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Resumo

Governança Corporativa consiste em gerir as organizações de forma compartilhada com todos os stakeholders. As Boas Práticas de
Governança Corporativa envolvem harmonizar os interesses dos stakeholders com os objetivos de preservação e otimização da
empresa, de modo que ela tenha uma vida longeva. O mercado de Saúde está se tornando altamente competitivo, com muitas aquisições
e fusões. Os hospitais particulares de médio porte e principalmente aqueles de origem familiar ou multifamiliar, que não possuem um
sistema de governança corporativa estabelecido correm um grande risco de não sobreviverem, ou de serem adquiridos por grandes
corporações. Este Relato Técnico tem o objetivo de analisar como um hospital particular do Estado de São Paulo estruturou sua
governança corporativa em um momento de sucessão da primeira para a segunda geração de proprietários. Os resultados descrevem o
processo sucessório que a empresa passou, os conflitos que foram gerados em decorrência da necessidade de sucessão, e a estruturação
da governança corporativa feita pela empresa para solucionar esse problema. Os resultados também mostraram que o sistema de
governança corporativa quando implantado corretamente pode amenizar os conflitos e aumentar a longevidade da empresa. O fator
determinante para a implantação de um sistema de governança corporativa em empresas de capital fechado é o conhecimento por parte
dos proprietários, dos benefícios que ela proporciona a empresa, quando realizada de modo correto.
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GOVERNANÇA CORPORATIVA E CONFLITOS SUCESSÓRIOS: RELATO 
TÉCNICO DE UM HOSPITAL PARTICULAR 

 
RESUMO 
 
O mercado de Saúde está se tornando altamente competitivo, com muitas aquisições e fusões. 
Os hospitais particulares de médio porte e principalmente aqueles de origem familiar ou 
multifamiliar, que não possuem um sistema de governança corporativa estabelecido correm 
um grande risco de não sobreviverem, ou de serem adquiridos por grandes corporações. Este 
Relato Técnico tem o objetivo de analisar como um hospital particular do Estado de São 
Paulo estruturou sua governança corporativa em um momento de sucessão da primeira para a 
segunda geração de proprietários. Os resultados descrevem o processo sucessório que a 
empresa passou, os conflitos que foram gerados em decorrência da necessidade de sucessão, e 
a estruturação da governança corporativa feita pela empresa para solucionar esse problema.  
 
Palavras-chave: Governança Corporativa, Empresa Familiar, Sucessão 
 
ABSTRACT 
 
The healthcare market is becoming highly competitive, with many mergers and acquisitions. 
Private hospitals midsize and especially those of family or multi-family home, which does not 
have an established corporate governance system are at great risk of not survive, or be 
acquired by larger corporations. This Technical Report is intended to analyze how a private 
hospital in the state of São Paulo has structured its corporate governance in a time of 
succession from the first to the second generation of owners. The results describe the 
succession process that the company has, the conflicts that were generated due to the need for 
succession, and the structure of corporate governance by the company to resolve this issue. 
 
Keywords: Corporate Governance , Family Business , Succession 
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1. INTRODUÇÃO 
 
