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DIMENSÕES DA GOVERNANÇA CORPORATIVA – O CASO DE UMA  
EMPRESA FAMILIAR 

RESUMO 

O presente estudo visa demonstrar as práticas de governança dentro de um contexto de 
sucessivos ciclos pelos quais a organização pesquisada passou, de uma pequena organização 
familiar para uma empresa de capital aberto e por fim, retomando as características de uma 
gestão familiar. Quanto à abordagem metodológica, o estudo caracteriza-se como qualitativo, 
descritivo e estudo de caso. Os dados foram coletados mediante pesquisa documental e 
entrevista semiestruturada. A relevância do estudo decorre da característica do processo 
sucessório em empresas familiares marcado pela delegação de poder dos associados aos 
gestores, criando potenciais dificuldades de monitoramento das relações entre estes. Dessa 
forma a governança corporativa emerge como um mecanismo que busca induzir nos gestores 
uma maior transparência na realização dos negócios através do equilíbrio de poder entre 
proprietários e administradores, sobretudo no âmbito da tomada de decisões e sua efetividade. 
Através da análise e interpretação das percepções dos gestores fica claro o processo de 
profissionalização da empresa, que no passado apresentava uma pequena estrutura familiar, 
passando pelos desafios da gestão do mercado de capitais e o trabalho realizando para seu 
fechamento, demonstrando a eficácia da utilização de atores externos para controle e 
superação de crises. No último ciclo da empresa, as práticas de governança ainda estão 
presentes, mesmo após o fechamento do capital demonstrando que a empresa veio a 
incorporar tais práticas a fim de garantir a transparência e melhor gestão. Por fim, o estudo 
gera um conjunto de informações para os administradores da organização, permitindo uma 
reflexão sobre as políticas de gestão, gerando subsídios para ações e decisões futuras. 

PALAVRAS-CHAVE: organizações familiares, governança corporativa, ciclos, gestão. 

AREA TEMÁTICA – 5 GOVERNANÇA CORPORATIVA 
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INTRODUÇÃO 

As organizações buscam a contínua ascensão frente aos desafios cotidianos e a cada 
dia surgem novas demandas que conduzem as empresas a restruturações e rearranjos que as 
sustem neste novo cenário e as mantenham no mercado.  

A contabilidade possui como essência propiciar as informações econômicas 
importantes para que os usuários venham a fazer as escolhas e avaliações seguras 
(IUDICIBUS, 2000), corroborando para os sistemas de informações contábeis e a 
contabilidade gerencial (LUCENA, 2004). As demonstrações contábeis munem o usuário de 
dados da situação organizacional, seus resultados e alterações financeiras (IASB, 2001). 

Diretamente relacionada ao mercado, a contabilidade deve suprir seus agentes de 
informações que evidenciem a realidade organizacional e que viabilizem a tomada de decisão. 
A transparência contábil é de vital importância, bem como a geração de informações de 
caráter econômico e financeiro. Logo, a demonstração clara, objetiva e completa possibilita 
um maior grau de confiabilidade e segurança ao se decidir por uma alternativa em detrimento 
de outras. 

Segundo Cardoso (2004) esta transparência pode ocorre por meio das práticas de 
governança corporativa (GC), a partir de um conselho de administração e outras práticas, ao 
invés de um gerenciamento voltado exclusivamente a resultados gerenciais, e a busca por 
vantagens econômico-financeiras. 

A governança corporativa visa o cuidado na harmonia de interesses entre os 
sócios/acionistas denominados Sharholders, em vistas aos interesses dos demais usuários das 
informações e interessados na organização, como empregados, governo e a sociedade como 
um todo, neste ponto chamados de Stakeholders (MACMILLAN e TAMPOE, 2000). 

A dinâmica das empresas familiares inclui elementos desafiadores à habitual 
governança corporativa, por tratarem-se de organizações com maior grau de complexidade, 
quando ao acolhimento dos interesses do grupo familiar, alta administração, diretoria, entre 
outros. Outro fator peculiar corresponde aos objetivos empresarias, nos quais do ponto de 
vista econômico podem não estar de acordo com os esperados pela família. Desta forma, uma 
empresa familiar pode apresentar pré-requisitos para vir a infringir os preceitos clássicos da 
GC (MUSTAKALLIO et al., 2002). 

