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RESUMO 

 

 O presente estudo contempla propostas para algumas lacunas encontradas 

nos trabalhos sobre empresas familiares, por meio de uma análise da produção 

científica, com enfoque conceitual e no relacionamento intergeracional, de todos os 

artigos publicados nos eventos da Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Administração (EnANPAD, Eneo, 3ES e EnGPR), e nos periódicos 

RAC, RAE, RAUSP e O&S, no período de 1961 a 2008, de acordo com a 

disponibilidade em seus sitios, realizada em outubro de 2008, além de consultas nas 

bibliotecas da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro (em dezembro de 2008) 

e em São Paulo (em dezembro de 2008 e em maio de 2009). Nove critérios de 

análise foram utilizados: pesquisas em empresas familiares, frequência das 

publicações, citações e referências, autores mais prolíficos, instituições que mais 

publicam, média de artigos publicados, fundamentação teórica das investigações, 

aspectos conceituais e pai e filho. Dos 154 artigos encontrados que, a priori, 

estavam direcionados para esta temática, somente 89 foram incluídos por 

apresentarem adequação aos objetivos da pesquisa. Os resultados alcançados 

revelam diversas contradições entre as pesquisas, tanto sob o ponto de vista 

conceitual quanto metodológico. Não é possível, ainda, encontrar um conceito de 

empresa familiar. Diversos fatores influenciam na imagem negativa associada a 

essas organizações, mas que não vão ser capazes de ofuscar o brilhantismo 

daquelas que são as principais responsáveis pela distribuição de riqueza, geração 

de emprego e crescimento econômico, no Brasil e no mundo. E quando aproveitam 

as vantagens competitivas que possuem, são capazes de se sobressair perante a 

concorrência e reverter qualquer situação que vá de contra aos seus interesses. 

 

Palavras-chave : empresa familiar, sucessão, gestão. 
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ABSTRACT 

 

The present work comprises proposals for some gaps found in the research 

made about family businesses, by means of analysis of the scientific production, 

with conceptual focus as well in the intergerational relationship, of all papers 

published in the events of the National Association of Post-graduation and Research 

on Administration (EnANPAD, Eneo, 3ES e EnGPR), and in the journals RAC, RAE, 

RAUSP and O&S, within the period from 1961 to 2008, besides consultations 

in the libraries of the Getúlio Vargas Foundation, in Rio de Janeiro (in December 

2008) and in São Paulo (in December 2008 and May 2009). Nine criteria of analysis  

were used: research in family businesses, frequency of the publications, quotations 

and references, most prolific authors, institutions that most publish, average of 

papers published, theoretical bases of the investigation, conceptual aspects and 

father and son. From the 154 papers found, which a priori were directed to this 

theme, only 89 were included for presenting adherence to the aims of the research. 

The results reveal various contradictions among the studies, both from the 

conceptual point of view and the methodogical one; it is not possible, yet, to find a 

concept of family business; diverse factors have influence in the negative image 

associated to those organizations, but which are not able to dim the light of those 

which are the principal responsible for wealth distribution, job generation and 

economical growth, in Brazil and in the world; and when they take advantage of their 

competitive status, they are able of standing out from the competitors and revert any 

situation which are against their interest. 

 

Keywords : family business, sucession, management. 
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1. INTRODUÇÃO 

O início da colonização portuguesa, no Brasil, ficou conhecido por inúmeras 

dificuldades em administrar a região recém-descoberta. Inicialmente, o tráfico do 

pau-brasil por parte de estrangeiros se tornava cada vez mais intenso, o comércio 

nas Índias Orientais diminuía vertiginosamente e o impasse, para encontrar a 

melhor maneira de controlar as extensas faixas de terra, incitava os ânimos da 

monarquia colonial. Diante desse contexto, as capitanias hereditárias foram criadas 

com o intuito de solucionar esses problemas e como uma forma de explorar, em 

demasia, o novo mundo. 

Cada uma das terras partilhadas foi entregue a doze donatários que 

assumiam o compromisso de empreender o plantio de cana e de criar engenhos de 

açúcar. A transmissão da propriedade acontecia, obrigatoriamente, de pai para filho 

e a sua venda foi coibida, impossibilitando a escolha pela sucessão, dando a 

origem, assim, às empresas familiares (GORGATI, 2000). 

Essa política protecionista e cartorial imposta pelos portugueses não obteve 

sucesso, mas deu baseamento às empresas familiares que funcionam até hoje 

(GORGATI, 2000). Ainda de acordo com o autor, o mesmo modelo de colonização 

foi presenciado nos ciclos de café e nas grandes lavouras, no Estado de São Paulo, 

quando, mais uma vez, o empresariado no país demonstrava características de 

credulidade, bravura e persistência de empreendedor. 

O ápice das empresas familiares se deu na 2ª. Guerra Mundial, a partir da 

chegada de imigrantes provenientes de diversos países como Itália, Alemanha, 

Portugal, Polônia e Japão. Essas pessoas vinham ao Brasil com o objetivo de fugir 

dos movimentos nazista e fascista, que proliferavam na Europa e, principalmente, 

em busca de melhores condições de vida. 

No mundo ocidental como um todo, o aumento na quantidade de negócios 

familiares resultou no crescimento econômico, a partir da década de 50 e, 

especialmente, ao longo das décadas de 1960 e 1970, quando surgiu a maioria das 

empresas sob propriedade de famílias existentes atualmente (BUENO; 

FERNÁNDEZ; SÁNCHEZ, 2007) e, consequentemente, um número inédito de 

organizações desse tipo, no mundo todo, vive hoje o processo da sucessão 

(MACHADO; WETZEL; RODRIGUES; 2008). 
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Com o advento das empresas familiares no Brasil e no mundo, as pesquisas 

referentes a essa temática começaram com Christensen, em 1953 e, desde então, 

inúmeros estudos e organizações geridas por famílias emergem, periodicamente. 