Governança Corporativa consiste em gerir as organizações de forma compartilhada com todos 
os stakeholders. As Boas Práticas de Governança Corporativa envolvem harmonizar os 
interesses dos stakeholders com os objetivos de preservação e otimização da empresa, de 
modo que ela tenha uma vida longeva. 
De um modo simples, pode-se definir a Governança Corporativa como um sistema ou um 
conjunto de regras que visam direcionar os negócios de uma empresa e mitigar os problemas 
de agência (CARVALHO, 2002).  
A visão dominante caminha para uma concepção mais ampla da governança corporativa, 
seguindo os princípios da OCDE e a Lei Sarbanes-Oxley, que incluem um sistema tanto de 
controle e accountability (transparência de resultados) como de transparência de gestão, tanto 
interno como externo às empresas, visando garantir a criação de mecanismos de auditoria e  
segurança confiáveis, incluindo regras para a criação de instâncias encarregadas de 
supervisionar suas atividades e operações, de modo a mitigar riscos aos negócios, evitar a 
ocorrência de fraudes e assegurar que haja meios de identificá-las quando ocorrem 
(ROSSETTI, ANDRADE, 2012). 
No setor de saúde brasileiro, a grande maioria das empresas é de capital fechado. De acordo 
com os dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, no Brasil existem 6.654 
hospitais, desses 30% são públicos e 70% são particulares, ou seja, existem 4.658 hospitais 
privados, sendo que destes, 1.658 são sem fins lucrativos e 3.000 são com fins lucrativos 
(CNES, 2015). 
Este Relato Técnico descreve os conflitos sucessórios num hospital particular e as soluções 
adotadas para dirimir seus efeitos. O mercado de Saúde está se tornando altamente 
competitivo, com muitas aquisições e fusões. Os hospitais particulares de médio porte e 
principalmente aqueles de origem familiar ou multifamiliar, que não possuem um sistema de 
governança corporativa estabelecido correm um grande risco de não sobreviverem, ou de 
serem adquiridos por grandes corporações (CURADO, 2014). Este estudo relata a trajetória 
de um hospital de médio porte de origem multifamiliar, que se encontrava na fase de sucessão 
da primeira para a segunda geração e as diversas tratativas adotadas pelo hospital para mitigar 
os diversos conflitos gerados pela sucessão. 
Este trabalho alinha-se com os recentes estudos sobre governança corporativa em empresas de 
capital fechado, como é o caso do Caderno de Boas Práticas de Governança Corporativa para 
Empresas de Capital Fechado, editado em dezembro de 2014 pelo IBGC. Desta forma visa-se 
contribuir e agregar conhecimento aos estudos na área de Administração e Governança 
Corporativa. 
Os hospitais particulares são empresas muito especializadas e que oferecem um serviço de 
difícil mensuração, pois seu produto final é a melhoria nas condições de saúde do paciente. 
Qualquer erro nesse processo pode tirar a vida do cliente. A legislação do setor é muito mais 
ampla do que em outros seguimentos empresariais. Tudo isso torna os hospitais particulares 
empresas muito vulneráveis. 
Este relato técnico tem o objetivo de discutir:  

• Os fatores determinantes para que a empresa adotasse boas práticas de governança 
corporativa; 
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• Quais boas práticas de governança corporativa foram adotadas; 
• Quais boas práticas de governança corporativa foram evitadas; 
• Dentre as boas práticas de governança corporativa adotadas, quais foram os impactos 

(positivos ou negativos) percebidos pelos proprietários e gestores dos hospitais. 
 

Para isso, está organizado nas seguintes partes. Primeiramente, será apresentado um 
referencial teórico preliminar para o estudo. Depois, os procedimentos metodológicos do 
relato técnico e, na sequencia, a descrição do relato e as conclusões. 
 
2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 
O termo Governança Corporativa vem sendo empregado com freqüência na atualidade, 
demonstrando a força de uma nova preocupação entre os gestores: a de garantir a 
sustentabilidade dos negócios que não estão sendo administrados por seus proprietários, 
evitando problemas éticos, financeiros ou de mercado, principalmente aqueles causados por 
conflitos de interesse. 
Governança Corporativa é definida por Carvalho (2002) como “os mecanismos ou princípios 
que governam o processo decisório dentro de uma empresa”. Para o autor, “Governança 
Corporativa é um conjunto de regras que visa minimizar os problemas de agência”. 
Para Tirole (2001), Governança Corporativa é a defesa dos interesses dos acionistas; e uma 
boa estrutura de Governança é aquela que seleciona os mais hábeis gerentes e os tornam 
responsáveis pelos investidores. Lodi (2000) coloca que o termo é um nome novo para o já 
existente relacionamento entre acionistas, auditores independentes e executivos da corporação, 
liderado pelo Conselho de Administração.  
Para o IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa), 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. 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. 
Para o Instituto, a boa Governança Corporativa “assegura aos sócios eqüidade, transparência, 
prestação de contas (accountability) e responsabilidade pelos resultados”. Ela é uma expansão 
do conceito de “conflito de agência”, tratado pela teoria econômica tradicional. O conflito de 
agência é a diferença de interesses entre os proprietários e administradores da empresa, que 
traz à tona a necessidade de controles sobre estes interesses. Governança seria um conceito 
mais amplo do que meramente o controle – abrange a “gestão estratégica da empresa e efetiva 
monitoração da direção executiva” (IBGC, 2016). 
É importante notar que o termo abriga muitos estudos sobre controle da Administração, ou 
sobre temas estritamente financeiros. Autores contemporâneos vêm adicionando outras 
dimensões importantes à questão da Governança. Steinberg (2003:17) coloca que, “para 
muitos, Governança é ainda algo meramente ligado à adequação a normas do mercado aberto 
de ações, direitos de minoritários, relatórios financeiros, regulamentos jurídicos e coisas 
assim”.  Ele amplia o conceito de Governança, baseando-se na idéia de que  
é um engano imaginar que praticar boa Governança implica quase somente acatar 
regulamentos. Governança tem tudo a ver também com qualidade da atitude e escala de 
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valores no mais puro sentido humano. Daí alguns consideram que a boa Governança depende 
de alinhar o pensamento entre acionistas, controladores e stakeholders. 
 