De acordo com Melin e Nordqvist (2000), há poucos estudos sobre governança 
corporativa de empresas familiares, se comparados às empresas públicas de capital aberto. 
Neste contexto, este artigo busca demonstrar as práticas de governança dentro de um contexto 
de sucessivos ciclos que a organização escolhida passou, de uma pequena organização 
familiar para uma empresa de capital aberto e por fim, retomando as características de uma 
gestão familiar. 

 

2. GOVERNANÇA CORPORATIVA 

Nesta etapa do artigo será trabalhada a temática da governança corporativa em suas 
bases e como suas práticas se estruturam. Tratará ainda da relação dos atores envolvidos no 
âmbito agente versus proprietário no contexto organizacional. 

2.1 A governança corporativa: conceitos e fundamentos 
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Nos últimos anos têm-se observado um conjunto de mudanças na estrutura das 
organizações brasileiras ocasionadas, sobretudo, pela sua transformação através da 
globalização, privatizações, fusões, aquisições, incorporações e até mesmo falências de 
inúmeras delas. Somando-se a estes fatores, verifica-se a profissionalização da gestão de 
empresas, inclusive familiares, que chegando a atingir até a terceira geração, marcam a 
importância de uma sucessão com êxito.  

Toda esta situação passou a tornar cada vez mais conflituosa a relação entre 
proprietários, associados, diretores, conselheiros e auditores, não obstante o fato de ter trazido 
inúmeros benefícios às organizações. Neste sentido se pronuncia Lethbridge (1997, p.02), 
mencionando que: 

 

Essas mudanças, se, por um lado, facilitam o acesso a novos financiamentos e 
promovem a modernização da gestão, por outro, devido à tendência de separar 
propriedade e gestão mais nitidamente, criam um problema de monitoramento das 
relações entre os acionistas e os administradores. Do ponto de vista dos acionistas, 
uma gestão profissionalizada implica delegar autonomia aos administradores, 
tornando-se inevitáveis as assimetrias informacionais decorrentes da nova separação 
de poderes, podendo levar a uma divergência de interesses. 

 

Essas discussões abarcam o tema Governança Corporativa como sendo a necessidade 
que o administrador da sociedade tem de ser honesto e transparente na realização dos 
negócios através da socialização e compartilhamento das informações com acionistas, 
associados e público em geral. Ou ainda, segundo conceituam Macmillan e Tampoe (2000, 
p.99) “Governança Corporativa preocupa-se com o equilíbrio de poder entre os proprietários 
(shareholders), gerentes, empregados, governo e público em geral. Pode ser vista como a 
força que regula o poder entre os grupos de interesse (stakeholders)”. 

No Brasil, para tratar das questões sobre governança corporativa foi criado o IBGC – 
Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que atua como um fórum para debates, 
pesquisas, capacitação e divulgação da matéria em âmbito institucional. O IBGC conceitua 
Governança Corporativa como sendo as práticas e os relacionamentos estabelecidos entre os 
acionistas/quotistas, conselho de administração, diretoria, auditoria independente e conselho 
fiscal, visando otimizar o desempenho da empresa e facilitar o acesso ao capital. 

O IBGC desenvolveu seu próprio Código das Melhores Práticas de Governança 
Corporativa, objetivando melhorar o desempenho e facilitar o acesso das empresas ao capital. 
As recomendações contidas no código do IBGC abrangem questões de propriedade, 
composição e funcionamento do conselho de administração, gestão da organização, auditoria 
independente, atuação do conselho fiscal, ética e conflito de interesses. 

Não se objetiva aqui efetuar uma análise acurada acerca dos conceitos de diversos 
autores para o tema governança corporativa, nem tecer comentários sobre sua origem e 
variáveis determinantes. Portanto, de acordo com o escopo do presente estudo, governança 
corporativa pode ser entendida como um conjunto de mecanismos internos e externos que 
visam harmonizar as relações entre gestores e geridos, tendo em vista a separação entre o 
controle e a propriedade. Como mecanismo interno, destaca-se a atuação dos Conselhos de 
Administração e como mecanismo externo pode-se citar a divulgação de informações 
periódicas sobre a organização. 