Em relação às empresas familiares, alguns dos principais destaques a nível 

internacional são: Faber-Castell e Berenberg Bank, na Alemanha; Tetrapark, Ikea e 

Victorinox, na Suíça; Cortefiel, Santander, Zara, Ferrovial e Abengoa, na Espanha; 

Michelin, Danone e Carrefour, na França; Fiat, Olivetti, Benetton e Ferragamo, na 

Itália; C&A, De Kuyper e Heineken, na Holanda; Lego, na Dinamarca; Mars & 

Spencer e Guinnes, na Inglaterra; DLF Buiding Índia, Grupo Reliance e 

ArcelorMittal, na Índia; Ford, The Washigton Post e Wall-Mart, nos Estados Unidos; 

Raute Group, na Finlândia; Swire, Jardine, Kadoorie e Cheung Kong, em Hong 

Kong; Salim e Astra/Summa, na Indonésia; LG, na Coréia; Far Eastern Group, em 

Taiwan; e Fast Retailing, no Japão. 

No Brasil, se sobresaem: Avipal, Casas Bahia, Gerdau, Pão de Açúcar, Rede 

Globo, Trip, Grupo Caltabiano, Dimed, Eucatex, Coteminas, Banco Safra, Randon, 

Votorantim, Camargo Correa, Indústrias Romi, Schincariol, Itaú Unibanco, Natura, 

São Martinho, Weg, Andrade Gutierrez, Dori Alimentos, Marisol, Marcopolo, Kablin, 

Aché, Caloi, Gol, Vicunha, WTorre, Magazine Luiza, Editora Atlas, Veirano 

Advogados e Hospital do Coração, em São Paulo, e diversas empresas deixaram 

de ser familiares, como Garoto, Lacta, Fotoptica, Seara, Knorr, Metal Leve, Curt 

Laboratórios, Perdigão, Phebo e Eluma. 

Quanto aos institutos de pesquisa em empresas familiares, alguns dos mais 

importantes do mundo são: o Center for Family Business, pertencente à School of 

Business and Public Management, da George Washington University; o Family Firm 

Institute (FFI), em Boston; o Chicago Family Business Council; o Canadian 

Association of Family Enterprise; e o Family Business Network (FBN), situados nos 

Estados Unidos e no Canadá. 

Na Europa, se destacam a The Stoy Hayward e a Family Business Research 

pertencente a London Business School, na Inglaterra; o Instituto de Estudos 

Superiores de la Empresa e a Rede de Cátedras como a Empresa Familiar de la 

Universidad de Sevilla, na Espanha; e a Associação de Empresários Cristãos 

(Uniapac), na França. Todos apresentam como objetivo realizar estudos na área, 

criar programas voltados para executivos que trabalham em empresas familiares, 

além de organizar reuniões para troca de experiências. 
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Para Sharma (2004), os destaques, entre os institutos de pesquisa, são: 

Coleman, Cox, Kauffman, Mass Mutual, Raymond Foundations e o Family Firm 

Institute, fundado, em 1986, com, aproximadamente, 500 sócios em 1992 e, 

atualmente, com cerca de 1.200 sócios, nos Estados Unidos; a fundação de 

Tanenbaum e o Canadian Association of Family Enterprises (CAFE) estabelecida 

em 1983 com 15 sócios e, agora, ostenta mais de 2.400 sócios, representando 

quase 900 empresas familiares. Além da “Theories of Family Enterprise 

Conferences”, organizada pelas Universidades de Alberta, Calgary, e Wharton, cujo 

objetivo é promover e apoiar bolsas de estudos na área. 

Na América Latina, o destaque é pela atuação pioneira do Instituto Argentino 

de Empresas Familiares (INAREF), inaugurado em 1994, na Universidade de 

Flores, em Buenos Aires (Argentina) que, a partir de 2005, passou a ser chamado 

de Instituto Iberoamericano de Empresas Familiares. Outra organização que vem 

crescendo na região, sobretudo a partir dos anos 90, é o Centro de Desarrollo del 

Espíritu Empresarial (CDEE), da Universidad Icesi, em Cali (Colômbia). 

No Brasil, o primeiro centro de pesquisa surgiu em 1997, com o Instituto da 

Empresa Familiar, inspirado no FFI. Destacam-se, também, os cursos do programa 

“Gestão da Empresa Familiar”, da Escola de Administração de Empresas da 

Fundação Getúlio Vargas (FGV-EAESP), que apresenta aos participantes as 

funções, as técnicas e as ferramentas gerenciais desse tipo de organização e o 

Núcleo de Estudos de Empresas Familiares e Governança Corporativa, da Escola 

Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), que tem como objetivo transmitir e 

compartilhar experiências e ideias com membros de empresas familiares. 

Com o crescimento e aparecimento de novas organizações destinadas ao 

estudo das empresas familiares e, conforme Tillmann e Grzybovski (2007), por 

serem responsáveis pelo desenvolvimento econômico e social, pelo aumento do 

número de empregos e do mercado consumidor e pela melhoria da distribuição de 

renda, as pesquisas têm proporcionado uma variedade de produções relacionadas 

ao campo organizacional, devido à presença maciça desses negócios no mundo 

todo (CASTRO; BORGES; BRITO, 2008). 

