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RESUMO 
 
O presente trabalho se propõe a identificar os tipos de governança presentes em 
uma empresa de telecomunicações. Para tanto, foi realizado uma pesquisa com 
gestores da organização com conhecimento especializado e atuação na área de 
governança corporativa por meio de aplicação de questionário. A pesquisa foi 
respondida pelos principais gestores e possui caráter quantitativo com base em 
questionário. A análise dos dados ocorreu através da tabulação dos dados, cujos 
resultados foram organizados em tabelas para análise comparativa das respostas 
dos gestores respondentes. Pesquisou-se em diversos artigos publicados a 
definição da teoria dos stakeholders e shareholders, buscando-se evidenciar o 
impacto desta teoria na maneira de gerir os funcionários da organização. Analisou-
se ainda a governança corporativa, identificando sua influência e colaboração nas 
práticas de governança e relacionamento dos stakeholders com os shareholders. 
Através do estudo do tema e dos artigos pesquisados, foi executada a comparação 
com os resultados da pesquisa prática, identificando se houve consonância entre os 
resultados obtidos. Como resultados foram identificados que os gestores da 
empresa analisada mesmo detendo um conhecimento satisfatório do assunto em 
estudo julgam necessário ampliar os estudos a cerca do tema e consideram a forma 
de governança existente na empresa adequada. E foi percebido que para os 
gestores os tipos de governança presentes e formato de relacionamento não estão 
muito bem definidos.  
 
Palavras-chave: Auditoria. Teoria Stakeholders e Shareholders. Governança 
Corporativa. Governança em Telecomunicações. 
 
ABSTRACT 
 
This study aims to identify the types of governance present in a telecom company. 
To that end, we conducted a survey of managers of the organization with expertise 
and experience in the area of corporate governance through a questionnaire. The 
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survey was answered by leading managers and has quantitative character -based 
questionnaire. Data analysis occurred through the tabulation of the data, the results 
were organized in tables for comparative analysis of respondents' answers 
managers. We searched several articles published in the definition of the theory of 
stakeholders and shareholders, seeking to highlight the impact of this theory on the 
way to manage the employees of the organization. It was also analyzed corporate 
governance, identifying its influence and collaboration in governance practices and 
relationships of stakeholders with shareholders. Through the study of the subject and 
researched articles, was performed by comparison with the results of practical 
research, identifying whether there was parity between the results obtained. As 
results were identified that company managers analyzed even stopping a satisfactory 
knowledge of the subject under study consider it necessary to expand the studies 
about the topic and consider how existing governance in proper company. It was 
noticed that for managers kinds of gifts governance and relationship format are not 
well defined. 
 
Keywords : Audit. Shareholders and Stakeholders Theory. Corporate Governance. 
Governance in Telecommunications. 

 

 

1. INTRODUÇÃO  
 
A pressão pela existência de um relacionamento ético entre os negócios e a 

sociedade está em crescente destaque. As questões críticas que envolvem o mundo, 
como a miséria e as questões ambientais, colaboram para os indivíduos exigirem 
comportamentos responsáveis das empresas, visto que elas se favorecem e 
desenvolvem com base no consumo de seus produtos ou serviços. As ações e práticas 
empresariais eticamente corretas geralmente fazem parte da abordagem de 
Responsabilidade Social Corporativa, que é um dos temas em destaque no atual 
cenário socioeconômico. 

O principal atributo da Responsabilidade Social Corporativa é fazer com que o 
foco de uma determinada organização não seja apenas atingir o lucro econômico-
financeiro, mas que sejam abrangidas as dimensões social e ambiental, levando em 
consideração os interesses de grupos internos e externos à organização. Para 
contemplar tais quesitos, a Teoria dos Stakeholders é uma das abordagens que 
geralmente acompanha as discussões de responsabilidade social corporativa.  

Para Oliveira (2008) na gestão sustentada em stakeholders, a atenção deverá 
estar voltada simultaneamente tanto para os diversos stakeholders, quanto para as 
políticas gerais e responsabilidade social nas tomadas de decisões. Essa necessidade 
de atenção simultânea é fruto dos múltiplos objetivos, os quais deverão ser integrados 
pelo gestor, que deverá considerar sempre a responsabilidade social da empresa ou 
responsabilidade social corporativa. Oliveira (2008) define Responsabilidade Social 
Corporativa como sendo as respostas, nas áreas econômicas, legais, éticas e 
filantrópicas que a empresa deve dar, durante a sua existência, à sociedade.  

De acordo com Maures e Silva (2012) a Teoria dos Stakeholders é uma 
abordagem que visa complementar os princípios e dimensões da responsabilidade 
corporativa, possibilitando aos pesquisadores e profissionais identificar os principais 
grupos de interesse que afetam uma determinada organização. A partir desta análise, 
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os interesses de cada grupo são levados em consideração para a definição dos 
direcionadores estratégicos da organização. 

