremamente importantes para amenizar diversos problemas 

vistos anteriormente. A governança lida com a resolução de conflitos antes que eles ocorram e estes 

são mecanismos ex ante que tratam de assuntos que poderão ser discutidos e acertados antes que os 

problemas venham a ocorrer.  

O planejamento e a elaboração bem administrada do acordo societário e do protocolo de família 

permitem que a família compartilhe uma visão comum a respeito de si mesma e uma visão consensual 

da empresa. Sem esta visão consensual sobre a empresa e sobre a família, muitos atritos poderão 

surgir no interior da família e entre a administração da empresa. Por isso é importante avaliar se todos 

entendem e concordam com os valores que devem vigorar na administração da empresa e na família. 
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A criação da missão da sociedade e do valor da família, a criação do código de ética, valores e 

conduta, a definição de como será gerenciado a questão da liquidez para os sócios e familiares, a 

formalização de como será remunerado o capital para os acionistas ativos e não ativos, a formalização 

da entrada/carreira/saída/estágio e remuneração de familiares na empresa etc.. são alguns dos pontos 

que deverão constar no acordo societário e no protocolo de família e que antecipadamente poderão 

expressar a visão comum da família empresária a fim de harmonizar os conflitos que possam vir a 

existir. É importante considerar que tais acordos e protocolos devam ser modificados e adaptados ao 

longo dos estágios. 

Vale ressaltar a importância da criação de uma política de pessoal explícita da família. A criação 

de uma política de admissão e demissão de membros da família é uma tarefa difícil, mas compensa. 

Variáveis a serem consideradas incluem a qualificação para determinadas posições, salários, 

benefícios, horas de trabalho, pré-requisitos para a entrada na empresa etc. Esse procedimento ajuda a 

esclarecer as questões quanto ao tratamento dado aos membros da família em comparação aos que não 

são da família, sobretudo pode ajudar também a minimizar as chances de manter na empresa 

administradores incompetentes. 

O preparo deste protocolo e acordo pode ser demorado. No entanto, o trabalho de detalhar e 

debater os valores, princípios familiares e as cláusulas do acordo fazem com que a família e sócios se 

aproximem, assim, o processo em si pode ser tão importante quanto que o produto final.  

 

4.1.3.2 PLANEJAMENTO DO PROCESSO DE SUCESSÃO 

 

Para maximizar a longevidade da empresa, a família deverá garantir que um processo de 

sucessão administrativa eficiente foi colocado em prática, tanto para o herdeiro quanto para a posição 

de CEO ou diretor executivo. 

 É importante que a família esteja convencida que essa decisão é estratégica e não pessoal. Para 

isso, este tipo de planejamento poderá ser definido através do acordo societário e através do protocolo 

de família, onde se definirá a política de negócios e de recursos humanos da família, que poderão 

englobar os aspectos sucessórios.  

Quanto ao conselho de administração, cabe a este órgão manter atualizada uma forma de 

substituir o CEO familiar baseado nas diretrizes do acordo societário. Além disso, existem vantagens 

de se conduzir um processo de sucessão a partir de um conselho de administração, principalmente 

com a participação de conselheiros independentes. Uma delas é que existirão mais profissionalismo e 
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legitimidade na escolha do sucessor, pois na existência somente de conselheiros que fazem parte da 

família, os mesmos poderão ser afetados pelo vínculo emocional intrínseco à dinâmica familiar.  

Outra vantagem está relacionada ao acompanhamento mais de perto da entrada do sucessor, 

pois o fundador poderá se afastar lentamente e monitorar a entrada de seu filho, através do conselho de 

administração.  

Para que isso ocorra de forma eficiente é importante que o sucedido prepare antecipadamente 

com os demais acionistas (através do acordo societário) e com o consentimento dos demais membros 

do conselho de família, o conselho de administração para esta tarefa. Além disso, decisões de como as 

ações ou quotas serão distribuídas para os herdeiros devem estar bem clarificadas de forma que os 

herdeiros sintam que as decisões tomadas foram justas. 

Este planejamento deverá ocorrer principalmente no estágio de expansão e formalização da 

empresa, pois é nesta fase que acontece o crescimento dos ramos familiares. Assim, deixará 

estruturado o processo de sucessão para as próximas gerações na fase de maturidade da empresa.  

 

4.1.3.3  SEPARAÇÃO CLARA DE PAPÉIS  

 

Um modelo de governança corporativa bem estruturada define claramente quem faz o quê, qual 

é o papel de cada um, quem é o proprietário, quem é o supervisor e quem toma e implementa as 

decisões. A falta dessa formalização das funções poderá gerar rivalidades internas que poderão resultar 

na baixa efetividade e eficiência para toda a dinâmica.  

Em relação aos conselhos de administração o cuidado deve ser maior. Conselheiros que são 

membros da família poderão se confundir com papéis de acionistas e gerentes. Por isso é importante 

que a família formalize no acordo societário como deverá ser composto este conselho (ideal que seja 

com membros externos e independentes) para que isso não dificulte o desempenho desse órgão de 

vital importância de governança familiar.  

 

4.1.3.4 PREPARAÇÃO DO HERDEIRO 

 
Observam-se diversos cursos de gestão empresarial no mercado, porém, o treinamento para o 

papel de acionista acontece mesmo é na prática. Acontece que a continuidade do negócio vai depender 

em grande parte do preparado dos herdeiros para o papel de acionista.  

É necessário que transmita as informações necessárias aos futuros acionistas em busca da 

compreensão do seu papel, de se entender qual a essência e valor da família, responsabilidades e riscos 
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que estarão expostos, para assim, prepará-los e profissionalizar a família. A família empresária deverá 

estar preparada para as funções que deverá assumir. Assim para que o processo de sucessão ocorra de 

forma eficiente deverão ser feitas atividades formalizadas pelo conselho de família e planejadas ao 

longo do tempo, de modo a criar um conjunto de talentos prontos para administrar uma empresa. 

Este processo torna-se importante também a partir do momento em que a empresa começa ter 

problemas com representatividade de gestão, pois é uma maneira que os líderes poderão garantir que 

os mais preparados conduzirão os negócios na sua ausência. 

 

4.1.3.5 O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ATIVO 

 

É indicado que os membros do conselho de administração sejam independentes e, 

neste contexto, significa não ser membro da família, não ser um gerente atual ou anterior não-

membro da família e não ser dependente da família ou de seu negócio, em termos de renda. 

Atuando desta forma ativa os conselhos de administração não correrão o risco de serem meras 

fachadas sem utilidade e, seguramente, farão cumprir o papel estabelecido nos diversos 

códigos de melhores práticas.  

 

4.1.3.6 O FAMILY OFFICE 

 

Vale alertar que um instrumento útil para administrar a complexidade patrimonial de forma 

independente da estrutura da empresa é a criação de um family office. Este órgão torna-se muito útil, 

pois administra os bens, investimentos, imposto de renda, seguro etc. dos sócios (acionistas ativos ou 

não) de forma totalmente separada da empresa.  

Isso possibilita uma menor probabilidade de conflitos de interesse entre sócios e familiares na 

empresa e permite ao líder da empresa uma independência deste tipo de assuntos, facilitando seu 

trabalho diário em continuar a gerenciar os conflitos inerentes ao negócio e à família.  
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Neste estudo todo o movimento em torno da governança corporativa se justificou pela 

proposição de que a adoção destes mecanismos internos de governança aplicada na etapa 

adequada da empresa familiar poderá favorecer na administração dos conflitos existentes na 

dinâmica da empresa familiar para colaborar, assim, com ferramentas que ajudem na 

comunicação entre as dimensões família, propriedade e gestão. Portanto, esta pesquisa buscou 

contribuir academicamente para o campo de tecnologias de gestão organizacional no Brasil. 

 

4.2 RECOMENDAÇÕES PARA FUTURAS PESQUISAS 

 

Nesta seção são feitas recomendações de futuras pesquisas e de estudos mais 

aprofundados que busquem confirmar as conclusões teóricas desenvolvidas no presente 

trabalho. 