Apesar do aumento vertiginoso de publicações, o referido tema, ainda 

apresenta carências e muitas lacunas em diversos assuntos. Como dificuldade ao 

entendimento do tema, é a ausência de unanimidade sobre o conceito de empresas 

familiares. Cada estudioso leva em consideração a definição que acredita ser a 
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melhor com base em diferentes critérios e, conforme Cavedon e Ferraz (2003), a 

definição varia de acordo com cada autor. 

Vários pesquisadores acreditam que a preparação acadêmica e profissional 

do herdeiro é fator preponderante ao êxito da sucessão familiar, mas pouca atenção 

é dispensada ao relacionamento entre o pai e o filho que pode receber a melhor 

educação, experiência e conhecimentos ao adequado desempenho de suas 

atividades, mas, se a relação com o patriarca for conflituosa, de nada pode vir a 

adiantar todo o esforço dispensado ao longo de muitos anos, comprometendo, 

seriamente, o êxito do processo sucessório. 

Outros investigadores, também, destacam lacunas nas pesquisas em 

empresas familiares, como Pinho, Bergamaschi e Melo (2006), a respeito do 

conteúdo qualitativo que pouco avança, mesmo com o número crescente de 

publicações. 

Castro, Borges e Brito (2008), ressaltam que os estudos vêm sendo 

realizados sob as mais diversas abordagens teórico-conceituais e metodológicas, 

direcionados ao entendimento de diferentes problemáticas envolvendo a gestão 

familiar, surgindo um escopo caracterizado pela relação de vários temas de análise. 

  A predominância é de trabalhos com aspecto gerencialista, sendo que os 

mais estudados estão relacionados a matérias como sucessão, questões 

econômicas, evolução e sucesso da organização familiar. Alguns estudos vão além, 

ao contemplar temas culturais, sociais, simbólicos, emocionais e políticos (LOPES, 

2008). 

  Rocha (2002) compartilha desse pensamento, ao afirmar que as pesquisas 

apresentam como direcionamento basicamente dois elos: os estudos sob uma 

perspectiva gerencial e aqueles fundamentados nas ciências sociais e humanas. 

 A presente pesquisa se identifica mais claramente com o aspecto 

comportamental, o que não impede que sejam contemplados outros 

direcionamentos e, ao mesmo tempo, valer-se das contribuições advindas dos 

demais ramos da ciência. Para Castro, Borges e Brito (2008), o relacionamento das 

abordagens culturais e sociais aos aspectos econômicos, com o surgimento de uma 

dinâmica própria, fazem parte da gestão das empresas familiares. 

 Em face desse contexto, o trabalho traz, como proposta, aprofundar, a partir 

do referencial teórico e da análise dos artigos publicados nos principais periódicos e 

eventos científicos, em Administração, o seguinte problema de pesquisa: qual a 
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abordagem atual sobre o conceito de empresas familiares e o relacionamento 

intergeracional nessas organizações? 

 Esta dissertação de Mestrado está estruturada em seis capítulos. 

O primeiro contempla o problema de pesquisa e a introdução, objetivos, 

suposições, delimitação do estudo, relevância da investigação e do tema, e 

definição dos termos. 

 O segundo capítulo aborda os negócios familiares em relação a diversas 

perspectivas, como a reputação que possuem diante da opinião pública, o 

relacionamento entre a família e a empresa, o envolvimento entre a primeira e a 

segunda geração, a justificativa para o aumento vertiginoso das pesquisas nos 

últimos anos e a superioridade que apresentam em relação aos demais tipos de 

organização. 

 Por sua vez, o capítulo três é dividido em cinco etapas: o primeiro explana 

sobre o planejamento da sucessão familiar como um instrumento gerencial 

imprescindível para o êxito do processo, e o direito de família e seus ensinamentos, 

que predominam nas empresas em detrimento da gestão e da perpetuidade dessas 

organizações. 

 A segunda parte aborda a tendência de passar à próxima geração, tanto a 

propriedade, como a gestão pulverizadas, assim como as suas implicações e as 

propostas para manter a unidade de comando. 

 A etapa posterior contempla a importância de realizar o planejamento e de 

estabelecer os critérios para a preparação do herdeiro e quais as preocupações a 

serem consideradas na escolha de um sucessor, interno ou externo, para ocupar o 

cargo do sucedido. 

 A quarta fase analisa o fundador, como um empreendedor, o início do 

trabalho com os familiares, como o elemento-chave ao processo sucessório e ao 

êxito empresarial, a aproximação da aposentadoria, os reflexos causados pela 

insistência em não deixar o poder, o estilo de gestão e o entrelaçamento da cultura 

e dos valores pessoais com os da empresa. 

 A última parte do terceiro capítulo estuda a relação entre pai e filho nas 

empresas familiares, desde o contato que o herdeiro tem com o patriarca e com os 

negócios ainda na infância, passando pela sua preparação acadêmica e profissional 

até a sua retirada ou sua efetivação no cargo que ocupa, encerrando-se com a 

apresentação de algumas propostas para a resolução de conflitos. 
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 O quarto capítulo retrata a metodologia que norteou a elaboração deste 

Estudo, os tipos de pesquisa, a coleta de dados e as limitações do método. 

 O capítulo cinco contempla a análise da produção científica em empresas 

familiares com o enfoque nos aspectos conceituais e na relação intergeracional, 

divididos em nove categorias: pesquisas em empresas familiares, frequência das 

publicações, citações e referências, autores mais prolíficos, instituições que mais 

publicam, média de artigos publicados, fundamentação teórica das investigações, 

aspectos conceituais e pai e filho. 

 O sexto capítulo apresenta a análise dos resultados, por meio de reflexões 

sobre o conceito de empresas familiares, assim como as do relacionamento entre 

pai e filho. 