A governança coorporativa é um conceito relativo à forma como as organizações 
são dirigidas e controladas. A expressão contempla os assuntos ligados ao poder de 
controle e direção de uma empresa, bem como as diferentes formas e esferas de seu 
exercício e os diversos interesses que estão relacionados à vida das organizações 
(ALVES, 2001). 

Carrol (1993) alega que as organizações estão inseridas num contexto social 
que envolve diversos stakeholders, estes entendidos como “grupos ou indivíduos com 
os quais a organização interage ou possui interdependência”, ou ainda, “qualquer 
indivíduo ou grupo que pode afetar ou ser afetado por ações, decisões, políticas, 
práticas ou objetivos alcançados pela organização”. 

O tema desta pesquisa concentra na teoria dos stakeholders com a intenção de 
embasar a definição de estratégias no contexto da governança corporativa, sendo 
assim o escopo é identificar a importância da teoria dos stakeholders e shareholders 
como diferencial estratégico. Dessa forma, o problema de pesquisa será sintetizado na 
seguinte pergunta: Quais os modelos de governança presentes em uma emp resa 
de telecomunicações?  

Com base nessas considerações, este estudo tem como objetivo geral identificar 
os modelos de governança presentes em uma empresa de Telecomunicações. 

Os objetivos específicos foram delineados em:  
i) realizar uma pesquisa bibliográfica para revisão do tema em estudo; 
ii) coletar  dados através de entrevistas com os gestores da organização; 
iii) analisar os dados e a estrutura de governança presente na empresa; 
iv) apresentar os resultados evidenciando o modelo de governança identificado. 
O trabalho será baseado em artigos sobre o assunto, a fim de comparar as 

opiniões de diversos autores sobre o tema e constituir a referência teórica sobre a 
governança corporativa e a teoria dos stakeholders e dos shareholders, baseado-se em 
coleta de dados por meio de pesquisa bibliográfica, fundamentado em artigos já 
publicados em periódicos e anais de eventos científicos. 

Reconhecer a governança corporativa como uma tendência e buscar aliar os 
objetivos da organização às demandas dos stakeholders evidenciam os valores, 
princípios e processos que regem os mecanismos de gestão das empresas. O foco está 
na transparência, equidade e prestação de contas (LADEIRA 2009). Desta forma, a 
relevância deste estudo consiste em ampliar as pesquisas relacionadas ao tema, 
identificando em um cenário corporativo as características de gestão, para reconhecer 
qual o tipo de governança presente. 

O movimento em torno do tema governança corporativa é algo recente, tanto na 
academia quanto no mercado corporativo, sendo assim a delimitação do estudo refere-
se a uma empresa do setor de telecomunicações. 

 
2. BASE TEÓRICA 

 
2.1 Stakeholder 

 
A expressão stakeholder foi citada pela primeira vez em um memorando interno 

do Stanford Research Institute, em 1963. A partir da década de 80, o termo foi 
disseminado no meio acadêmico com o trabalho de Freeman e Reed (1983), ganhando 
aceitação e importância. Com o passar dos anos, esta área tem sentido evoluções 
promissoras, propiciando um aperfeiçoamento e, por consequência a consolidação da 
Teoria de Stakeholders. 
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Campos (2006) destaca que os estudos sobre stakeholders têm sido 
apresentados sob alguns enfoques, cujas diferenças são, basicamente, quanto ao grau 
de importância dos stakeholders para as organizações. 

Donaldson e Preston (1995) definem stakeholders como pessoas ou grupos que 
têm interesses legítimos em aspectos substantivos ou processuais na atividade da 
empresa. São eles: investidores, empregados, gerentes, outros atores que têm 
contratos legais com a empresa e alguns que não têm, tais como a comunidade com 
interesses ambientais e empregados empotencial. 

Entretanto a definição mais citada para conceituar os Stakeholders é a de 
Freeman (1983) onde stakeholder é: qualquer grupo ou indivíduo que pode afetar ou 
ser afetado pela obtenção de um propósito corporativo. São ainda, pessoas, grupos de 
pessoas e outras entidades, com interesses legítimos nas ações e operações das 
organizações, que podem afetar ou ser afetados por elas. 

Os stakeholders também podem ser qualquer grupo dentro ou fora da 
organização que tem interesse no desempenho dela. Cada parte interessada tem um 
critério diferente de reação porque tem um interesse diferente dentro da organização. 

O entendimento da influência que o relacionamento com esses atores exerce no 
gerenciamento das organizações é fundamental para a compreensão de como se dão 
esses processos gerenciais. Segundo Lyra, Gomes e Jacovine (2009) a sobrevivência 
das empresas depende de como elas planejarão suas relações com seus stakeholders 
atuais e com aqueles em potencial, sendo esse planejamento parte de um processo 
estratégico de administração, contínuo e incorporado pelos demais processos 
gerenciais. Essas metas devem considerar o impacto potencial dos stakeholders nas 
organizações. 

Segundo Araújo Júnior (2008) analisar os stakeholders é analisar o ambiente em 
que a empresa está inserida e avaliar a influência que os atores deste ambiente têm 
sobre a empresa e como eles podem interferir no meio ambiente em que a empresa se 
insere. 