• Realização de estudos empíricos a fim de ampliar o conhecimento científico 

sobre a governança familiar. Sugere-se que as empresas familiares sejam investigadas 

dentro de um horizonte de tempo que possibilite análises longitudinais sobre os 

principais aspectos do seu ciclo de vida para a aplicação adequada dos mecanismos de 

governança. 

• Realização de pesquisas que atestem a relação entre a adoção de boas práticas 

de governança e aumento do valor da empresa familiar.  

• Investigar entre os donos de empresas familiares de pequeno e médio porte o 

conhecimento sobre as práticas da boa governança corporativa. Analisar as hipóteses 

dos motivos dessas empresas não demonstrarem maiores interesses pela governança 

corporativa, como, por exemplo, a falta de informação ou desconhecimento sobre o 

tema. 

• Analisar os custos de implantação das práticas de governança corporativa a fim 

de verificar sua viabilidade para empresas de pequeno porte. 
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ANEXO A 

 

CÓDIGO BRASILEIRO DAS MELHORES PRÁTICAS DE GOVERNAN ÇA 

CORPORATIVA ELABORADO PELO IBGC 20 

 

1. PROPRIEDADE 
 

1.1 Propriedade –Sócios 
 

Cada sócio é um dos proprietários da sociedade, na proporção de sua respectiva 

participação no capital social. Esse princípio deve valer para todos os tipos de sociedades e 

demais organizações, no que couber. 

 

1.2 Conceito "uma ação = um voto" 

 

O direito de voto deverá ser assegurado a todos os sócios, independentemente da 

espécie ou classe de suas ações/quotas e na proporção destas. Assim, uma ação/quota deverá 

assegurar o direito a um voto. Esse princípio deve valer para todos os tipos de sociedades e 

demais organizações, no que couber. A vinculação proporcional entre poder de voto e 

participação no capital é fundamental para favorecer o alinhamento de interesses entre todos 

os sócios. Com efeito, o voto é o melhor e mais eficiente instrumento de fiscalização. As 

sociedades que planejam a abertura do capital devem contemplar exclusivamente ações 

ordinárias. As sociedades com ações ordinárias e preferenciais3 já emitidas devem evoluir 

para o conceito "uma ação = um voto". Caso não seja possível, sugere-se que às ações 

preferenciais seja concedido direito de voto em determinadas situações, as quais devem 

constar do Estatuto Social, tais como: 

 

• Transformação, cisão, incorporação, fusão e alienação de ativos relevantes, observado 

que o estatuto deverá definir o conceito de "relevante" para a companhia;  

• Aprovação de contratos relevantes entre companhias do mesmo grupo e aprovação de 

matérias relativas a programa de remuneração em ações/opções;  

                                                 
20 Extraído do site www.ibgc.com.br.  
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• Situação de conflito de interesses, cuja caracterização deve estar prevista no estatuto 

da companhia ou no código de ética, se houver;  

• Aprovação de laudo de avaliação de bens que serão incorporados ao capital social, 

alteração do objeto social e redução do dividendo obrigatório. 

 

1.3 Acordos entre os sócios 

 

Os acordos entre sócios – que tratem de compra e venda de suas ações/quotas, 

preferência para adquiri-las, exercício do direito a voto ou do poder de controle – devem estar 

disponíveis a todos os demais sócios e arquivados na sede social, juntamente com as 

respectivas alterações ou rescisões. Os acordos entre sócios não devem de qualquer forma 

vincular ou restringir o exercício do direito de voto de quaisquer membros do Conselho de 

Administração, os quais deverão cumprir fielmente seu dever de lealdade e diligência para 

com a sociedade, sobrepondo-o aos interesses particulares daqueles que os elegeram. Os 

acordos entre sócios devem abster-se de indicar quaisquer diretores para a sociedade. 

 

1.4 Registro de sócios 

 

O registro de todos os sócios, com a indicação das respectivas quantidades de 

ações/quotas e demais valores mobiliários de emissão da sociedade, deve ser disponibilizado 

pela sociedade para qualquer um de seus sócios. 

 

1.5 Assembléia geral/reunião de sócios 

 

A assembléia geral/reunião de sócios é o órgão soberano da sociedade. Todas as 

referências feitas neste Código à "assembléia geral" são extensivas à "reunião dos sócios". 

 

1.5.1 Principais competências 

 

São competências exclusivas da assembléia geral: 

 

• Aumento ou redução do capital social e outras reformas do Estatuto Social/Contrato 

Social;  
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• Eleger ou destituir, a qualquer tempo, conselheiros de administração e conselheiros 

fiscais; 

• Tomar, anualmente, as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações 

financeiras;  

• E deliberar sobre transformação, fusão, incorporação, cisão, dissolução e liquidação da 

sociedade. 

 

1.5.2 Convocação – antecedência 

 

A convocação da assembléia geral deve ser feita com um mínimo de 30 dias de 

antecedência. É desejável que a data da próxima assembléia geral ordinária seja comunicada a 

todos os sócios até o último dia do exercício social. A qualquer sócio será facultado solicitar à 

administração da sociedade a suspensão ou a interrupção da fluência do prazo de antecedência 

da convocação da assembléia geral que tratar de matérias de maior complexidade. Essa 

solicitação deverá ser devidamente justificada. 

 

1.5.3 Local, data e hora 

 

O local, a data e a hora das assembléias gerais devem ser escolhidos de forma a 

facilitar a presença do maior número possível de sócios. 

 

1.5.4 Pauta e documentação 

 

A pauta da assembléia geral e documentação pertinente – a mais detalhada possível – 

devem estar disponibilizadas, na data da primeira convocação, para os sócios poderem 

posicionar-se a respeito dos assuntos a serem votados. A pauta não deve incluir o item "outros 

assuntos", para evitar que temas importantes não sejam revelados com a necessária 

antecedência.  

A existência de votos dissidentes deverá constar da ata, quando requerido. Para as 

companhias abertas, todas as atas devem ser enviadas na íntegra à CVM e/ou à Bolsa em que 

estiverem listadas, independentemente de serem publicadas de forma resumida. O estatuto 

deve prever que assuntos não incluídos expressamente na convocação somente poderão ser 
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votados caso haja presença de todos os sócios, incluídos os detentores de ações preferenciais 

que tenham direito de voto sobre a matéria em discussão. 

 

 

1.5.5 Propostas dos sócios 

 

Devem ser estimulados mecanismos para receber, antes da assembléia, propostas que 

os sócios tenham interesse de incluir na pauta. 

 

1.5.6 Perguntas prévias dos sócios 

 

Os sócios devem sempre ter a faculdade de pedir informações à Diretoria e recebê-las 

em tempo hábil. As perguntas devem ser feitas por escrito e dirigidas ao diretor-presidente ou 

ao diretor de relações com investidores. 

 

1.5.7 Regras de votação 

 

As regras de votação devem ser bem-definidas e estar disponíveis desde a publicação 

do primeiro anúncio de convocação. Devem ser feitas com o propósito de facilitar a votação, 

inclusive por procuração ou outros canais. Os mandatários devem votar de acordo com as 

instruções expressas dos sócios, previstas no respectivo instrumento de mandato, o qual deve 

ser analisado de boa-fé, com o mínimo de exigências de ordem burocrática. 

 

1.5.8 Conflito de interesses nas assembléias gerais 

 

O sócio que, por qualquer motivo, tiver interesse particular ou conflitante com o da 

sociedade em determinada deliberação, deverá abster-se de participar da discussão e votação 

desse item, ainda que como representante de terceiros. O Estatuto Social deve conter 

mecanismos para resolução de casos de conflito de interesses. 

 

1.6 Aquisição de controle 
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A oferta de compra de ações/quotas que resulte em transferência do controle societário 

deve ser dirigida a todos os sócios e não apenas aos detentores do bloco de controle. Todos 

devem ter a opção de vender suas ações/quotas nas mesmas condições. Se o adquirente pagar 

um prêmio de controle, ele deve ser dividido entre todos os sócios. Caso o comprador não 

tenha intenção de adquirir a totalidade das ações/quotas, a oferta de compra parcial deve ser 

rateada entre todos os sócios. A transferência do controle deve ser feita a preço transparente. 