2.1 Govenança no setor hospitalar 
 
A empresa da área hospitalar se difere muito em relação a outras empresas desde de sua 
importância pois presta um serviço primordial ao bem-estar da população até sua constituição 
com os diversos setores muito específicos, tais como: Emergência, Ambulatório, CC, UTI, 
SADT, SND, entre outros (CASTRO, 2007; CURADO, 2014). 
Os hospitais são empreendimentos complexos pela sua própria natureza, necessitam de um 
alto e frequente valor de investimento devido as constantes inovações tecnológicas da área da 
saúde, possuem uma concorrência acirrada e além disso, uma grande parte dos hospitais 
particulares são empresas familiares ou multifamiliares, que tiveram sua origem nas décadas 
de 1960 e 1970 estando agora muitos deles em fase de sucessão, tudo isto os tornam 
empreendimentos de alto risco no que tange a perenidade (SOUZA, 2014; CURADO, 2014). 
Conforme Moreira Junior (2006), os conflitos familiares, a sucessão e a profissionalização são 
os principais problemas enfrentados pelas empresas familiares e que podem determinar a sua 
sobrevivência no mercado, sendo que muitas dessas empresas buscam resolver esses 
problemas através de um sistema de Governança Corporativa. 
Conforme Moreira Junior (2006), “ [...] o fundador deve ser substituído na gestão e na 
sociedade, portanto, existem duas sucessões na empresa familiar [...]”. 
De acordo com Leach (1994), as empresas familiares agem mais pela emoção do que por 
critérios racionais. 
Segundo Vidigal (1996), as empresas familiares devem adotar algumas recomendações para 
aumentar a probabilidade de sobrevivência: 

 Manter comunicação franca e aberta entre os sócios,  Estabelecer um protocolo familiar,  Criar regras claras para sucessão,  O sucessor deve ter aptidão para o cargo,  Coibir o nepotismo, (cabide de empregos),  Criar um Conselho de Administração atuante,  Ter conselheiros independentes no Conselho de Administração 
 
3. MÉTODO DO RELATO TÉCNICO 
 
Este relato técnico segue a metodologia proposta por Biancolino et al. (2012), que define que 
o relato técnico é uma contribuição de base tecnológica que permite o envolvimento de um ou 
mais autores no caso estudado. O relato técnico, para os autores, deve apresentar o contexto e 
a realidade investigada pelo caso, as propostas de solução do problema tecnológico enfrentado 
pela empresa, e as contribuições tecnológicas que o caso traz. 
O caso da organização pesquisada foi baseado na experiência de um dos autores deste 
trabalho nesta organização, em um momento em que a mesma estava organizando sua 
governança corporativa.  
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Além das informações provenientes dessa experiência, também foram coletados dados com 
entrevistas com um dos proprietários da empresa e análise de documentos institucionais sobre 
a governança corporativa da organização. 
 