Freeman (1983), defensor desta teoria, afirma que a gestão deve envolver a 
alocação de recursos organizacionais e a consideração dos impactos desta alocação 
em vários grupos de interesse dentro e fora da organização. Assim, os administradores 
devem também tomar decisões levando em conta os interesses de todos os grupos 
envolvidos, que são os stakeholders primários (acionistas e credores) e secundários 
(comunidades, funcionários, fornecedores, dentre outros), ou seja, todos os indivíduos 
ou grupos que substancialmente podem afetar ou ser afetados pelas decisões da 
empresa.  

Para Phillips (2003) stakeholders são aqueles que, por estarem em um esquema 
cooperativo com a organização, possuem obrigações morais adicionais com a 
organização, assim como essa também tem com eles. 

Existem hoje diversos estudos acadêmicos evidenciando a relação da Teoria 
dos Steakeholders em diferentes áreas do conhecimento. Um exemplo é o estudo da 
Teoria dos Steakeholders e Governança Corporativa e a influência destes na, na 
geração de lucro e no desempenho e na continuidade das organizações. 

2.2 Governança Corporativa 
 
De acordo com Chagas (2007) a expressão Governança Corporativa originou-se 

da expressão inglesa corporate governance, significando o sistema pelo qual os 
acionistas tomam conta de sua empresa. 

A Governança Corporativa é o mecanismo capaz de proteger os interesses de 
todos os stakeholders garantindo assim um bem comum para todos, e promovendo a 
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eficiência e valor para a organização. Diante deste contexto, conforme Freeman (1983) 
constata-se a importância do tema Governança Corporativa e a sua forte relação com a 
Teoria dos Steakeholders. 

Governança corporativa segundo o IBGC - Instituto Brasileiro de Governança 
corporativa (2004): 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. As boas práticas de governança 
corporativa têm a finalidade de aumentar o valor da sociedade, facilitar seu acesso ao 
capital e contribuir para a sua perenidade. 

Na definição de Monteiro (2003), Governança Corporativa trata-se do “conjunto 
de práticas adotadas na gestão de uma empresa que afetam as relações entre 
acionistas (majoritários e minoritários), diretoria e conselho de administração”. 

Já para Ribeiro e Costa (2012), a Governança corporativa está baseada na 
premissa de conflitos de interesse e seus mecanismos, são os instrumentos capazes de 
proteger os interesses de todos os stakeholders da organização, por meio de 
informações mais transparentes, mitigando com isso os conflitos de interesse que 
possam vir a surgir. 

Os autores acima mencionados também citam que, quanto mais transparentes 
forem as práticas de Governança para os stakeholders, melhor será o desempenho das 
empresas, sua avaliação e reputação perante o mercado, mostrando com isso que a 
Governança é uma resposta endógena ao ambiente econômico externo de uma 
empresa. 

2.3 Estudos Anteriores 
 
Com base no levantamento realizado na pesquisa bibliográfica, será possível 

apresentar as abordagens sobre shareholder e stakeholder, os principais modelos de 
governança corporativa e, por fim, a forma de identificar o tipo de governança mais 
favorável à organização. 

O interesse pela Teoria dos Stakeholders não advém somente do meio 
acadêmico, mas da mídia e de organizações públicas e privadas que estão cada vez 
mais envolvidas com tal temática. O autor que mais influenciou o uso do modelo de 
stakeholders foi Freeman (1984), o qual destacou em seu estudo a importância dos 
grupos externos à estratégia e ao meio ambiente das organizações.  

Em sua obra Fassin (2009) argumenta que as definições de um stakeholder são 
um tanto quanto nebulosas, ou seja, não há clareza e nem consistência em sua 
delimitação. Para tanto, o autor propõe a seguinte definição: “um stakeholder é 
qualquer indivíduo ou grupo que mantém um interesse em uma organização, no mesmo 
sentido que os acionistas possuem suas ações” (p. 116).  

Conforme o trabalho de Freeman e outros (2010), a teoria do stakeholder tem 
sido desenvolvida desde a década de 1960. Ela incentiva levar em consideração os 
stakeholders quando tomando uma decisão na organização, buscando agregar-lhes 
valor. Quando começou a ser utilizada, a ideia predominante dizia respeito à influência 
que os stakeholders exerciam nas organizações. Conforme os autores, a abordagem da 
teoria foi modificada ao longo dos anos de forma que, no uso mais recente, ao invés da 
influência, se pensa na participação que os stakeholders tem/podem ter nas empresas. 

Na pesquisa arquitetada por Rocha e Goldschmidt (2010) vimos que os autores 
diferenciam os stakeholders como públicos de interesse e públicos estratégicos, 
determinando que stakeholder são clientes, acionistas, fornecedores, funcionários, 
imprensa, distribuidores,comunidade local, sindicato, governo e também a sociedade. 
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O trabalho de Souza e Almeida (2006) também segue a linha de como gerenciar 
os stakeholders visando maior valor para a organização. Os autores observam que 
lucro é algo necessário, porém não suficiente para as organizações, dando a entender 
que ela também ganha valor ao atender seus stakeholders. Não definindo o que são 
stakeholders, os autores, semelhantes à Rocha e Goldschmidt (2010), os tomam como 
o governo, sindicatos, concorrentes, bancos, fornecedores, clientes, mídia, funcionários, 
comunidade, proprietários e executivos. 