No caso de alienação da totalidade do bloco de controle, o adquirente deve dirigir oferta 

pública a todos os acionistas nas mesmas condições do controlador (tag along). 

 

1.7 Condições de saída de sócios 

 

O Estatuto ou Contrato Social deve prever com clareza as situações nas quais o sócio 

terá o direito de retirar-se da sociedade e as condições para tal, que deverão obedecer a 

critérios de valor econômico. Toda reorganização societária (incluindo incorporação, cisão, 

fusão e fechamento de capital) deve atender aos interesses das organizações envolvidas. As 

bases para a saída de sócios ou o fechamento de capital devem ser claramente previstas e 

definidas no Estatuto/Contrato Social, não devendo ser inferiores ao valor econômico. 

 

1.8 Uso de informação privilegiada (insider information) 

 

Deverá ser vedada, a qualquer das pessoas mencionadas no parágrafo seguinte, a 

utilização de informação privilegiada, ainda não divulgada ao mercado, de que tenha 

conhecimento sob confidencialidade, capaz de propiciar, para si ou para outrem, vantagem 

indevida mediante negociação de quotas/ações, em nome próprio ou de terceiro. A sociedade 

deverá ter política de divulgação de informações relevantes, além de regras que determinem 

os períodos e as situações em que a negociação de ações/quotas por aqueles que têm acesso a 

informações privilegiadas seja expressamente vedada. A adesão à política de divulgação de 

informações e de proibição de utilização de informações privilegiadas será obrigatória para os 

sócios conselheiros de administração, diretores, conselheiros fiscais, membros de órgãos 

técnicos e consultivos, bem como para pessoas que, em razão de seus cargos, tenham acesso à 

informação privilegiada. A sociedade deverá adotar mecanismos para assegurar o 

cumprimento dessas regras. 
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1.9 Arbitragem 

 

Os conflitos entre sócios, e entre estes e a sociedade, devem ser resolvidos 

preferencialmente por meio de arbitragem. Isso deve constar do estatuto e do compromisso a 

ser firmado individualmente, em termo próprio. 

 

1.10 Conselho de Família 

 

Sociedades familiares devem considerar a implementação de um Conselho de Família. 

O Conselho de Família é um pequeno grupo formado para discussão de assuntos familiares e 

organização das expectativas em relação à sociedade. Entre as principais práticas do Conselho 

de Família, estão:  

 

• Definir limites entre interesses familiares e empresariais;  

• Preservação dos valores familiares (história, cultura e visão compartilhada); 

• Definir e pactuar critérios para proteção patrimonial, crescimento, 

diversificação e administração de bens mobiliários e imobiliários;  

• Planejamento de sucessão, transmissão de bens e herança; 

• Visão da sociedade como fator de agregação e continuidade da família;  

• Tutela aos membros da família com referência à sucessão na sociedade, a 

aspectos vocacionais, futuro profissional e educação continuada;  

• E definir critérios para indicar membros para compor o Conselho de 

Administração. 

•  

16  Os objetivos do Conselho de Família não devem confundir-se com os do Conselho de 

Administração, que são dirigidos para a sociedade. 
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1.11 Dispersão das ações (free float21) 

 

As companhias de capital aberto devem esforçar-se para manter em circulação o maior 

número possível de ações e estimular a sua dispersão, em benefício da liquidez desses títulos.  

  

2. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

2.1 Conselho de Administração 

 

Independentemente de sua forma societária e de ser companhia aberta ou fechada, toda 

sociedade deve ter um Conselho de Administração eleito pelos sócios, sem perder de vista 

todas as demais partes interessadas (stakeholders), o objeto social e a sustentabilidade da 

sociedade no longo prazo. Os conselheiros devem sempre decidir no melhor interesse da 

sociedade como um todo, independentemente da parte que os indicou ou elegeu. 

 

2.2 Conselho Consultivo 

 

A existência de um Conselho Consultivo é uma boa prática, sobretudo para sociedades 

fechadas em desenvolvimento ou com controle familiar e organizações do terceiro setor. 

Permite que conselheiros independentes possam contribuir para a organização e que esta viva 

um processo gradual de melhoria na governança corporativa. Nos casos acima citados, devem 

ser bem-definidos o papel, as responsabilidades e o âmbito de atuação dos conselheiros 

consultivos. Quando se cuidar de companhias de capital fechado que tenham por meta a 

abertura do capital, é recomendável que o Conselho Consultivo tenha caráter transitório. 

 

2.3 Missão do Conselho de Administração 

 

                                                 
21  Ações em Circulação: Quantidade de ações de uma empresa disponível para negociação livre em mercado de capitais, ou seja, são todas 

as ações de emissão da companhia exceto aquelas: (i) de titularidade do acionista controlador, de seu cônjuge, companheiro(a) e dependentes 

incluídos na declaração anual de imposto de renda; (ii) em tesouraria; (iii) de titularidade de controladas e coligadas da companhia, assim 

como de outras sociedades que com qualquer dessas integre um mesmo grupo de fato ou de direito; (iv) de titularidade de controladas e 

coligadas do acionista controlador, assim como de outras sociedades que com qualquer dessas integre um mesmo grupo de fato ou de direito; 

e (v) preferenciais de classe especial que tenham por fim garantir direitos políticos diferenciados, sejam intransferíveis e de propriedade 

exclusiva do ente desestatizante. 
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A missão do Conselho de Administração é proteger e valorizar o patrimônio, bem 

como maximizar o retorno do investimento. O Conselho de Administração deve ter pleno 

conhecimento dos valores da empresa, dos propósitos e crenças dos sócios e zelar pelo seu 

aprimoramento. Deve ainda prevenir e administrar situações de conflitos de interesses ou de 

divergência de opiniões, a fim de que o interesse da empresa sempre prevaleça. 17 

13 

 

 

2.4 Competências 

 

Entre as competências do Conselho de Administração, deve destacar-se a definição da 

estratégia, a eleição e a destituição do principal executivo, a aprovação da escolha ou da 

dispensa dos demais executivos sob proposta do executivo principal (CEO), o 

acompanhamento da gestão, o monitoramento dos riscos e a indicação e substituição dos 

auditores independentes. É responsabilidade do Conselho supervisionar o relacionamento 

entre os executivos e as demais partes interessadas (stakeholders). 

Cabe ao Conselho aprovar o código de conduta da organização e o seu próprio 

regimento interno. Os executivos devem implementar as estratégias e a orientação geral dos 

negócios, aprovadas pelo Conselho. Este não deve interferir em assuntos operacionais, mas 

deve ter a liberdade de solicitar todas as informações necessárias ao cumprimento de suas 

funções, inclusive a especialistas externos, se for necessário. 

 

2.5 Regimento interno do Conselho 

 

As atividades do Conselho de Administração devem estar normatizadas em um 

regimento interno, que torne claras as responsabilidades e atribuições e previna situações de 

conflito com a Diretoria executiva, notadamente com o executivo principal (CEO). Entre as 

matérias que podem ser previstas no regimento, estão as seguintes:  

 

• Escopo de atuação e objetivos;  

• Normas de funcionamento;  

• Normas para a administração de conflitos de interesses;  

• Composição;  
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• Mandatos;  

• Indicação do presidente do Conselho (e, se for o caso, do vice);  

• Sistema de votação, incluindo o papel do presidente do Conselho;  

• Secretaria do Conselho;  

• Reuniões, convocações, agendas, atas e documentação;  

• Comitês;  

• Interação com o Conselho Fiscal; e  

• Orçamento do Conselho. 

 

2.6 Presidente do Conselho 

 

A ele cabe a responsabilidade básica de assegurar a eficácia e o bom desempenho do 

órgão e de cada um de seus membros. Deve estabelecer objetivos e programas, para que o 

Conselho possa cumprir sua finalidade de representar todos os sócios e de acompanhar e 

avaliar os atos da Diretoria. Cabe-lhe também presidir as reuniões, compatibilizar as 

atividades do Conselho com os interesses da sociedade e de seus sócios, organizar e coordenar 

a agenda, coordenar e supervisionar as atividades dos demais conselheiros, atribuir 

responsabilidades e prazos, monitorar o processo de avaliações do Conselho e conduzi-lo 

segundo os princípios da boa governança corporativa. Deve ainda assegurar-se de que os 

conselheiros recebam informações completas e tempestivas sobre os itens que serão 

discutidos em reunião. 