4. CONTEXTO E A REALIDADE INVESTIGADA 
 
O hospital particular deste estudo é uma empresa de sociedade limitada, localizado no interior 
de São Paulo, possui 120 leitos e 500 funcionários, dez salas de cirurgias, maternidade, pronto 
socorro, pronto atendimento, setor de diagnósticos por imagens, laboratório de análises 
clínicas, e ambulatório com todas as especialidades médicas. 
A hospital foi fundado na década de 1960, fruto da iniciativa de três médicos empreendedores, 
ao longo dos anos o hospital foi crescendo, os proprietários sempre que podiam reinvestiam o 
dinheiro, comprando as casas ao redor, construindo novas alas, adquirindo novos 
equipamentos reformando as antigas instalações. A empresa passou pelas fases de 
crescimento e maturidade e se consolidou como hospital e maternidade de referência na 
região. 
Com o passar dos anos, as instalações físicas foram ficando antigas e defasadas e não 
acompanharam a evolução do mercado e a legislação. Isto ocorreu devido a um crescimento 
rápido e sem um adequado planejamento estratégico. 
Cada um dos três sócios ocupava uma diretoria: Diretoria Clínica, Diretoria Operacional e 
Diretoria Comercial. Com o tempo foi adotado um sistema de rotatividade da gestão, entre os 
sócios. A cada ano um dos sócios acumulava também o cargo de CEO da empresa. Mas 
apesar de funcionar por um tempo, este regime gerava muitos conflitos. 
Em 2005, os fundadores já se encontravam na terceira idade e iniciaram o processo de 
sucessão, passando o bastão para seus filhos. A empresa tornou-se de controle multifamiliar. 
Foi adotado um sistema de Governança Corporativa, criou-se um Conselho de Administração, 
contratou-se um CEO externo, e cada um dos sucessores passaram a assumir os antigos cargos 
dos pais. Um dos sucessores era médico e já trabalhavam na empresa, outro era médico 
recém-formado, o terceiro era da área comercial. 
Apesar de ser o único hospital e maternidade num raio de oito quilômetros e não ter um 
concorrente direto, nos últimos anos uma grande rede de hospitais passou a se configurar 
como uma ameaça externa, pois num período de poucos anos comprou os três hospitais 
próximos, os quais possuíam características semelhantes ao hospital deste estudo, nos quesitos 
de propriedade e gestão. 
O Estatuto da empresa foi reformulado e procurou-se adotar algumas das boas práticas de 
Governança Corporativa, tais como: separação de propriedade e gestão, meritocracia, 
profissionalização. Num dos itens do estatuto foi estabelecido que apenas um membro de cada 
família poderia trabalhar na empresa, eliminando desta forma possibilidade de nepotismo. 
A configuração da empresa ficou da seguinte forma: 

 O Conselho de Administração - composto pelos três fundadores;  Diretoria Executiva, (CEO) – foi contratado um profissional do mercado com bastante 
experiência na área; 

 Diretoria Clínica, Diretoria Comercial e Diretoria Operacional eram ocupadas pelos 
representantes de cada uma das três famílias; 
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 Diretoria Financeira e Diretoria Jurídica eram ocupadas por profissionais das 
respectivas áreas e que tinham mais de vinte anos de casa; 

 Gerências foram todas profissionalizadas. 
O Conselho se reunia uma vez por mês para deliberar as questões mais relevantes da empresa, 
apesar de apenas os fundadores terem direito a voto, os demais diretores também eram 
convocados a participar das reuniões. 
Durante três anos essa configuração funcionou bem, mas criou-se um conflito de agência, o 
diretor executivo, que era um conceituado profissional do mercado passou a buscar de uma 
forma mais intensa os seus interesses do que os da empresa 
O conflito de interesse entre o agente e os proprietários se avolumou e se tornou insustentável, 
então o Conselho de Administração decidiu pela demissão do diretor executivo e ao invés de 
contratar um novo diretor executivo no mercado criaram novamente uma diretoria executiva 
rotativa. 
A nova diretoria executiva rotativa funcionava da seguinte forma: a cada de três meses um 
dos sucessores passa a acumular o seu respectivo cargo com o de diretor executivo. Dessa 
forma as três famílias foram contempladas e imaginava-se que o conflito seria eliminado. 
Mas com o passar dos anos esse sistema demonstrou não ser eficiente, pois como a cada três 
meses a diretoria executiva mudava de mãos, as idéias, os planos, os projetos também 
passaram a sofrem alterações a cada três meses, chegando ao clímax de se estabelecer apenas 
projetos que pudessem ser concluídos dentro desse interstício, pois se fosse mais longo 
poderia correr o risco de ser interrompido na gestão seguinte. 
As Reuniões de Conselho muitas vezes se tornam campo de batalha, perdia-se o foco da 
empresa e a reunião acabava sendo palco de disputas pelo poder. 
O diretor operacional não demonstrava muito interesse pelo hospital, tinha nítida preferência 
em vender sua parte na empresa. 
O diretor comercial tinha um perfil mais moderador, procurava não entrar em muitas disputas 
e fazia o papel de conciliador. 
O diretor clínico era o que possuía maior experiência, tinha uma visão mais ampla da 
administração do Hospital, seria um forte candidato a ocupar o cargo de CEO, mas acabava 
sendo barrado pela ambição dos demais sócios. 
O hospital passa por uma fase bastante conturbada, cheia de conflitos e disputas pelo poder. 
Esse clima organizacional era percebido claramente pelos gerentes e colaboradores mais 
antigos. 
Essa situação persistiu por mais alguns anos, depois o Conselho de Administração decidiu 
extinguir a gestão rotativa e a diretoria executiva passou a ser exercida de uma forma conjunta 
pelos três diretores representantes das famílias, com reuniões semanais. 
A gestão conjunta durou mais uns dois anos e por fim o hospital foi vendido para a mesma 
rede de hospitais que anteriormente se mostrava como uma potencial ameaça externa. 
Por ser uma empresa de capital fechado, não existiam auditorias externas e transparência na 
prestação de contas. 
 