Freeman e outros (2010) comentam sobre a relação da teoria do stakeholder 
com algumas propostas que têm sido utilizadas no ambiente empresarial. São elas: 
planejamento estratégico, responsabilidade social corporativa e, entre outras, 
governança corporativa. 

Na pesquisa de Miranda e Amaral (2011) eles definem que governança 
corporativa seja um conceito com múltiplas interpretações, eles discutem e propõem 
políticas para a gestão de conflitos entre administradores e acionistas (proprietários). 
Ainda segundo os autores, a ideia de governança corporativa aparece como o sistema 
pelo qual as sociedades são dirigidas e monitoradas, envolvendo os relacionamentos 
entre, principalmente, acionistas, conselho de administração e diretoria.  

Pode-se notar também no estudo de Almeida (2008) que as práticas de 
governança corporativa visam reconhecer os direitos dos stakeholders em leis ou 
mediante estabelecimento de normas ou acordos que legitimam as relações entre a 
corporação e os stakeholders na criação de valor, trabalho e de sustentabilidade da 
saúde financeira e patrimonial da empresa. Além disso deve existir a transparência e a 
divulgação oportunamente de todas as informações em relação à corporação é um dos 
pilares básicos de sustentação de uma boa governança corporativa, uma vez que 
alicerçam a base de criação de valor da sociedade e aumenta a credibilidade entre o 
agente (administrador) e o principal        ( acionista) e seus stakeholders. 

3.  ASPECTOS METODOLÓGICOS 

3.1 Classificação da pesquisa 
 
Com relação aos objetivos, será realizado um estudo exploratório e descritivo e 

pretende-se identificar o tipo de governança presente na empresa em estudo. 
Segundo GIL (2007) na pesquisa descritiva visa-se descrever as características 

de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre 
variáveis. Envolve o uso de técnicas padronizadas de coleta de dados: questionário e 
observação sistemática. Assume, em geral, a forma de Levantamento. 

Ainda segundo o autor a pesquisa exploratória visa proporcionar maior 
familiaridade com o problema com vistas a torná-lo explícito. Envolve levantamento 
bibliográfico; entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o 
problema pesquisado; análise de exemplos que estimulem a compreensão. 

No que se diz respeito ao método de abordagem, pretende-se classificar esse 
trabalho como um estudo qualitativo, visto que o pesquisador tende a analisar seus 
dados indutivamente. O processo e seu significado são os focos principais de 
abordagem. 

Lakatos e Marconi (2007) entendem que a pesquisa qualitativa se preocupa em 
analisar e interpretar aspectos mais profundos, descrevendo a complexidade do 
comportamento humano, fornecendo análise mais detalhada sobre os hábitos, atitudes, 
tendências, dentre outros aspectos que envolvem os atores investigados. 
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Quanto aos procedimentos técnicos a pesquisa será bibliográfica, pois de 
acordo com Gil (2007) é elaborada ou desenvolvida a partir de material já publicado, em 
geral livros, artigos de periódicos e materiais disponibilizados na Internet. 

A respeito da coleta de dados será aplicado um questionário as pessoas chave 
presentes na governança da empresa e, dessa forma serão identificadas as respostas 
necessárias à pesquisa. 

3.2 Desenho da Pesquisa  
O objetivo geral do presente trabalho é verificar se as profissionais que exercem 

algum tipo de liderança na empresa conseguem identificar os tipos de governança 
presentes na mesma. Para tal constatação, foi elaborado um questionário como citado 
anteriormente e para a análise dos dados, optou-se pela utilização da tabulação das 
frequências de respostas. 

3.3    Elaboração do Questionário (Instrumento de c oleta de dados) 
 

Para a elaboração do questionário, utilizou-se como referência a pesquisa de 
Smith (2012), que contempla vários tipos de governança. O questionário foi elaborado 
baseado nas características dos múltiplos modelos de governança buscando obter 
determinado tipo de informação que ajudasse a responder a pergunta problema dessa 
pesquisa. Foram elaboradas perguntas de modo, que o respondente facilmente 
interpretasse. 
O questionário foi hospedado na plataforma Google Docs®, ao longo dos meses de 
março e abril 2014. Para solicitar que os profissionais participassem da pesquisa, foi 
enviado um        e-mail com o link do questionário a todos os profissionais que exerciam 
funções de liderança na empresa em estudo. No total foram enviados 66 e-mails. 

3.4 Amostra da pesquisa 
 
O universo da pesquisa foi uma organização brasileira no setor de telecomunicação. 
Atualmente, conforme informações fornecidas pelo site da própria empresa, ela conta 
com mais de 800 mil clientes, e atua há mais de 50 anos no mercado e hoje está 
presente nas principais regiões do Brasil. 