 

2.7 Presidente do Conselho e executivo principal (CEO) 

 

As atribuições do presidente do Conselho são diferentes daquelas do executivo 

principal (CEO). Para que não haja concentração de poder em prejuízo de supervisão 

adequada da gestão, deve ser evitado o acúmulo dessas funções pela mesma pessoa. O 

executivo principal (CEO) pode ser membro do Conselho desde que neste exista a prática de 

sessões executivas (vide item 2.22). 

 

2.8 Comitês 
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Várias atividades do Conselho de Administração, que demandam muito tempo – nem 

sempre disponível nas reuniões – podem ser melhor exercidas por comitês especializados. 

Diversos comitês, cada um com alguns membros do Conselho, podem ser formados: comitê 

de auditoria, de remuneração, de finanças, de governança, etc (vide comentário específico 

sobre Comitê de Auditoria no item 2.9.). Os comitês estudam os assuntos de sua competência 

e preparam as propostas ao Conselho. O material necessário ao exame do Conselho deverá ser 

disponibilizado juntamente com a recomendação de voto, uma vez que só o conselheiro 

deverá solicitar informações adicionais, se julgar necessário. Só o Conselho pleno pode tomar 

decisões. O regimento interno do Conselho deve orientar a formação e composição dos 

comitês e a coordenação deles por conselheiros independentes. As informações obtidas por 

membro do Conselho ou comitê devem ser disponibilizadas para todos os demais membros do 

mesmo órgão. 

 

2.9 Comitê de Auditoria 

 

Os Conselhos de Administração devem estimular a instituição do Comitê de Auditoria 

para analisar as demonstrações financeiras, promover a supervisão e a responsabilização da 

área financeira, garantir que a Diretoria desenvolva controles internos confiáveis, que a 

auditoria interna desempenhe a contento o seu papel e que os auditores independentes 

avaliem, por meio de sua própria revisão, as práticas da Diretoria e da auditoria interna. O 

Comitê deve ainda zelar pelo cumprimento do código de conduta da organização.  

 

2.9.1 Composição do Comitê de Auditoria 

O Comitê de Auditoria deve ser formado por membros do Conselho de Administração 

preferencialmente independentes. O conselheiro que acumular funções executivas não deve 

participar deste Comitê.  

 

2.9.2 Qualificações e compromisso  

 

O Conselho de Administração deve providenciar uma descrição formal das 

qualificações, empenho e compromisso de tempo que espera do Comitê de Auditoria. O 

comitê deve adotar um regimento interno e ser composto no mínimo por três membros, todos 

com conhecimentos básicos de finanças e contabilidade. Pelo menos um deverá ter maior 
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experiência na área contábil, de auditoria e de gestão financeira. O mandato do Comitê de 

Auditoria pode ser limitado por meio do rodízio automático e/ou pela restrição do número de 

comitês a que um membro pode servir em outras empresas. Recomendações e avaliações dos 

auditores independentes sobre ambiente de controle e risco devem ser permanentemente 

monitorados pelo Conselho de Administração e/ou Comitê de Auditoria, que devem se 

assegurar da prestação de contas por parte dos diretores em relação às recomendações feitas 

pelos auditores. 

 

2.9.3 Relacionamento com o Conselho de Administração, o executivo principal 

(CEO) e a Diretoria  

 

O Comitê de Auditoria deve reunir-se regularmente com o Conselho de 

Administração, o Conselho Fiscal, o executivo principal (CEO) e os demais diretores.A 

Diretoria deve fornecer ao Comitê de Auditoria: (i) revisões tempestivas e periódicas das 

demonstrações financeiras e documentos correlatos antes da sua divulgação; (ii) 

apresentações relativas a alterações nos princípios e critérios contábeis, ao tratamento contábil 

adotado para as principais operações, e a variações significativas entre os valores orçados e os 

valores reais em uma determinada conta; (iii) informações relacionadas a quaisquer "segundas 

opiniões" obtidas pela administração com um auditor independente, em relação ao tratamento 

contábil de um determinado evento ou operação; e (iv) qualquer correspondência trocada com 

a auditoria interna ou com o auditor independente.  

 

2.9.4 Relacionamento com os auditores independentes, advogados, avaliadores, 

atuários e outros profissionais  

 

O Comitê de Auditoria deve tratar com os auditores independentes: (i) mudança ou 

manutenção de princípios e critérios contábeis; (ii) uso de reservas e provisões; (iii) 

estimativas e julgamentos relevantes utilizados na elaboração das demonstrações financeiras; 

(iv) métodos de avaliação de risco e os resultados dessas avaliações; (v) mudanças do escopo 

da auditoria; (vi) áreas de alto risco; (vii) deficiências relevantes e falhas significativas nos 

controles internos; (viii) conhecimento de atos ilegais; e (ix) efeitos de fatores externos 

(econômicos, normativos e setoriais) nos relatórios financeiros e no processo de auditoria. A 

discussão deve incluir questões como a clareza das divulgações financeiras e o grau de 
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agressividade ou conservadorismo dos princípios e critérios contábeis e das estimativas 

subjacentes. Deve também avaliar, periodicamente, outros aspectos relevantes no 

relacionamento com terceiros, como a sua competência e independência profissional, e 

quando julgar necessário, deve obter segundas opiniões sobre qualquer trabalho apresentado 

por esses terceiros.  

 

2.9.5 Relacionamento com controladas, coligadas e terceiros. 

 

Deve o Comitê de Auditoria assegurar-se quanto à qualidade das informações oriundas 

de controladas e coligadas, ou de terceiros (como peritos), tendo em conta o reflexo dessas 

informações nas demonstrações financeiras da investidora.  

 

2.10 Número de membros  

 

O número de membros do Conselho de Administração deve variar entre 5 e 9 

conselheiros, dependendo do perfil da sociedade.  

 

2.11 Conselheiros independentes, externos e internos  

 

Há três classes de conselheiros:  

 

• Independentes (ver item 2.12);  

• Externos: conselheiros que não têm vínculo atual com a sociedade, mas não 

são independentes. Por exemplo: ex-diretores e ex-funcionários, advogados 

que prestam serviços à empresa, acionistas ou funcionários do grupo 

controlador, parentes próximos de diretores, etc;  

• Internos: conselheiros que são diretores ou funcionários da empresa.  

 

2.12 Conselheiros independentes 

 

O Conselho da sociedade deve ser formado, em sua maioria, por conselheiros 

independentes, contratados por meio de processos formais com escopo de atuação e 

qualificação bem-definidos. O conselheiro independente se caracteriza por:  
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• Não ter qualquer vínculo com a sociedade, exceto eventual participação de 

capital;  

• Não ser acionista controlador, membro do grupo de controle, cônjuge ou 

parente até segundo grau destes, ou ser vinculado a organizações relacionadas 

ao acionista controlador;  

• Não ter sido empregado ou diretor da sociedade ou de alguma de suas 

subsidiárias;  

• Não estar fornecendo ou comprando, direta ou indiretamente, serviços e/ou 

produtos à sociedade;  

• Não ser funcionário ou diretor de entidade que esteja oferecendo serviços e/ou 

produtos à sociedade;  

• Não ser cônjuge ou parente até segundo grau de algum diretor ou gerente da 

sociedade; e  

• Não receber outra remuneração da sociedade além dos honorários de 

conselheiro (dividendos oriundos de eventual participação no capital estão 

excluídos desta restrição).  

 

O conselheiro deve buscar a máxima independência possível em relação ao acionista, 

grupo acionário ou parte interessada que o tenha indicado ou eleito para o cargo, consciente 

de que, uma vez eleito, sua responsabilidade refere-se ao conjunto de todos os sócios. 