 
 



 

III EMPRAD – São Paulo – SP – Brasil – 24, 25 e 26/04/2016 7 

5. DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA 
 
A empresa tem mais de quarenta anos, passou pelas fases iniciais, de crescimento e de 
maturidade com os fundadores na direção e se não houver uma reinvenção, provavelmente 
entrará na fase de declínio, conforme o ciclo de vida das empresas (ADIZES, 2002).  
A empresa é multifamiliar, sua criação foi estabelecida através da confiança mútua entre os 
sócios, o que é muitas vezes uma relação mais forte do que entre familiares (BORNHOLDT, 
2005). A partir do momento que os três fundadores se retiram e passam o comando para a 
segunda geração a empresa deixou de ser uma sociedade baseada no trabalho e confiança 
mútua e passa a existir entre os sucessores apenas uma relação baseada no capital (MOREIRA 
JUNIOR, 2006). 
O Hospital já se encontrava um pouco defasado em relação a estrutura predial e aos 
equipamentos, necessitando dessa forma de grandes quantias para se equiparar a hospitais 
mais novos. 
Os principais clientes do hospital são as pessoas que possuem convênios particulares ou 
empresariais. Segundo estudos realizados por operadoras de Planos de Saúde, mais de 50% 
dos moradores da cidade e das cidades vizinhas possuem algum tipo de convênio, o que é 
favorável para o negócio. 
O hospital é uma empresa lucrativa, mas não tem uma visão clara do comportamento dos 
clientes e do cenário econômico num futuro próximo. 
Os principais clientes são conveniados de Planos de Saúde e são livres para escolher o 
hospital que apresentar o melhor serviço. Dessa forma, caso o hospital não se modernize, 
corre o risco de haver uma migração de seus clientes para outros hospitais. 
 Existe uma grande rede hospitalar entrando na região, que já adquiriu três hospitais no 
entorno e vem investindo fortemente em melhorias, configurando uma ameaça externa. 
Na visão de alguns gestores a estrutura organizacional do hospital é muito arcaica, ainda 
persiste o nepotismo. Alguns gestores se utilizam de sua relação longeva com os fundadores 
para tirar benefícios em causa própria, (conflitos de agência). 
Existe desconfiança entre os sucessores quanto a parte financeira e contábil da empresa. 
 
6. ANALISE DA SITUAÇÃO PROBLEMA E PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 
 
Os resultados mostram que a empresa buscou se adequar ao sistema de governança 
corporativa de forma tardia, quando já haviam se instalado conflitos sucessórios e a primeira 
geração já estava se retirando da gestão da empresa.  
A sucessão, a falta de coalisão entre os sucessores tem gerado conflitos intrafamiliares que 
veem atrapalhando o desenvolvimento da empresa. 
Os fundadores do hospital iniciaram a sucessão por não terem mais condições físicas de 
continuarem a frente dos negócios, sendo que o correto era ter se iniciado o processo 
sucessório muito antes. 
Os fundadores fizeram apenas a sucessão na gestão, cada qual escolheu dentro de sua família 
um sucessor para seus respectivos cargos, mas por outro lado não fizeram a sucessão da 
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propriedade, pois criaram um conselho de administração, no qual unicamente eles próprios 
tinham direito a voto, portanto essa configuração é na verdade a de um conselho societário. 
De forma geral, o critério para a escolha do sucessor foi por laço de parentesco e não de 
habilidade para o negócio. Apesar que dentro de cada família se optou pelo sucessor que 
tivesse melhores habilidade para trabalhar na empresa, isto não quer dizer que seria o melhor 
profissional para assumir o cargo. 
Como os três fundadores ainda estavam vivos, não houve como avaliar a situação dentro de 
cada família e se os demais herdeiros concordavam com a escolha dos fundadores. Se algum 
dos fundadores já houvesse falecido os conflitos seriam ainda maiores. 
Os fundadores se reuniram e reformularam o Estatuto da Empresa, que seria um acordo de 
sócios, os principais pontos no Estatuto foram: 