Ao final do trabalho, são apresentadas, as conclusões da pesquisa e as 

referências. 
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2. EMPRESAS FAMILIARES 

 

Estudar as empresas familiares e emitir qualquer tipo de comentário sobre 

essas organizações requer cautela, reflexão, senso crítico, maturidade e 

conhecimento, pois a complexidade em que estão envolvidas e a importância que 

apresentam para o desenvolvimento econômico e social, no âmbito nacional e 

mundial, são de uma magnitude, que já se torna uma justificativa, por si só, para 

respeitá-las. 

Contrariando essa lógica, as empresas familiares ainda são constantemente 

criticadas e, dificilmente, alguém que não possua algum tipo de conhecimento no 

tema, consegue perceber o que elas representam, quem elas são e como se 

tornaram mais competentes que os outros tipos de organização, interpretando, 

assim, todas as diversas variáveis, contingências e personagens, presentes em 

diferentes contextos e responsáveis pela sua constituição, de maneira um tanto 

quanto simplista. 

Jones e Rose (1993) afirmam que a imagem negativa associada às empresas 

familiares começou com o advento do capitalismo, no século XIX, nos Estados 

Unidos, focado na abertura, na difusão de capital e na projeção econômica norte-

americana como a mais poderosa do mundo, baseada na propriedade privada e na 

liberdade de contrato. 

Chandler (1977, 1990) relata que a razão para o declínio da economia na 

Grã-Bretanha, quando comparada à dos Estados Unidos, foi em função do relativo 

domínio das empresas familiares. Os executivos externos contratados que 

dominavam as organizações norte-americanas, tinham muito mais motivação para 

agir, racionalmente, do que aqueles que haviam herdado tanto a gestão quanto a 

propriedade. Os não proprietários tinham que conquistar o seu status, enquanto que 

os membros da família herdavam o seu (HALL; NORDQVIST, 2008). 

Com a proliferação do capitalismo como o sistema econômico, político e 

social predominante no mundo e com o mercado cada vez mais globalizado, as 

empresas procuraram se transformar em grandes corporações e, a partir desse 

momento, as organizações familiares começaram a ser desprestigiadas de diversas 

maneiras (MOSELE; BIEHL, 2004). 

As sociedades familiares ficaram conhecidas por serem antiquadas, 

incapazes de sobreviver às exigências do mercado e entremeadas pelo nepotismo, 
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fazendo com que aproveitem pouco o potencial de recursos humanos que possuem, 

inclusive podendo induzir a questionamentos a respeito de sua própria eficácia 

(CRAIDE; CAVEDON; ECCEL, 2006). 

Para Castro, Morais e Crubellate (2001) a percepção predominante quanto às 

organizações e aos conglomerados extintos de famílias brasileiras, nos últimos 

anos, tem aumentado a desconfiança quanto à viabilidade de subsistência das 

empresas familiares. 

Considerando-se o panorama geral da empresa familiar, no Brasil e no 

mundo, observa-se que, na conjuntura atual, globalizada, a estrutura de gestão 

moderna, descentralizada, diverge daquela que tem, na presença do fundador, o 

único responsável pela administração e pela tomada de decisão (DESCANIO; 

LUNARDELLI, 2007) e por ter embutido, em seu escopo, duas dimensões distintas: 

o negócio e a família (MAGALHÃES NETO; FREITAS, 2003). 

Atualmente, além das dificuldades no crescimento e no alcance de níveis de 

gestão profissionais e avançados, as empresas familiares apresentam baixa 

expectativa de vida, quando comparada com as não-familiares e elevadíssimo índice 

de mortalidade (BUENO; FERNÁNDEZ; SÁNCHEZ, 2007). 

O julgamento desfavorável é intensificado por diversos outros motivos, tais 

como: a resistência a mudanças, a intuição predomina sobre o planejamento, as 

relações de trabalho são informais, a centralização das decisões recai sobre o 

fundador, os interesses pessoais e profissionais são conflitantes, além das disputas 

pelo poder por parte dos herdeiros que, ainda, são responsáveis pela sobrecarga de 

trabalho dos executivos não pertencentes à família que precisam realizar as tarefas 

dos membros que não possuem a competência e a preparação necessárias. 

Bueno, Fernández e Sánchez (2007) estabelecem que os principais 

problemas são a sobreposição entre família e empresa, as dificuldades para 

enfrentar a crescente internacionalização, a relutância em aceitar uma renovação 

organizacional, a cultura contra o planejamento antecipado da sucessão gerencial e 

patrimonial, além da administração do patrimônio familiar e a ineficácia dos órgãos 

de governança, principalmente, do conselho de administração. 

Para Magalhães Neto e Freitas (2003), as dificuldades na sucessão do 

controle e da gestão, o desprezo quanto à importância da profissionalização e os 

conflitos entre os sócios são três dos principais problemas enfrentados pelas 

organizações familiares, os quais são decorrentes do desconhecimento das relações 
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existentes entre a família e a empresa por parte dos membros envolvidos nos 

negócios que, por sua vez, se constituiem na principal causa do aparecimento de 

divergências e acabam por reduzir o seu ciclo de vida. 

Barcelos (2007) enfatiza que o próprio processo de sucessão, que representa 

o momento mais importante às empresas familiares, é um dos principais fatores que 

contribuem para a visão de fragilidade, pois a passagem de comando de uma 

pessoa para outra pode causar atritos e divergências. Eles podem ocorrer com 

relação a quaisquer dos stakeholders, envolvendo a aceitação de novas formas de 

trabalho ou, até mesmo, de carisma. 