Dependendo da situação, poderá caber a distinção entre uma empresa aberta e uma empresa 

fechada com controle familiar. Para empresas abertas é recomendável que a maioria ou todos 

os membros do Conselho sejam independentes; no entanto, para empresas fechadas com 

controle familiar é aceitável que alguns dos membros do Conselho não sejam independentes. 

Se um conselheiro identificar pressões ou constrangimentos do acionista controlador para o 

exercício de suas funções, ele deve assumir uma conduta de independência ao votar ou, se for 

o caso, renunciar ao cargo.  

O conselheiro independente que esteja há vários anos em uma mesma sociedade deve 

avaliar se sua independência permanece intacta.  

 

2.13 Reunião dos conselheiros independentes e externos 

 



 106 

Para que o Conselho possa avaliar, sem constrangimentos, a gestão da Diretoria, é 

importante que os conselheiros independentes e externos possam reunir-se com regularidade, 

sem a presença dos diretores e/ou dos conselheiros internos. 

 

 

 

 

 

2.14 Convidados para as reuniões do Conselho 

 

Pessoas-chave da sociedade, assessores técnicos ou consultores podem ser convidados 

ocasionalmente para as reuniões do Conselho de Administração, para prestar informações, 

expor suas atividades ou apresentar opiniões sobre assuntos de sua especialidade.  

 

2.15 Avaliação do Conselho e do conselheiro 

 

A cada ano deve ser feita uma avaliação formal do desempenho do Conselho e de cada 

um dos conselheiros. A sistemática de avaliação deve ser adaptada à situação de cada 

sociedade, contudo deve ser respaldada por processos formais com escopo de atuação e 

qualificação bem-definidos.  

A condução desse processo de avaliação é de responsabilidade do presidente do 

Conselho. A avaliação individual dos conselheiros – particularmente nos aspectos de 

freqüência e participação nas reuniões – é fundamental para a indicação à reeleição.  

 

2.16 Qualificação do conselheiro  

 

Os conselheiros devem possuir:  

 

• Capacidade de ler e entender relatórios gerenciais e financeiros;  

• Ausência de conflito de interesses;  

• Alinhamento com os valores da sociedade;  

• Conhecimento das melhores práticas de governança corporativa;  

• Integridade pessoal;  
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• Disponibilidade de tempo;  

• Motivação;  

• Capacidade para trabalho em equipe; e  

• Visão estratégica. 

 

O conselheiro deve ter um enfoque contínuo em relação à sociedade e entender que 

seus deveres e responsabilidades são abrangentes e não restritos às reuniões do Conselho. 

 

2.17 Composição do Conselho 

 

Deve buscar diversidade de experiências, conhecimentos e perfis, de maneira que se 

possa reunir:  

 

• Experiência de participação em outros Conselhos de Administração;  

• Experiência como executivo principal (CEO);  

• Experiência em administrar crises;  

• Experiência em identificação e controle de riscos;  

• Conhecimentos de finanças;  

• Conhecimentos contábeis;  

• Conhecimentos dos negócios da sociedade;  

• Conhecimentos do mercado nacional e internacional; e 

• Contatos de interesse da sociedade. 

 

2.18 Prazo do mandato 

 

O prazo do mandato do conselheiro deve ser preferivelmente de um ano. A reeleição é 

desejável para se construir um Conselho experiente e produtivo, mas não deve ser automática 

é apenas admitida após a avaliação formal de desempenho. Todos os conselheiros devem ser 

eleitos na mesma Assembléia Geral.  

 

2.19 Idade 
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Assumindo o preenchimento dos requisitos descritos nos itens 2.16 e 2.17, o que deve 

prevalecer na atuação do conselheiro é a sua efetiva contribuição para o Conselho, para a 

sociedade e para os sócios, sendo "idade" um fator de peso relativo. Para evitar a 

vitaliciedade, o estatuto pode fixar um número máximo de anos de serviço contínuo no 

Conselho.  

 

 

 

 

2.20 Mudança da ocupação principal do conselheiro 

 

A ocupação principal é um dos fatores importantes na escolha para o Conselho. 

Quando houver mudança significativa, o conselheiro deve informar ao presidente do 

Conselho, cabendo ao Conselho decidir sobre a conveniência de continuidade ou 

desligamento.  

 

2.21 Remuneração 

 

Os conselheiros devem ser remunerados pelo seu trabalho nas bases estabelecidas 

pelos sócios. A remuneração dos conselheiros deve: (i) refletir adequadamente o tempo, 

esforço e experiência dedicados à função; (ii) propiciar o incentivo adequado para alinhar seus 

interesses aos dos sócios; e (iii) não comprometer a capacidade do conselheiro de exercer um 

julgamento independente, norteado pelo interesse da sociedade e de seus sócios. Uma 

referência é estabelecer essa remuneração na mesma base do valor da hora de trabalho do 

executivo principal (CEO), inclusive bônus e benefícios proporcionais ao tempo efetivamente 

dedicado à função.   

Qualquer tipo de remuneração, inclusive opções, e de benefícios do Conselho de 

Administração, da Diretoria e do Conselho Fiscal devem ser divulgados, se não 

individualmente, ao menos por grupos.  

 

2.22 Orçamento do Conselho e consultas externas  
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O Conselho de Administração deve possuir orçamento anual próprio, aprovado pelos 

sócios. Os conselheiros devem ter o direito de fazer consultas a profissionais externos 

(advogados, auditores, especialistas em impostos, recursos humanos, entre outros), pagos pela 

sociedade, para obter subsídios especializados em matérias de relevância.  

Despesas necessárias para o comparecimento do conselheiro às reuniões devem ser 

cobertas pela sociedade.  

 

2.23 Liderança independente do Conselho  

 

Se os cargos de presidente do Conselho e de executivo principal (CEO) forem 

exercidos pela mesma pessoa e não for possível a separação, é recomendável que o Conselho 

tenha um outro líder de peso, respeitado por seus colegas e pela comunidade empresarial em 

geral, que possa servir como um contrapeso ao poder do primeiro.  

 

2.24 Porta-voz da sociedade  

 

O Conselho de Administração deve designar uma só pessoa com a responsabilidade de 

ser o porta-voz da sociedade, eliminando-se o risco de haver contradições entre as declarações 

do presidente do Conselho e as do executivo principal (CEO). O diretor de relações com os 

investidores tem poderes delegados de porta-voz da sociedade.  

 

2.25 Relacionamento com o executivo principal (CEO) e demais diretores  

 

Uma das principais responsabilidades do Conselho é a escolha ou substituição do 

executivo principal (CEO) e definição da sua remuneração e benefícios. Cabe ao executivo 

principal (CEO) indicar, para aprovação do Conselho, os demais diretores e respectiva 

remuneração.  

 

2.26 Avaliação da Diretoria executiva  

 

O Conselho de Administração deve fazer, anualmente, uma avaliação formal do 

desempenho da Diretoria executiva. Caberá ao executivo principal (CEO) encaminhar as 



 110 

avaliações de sua equipe para o Conselho, sugerir ações específicas de melhoria, anotar 

aspectos positivos do desempenho dos diretores e opinar sobre sua reeleição.  

 

2.27 Planejamento da sucessão  

 

O Conselho de Administração deve ter, sempre atualizado, um plano de sucessão do 

executivo principal (CEO) e de todas as outras pessoas-chave da sociedade.  

 

2.28 Introdução de novos conselheiros  

 

Cada novo conselheiro deve passar por um programa de introdução, incluindo uma 

pasta do Conselho de Administração com a descrição da função e responsabilidades do 

conselheiro, os últimos relatórios anuais, atas das assembléias ordinárias e extraordinárias, das 

reuniões do Conselho, planejamento estratégico, sistema de gestão e controle de riscos e 

outras informações relevantes sobre a sociedade. O novo conselheiro deve ser apresentado aos 

seus colegas, aos diretores e às pessoas-chave da sociedade. Também deve visitar os 

principais locais onde a empresa desenvolve atividades. Não deve haver distinção no 

tratamento de conselheiros eleitos por diversas classes de sócios, como facultado pela 

legislação brasileira.  