O termo governança reúne assuntos ligados à capacidade de domínio e condução de 
uma organização, a separação dos interesses de proprietários e gestores de empresas, 
diferenciando os formatos e níveis da sua aplicação e dos vastos interesses, que de uma forma 
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ou outra, estão interligados à vida societária (BERGAMINI, 2005; SILVA, 2006; RICCA; 
SAAD, 2012). 

Considera-se importante a temática por entender que as práticas de GC, afetam o 
desempenho das empresas, ao passo que ao serem implementadas viabilizam a assistência e a 
segurança aos interesses dos investidores, além da redução dos conflitos de indivíduos tanto 
dentro como fora da empresa, à medida que impedem a ruína do valor corporativo devido a 
dificuldades de domínio dos bens de acionistas (RIBEIRO; MURITIBA; MURITIBA, 2012). 

Os conceitos para governança estão imersos em valores que sustentam a realização de 
atividades pelas organizações, tendo em vista o elevado grau exigido nas práticas e processos. 
São eles (LODI, 2000; ANDRADE; ROSSETT; MOTTA, et al, 2006): fairness: Senso de 
Justiça e equidade; disclosure: transparência; accountability: Prestação responsável de contas 
e compliace: conformidade. 

O cenário das empresas brasileiras vem passando por um momento de mudanças, as 
quais contribuem no aprimoramento de métodos e novas discussões sobre a temática da GC, 
pois no país o assunto é considerado relativamente novo. Ao optar pela sistemática da 
melhora contínua, a organização tenderá a buscar a qualidade na relação para com todos os 
stakeholders, por meio das práticas de GC (BRANDÃO, 2004).   

Os moldes da GC são constituídos por meio das heranças culturais das nações, 
características econômicas, estratégias, etapa do desenvolvimento da empresa, entre outros 
fatores, sendo assim não há um modelo padrão (ANDRADE E ROSSETI, 2006). No sistema 
brasileiro não seria diferente, o qual se encontra com dificuldades quanto aos investimentos 
estatais e necessitando também trabalhar os pontos relacionados aos interesses dos 
shareholders minoritários, elevado grau de clareza na prestação de informações no mercado e 
de conselhos de administração mais profissionalizados (NASCIMENTO; REGINATO, 2008). 

Pode-se perceber a partir dos conceitos apresentados que a GC utiliza-se de práticas 
para que os seus associados tenham a segurança que os interesses econômico-financeiros da 
organização venham a ser administrados da melhor forma, assegurando o mínimo risco no 
exercício do poder e na busca por vantagens por parte dos executivos. 

2.2 Teoria da Agência 

Tendo em vista as alterações na formação das organizações encontram-se 
características distintas quando ao desempenho das atividades empresariais e estratégias, 
devido às mudanças de mercado, novas exigências legais e pela internacionalização de 
práticas, que influenciam na governança.  

Para Lodi (2000, p. 24) “no passado recente, nas empresas privadas e familiares, os 
acionistas eram gestores, confundindo em sua propriedade e gestão. Com a profissionalização, 
a privatização, a globalização e o afastamento das famílias, a governança corporativa colocou 
o Conselho entre a Propriedade e a Gestão”. Desta forma, os acionistas ou proprietários estão 
atribuindo novas competências e poderes para executivos, quando as decisões e conduções 
que deverem ser feitas para o negócio. 

Esta teoria pode ser entendida como um contrato no qual uma ou mais pessoas - o 
principal - engajam outra - o agente - para desenvolver certas atividades em seu benefício, por 
meio da delegação de poder para decidir pelo principal (GITMAN, 2010; JENSEN E 
MECKLING apud IBGC 2015). Ainda procura analisar o relacionamento tanto interno 
quanto externo a empresa, estruturando assim um parâmetro para as decisões, tendo em vista 
que quando houver contradições entre os interesses do principal com relação ao agente, possa 
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ser tratada esta chamada assimetria informacional, garantindo assim que ambos tenham 
acesso as informações para as verificações necessárias (ARRUDA, 2008). 

Estas contradições podem gerar custos para organização, sendo assim, a governança 
corporativa contribui com as estruturas que viabilizam e controlam as informações, 
permitindo a redução dos custos originários dos problemas de agencia. 