A cultura existente no Brasil, também, contribui ao aumento da desconfiança 

que a população em geral apresenta. Queiroz (2008) recorda que trabalhar em 

família não é bem visto pelos brasileiros. Com as ausências de políticas públicas 

direcionadas às organizações familiares, elas costumam aproveitar sua rede de 

relacionamento, geralmente, com outras empresas que apresentam características 

similares, para troca de experiências e ajuda, mesmo que seja informalmente, em 

todos os tipos de dificuldades. 

 A autora explica que essa negligência, como na restrição ao crédito, contribui 

em demasia não apenas na criação de novas empresas (familiares ou não), mas, 

também, se constitui num gargalo ao desenvolvimento econômico. 

Diante da reputação e de tantas situações extremamente delicadas pelas 

quais as empresas de uma ou mais famílias precisam traspassar, surgem 

constantemente, diversos questionamentos: por que elas são tão estudadas? De 

que maneira podem ser mais eficientes e eficazes que os negócios não familiares? 

Como administrar os conflitos? O que faz alguém empreender com outra pessoa que 

possui relação afetiva, sabendo que, futuramente, pode vir a ter diversos 

problemas? É possível o profissionalismo se sobrepor à emoção? 

Dois dos principais aspectos para se iniciarem o entendimento e o estudo das 

empresas familiares são compreender a relação família e empresa, as possíveis 

repercussões que tal união pode acarretar para ambos os grupos, em diferentes 

contextos, e o motivo pelo qual as pesquisas vêm aumentando ao longo dos anos. 

Descrever as empresas geridas e/ou de propriedade de uma ou mais famílias 

se torna um desafio diante de suas peculiaridades, das situações vivenciadas que, 

dificilmente, ocorrem nas organizações não familiares, do relacionamento entre os 
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seus membros no dia-a-dia, dos jogos de poder, dos conflitos, da politicagem e da 

complexidade em conseguir o consenso entre os envolvidos. 

No ambiente empresarial, não há divisão entre o papel profissional, racional e 

objetivo, com o dever familiar, indissolúvel, carregado de afetividade decorrente das 

respectivas histórias de vida (LOPES, 2008). As organizações familiares apresentam 

uma forma específica de funcionamento, quando a vida pessoal influencia a 

empresa que, por sua vez, se envolve com os seus membros e se entrelaça com a 

sua história (GARCIA; MOREIRA, 2008; GRZYBOVSKI ET. ALL., 2006). 

As empresas que possuem parentes envolvidos em sua gestão apresentam 

relações muito mais complexas, pois não se trata de meros funcionários, mas 

sujeitos que possuem laços de afetividade e, quando os problemas emergem, estão 

em jogo não apenas a sobrevivência organizacional, mas, sobretudo, a da própria 

família (CASTRO; BORGES; BRITO, 2008). 

A diferença de paradigmas é aparentemente significativa. Na família, o 

relacionamento é baseado, principalmente, em aspectos afetivos; na empresa, 

embora não se elimine a emoção, as palavras-chave são eficiência e eficácia, 

totalmente irrelevantes nos relacionamentos familiares (BETHLEM, 1994). 

Pode-se afirmar que, se uma família consegue de seus membros 

comportamento na empresa de acordo com paradigmas familiares, a organização 

poderá ter problemas. Por outro lado, se conseguir que seus integrantes se 

comportem na vida pessoal de maneira profissional, é provável que eles se 

desagreguem (BETHLEM, 1994). Um dos maiores desafios está justamente em 

conseguir o equilíbrio entre os dois mundos. 

Queiroz (2008) acrescenta que a própria expressão “empresa familiar” é, por 

si só, um paradoxo, pois nela convivem duas lógicas distintas e, às vezes, 

antagônicas: de um lado, estão os interesses da empresa, que objetiva o lucro e, 

assim, segue a perspectiva econômica e, de outro, estão os interesses da família, 

que adota a lógica do bem comum. 

O aspecto familiar associado à dinâmica empresarial confere a esse tipo de 

organização um caráter especial e peculiar, o qual apresenta consequências 

positivas e negativas, ocasionadas, preliminarmente, pela maneira como ocorre a 

interação entre essas duas dimensões (MAGALHÃES NETO; FREITAS, 2003). 

Posso (2006) realizou uma pesquisa em 17 empresas familiares com o 

objetivo de formular um modelo que estima a relação intrafamiliar e, assim, 
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diagnosticar quais são as variáveis que mais afetam o relacionamento entre os 

membros da família no ambiente empresarial e aquelas que beneficiam o sistema 

profissional-afetivo. 

O autor concluiu que a responsabilidade diante dos compromissos com a 

empresa e o respeito pela hierarquia dos demais membros da organização são as 

variáveis que a família identifica como assuntos profissionais que não estão 

resolvidos e que não contribuem para deteriorar as relações intrafamiliares. 

Na empresa estudada por Benavides (2003), foi verificado que o enorme 

tamanho da família, provavelmente, tem apresentado mais inconvenientes que 

vantagens. Esse fato pode ser explicado pela não valorização, por parte dos 

participantes, de uma adequada administração das estratégias familiares, centrando-

se, unicamente, no contexto empresarial, que não tem aproveitado o potencial e as 

sinergias que os seus membros podem proporcionar. 

O aumento do tamanho da família se inicia, quando adentram os filhos e os 

netos do fundador, após um período em que só ele decidia tudo o que acontecia na 

empresa. As gerações seguintes começam desde cedo a negociar entre si para se 

chegar a um consenso sobre o adequado andamento dos negócios. O número de 

pessoas envolvidas nas decisões aumenta no decorrer do tempo, crescendo, 

também, os confrontos e a formação de grupos internos no poder (PROCIANOY, 

1994). 