 

2.29 Secretaria do Conselho de Administração  

 

O Conselho deve indicar anualmente uma pessoa que, na função de secretário(a), 

assessorará o presidente nos aspectos formais, como documentar os processos de distribuição 

de material para leitura e confecção das atas e cuidar de todas as tarefas burocráticas e de 

procedimentos do Conselho. Preferivelmente essa função não deve ser atribuída a membro do 

Conselho para evitar dispersão de esforços.  

 

2.30 Datas e pautas das reuniões  

 

Ao presidente do Conselho cabe a proposição de um calendário anual de reuniões 

ordinárias e a convocação de reuniões extraordinárias. A periodicidade das reuniões será 

determinada pelas particularidades da companhia. Elas devem ocorrer com freqüência 
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suficiente para garantir a efetividade dos trabalhos do Conselho, mas evitando-se freqüência 

superior à mensal, sob o risco de interferir indesejavelmente nos trabalhos da Diretoria. As 

pautas das reuniões do Conselho devem ser preparadas pelo presidente, ouvidos os demais 

conselheiros e, se for o caso, o executivo principal (CEO) e demais diretores.  

 

2.31 Documentação e preparação das reuniões  

 

A eficácia das reuniões do Conselho de Administração depende muito da qualidade da 

documentação distribuída antecipadamente (mínimo de 7 dias) aos conselheiros. As propostas 

devem ser bem-fundamentadas. Os conselheiros devem ter lido toda a documentação e estar 

preparados para a reunião.  

A pauta das reuniões incluirá uma descrição dos itens em andamento, indicando 

quando as decisões foram tomadas, relatório de progresso, datas previstas para conclusão e 

outros aspectos relevantes.  

 

2.32 Atas das reuniões  

 

Deve ser redigido com clareza, registrar todas as decisões tomadas, abstenção de voto 

por conflito de interesses, responsabilidades e prazos, e ser assinadas por todos os presentes.   

Devem ser objeto de aprovação formal. Votos divergentes e discussões relevantes 

devem constar da ata quando isso for requerido. 

  

2.33 Auditoria independente  

 

O relacionamento com os auditores independentes é prerrogativa indelegável do 

Conselho, a quem cabe escolhê-los, aprovar os respectivos honorários e planos de trabalho, 

bem como avaliar seu desempenho. Havendo um comitê de auditoria, caberá a este tratar 

desses assuntos e submetê-los à palavra final do Conselho.  

 

2.34 Auditoria interna  
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A auditoria interna deve reportar-se ao Comitê de Auditoria ou, na falta deste, ao 

Conselho de Administração. Sua competência é verificar o funcionamento dos controles 

internos e se os regulamentos, instruções e políticas estão sendo observados.  

O Conselho também deve aprovar o planejamento anual, analisar os resultados e 

monitorar a implementação das recomendações apresentadas pela auditoria interna. Em caso 

de terceirização desta atividade, os serviços de auditoria interna não devem ser exercidos 

pelos auditores independentes. Recomenda-se participação efetiva do Comitê de Auditoria e 

do Conselho de Administração no planejamento dos trabalhos de auditoria interna.  

 

2.35 Relacionamento com o Conselho Fiscal  

 

O Conselho Fiscal é eleito pelos sócios. Membros do Conselho de Administração dele 

não podem participar. É boa prática o Conselho de Administração (ou representantes 

indicados) reunir-se periodicamente com o Conselho Fiscal para tratar de assuntos de 

interesse comum. Pela legislação, o Conselho Fiscal tem o direito e dever de participar de 

reuniões do Conselho de Administração, em que se discutam assuntos sobre os quais o 

Conselho Fiscal deva opinar.  

O Conselho Fiscal é abordado em maiores detalhes no Capítulo 5 deste Código. O 

Conselho de Administração deve fornecer aos membros do Conselho Fiscal cópia integral das 

atas de todas as suas reuniões.  

 

2.36 Conselheiros suplentes  

 

Não é boa prática a eleição de conselheiros suplentes, exceto para casos de 

impedimento definitivo. Suplentes para ausências eventuais não têm condições de estar 

satisfatoriamente familiarizados com os problemas da sociedade.  

 

2.37 Educação contínua dos conselheiros  

 

Em face da necessidade de o conselheiro aprimorar seu desempenho e atuar com um 

enfoque de longo prazo, é indispensável que ele se submeta a programas de treinamento 

contínuo para atualização e reciclagem de conhecimentos.  
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2.38 Gerenciamento de riscos  

 

O Conselho de Administração deve assegurar-se de que a Diretoria identifique 

preventivamente – por meio de sistema de informações adequado – e liste os principais riscos 

aos quais a sociedade está exposta, sua probabilidade de ocorrência, bem como as medidas e 

os planos adotados para sua prevenção ou minimização.  

 

2.39 Confidencialidade  

 

As deliberações do Conselho de Administração devem ser estritamente confidenciais. 

Informações privilegiadas não podem existir para nenhum acionista.  

 

2.40 Divulgação da Responsabilidade Corporativa  

 

Toda sociedade deve divulgar, pelo menos anualmente e com prévia aprovação do 

Conselho, suas políticas e práticas sociais, ambientais, de segurança do trabalho e de saúde.  

 

3 GESTÃO  

 

3.1 Competências – Executivo principal (CEO)  

 

O executivo principal (CEO) deve prestar contas ao Conselho de Administração e é o 

responsável pela execução das diretrizes por este fixadas. Seu dever de lealdade é para com a 

sociedade.  

Cada um dos diretores é pessoalmente responsável pelas suas atribuições na gestão e 

deve prestar contas disso ao executivo principal (CEO) e, sempre que solicitado, ao Conselho 

de Administração, aos sócios e demais envolvidos, na presença do executivo principal (CEO). 

 

3.2 Indicação dos diretores  

 

Cabe ao executivo principal (CEO) a indicação dos diretores para aprovação do 

Conselho de Administração.  
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3.3 Relacionamento com as partes interessadas (stakeholders) 

 

Partes interessadas são indivíduos ou entidades que assumam algum tipo de risco, 

direto ou indireto, em face da sociedade. São elas, além dos acionistas, os empregados, 

clientes, fornecedores, credores, governos, entre outros. O executivo principal (CEO) e os 

demais diretores são responsáveis pelo relacionamento transparente com as partes 

interessadas.  

 

3.4 Transparência (disclosure)  

 

O executivo principal (CEO) deve prestar todas as informações que sejam pertinentes, 

além das que são obrigatórias por lei ou regulamento, tão logo estejam disponíveis, e a todos 

os interessados, prevalecendo a substância sobre a forma.  

A Diretoria deve buscar a clareza e objetividade das informações, por meio de 

linguagem acessível ao público-alvo. As informações devem ser equilibradas e de qualidade, 

abordando tanto os aspectos positivos quanto os negativos, para facilitar ao leitor a correta 

compreensão e avaliação da sociedade.  

Toda informação que possa influenciar decisões de investimento deve ser divulgada 

imediata e simultaneamente a todos os interessados. Internet e outras tecnologias devem ser 

exploradas para buscar a rapidez e larga difusão de tais informações.  

 

3.5 Relatório anual  

 

O relatório anual é a mais importante e mais abrangente informação da sociedade e, 

por isso mesmo, não deve se limitar às informações exigidas por lei. Envolve todos os 

aspectos da atividade empresarial em um exercício completo, comparativamente a exercícios 

anteriores, ressalvados os assuntos de justificada confidencialidade, e destina-se a um público 

diversificado.  

O relatório anual deve incluir a mensagem de abertura, escrita pelo presidente do 

Conselho de Administração ou da Diretoria, o relatório da administração e o conjunto das 

demonstrações financeiras, acompanhadas, quando for o caso, do parecer da auditoria 

independente e do Conselho Fiscal.  
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A preparação do relatório anual é de responsabilidade da Diretoria, mas o Conselho de 

Administração deve aprová-lo e recomendar sua aceitação ou rejeição pela assembléia geral.  

 

3.5.1 Práticas de Governança Corporativa  

 

O relatório anual deve mencionar as práticas de governança corporativa que estão 

sendo adotadas pela sociedade ou que serão implementadas em curto prazo.  