 Criação do Conselho de Administração, composto por eles mesmos, sendo que nas 
reuniões do conselho os demais diretores eram convidados a participar, a 
periodicidade das reuniões seria mensal, mas em casos extremos poderia haver 
reuniões extraordinárias, mais de uma por mês;  Delimitação do número de familiares que poderiam trabalhar no hospital, apenas um 
membro por família; 

Analisando a situação: 
 O que a empresa denomina de conselho de administração, na verdade é um conselho 

societário;  Não foi realizada a separação entre Propriedade e Gestão;  Apenas houve uma passagem da gestão para os sucessores;  Os fundadores não se afastaram da gestão, tendo em vista que seus sucessores era uma 
extensão deles próprios na empresa; 

 Os conflitos aumentaram, pois além dos conflitos normais que existem entre sócios, 
passou a ter uma segunda camada de conflitos gerados pelos sucessores entre si, que 
são mais profundos, pois são pessoas que não tinham laços de amizade e também 
buscam um maior reconhecimento perante seus sucedidos. 

 A falta de conselheiros independentes, faz com que os conflitos entre as famílias se 
potencialize, pois, deixa-se em segundo plano o interesse da empresa para buscar 
vitórias isoladas entre as disputas dos sucessores. 

Conforme Bernoeft (1989), não basta copiar uma estrutura de Governança Corporativa de 
manuais, há necessidade de implementa-las e fazer com que estas realmente funcionem, e 
para isto o primeiro passo deve ser dado pelos fundadores. 
Separar a propriedade da gestão, não é se afastar do dia a dia da empresa e colocar um 
escudeiro em seu lugar e ficar tocando a empresa de longe. 
Os principais passos que deveriam ter sido dados para implantar um sistema de Governança 
Corporativa: 

 Convencimento dos fundadores que eles não são eternos, portanto necessitam 
programar sua retirada da empresa, tanto na gestão quanto na propriedade;  Conscientizar os proprietários que contratar profissionais independentes não é largar a 
empresa na direção de terceiros, mas sim colocar na empresa pessoas mais capacitadas 
para dirigir seus investimentos e que trarão um maior retorno. 
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 Contratar um especialista em sucessão e governança corporativa;  Separar de fato a Propriedade da Gestão;  Preparar os futuros sucessores,  Criar um Conselho Consultivo, onde os fundadores poderiam fazer parte, mas 
principalmente ter no mínimo dois conselheiros independentes, os quais iriam focar no 
que é melhor para a empresa e aprimorar o sistema de governança corporativa; 

 Reformular o Estatuto, criar protocolo familiar e fóruns para se discutir assuntos em 
cada esfera da propriedade e gestão; 

 Criar um conselho de família;  Limitar o acesso de familiares e do nepotismo, sendo que a principal condição para ter 
acesso a empresa deve ser a capacidade e habilidade profissional e não laços de 
parentesco ou amizade; 

 Criar dispositivos para que a empresa possa ter Transparência, eliminando dessa forma 
possíveis desconfiança entre os proprietários e gestores; 

 
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Este relato teve por objetivo analisar o processo de estruturação da governança corporativa em 
um hospital particular. Os resultados sugeriram que a adoção de um sistema de governança 
corporativa pelos hospitais particulares é uma prática que pode definir sua perenidade e 
sustentabilidade. 
Como contribuições tecnológicas, espera-se que este estudo possa ajudar empresas que 
possuem perfil similar a empresa do estudo ao elaborarem o planejamento da sucessão, 
problema que pode trazer grandes conflitos e fragilizar a empresa a ponto de comprometer sua 
perenidade. 
Os resultados também mostraram que o sistema de governança corporativa quando 
implantado corretamente pode amenizar os conflitos e aumentar a longevidade da empresa. O 
fator determinante para a implantação de um sistema de governança corporativa em empresas 
de capital fechado é o conhecimento por parte dos proprietários, dos benefícios que ela 
proporciona a empresa, quando realizada de modo correto. 
Como limitações do estudo, destaca-se a limitação inerente aos relatos técnicos, que é o 
envolvimento do pesquisador no fenômeno abordado, o que diminui a isenção do mesmo com 
relação aos resultados. Também ressalta-se que os resultados deste estudo não podem ser 
generalizados para outras organizações. 
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