Para este estudo, a pesquisa foi aplicada na própria área de Governança da 
empresa. A escolha deu-se em virtude da facilidade de obtenção das informações 
necessárias e também pelo setor escolhido possuir condições necessárias para que se 
pudesse fazer a análise requerida. 

A justificativa para seleção dessa empresa deveu-se ao fato dela possuir grande 
importância no cenário nacional. E o intuito era observar e entrevistar os profissionais 
que trabalham ou são impactados pelo tipo de governança presente, para se obter 
respostas e poder atingir o objetivo da pesquisa bem como realizar as devidas 
conclusões do estudo. 

4. ANÁLISE E APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 
 

Ao iniciar a análise dos dados coletados na pesquisa, verificou-se que foram 
coletadas respostas fornecidas por 31 respondentes, com diversas funções de 
liderança, como demonstrado na Tabela 01. 
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Tabela 01 – Atuação profissional dos integrantes da amostra 
Atuação do profissional  Frequência Absoluta  Frequência R elativa  

Líder 5 16,13% 
Supervisor 4 12,90% 
Coordenador 12 38,71% 
Diretor 10 32,26% 
Total Geral  31 100% 
Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados da pesquisa. 
 

O tempo de trabalho desses profissionais na empresa varia, entretanto a maioria 
deles presta serviço na empresa há mais de cinco anos, representando 77,42% da 
amostra conforme a Tabela 02. 

 
Tabela 02 – Tempo de trabalho dos integrantes da amostra 

Tempo de trabalho  Frequência Absoluta  Frequência Relativa  
Menos de 6 meses 1 3,22% 
De 1- 3 anos 3 9,68% 
De 3 – 5 anos 3 9,68% 
Mais de 5 anos  24 77,42% 
Total Geral  31 100% 
Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados da pesquisa. 
 

O nível de qualificação dos integrantes da pesquisa pode ser analisado a partir 
das informações contidas na Tabela 03. 
 

Tabela 03 – Nível de qualificação dos integrantes da amostra 
Tempo de trabalho  Frequência Absoluta  Frequência Relativa  

Superior completo 7 22,58% 
Mestrado 3 9,68% 
Doutorado 0 0% 
Especialização Latu Sensu  21 67,74% 
Total Geral  31 100% 
Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados da pesquisa. 

 
A Tabela 04 demonstra a própria análise dos integrantes da pesquisa em 

relação à familiaridade com a Teoria dos Stakeholders e Shareholders e o conceito de 
Governança. Observa-se que 48,39% dos profissionais diz possuir conhecimento médio 
do assunto, e que 6,45% diz não possuir nenhum conhecimento. 

 
Tabela 04 – Grau de conhecimento da teoria stakeholder e governança dos integrantes da 

amostra 
Grau de familiaridade com a teoria stakeholders e 

governança  
Frequência 
Absoluta  

Frequência 
Relativa  

Nenhum conhecimento 2 6,45%  
Conhecimento básico - familiar com alguns conceitos 5 16,13%  
Conhecimento médio - familiar com alguns requisitos 
específicos 15 48,39%  
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Conhecimento avançado - muito familiar com a maioria 
dos requisitos específicos 9 29,03% 

Total Geral  31 100% 
Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados da pesquisa. 
 

Na Tabela 05 nota-se que 96,77% dos respondentes afirmam reconhecer a 
necessidade de ampliar seus conhecimentos sobre a Teoria dos Stakeholders e 
Shareholders e o conceito de Governança. 
 
Tabela 05  – Necessidade dos integrantes da amostra de ampliar os conhecimentos e sempre 
melhorar seus conhecimentos a respeito de Governança 

Tempo de trabalho  Frequência Absoluta  Frequência Relativa  
Sim 30 96,77% 
Não   1 3,23% 
Total Geral  31 100% 
Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados da pesquisa. 
 

Por essa análise podemos dizer que, mesmo que a maioria dos participantes 
considere possuir um conhecimento médio da teoria dos stakeholders e governança, 
conforme demonstra a Tabela 04, quase todos eles admitem precisar ampliar seus 
conhecimentos, pois o domínio desse assunto na gestão da organização é essencial.  

As formas para obtenção do conhecimento acerca das técnicas de Gestão e 
Governança são informadas na Tabela 06. O respondente poderia optar por mais de 
uma alternativa na hora de preencher essa questão. Nota-se que a maioria disse obter 
o conhecimento através de treinamento presencial. 
 
Tabela 06 – Como os integrantes da amostra prefeririam obter o conhecimento acerca da teoria 

stakeholder e governança  
Como você tem obtido seu conhecimento acerca das 

técnicas de Gestão e Governança?  
Frequência 
Absoluta  

Frequência 
Relativa  

Treinamento presencial (classes formais ou conferências) 24 50,0%  
Treinamento à distância com livro tradicional 8 16,67%  
Treinamento à distância online 4 8,33%  
Seminários via internet 1 2,08% 
Outro 11 22,92% 
Total Geral  48 100% 
Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados da pesquisa. 
 