 

3.5.2 Participações e remuneração dos conselheiros e diretores  

 

O relatório anual deve especificar a participação no capital da sociedade e a 

remuneração individual ou agregada dos administradores, destacando as mudanças havidas 

nessa participação ao longo do ano, explicitando os mecanismos de remuneração variável, 

quando for o caso, e seu impacto no resultado.  

 

3.5.3 Padrões internacionais de contabilidade  

 

As sociedades devem reconhecer as tendências internacionais e as exigências do 

mercado e preparar as demonstrações financeiras também de acordo com os padrões de 

contabilidade internacionalmente aceitos.  

 

3.6 Controles internos  

 

O principal executivo é responsável pela criação de sistemas de controle internos que 

organizem e monitorem um fluxo de informações corretas, reais e completas sobre a 

sociedade, como as de natureza financeira, operacional, de obediência às leis e outras que 

apresentem fatores de risco importantes. A efetividade de tais sistemas deve ser revista no 

mínimo anualmente.  

 

3.7 Código de Conduta  

 

A Diretoria deve desenvolver um código de conduta a ser aprovado pelo Conselho de 

Administração, devendo zelar por seu cumprimento por toda a sociedade (vide capítulo 6).  
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3.8 Avaliação do Executivo Principal (CEO) e da Diretoria  

 

O principal executivo deve ser anualmente avaliado pelo Conselho de Administração e 

é responsável pelo processo de avaliação da Diretoria e pela informação do resultado ao 

Conselho de Administração.  

 

3.9 Remuneração  

 

A remuneração da Diretoria deve estar estruturada de forma a vincular-se a resultados, 

por meio de incentivos inteligentes e coerentes, para que seu desempenho coincida com o que 

seja melhor para a sociedade e para os sócios.  

A remuneração deve ser estabelecida de forma a criar os incentivos apropriados para a 

geração de valor a longo prazo, e isso se aplica não só à Diretoria, mas aos funcionários em 

todos os níveis da Sociedade.  

As organizações devem ter um procedimento formal e transparente para desenvolver 

sua política de remuneração e estabelecer o pacote de salários de seus executivos. Nenhum 

diretor deve estar envolvido em qualquer decisão que abranja sua própria remuneração. 

Opções de compra de ações da companhia a preços descontados devem ser evitadas.  

Os sistemas de avaliação e remuneração devem ter um caráter de longo prazo, além de 

uma simetria de riscos que não permita atitudes que beneficiem a diretoria em detrimento dos 

acionistas. O sistema de remuneração, por exemplo, deve ser suficientemente atrativo, sem 

excessos, sempre considerando o potencial de geração de valor ao acionista.  

A estrutura de incentivos deve incluir um sistema de freios e contrapesos que indique 

os limites de atuação de cada agente, evitando que uma mesma pessoa controle o processo 

decisório e a sua respectiva fiscalização.  

 

3.10 Acesso as instalações, informações e arquivos  

 

A Diretoria deve facilitar o acesso dos membros do Conselho de Administração e do 

Conselho Fiscal às instalações da companhia e às informações, aos arquivos e documentos 

necessários ao desempenho de suas funções.  
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4 AUDITORIA INDEPENDENTE  

 

4.1 Auditoria independente  

Toda sociedade deve ter auditoria independente, pois se trata de um agente de 

governança corporativa de grande importância para todas as partes interessadas, uma vez que 

sua atribuição básica é verificar se as demonstrações financeiras refletem adequadamente a 

realidade da sociedade.  

 

4.2 Parecer dos auditores independentes  

 

De forma clara, os auditores independentes devem expressar opinião sobre se as 

demonstrações financeiras elaboradas pela Diretoria apresentam adequadamente a posição 

patrimonial e financeira e os resultados do período. No parecer está definidos o escopo, os 

trabalhos efetuados, a opinião emitida e, por conseqüência, a responsabilidade assumida.  

 

4.3 Contratação, remuneração, retenção e destituição  

 

O Conselho de Administração e/ou o Comitê de Auditoria estabelece com os auditores 

independentes o plano de trabalho e o acordo de honorários. O Comitê de Auditoria deve 

recomendar ao Conselho a contratação, remuneração, retenção e substituição do auditor 

independente.  

 

4.4 Recomendações do auditor independente  

 

Os auditores independentes devem reportar ao Comitê de Auditoria e, na falta deste, 

diretamente ao Conselho de Administração os seguintes pontos: discussão das principais 

políticas contábeis; deficiências relevantes e falhas significativas nos controles e 

procedimentos internos; tratamentos contábeis alternativos; casos de discordâncias com a 

Diretoria; avaliação de riscos e análise de possibilidade de fraudes.  

 

4.5 Contratação e independência  
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Recomenda-se que os auditores, em benefício de sua independência, sejam contratados 

por período pre-definido, podendo ser recontratados após avaliação formal e documentada, 

efetuada pelo Comitê de Auditoria e/ou Conselho de Administração, de sua independência e 

desempenho, observadas as normas profissionais, legislação e os regulamentos em vigor.  

Recomenda-se que a eventual renovação do contrato com a firma de auditoria, após 

prazo máximo de 5 (cinco) anos, seja submetida à aprovação da maioria dos acionistas 

presentes em assembléia geral, incluindo ordinaristas e preferencialistas. Para as companhias 

abertas, devem ser observadas as regras aplicáveis.  

 

4.6 Serviços extra-auditoria  

 

O Conselho de Administração deve assegurar-se de que os procedimentos adotados 

pelos auditores garantam independência e objetividade, especialmente quando os mesmos 

auditores prestam outros serviços. O Comitê de Auditoria ou, na sua ausência, o Conselho, 

deve estar ciente de todos os serviços (inclusive os respectivos honorários) prestados pelos 

auditores independentes, de forma a garantir que não seja colocada em dúvida a 

independência do auditor e que se evitem potenciais conflitos de interesses.  

Quando houver comprometimento da independência, o Conselho deve decidir quanto 

ao uso de outros consultores ou outros auditores. O Conselho deve divulgar às partes 

interessadas a proporcionalidade entre os honorários pagos aos auditores pelos serviços de 

auditoria e os eventuais pagamentos por outros serviços.  

A independência dos auditores aplica-se também quanto a situações em que poucos 

clientes representem parcelas substanciais do faturamento de uma única empresa de auditoria.  

Cabe ao Comitê de Auditoria e/ou Conselho de Administração assegurar-se também de que os 

auditores independentes não dependam financeiramente da empresa auditada.  

 

4.7 Normas profissionais de independência  

 

O auditor independente deve assegurar anualmente, por escrito ao Comitê de Auditoria 

ou, na sua ausência, ao Conselho de Administração, a sua independência em relação à 

sociedade.  

O relacionamento entre os auditores independentes e o executivo principal (CEO), os 

diretores e a sociedade devem ser pautados pelo profissionalismo e independência. Os 
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auditores independentes e a Diretoria devem informar ao Comitê de Auditoria ou, na sua 

ausência, diretamente ao Conselho de Administração, qualquer caso em que um membro da 

equipe de trabalho dos auditores independentes seja recrutado pela sociedade para 

desempenhar funções de supervisão dos relatórios financeiros.  

Na eventualidade de o sócio responsável técnico vir a ser contratado pela sociedade, o 

Conselho de Administração deve avaliar a continuidade da relação com os auditores 

independentes.  

 

5 CONSELHO FISCAL  

 

5.1 Conselho Fiscal  

 

O Conselho Fiscal, parte integrante do sistema de governança das organizações 

brasileiras, é um órgão não-obrigatório que tem como objetivos fiscalizar os atos da 

administração, opinar sobre determinadas questões e dar informações aos sócios.  

Deve ser visto como uma das ferramentas que visam agregar valor para a sociedade, 

agindo como um controle independente para os sócios.  