Com o passar dos anos, a segunda geração questiona a tomada de decisão e 

o estilo de gestão, vigentes na empresa, tidos como amadores, defasados e 

autoritários. A visão de mundo, a ambição, o conhecimento acadêmico, a energia e 

a determinação para alçar vôos cada vez mais altos, geralmente, formam a marca 

registrada dos mais jovens que colide com a experiência, a maturidade e o prestígio 

dos fundadores que não aceitam, facilmente, qualquer argumento, especialmente, 

de pessoas mais novas. 

Tillmann e Grzybovski (2005) explicam que os membros mais velhos chegam 

a determinado momento da vida, em que não apresentam mais interesse em fazer 

investimentos de risco, mas estão mais dispostos em garantir a sua estabilidade e 

em desfrutar os anos que lhe restam, mas há uma segunda geração que está 

disposta a arriscar mais, apostando no futuro da empresa, mas nem sempre ela 

apresenta os recursos financeiros necessários. 
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Mais prejudicial que os conflitos entre os membros da mesma geração é o 

impasse causado por esses profissionais com uma diferença de idade tão 

acentuada, do qual os jovens dependem para mostrar trabalho e subir na hierarquia 

da empresa familiar. Seja o próprio patriarca que resiste em aceitar as ideias de 

quem não passou nem perto de ter a mesma vivência que a sua, seja os 

funcionários antigos que não admitem receber ordens, nem a liderança de quem 

conheceu ainda na infância, testemunhou seu crescimento pessoal e profissional e 

agora é quem tem que ensinar como as coisas devem ser feitas. 

Para Queiroz (2008), o que mais afeta o trabalho de membros não familiares 

é o apadrinhamento e a afinidade maior com algumas pessoas do que com outras. 

Quando as preferências e os favoritismos, antes restritos à esfera doméstica, 

chegam à empresa, cria-se um clima de insegurança. Com razão, os funcionários se 

sentem desmotivados, ao concorrerem a uma promoção com um integrante da 

família, pois duvidam da isenção de julgamento do patrão. 

A pesquisadora, também, salienta que, embora o desrespeito e o 

apadrinhamento não sejam defeitos exclusivos das pequenas e médias empresas 

familiares brasileiras, acontece que, em família, os limites do bom senso e da 

tolerância são mitigados por critérios subjetivos. 

Apesar de tantos argumentos desfavoráveis, as empresas familiares e, mais 

especificamente, diante do entrelaçamento entre a organização e a família, nada 

parece ser capaz de ofuscar o aumento de pesquisas e da atenção dispensada pela 

comunidade acadêmica atualmente (MAGALHÃES NETO; FREITAS, 2003; 

TILLMANN; GRZYBOVSKI, 2005; PAPA; LUZ, 2008; GRZESZCZESZYN; 

MACHADO, 2008; GRZYBOVSKI; HOFFMANN; MUHL, 2008; GARCIA; MOREIRA, 

2008; BEUREN; BOFF, 2008; LOPES, 2008). 

Para Castro, Borges e Brito (2008) as pesquisas em empresas familiares vêm 

aumentando ao longo dos últimos anos, no Brasil e no mundo, propiciado pelo 

interesse em compreender as particularidades e os problemas vivenciados por 

essas organizações envolvidas por relações afetivas. Sob o aspecto científico, 

surgem acontecimentos inerentes a esse objeto, mesclando concepções culturais e 

sociais, a situação econômica e financeira, interligadas à gestão desses 

empreendimentos. 

Davel e Colbari (2003) explicam que a realização de pesquisas é justificada 

por três motivos: as empresas familiares são predominantes em todo o mundo 
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(JONES; ROSE, 1993; COLLI, 2003; GRASSBY, 2001); são eficientes em termos 

financeiros e sociais (AMANN; ALLOUCHE, 2000; ALLOUCHE; AMANN, 1997; 

ALLOUCHE; AMANN, 2002); e pelos relacionamentos pessoais baseados na 

confiança, no comprometimento e na tomada de decisão mais rápida (KETS DE 

VRIES, 1993). 

Na concepção de Sharma (2004), a principal razão que faz com que os 

estudantes realizem pesquisas acadêmicas sobre empresas familiares é explicada 

pelo predomínio que se observa dessas organizações na paisagem econômica da 

maioria dos países. 

Para Davel e Colbari (2000), as organizações familiares se tornam um objeto 

de estudo, além de multidisciplinar, de alta relevância, para se compreender em 

diversos aspectos existentes pelas eras moderna e contemporânea e, 

principalmente, pela condição humana, social, política e imaterial que influencia 

qualquer instituição produtiva, flexível e inovadora. 

A justificativa em estudá-las e expor o que elas apresentam de melhor e de 

diferente em relação às demais organizações, também, se faz presente na união dos 

membros da família, entrelaçados por sentimentos afetivos, a flexibilidade para se 

adaptarem a mudanças, além da empresa se constituir, geralmente, uma extensão 

do grupo familiar, fazendo com que seus integrantes trabalhem com mais tempo e 

energia. 

Outra forma de aguçar a curiosidade para a realização de pesquisas na 

temática é conhecer a participação familiar na condução e na obtenção de uma 

vantagem competitiva, quando ocorrem casos em que a família transfere sua cultura 

afetiva para os negócios (CAMPBELL; HERIOT; WELSH, 2007), proporcionando, 

assim, insights sobre o porquê essas empresas existem e são de uma escala e de 

um escopo particulares (CHRISMAN; CHUA; SHARMA, 2005). 