Os respondentes foram questionados se consideravam o modelo de governança 
que existe hoje na empresa que trabalham satisfatório, e 96,77% afirmaram que sim, 
consideravam o modelo existente adequado, conforme a Tabela 07. 
 

Tabela 07  – Modelo de governança na empresa adequado 
Você acha o modelo de Governança que 

existe hoje na empresa na qual você trabalha 
é adequado?  

Frequência 
Absoluta  

Frequência 
Relativa  

Sim 30 96,77% 
Não 1 3,23% 
Total Geral  31 100% 
Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados da pesquisa. 
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Visto que consideravam o modelo de governança adequado, foram 

questionados quais os tipos de governança que eles julgavam presentes na empresa, 
podendo dessa forma, optar por mais de um tipo. Os tipos mais apontados foram a 
governança corporativa numa amostra de 41,89% e a governança econômica com 
29,73%. 

 
Tabela 08 – Tipos de governança presentes na empresa 

Tipos de Governança presentes nesta 
empresa  

 

Frequência 
Absoluta  

Frequência 
Relativa  

Governança Corporativa 31 41,89%  
Governança Socioambiental 18 24,33%  
Governança Econômica 22 29,73%  
Governança Pública Governamental 3 4,05% 
Total Geral  74 100% 
Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados da pesquisa. 
 

A Tabela 09 mostra qual o propósito da instituição de acordo com a visão dos 
gestores da amostra 
 

Tabela 09 – Propósito da instituição 
Tipos de Governança presentes nesta 

empresa  
Frequência 
Absoluta  

Frequência 
Relativa  

Geração de valor para a organização 18 58,06%  
Geração de valor para a sociedade 13 41,94%  
Resolução de problemas complexos 0 0%  
Participação pública na gestão de interesses 
difusos da sociedade 0 0%  

Total Geral  31 100% 
Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados da pesquisa. 
 

Conforme informações da Tabela 10, 67,74% dos respondentes consideraram o 
relacionamento presente na empresa hierárquico e 32,26% já julgam esse 
relacionamento sendo horizontal. 
 

Tabela 10  – Formato de relacionamento presente 
Formato de relacionamento 
presente na empresa  Frequência Absoluta  Frequência Relativa  

Hierárquico 21 67,74% 
Horizontal 10 32,26% 
Total Geral  31 100% 
Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados da pesquisa. 
 

Uma empresa que decide adotar práticas de governança corporativa passa a 
oferecer mais garantias de que os gestores estarão exercendo corretamente o seu 
papel. Isso contribui não só para a empresa, mas também para os acionistas.   

A Tabela 11 demonstra os quais os riscos que são reduzidos com as práticas da 
Governança Corporativa. 
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Tabela 11 – Propósito da instituição 
Quais os riscos que são reduzidos com as práticas 
da Governança Corporativa.  

Frequência 
Absoluta  

Frequência 
Relativa  

A empresa que passa a ter uma gestão mais 
profissional e focada e resultados; 16 51,61% 

Abusos de poder (do acionista controlador sobre 
minoritários, da diretoria sobre o acionista e dos 
administradores sobre terceiros); 

2 6,45% 

Erros estratégicos (resultado de muito poder 
concentrado no executivo principal); 12 38,71% 

Fraudes (uso de informação privilegiada em benefício 
próprio, atuação em conflito de interesses); 1 3,23% 

Total Geral 31 100% 
Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados da pesquisa. 
 

Já a Tabela 12 mostra quais os tipos de transações feitas na empresa. 
 

Tabela 12 - Tipos de transações feitas na empresa 
Tipos de transações feitas na 

empresa  Frequência Absoluta  Frequência Relativa  

Comercial 31 83,78% 
Política 2 5,41% 
Internacional 4 10,81% 
Total Geral  37 100% 
Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados da pesquisa. 
 

Na Tabela 13 nota-se que 70,97% dos respondentes afirmam que o nível 
geográfico de alcance da organização é Nacional, enquanto 3,23% acreditam que seja 
apenas local. 
 

Tabela 13 - Nível geográfico de alcance da organização 
Nível geográfico de alcance da 
organização  Frequência Absoluta  Frequência Relativa  

Local 1 3,23% 
Regional 3 9,67% 

Nacional 22 70,97% 
Internacional 5 16,13% 
Total Geral  31 100% 
Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados da pesquisa. 
 

Desde a década de 80, a teoria do stakeholder foi rapidamente incorporada 
pelas lideranças dos movimentos ambientalistas e de responsabilidade social que 
postulam a necessidade de um novo modelo de governança para promover a 
sustentabilidade. Argumenta-se que a maneira como uma empresa se relaciona com 
seus stakeholders e com o meio ambiente é fundamental para entender como esta 
opera e adiciona valor a seu negócio. O seu relacionamento molda e demonstra a sua 
identidade, a empresa é o que ela faz.  
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Dessa forma a Tabela 14 demonstra que a maioria dos respondentes afirma que 
a empresa se relaciona bem com seus stakeholders e também com o meio ambiente. 