 

5.2 Composição  

 

A lei define a forma de eleição dos conselheiros fiscais. Os sócios controladores 

devem abrir mão da prerrogativa de eleger a maioria dos membros, permitindo que o último 

membro do Conselho Fiscal seja eleito por sócios que representem a maioria do capital social, 

em assembléia na qual a cada ação – independentemente de espécie ou classe – corresponda 

um voto.  

Controladores e minoritários 22devem ter uma participação paritária, com um membro 

adicional eleito pelos sócios que representem a totalidade do capital social. Sócios 

controladores e minoritários devem debater a composição do Conselho Fiscal antes de sua 

                                                 
22 Acionista minoritário: Proprietário de ações, cujo total não lhe permite participar do controle da 

companhia. Acionista majoritário: Pessoa física ou jurídica, ou grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto, 

ou sob controle comum, que: a) seja titular de direitos de sócio que lhe assegurem a maioria dos votos nas 

deliberações da assembléia geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da companhia; b) use 

efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da companhia.  
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eleição, de forma a alcançar a desejável diversidade de experiências profissionais, pertinentes 

às funções do Conselho e ao campo de atuação da sociedade.  

 

5.3 Agenda de trabalho  

 

Para permitir um trabalho mais efetivo, as prioridades do Conselho Fiscal devem ser 

estabelecidas pelos seus membros, em sintonia com as expectativas dos sócios.  

Deve deliberar sobre uma agenda mínima de trabalho, que incluirá os focos de suas 

atividades no exercício. Essa agenda deve incluir uma relação das reuniões ordinárias, assim 

como as informações que serão enviadas periodicamente aos conselheiros.  

Ao Conselho Fiscal convém introduzir um regimento interno que não iniba a liberdade 

de ação individual dos conselheiros. Nenhum documento do Conselho Fiscal deve restringir a 

atuação individual do conselheiro, como prevista em lei. Já o conselheiro deve se preocupar 

em não tornar essa prerrogativa contraproducente, buscando sempre que possível uma atuação 

em harmonia com os demais conselheiros.  

 

5.4 Relacionamento com os sócios  

 

A responsabilidade dos conselheiros é com a sociedade, independente daquele que o 

tenha indicado. Assim, sua atuação deve ser pautada pela eqüidade, transparência, 

independência e, como regra geral, confidencialidade.  

 

5.5 Relacionamento com o Comitê de Auditoria  

 

O Conselho Fiscal não substitui o Comitê de Auditoria. Enquanto este é órgão de 

controle com funções delegadas pelo Conselho de Administração, aquele é instrumento de 

fiscalização com atribuições definidas diretamente pelos sócios. Quando ambos estiverem em 

funcionamento, é natural haver alguma superposição de funções, hipótese em que os dois 

órgãos devem coordenar suas atividades. É recomendável que esses órgãos tenham algumas 

reuniões conjuntas, com eventual participação dos auditores independentes.  

 

5.6 Relacionamento com os auditores independentes  
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O Conselho Fiscal deve acompanhar o trabalho dos auditores independentes e o seu 

relacionamento com a administração. Os auditores devem comparecer às reuniões do 

Conselho Fiscal sempre que isso for solicitado por seus membros, para prestar informações 

relacionadas ao seu trabalho. Conselho Fiscal e auditores independentes devem buscar uma 

agenda de trabalho produtiva e mutuamente benéfica.  

A administração não poderá obstruir ou dificultar a comunicação entre quaisquer 

membros do Conselho Fiscal e os auditores independentes. A administração deve inclusive 

disponibilizar aos membros do Conselho Fiscal relatórios e recomendações emitidos por 

auditores independentes ou outros peritos.  

 

5.7 Relacionamento com a auditoria interna  

 

O Conselho Fiscal deve acompanhar o trabalho da auditoria interna, em cooperação 

com o Comitê de Auditoria. O Conselho de Administração poderá ainda determinar a 

existência de canais de comunicação entre a auditoria interna e o Conselho Fiscal, como 

forma de garantir o monitoramento independente de todas as atividades da sociedade.  

 

5.8 Remuneração do Conselho Fiscal  

 

Os conselheiros fiscais devem ter remuneração adequada, ponderadas a experiência e a 

qualificação necessárias para o exercício da função. Farão jus ao reembolso de quaisquer 

despesas necessárias ao desempenho dessa função.  

 

5.9 Pareceres do Conselho Fiscal  

 

Incluir na política de divulgação de informações da companhia as opiniões e os 

documentos elaborados pelo Conselho Fiscal (dissidentes ou não), inclusive a divulgação dos 

votos e das justificativas dos conselheiros fiscais sobre as demonstrações financeiras.  

 

6 CONDUTA E CONFLITO DE INTERESSES  

 

6.1 Código de conduta  
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Dentro do conceito das melhores práticas de governança corporativa, além do respeito 

às leis do país, toda sociedade deve ter um código de conduta que comprometa 

administradores e funcionários, elaborado pela Diretoria de acordo com os princípios e 

políticas definidos pelo Conselho de Administração e por este aprovado. O código de conduta 

deve também definir responsabilidades sociais e ambientais.  

 

 

 

 

 

6.1.1 Abrangência  

 

O código de conduta deve abranger o relacionamento entre conselheiros, sócios, 

funcionários, fornecedores e demais partes relacionadas (stakeholders). Conselheiros e 

executivos não devem exercer sua autoridade em benefício próprio ou de terceiros.  

O código de conduta deve cobrir principalmente os seguintes assuntos:  

 

• Cumprimento das leis e pagamento de tributos;  

• Pagamentos ou recebimentos questionáveis;  

• Conflito de interesses;  

• Informações privilegiadas;  

• Recebimento de presentes;  

• Discriminação no ambiente de trabalho;  

• Doações;  

• Meio ambiente;  

• Assédio moral ou sexual;  

• Segurança no trabalho;  

• Atividades políticas;  

• Relações com a comunidade;  

• Uso de álcool e drogas; Direito à privacidade;  

• Nepotismo;  

• Exploração do trabalho adulto ou infantil;  

• Política de negociação das ações da empresa;  
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• Processos judiciais e arbitragem;  

• Mútuos entre partes relacionadas; e  

• Prevenção e tratamento de fraudes. 

 

 Conflito de interesses  

 

Há conflito de interesses quando alguém não é independente em relação à matéria em 

discussão e pode influenciar ou tomar decisões motivadas por interesses distintos daqueles da 

sociedade. Essa pessoa deve manifestar, tempestivamente, seu conflito de interesses ou 

interesse particular, sob pena de qualquer outra pessoa fazê-lo.  

Definições de independência foram dadas, neste Código, para conselheiros de 

administração (vide tópico 2.12), sócios (vide tópico 1.5.8) e para auditores independentes 

(vide tópico 4.7).  

Critérios similares valem para diretores ou qualquer funcionário ou representante da 

sociedade. Os conselheiros, assim como os executivos, têm dever de lealdade para com a 

sociedade e a totalidade dos sócios e não apenas para com aqueles que os elegeram.  

6.2.1 Operações com partes relacionadas  

É dever dos membros do Conselho de Administração monitorar e administrar 

potenciais conflitos de interesses dos executivos, dos membros do Conselho e dos sócios, de 

forma a evitar o mau uso dos ativos da sociedade e, especialmente, abusos em transações  

entre partes relacionadas.O conselheiro deve zelar para que essas transações sejam conduzidas 

dentro de parâmetros de mercado, em termos de prazos, taxas e garantias, e que estejam 

claramente refletidas nos relatórios da sociedade. Sempre que possível essas operações devem 

ser embasadas por laudos de avaliação independentes, elaborados com base em premissas 

realistas e em informações referendadas por terceiros, não relacionados com as partes 

envolvidas na operação, sejam elas bancos, advogados, empresas de consultoria especializada 

ou outras. Em princípio, empréstimos em favor do controlador e de partes relacionadas devem 

ser proibidos. O estatuto da empresa deve vedar essas operações.  

6.2.2 Afastamento das discussões e deliberações  

Tão logo tenha sido identificado conflito de interesses em relação a um tema 

específico, a pessoa envolvida deve afastar-se, inclusive fisicamente, das discussões e 

deliberações. O afastamento temporário deve ser registrado em ata.  