Neste contexto a Teoria da Agência busca explicar este relacionamento entre 
proprietários e executivos, visando que a mesma venha a maximizar o valor do 
empreendimento e a riqueza dos acionistas, assim assegurando o retorno de seus 
investimentos. 

2.3 A Governança no contexto das empresas familiares  

A empresa familiar apresenta os mesmos indivíduos na gestão e como donos da firma, 
sendo gerida por uma ou mais famílias, por membros de dois ou mais grupos familiares, ou 
ainda a partir da segunda geração na qual o fundador está em busca de espaço para os seus 
sucessores entre os funcionários mais antigos (DONNELLEY, 1967; LODI, 2000; 
MOREIRA JUNIOR, 1999; GARCIA, 2001). 

Para Tagiuri e Davis (1982) apud Gersick et al (1997) autores do modelo dos dois 
círculos, colocam que a distinção entre os subsistemas de propriedade e gestão é essencial 
para todas as empresas familiares, ao passo que pessoas que possuem a propriedade não estão 
ligadas ao operacional da empresa, ou gerentes que não tenham participação acionária.  

Desta forma uma nova dinâmica deve ser observada onde o aspecto da propriedade 
ganha espaço, conforme os autores, e o modelo de três círculos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Modelo de três círculos da empresa familiar 
Fonte: Tagiuri e Davis (1982) 

 

No modelo de três círculos, apresentado na figura 1, pode ser localizados sete 
quadrantes, 1 – membros da família (não trabalham na organização ou proprietários), 2 – 
acionistas (segue a mesma regra do setor anterior), 3 – funcionário (não sendo membro da 
família ou proprietário), 4 – proprietário (não trabalha na empresa, mas pertence à família), 5 
– proprietário (trabalha na empresa, mas não é do grupo familiar), 6 – membro da família (é 
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funcionário, contudo não tem propriedade sobre a mesma) e por fim o setor 7 – proprietário 
(tanto trabalha quanto é dono da mesma). 

A estrutura e práticas a GC podem ser encontradas nas empresas familiares a exemplo 
das reuniões do conselho de administração, entretanto elas possam vir a ocorrer na concepção 
de reuniões familiares, nas quais são tomadas as principais decisões para o rumo da empresa. 
Este formato de deliberação tende a reduzir a liberdade de agentes externos ou apresentar-se 
de maneira menos formal (MELIN E NORDQVIST, 2000).  

Estas empresas apresentam cinco propriedades diferentes que necessitam a adequações 
de práticas de governança utilizadas por empresas de capital aberto: 1) perspectiva de longo 
prazo; 2) identidade clara; 3) possibilidade de o conselho reunir-se regularmente como 
conselho de familiares; 4) risco de conflitos entre os membros do grupo familiar; 5) 
necessidade de estruturas formalizadas, fundamentada no controle por parte da família.  Estes 
elementos dão força à presença do conselho de família e de uma grupo de consultores, não 
esquecendo também do conselho de administração e da diretoria executiva (BERTIN, 2007). 

Uma organização familiar envolve o sistema de valores da família que controla a 
organização. Para isso, reconhece que as organizações familiares são diferentes umas das 
outras, não cabendo aqui assumir que um determinado modelo de governança seria o melhor 
para as organizações familiares.  

Tendo em vista a temática demonstrada, torna-se viável afirmar que o elo comum para 
lidar com as idiossincrasias dessas organizações é conceber sistemas de governança que 
respeitem as distinções entre as famílias e organizações, tendo como referência os seus 
sistemas de valores. A partir das implicações do conjunto das contribuições aqui apresentadas, 
cabe destacar a oportunidade de investigar, em estudos futuros, as relações entre temas de 
valores familiares, as mudanças na cultura da sociedade contemporânea e as implicações na 
concepção do que é profissionalização em organizações familiares.  

 

3. METODOLOGIA 

Sendo classificada como um estudo de caso, a empresa em estudo foi selecionada de 
forma intencional, pela facilidade de acesso ao proprietário e por ser uma empresa de grande 
representação regional (YIN, 2001). 