Tabela 14 - A empresa se relaciona bem com seus stakeholders e com o meio ambiente 
A empresa se relaciona bem com seus 
stakeholders e com o meio ambiente?  

Frequência 
Absoluta  

Frequência 
Relativa  

Sim 30 96,77% 
Não 1 3,23% 
Total Geral  31 100% 
Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados da pesquisa. 
 

Nesse sentido temos também a Governança Ambiental que se refere aos 
aspectos socioambientais. A Tabela 15 demonstra que 96,77% dos respondentes 
afirma que a empresa adota também essa abordagem social. 

Tabela 15 - A empresa adota a governança ambiental 

A empresa adota a Governança Ambiental?  Frequência 
Absoluta  

Frequência 
Relativa  

Sim 30 96,77% 
Não 1 3,23% 
Total Geral  31 100% 
Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados da pesquisa. 
 

A governança ambiental tem incluído o tema da sustentabilidade como um motor 
de novas práticas de governança global. Questões socioambientais são em geral 
referentes a interesses difusos dos stakeholders e os processos de tomada de decisão 
inovam em incluir cada vez mais participantes em metodologias democráticas. Nota-se 
que todos os respondentes concordam que a empresa adota práticas sustentáveis. 

Tabela 16 - A empresa tem práticas sustentáveis 
A empresa tem práticas sustentáveis?  

 
Frequência 
Absoluta  

Frequência 
Relativa  

Sim 31 100% 
Não 0 0% 
Total Geral  31 100% 
Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados da pesquisa 

 
Ao analisar a governança corporativa é possível identificar suas características 

básicas e assim desenhar variáveis de comparação e sugerir tipos de governança. Uma 
das características refere-se ao nível institucional em que se dá a relação entre 
principais e agentes.  

Como se observa na Tabela 17 as características que apresentaram a maior 
frequência foram: o nível organizacional com 51,61% e nível interorganizacional com 
38,71%. 
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Tabela 17 – Características presentes na empresa 
Quais as características presentes na empresa?  
 

Frequência 
Absoluta  

Frequência 
Relativa  

Nível organizacional, pois mesmo que os acionistas 
sejam stakeholders externos, o objeto de estudo é sua 
relação direta com apenas uma organização. 

16 51,61% 

Nível interorganizacional (ex. cadeias de suprimento, 
rede de distribuidores, arranjos produtivos). 12 38,71% 

Nível multissetorial (ex. parcerias, redes e fóruns 
multissetoriais) 3 9,68% 

Total Geral  31 100% 
Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados da pesquisa. 
 

De acordo com a Tabela 18, da amostra  96,77% consideram que existe uma 
hierarquia explícita entre o CEO e demais agentes, e entre esses e os principais. 

Tabela 18 – Hierarquia entre o CEO e demais agentes 
Existe uma hierarquia explícita entre o CEO e 

demais agentes?  
Frequência 
Absoluta  

Frequência 
Relativa  

Sim 30 96,77% 
Não 1 3,23% 
Total Geral  31 100% 
Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados da pesquisa. 
 

Além dos princípios, a Governança Corporativa tem sentido mais amplo, cujo 
impacto sobre os processos e objetivos de alta gestão das corporações podem ser 
vistos em quatro grupos. Temos na Tabela 19 aqueles que segundo os respondentes 
mais encaixa com o perfil da empresa em questão, o que apresentou maior 
representatividade foi o Sistema normativo com 38,71%. 

Tabela 19 – Tipo de impacto sobre os processos e objetivos  que mais se encaixa 

Qual o tipo de impacto sobre os processos e 
objetivos  que mais se encaixa? 

Frequência 
Absoluta  

Frequência 
Relativa  

Guardiã de direitos – com separação entre 
shareholders (acionistas) e stakeholders (demais 
partes relacionadas com a empresa); 

10 32,26% 

Sistema de relações - com direção e monitoramento 
das práticas de gestão internas e externas;  8 25,80% 

Estrutura de poder: com sucessões planejadas e 
direcionamento estratégico; 1 3,23% 

Sistema normativo – com conduta ética, integridade, 
competência, responsabilidade corporativa e 
envolvimento. 

12 38,71% 

Total Geral 31 100% 
Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados da pesquisa. 
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Destaca-se o resultado obtido referente aos princípios da governança 
corporativa que são encontrados na empresa, em que 51,61% dos respondentes 
afirmam que o princípio da transparência está presente. 

Tabela 20 – Princípios da governança corporativa que estão presentes nesta empresa 
Quais os princípios da governança corporativa que 
estão presentes nesta empresa?  