As organizações familiares possuem uma longa história de interação intensiva 

e de participação estável, o que contribui para o desenvolvimento de uma habilidade 

de alinhar incentivos, produzir decisões em harmonia com os interesses dos 

indivíduos, induzindo-os a se identificar com os seus. Geralmente, conseguem 

chegar a melhores consentimentos, assim como os seus membros são mais 

propícios a se preocuparem com a prosperidade do negócio do que as empresas 

que não são de famílias, devido à ternura, a afeição, ao amor, ao senso de dever e à 

disposição ao sacrifício (CAMPBELL; HERIOT; WELSH, 2007). 
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Contribui ao comprometimento assíduo que, geralmente, permeia as 

empresas familiares, a estrutura menos rígida, o que as tornam mais sociais e 

humanas nas relações de trabalho, assim como os valores e as atitudes da família 

(SOUZA; AMARAL, 2008) e as relações laborais informais estabelecidas sem 

vínculo trabalhista (LIMA; SOARES; SOUZA, 2006). 

Para Agostini (2001), muitos negócios familiares suportam períodos de 

abundância e de crise econômica, mas continuam direcionadas ao mercado, 

tornando-se ainda mais fortes perante situações adversas, pois os membros da 

família controladora aceitam, com mais frequência, fazer sacrifícios e perdas a longo 

prazo para salvar a empresa e não fazer demissões (ASTRACHAN, 1988; KETS DE 

VRIES, 1993), enquanto que os concorrentes precisam tomar decisões que começa 

pela redução de custos até a retirada do setor de origem, com o objetivo de 

responder, urgentemente, aos anseios de seus acionistas (AGOSTINI, 2001). 

Há diversos casos de empresas familiares que apresentam um desempenho 

financeiro melhor, porque seguem estratégias diferentes das conhecidas, 

escolhendo-as, muitas vezes, intuitivamente e, geralmente, as implementam bem e 

com sucesso, sem retiradas, reaplicando seus lucros durante um longo período para 

a prospecção do empreendimento. 

 Quanto a essa questão financeira, pode parecer confuso compreender o 

porquê acontecem determinadas situações nas empresas familiares, como a do pai 

que não remunera o filho pelos seus serviços e pelos seus conhecimentos, mas o 

fundador e, inclusive, o herdeiro acreditam que trabalham por afeto. Assim, 

confundem a figura do patrão com a do patriarca, e as recompensas deixam de ser 

apenas monetárias, passando a ser também simbólicas (QUEIROZ, 2008). 

 Na economia dos bens simbólicos, as trocas entre os agentes sociais não são 

evidentes e se baseiam em uma conversão, além de serem realizadas como se 

fossem favores concedidos, gentilezas, que obriga a outra parte a retribuir, pois o 

grupo todo compartilha essa regra do jogo, o habitus (QUEIROZ, 2008). 

 A autora ressalta que, de todos os campos que descartam a abordagem 

econômica, provavelmente, no familiar o assunto “dinheiro” seja o maior tabu. Em 

uma família, o ato de cobrar por um trabalho, mesmo que seja bem realizado ou, 

simplesmente, pedir um empréstimo e pagá-lo posteriormente, não é bem visto e 

são tipos de conduta abomináveis. Por isso em diversos negócios familiares, não há 

uma clara separação do patrimônio do fundador e o da empresa. 
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As relações de trabalho se constituem na troca da força laboral pela 

contraprestação em dinheiro, o salário, que é essencial à sua sobrevivência. Na 

empresa familiar, Queiroz (2008), explica que não é assim. A recíproca não é 

realizada apenas com base em moeda corrente, mas também por afeto, pela 

admiração e pelo respeito ao grupo. 

 Davel e Colbari (2003) afirmam que há estudos que sustentam serem as 

empresas familiares mais conscientes de suas responsabilidades sociais, em 

relação à comunidade na qual se inserem, e ressaltam que outro aspecto positivo é 

quando permanecem como redutos de sobrevivência sociais e afetivos da atividade 

produtiva e profissional, em tempos de intensificação da racionalidade instrumental e 

de banalização da vida sentimental. 

Davel e Colbari (2000) pactuam que esse fato ocorre devido aos processos 

de socialização e de aprendizado serem frequentemente vivenciados de maneira 

mais humanizada nessas organizações. 

 Situações como as que estão aqui contempladas demonstram a maturidade 

de profissionais interligados por relações consanguínea que conhecem uns aos 

outros e que sabem divergir e debater sobre a continuidade e o retrocesso da 

organização. Bornholdt (2005) prossegue, ao enfatizar os processos de discussão e 

de reconhecimento de suas competências e limitações, assim como as dos outros, 

como caminho para que aquela capacidade possa ser conquista pelo grupo. 
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3. PROCESSO SUCESSÓRIO 

 

A sucessão é um momento muito aguardado, cria muita expectativa e aflição 

sobre a continuidade das atividades em qualquer empresa, seja familiar ou não. 

Algumas pessoas podem interpretá-la como uma oportunidade de subir no nível 

hierárquico; outras, como uma chance que não pode deixar de ser aproveitada com 

o objetivo de profissionalizar e de desenvolver a gestão amadora e indolente. 

Os mais céticos e os que não confiam na eficiência das organizações 

familiares acreditam que a sucessão é um processo que, dificilmente, a empresa vai 

conseguir sustentar, pois a troca de comando trará mudanças radicais, provocando 

rupturas que deixarão sequelas imbuídas por toda a estrutura organizacional. 

Como toda mudança, é natural que ocorram resistências ao processo de 

sucessão, mas a literatura explica, em demasia, e comprova, cientificamente, que a 

transmissão da propriedade e do comando de uma geração à outra é saudável ao 

bom andamento das atividades empresariais e se torna um requisito imprescindível 

à perpetuidade das empresas. 