A fim de realizar os objetivos estabelecidos pela pesquisa, a mesma se utilizou de 
fontes documentais, que versaram na apreciação de dados que não passaram por tratamento, 
ou que poderão vir a serem remontados de acordo com a finalidade da pesquisa (GIL, 1999; 
VERGARA, 2000).  Foram pesquisados manuais, relação de documentos disponibilizados 
pelo setor de recursos humanos, e outros documentos que auxiliaram a contar a evolução 
histórica da empresa.  

Como técnica de pesquisa foi utilizada a entrevista semiestruturada que proporciona 
certo nível de ordenação, à medida que se orienta pela listagem de assuntos de interesse que o 
pesquisador vai procurando ao longo de seu estudo (GIL, 1999; RIBEIRO, 2008).  Foram 
entrevistados o atual presidente e o gestor de recursos humanos, a fim de compreender o 
desenvolvimento da empresa bem como detalhar as etapas diferenciadas pelas quais passou.  
Na sequência, as entrevistas foram transcritas e analisadas juntamente com os documentos 
levantados na pesquisa documental, utilizando a técnica de análise de conteúdo (BARDIN, 
2004; MARTINS, THEÓPHILO, 2009). 
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4. RESULTADOS 

A empresa IMASA localizada no município de Ijuí teve sua data de Fundação em 
1922 pelo senhor Arthur Fuchs, e produzia inicialmente latas e prensas para banha, recipiente 
para preparação da alimentação de porcos, tarros de leite e utensílios domésticos de folha de 
flandres. 

Neste período, foi dirigida por três diretores, sendo que a organização como um todo, 
bem como suas funções, eram menos setorizadas e todos trabalhavam em áreas gerais. 
Apresentava então o modelo tradicional da empresa familiar, na qual existe baixo nível de 
transparência na administração e a família detém as rédeas da gestão (LETHBRIDGE, 1997).  

Sobre o histórico da organização, o Sr. Bruno, filho do fundador, começou a exercer as 
atividades na empresa, na década de 40, a fim de desenvolver a área tecnológica com foco em 
produtos escassos na época devido à segunda guerra mundial. 

Esta visão empreendedora conduziu a empresa, no ano de 1942, à transformação da 
funilaria em fundição de ferro e fábrica de máquinas para a indústria rural. 

O processo de sucessão e de profissionalização da empresa familiar demandou 
alteração na sua estrutura de propriedade e de controle, o que implica a reconfiguração das 
relações de poder – o que se pode chamar de “governança de empresa”. Alterações nos 
mecanismos de governança geralmente possibilitam operacionalizar as mudanças necessárias 
para viabilizar o processo de sucessão, embora não se possa estabelecer uma relação de 
casualidade entre esses dois eventos, mas muito mais uma relação de circularidade 
(OLIVEIRA, ALBUQUERQUE E PEREIRA, 2012). 

A primeira fase da empresa chega ao fim com seu primeiro processo de sucessão, na 
qual a diretoria passa a ser comandada pelo Sr. Bruno, no ano de 1957. A empresa inicia um 
processo de expansão das áreas de atuação para outras regiões e para outros países, a exemplo 
da Argentina.  

A título de comparação, hoje a empresa tem setor de solda, montagem, pintura e corte, 
bem distintos um do outro e os funcionários trabalham cada um no seu setor. Na época do Sr. 
Bruno um mesmo trabalhador montava, soldava, pintava e auxiliava no corte. 

Com o cenário propício para o crescimento, no qual a empresa passou atuar em várias 
regiões, a empresa opta pela abertura de capital, passando a apresentar uma estrutura híbrida, 
a família possui o maior controle, contudo a exigência de maior transparência e interação dos 
executivos que não compõem o grupo familiar (LETHBRIDGE, 1997). 

Os recursos oriundos da abertura de capital não foram destinados para o principal 
ramo da empresa e sim foram canalizados na busca por novos segmentos, como o 
investimento em imobilizados, devido à sazonalidade do setor, essencialmente dependente da 
agricultura. 

A empresa inicia então um processo de declínio no qual os acionistas passam a não 
receber o retorno sobre os investimentos, tendo em vista que a empresa apresenta resultados 
negativos, não distribuindo dividendos. Neste período a empresa vende 37% de suas ações a 
novos investidores na tentativa de retomada do crescimento de outrora. 