Frequência 
Absoluta  

Frequência 
Relativa  

Transparência- informações transparentes que 
impactam nos negócios, nas oportunidades e nos 
riscos; 

16 51,61% 

Equidade - senso de justiça, tratamento igualitário aos 
acionistas; 0 0% 

Prestação de Contas - práticas contábeis e de 
auditorias; 7 22,58% 

Cumprimento das leis e ética 8 25,81% 
Total Geral 31 100% 
Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados da pesquisa. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
O presente artigo teve como objetivo identificar os tipos de governança 

presentes em uma empresa de telecomunicações, baseando-se na teoria dos 
stakeholders e shareholders. Nesse sentido embasamos o estudo na teoria de Freeman 
e outros (2010) que comentam sobre a relação da teoria do stakeholder com algumas 
propostas que têm sido utilizadas no ambiente empresarial. São elas: planejamento 
estratégico, responsabilidade social corporativa e, entre outras, governança corporativa.  

O problema de pesquisa era informar: Quais os modelos de governança 
presentes em uma empresa de telecomunicações. Dessa forma, baseado na teoria 
de Freeman pode-se afirmar de antemão  que a fundação analisada é uma organização 
totalmente brasileira e que preza pela qualidade do atendimento e possui práticas 
sustentáveis reconhecidas no mercado. Portanto a empresa em estudo adota todas as 
propostas utilizadas no ambiente empresarial na sua gestão, como será apresentado 
logo a seguir.  

Um modelo de governança corporativa ideal está fundamentado nos princípios 
de clareza de papéis, transparência e estabilidade, necessários para posicionar a 
organização em uma trajetória de crescimento e criação de valor. E esta 
responsabilidade cabe aos gestores, buscando sempre definir políticas, planos e 
diretrizes que visem resultados satisfatórios para a empresa. Lembrando também que 
uma boa governança reduz os riscos que a empresa possa correr, bem como as 
fraudes e melhora a reputação no cenário em que opera. E quanto às vantagens 
competitivas podemos citar: maior segurança aos investidores, melhor desempenho e a 
facilidade de acesso a capital com um custo menor. 

Uma das principais responsabilidades dos cargos de liderança é elaborar e 
implementar modelos de gestão e governança adequados à corporação. Por trás dessa 
atribuição, há questões básicas e essenciais que precisam ser avaliadas para a escolha 
dos modelos de gestão e de governança e essas implementações buscam atender a 
estes quesitos e suprir as necessidades dos stakeholders e de todos os públicos 
envolvidos na organização. 

Tendo por suporte a premissa de que as boas práticas de governança 
corporativa têm a finalidade de aumentar o valor da empresa para a sociedade, 
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multiplicar seu capital e contribuir para a sua perenidade, o presente estudo identificou 
duas categorias de governança, que combinadas com as respostas obtidas pelo 
questionário e com as características encontradas na literatura puderam ser 
confirmadas. 

O primeiro tipo foi a governança corporativa, essa é definida como o sistema no 
qual as corporações são dirigidas e controladas, com a distribuição de direitos e 
responsabilidades entre os gestores, acionistas e demais stakeholders com o objetivo 
final de garantir a geração de valor para o negócio e respectiva distribuição aos 
acionistas. As boas regras de governança corporativa visam, portanto evitar o risco de 
abuso de poder por parte de executivos ou dos controladores e para isso, é necessário 
um conjunto de medidas que tentem aproximar os interesses de todos os envolvidos, 
reforçando mecanismos que garantam equidade e transparência da organização, o que 
pudemos notar estar presente na organização em estudo seja pela distribuição de 
poder entre os coordenadores e seus líderes, seja pela política adotada pelo grupo que 
administra a empresa analisada. 

Em seguida identificamos as governanças ambiental e social que foram reunidas 
em uma única categoria, pois atualmente os aspectos socioambientais estão cada vez 
mais interligados. Essa categoria foi identifica visto que a empresa tem programas de 
incentivo ambiental, como por exemplo, a economia de papel nos envios das cobranças 
aos clientes, substituídas por faturas online. Bem como a coleta de baterias, celulares e 
carregadores que descartados de forma incorreta pode prejudicar o ambiente devido a 
sua toxicidade. Por esse motivo, verificou-se que a empresa criou pontos de coletas em 
todas as lojas e escritórios. Além disso, foi constatado que a companhia também possui 
metas de redução e compensação das emissões de gases (com plantio e adoção de 
árvores pelos próprios empregados e stakeholders), bem como opta por tecnologias 
sustentáveis, e incentiva a reciclagem, cumprindo a legislação aplicável e outros 
requisitos subscritos a ela e assegurando a melhoria contínua da Gestão Ambiental. 

Propõe-se em novos estudos ampliação do número de integrantes da amostra, a 
fim de proporcionar maiores análises dos resultados em uma escala maior. E que a 
empresa proporcione mais cursos voltados para o aprimoramento dos conhecimentos 
de seus gestores acerca das formas de gestão corporativa.  

Portanto, baseado nas respostas dos participantes e pelas análises sobre as 
políticas da empresa, podemos dizer que dentre os profissionais respondentes, a maior 
parte dos lideres detém conhecimento das formas de governança da empresa e 
colabora com as suas práticas; e com isso concluímos que os modelos de governança 
presentes são adequados e atendem as necessidades da organização. 
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