As práticas de governança deste momento consistem no conselho de administração, a 
assembleia geral e a auditoria externa. Cabe à assembleia geral aumentar ou reduzir o capital 
social, bem como outras alterações no estatuto social da empresa, eleger ou destituir, em 
qualquer momento, conselheiros de administração e conselheiros fiscais, analisar, anualmente, 
as contas apresentadas pela diretoria executiva e deliberar sobre as demonstrações financeiras, 
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deliberar sobre transformação, fusão, incorporações, cisão, dissolução e liquidação da 
sociedade, dentre outras funções, representando assim o órgão máximo da empresa. 

 

 
Figura 2: Gestão Sr. Bruno  
Fonte: As autoras (2015) 
 

Acima se encontra representada a estrutura da empresa sob a gestão do sr. Bruno. Pode 
ser identificada a presença dos filhos do presidente na posição 1, pois os mesmos não veem a 
trabalhar na organização ou assumir algum cargo de gestão. Ao passo que o sr. Jalmar na 
posição 3 e os investidores na posição 2 demonstram a aproximação de atores externos ao 
grupo familiar na gestão ou propriedade. 

No ano de 1999 ocorre o segundo processo sucessório, onde o sr. Jalmar Martel 
assume 51% das ações, fazendo com que a empresa deixe de apresentar o carácter familiar. 
Esta transição e a profissionalização da empresa ocorrem pela contratação de funcionários 
externos, que proporcionam o afastamento família-empresa, podendo vir a reduzir os conflitos 
ou desaparecer com os conflitos internos, tendo em vista que as decisões passam a ser 
tomadas na empresa, ao invés de do seio da família (LEACH, 1993; GERSICK et al, 2003). 

A IMASA continuou como uma empresa de capital aberto por muitos anos sem ter 
resultados positivos e consequentemente não distribuindo participações aos investidores, e 
limitando-se a justificar prejuízos aos órgãos responsáveis pela fiscalização das transações.  

Para proceder ao fechamento do capital, realizou a contratação de uma empresa 
especializada, sem sucesso na primeira tentativa. Já na segunda tentativa obteve êxito no 
processo de fechamento, com o apoio de uma advogada. O Sr. Jalmar adquire as outras partes 
da empresa dos investidores, chegando a 97% e realizando assim o fechamento do capital. 

Atualmente dois filhos e uma sobrinha exercerem atividades na empresa, sendo o filho 
responsável pelo marketing e pela vice-presidência. E a filha, como advogada da empresa, e a 
sobrinha, no setor de comercial, especificamente da área da logística.  

A empresa remunera os funcionários pelo envolvimento no planejamento 
organizacional, bem como define suas estratégias por meio das reuniões de diretoria e de 
gerência. Reuniões semelhantes à estrutura do conselho de administração ou familiar, pois 
conta com a presença externa de um consultor na assessoria tributária e um para os temas 
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jurídicos, assemelhando-se também aos comitês utilizados nas práticas de governança 
corporativa. 

Com este novo formato a empresa passa a apresentar novamente as características 
básicas de um empreendimento familiar, na qual as decisões são tomadas por um grupo de 
maneira menos formal e acompanhadas para que não fujam da estratégia desenvolvida, não 
distanciando do controle da família (MELIN E NORDQVIST, 2000). 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Inúmeras alterações vêm ocorrendo na última década nas organizações brasileiras, 
sendo conduzidas a um novo formato, marcado pela participação de associados, divisão da 
gestão dos acionistas, visão estratégica para a eficiência econômica e transparência.  

O processo de profissionalização da empresa, que no passado apresentava uma 
pequena estrutura familiar, passando pelos desafios da gestão do mercado de capitais e o 
trabalho realizando para o fechamento, demonstra a eficácia da utilização de atores externos 
para controle e superação de uma crise, conforme o caso analisado. 

Na análise dos ciclos desta empresa podem-se perceber as práticas de governança 
utilizadas em cada momento. Mesmo que no período do capital aberto, muitos dos 
mecanismos de governança fossem cumpridos devido apenas à exigências legais, nota-se a 
evolução e a visão do proprietário para com o crescimento da empresa. 

No último estágio descrito, as práticas de governança ainda estão presentes, após o 
fechamento do capital demonstrando que a empresa veio a incorporar tais práticas a fim de 
garantir a transparência e melhor gestão. 
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