Nas empresas familiares, o assunto consegue ser ainda mais complexo. Uma 

situação é ser um dos candidatos a ocupar o cargo do sucedido ou ser o atual líder 

que precisará planejar a sucessão, preparar a formação dos indicados e transferir os 

poderes, quando a relação entre os envolvidos é meramente profissional. Por outro 

lado, são extremamente diferentes os casos em que os protagonistas estão 

vinculados por laços afetivos. 

O processo sucessório encontra na empresa familiar uma concepção de 

atendimento maior do que em outros tipos de organização capitalista (CASTRO, 

MORAIS; CRUBELLATE, 2001) e merece maior atenção dos pesquisadores 

(TILLMANN; GRZYBOVSKI, 2005), pois o seu conhecimento ainda está na sua fase 

prematura sobre como o empreendimento é transferido, exitosamente, para as 

gerações seguintes (LAMBRECH, 2005), embora diversas áreas inerentes ao campo 

se ampliem e sejam cada vez mais discutidas na literatura (POSSO; URBANO, 

2008). 

Aqueles indivíduos que gostam de opinar sobre o tema, mesmo sem 

conhecê-lo, geralmente, aderem a uma corrente de pensamento mais áspera, que 

acredita que a sucessão, se não for impossível de ocorrer, precisa ser totalmente 
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profissional, racional e impassível, defendendo a saída de todos os familiares que 

trabalham, direta e indiretamente, na empresa. 

Outra doutrina explica que a sucessão é de fato, difícil e delicada, e não se 

podem iludir as pessoas envolvidas sobre os perigos que esse processo envolve, 

tanto para a família quanto para a empresa, mas, ao contrário dos mais céticos, são 

imprescindíveis o seu planejamento e a sua realização, proporcionando benefícios 

ao desenvolvimento e ao convívio satisfatório entre os dois grupos. 

Para Silveira e Biehl (2003), a sucessão familiar é o ponto-chave para o 

sucesso de uma organização, pois interfere nos negócios e pode determinar a 

estabilidade, a expansão ou o declínio da empresa. 

O processo sucessório precisa ser interpretado como uma oportunidade para 

as empresas familiares realizarem as melhorias necessárias ao alcance da eficácia 

organizacional, assim como satisfazer a família, principalmente, a figura do patriarca 

e apaziguar as divergências por meio de procedimentos relacionados ao 

encaminhamento da sucessão de forma consentânea ao contrário da maneira 

clássica, vigente em inúmeras organizações atualmente desse tipo, conforme o 

quadro 1 que norteia todo o presente capítulo. 

 

Quadro 1: sucessão tradicional e contemporânea. 

TRADICIONAL: CONTEMPORÂNEO: 

A transição é inesperada. O processo todo é planejado. 

Processo sucessório como 

momento crítico para a família e 

para a empresa. 

Processo sucessório como 

oportunidade de realizar 

mudanças, proporcionar a 

satisfação da família e o 

crescimento da empresa. 

A sucessão é realizada de forma 

interna e confidencial. 

A sucessão é realizada de forma 

transparente e em conjunto com 

um especialista e vários 

stakeholders. 

A sucessão é deixada pela própria 

sorte ou para outro momento mais 

oportuno. 

O fundador toma iniciativa pela 

condução do processo. 
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Insatisfações e desavenças 

resolvidas pelo Direito de Família. 

Insatisfações e desavenças 

resolvidas pelo diálogo e, em 

muitos casos, antecipadas pelo 

planejamento. 

O processo é realizado de forma 

confidencial. 

O processo é realizado de forma 

transparente com o 

consentimento de todos. 

Divisão da empresa e dos demais 

bens do patriarca em partes iguais. 

Divisão de acordo com as 

necessidades e as características 

de cada herdeiro. 

O executivo externo ou o filho 

primogênito, geralmente, é a 

melhor opção para comandar a 

empresa. 

A escolha recai sobre o membro 

pertencente à família 

devidamente preparado. 

As mulheres não têm chances de 

assumir o comando. 

As mulheres competem em 

condições de igualdade com os 

homens. 

Família e gestão amadoras. Família e gestão profissionais. 

Preferência pelos interesses 

familiares. 

Preferência pelos interesses 

empresariais, considerando os 

valores familiares. 

Fonte: elaboração própria. 

 

3.1 PLANEJAMENTO DA SUCESSÃO E O DIREITO DE FAMÍLIA 

 

O planejamento sucessório é pouco valorizado pelo empresariado brasileiro e, 

ainda menos relevante, é o tempo necessário para a sua realização, uma condição 

fundamental para o seu êxito. O período em que se demora a planejar a sucessão 

pode ser desusado para alguns, mas precisa começar antes mesmo de os filhos 

nascerem. 

Geralmente, as empresas familiares possuem, quando há mais de um 

fundador, irmãos, primos ou cônjuges como sócios e, antes da chegada do 
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primogênito, o empresário precisa analisar a possibilidade de o seu parceiro aceitar 

que a próxima geração assuma o comando dos negócios. 

A esposa pode esperar que a empresa seja a ela repassada ou, pelo menos, 

que divida o controle com os filhos e não somente que eles sejam contemplados. 

Caso contrário, pode-se achar no direito de ser a líder e assumir a administração, 

crendo ser mais capaz, por ser a matriarca e por ter mais experiência de vida que a 

prole, desencadeando, assim, intermináveis conflitos familiares. 

O mesmo raciocínio é válido para outros sócios que um empreendedor possa 

vir a ter. Todas as possibilidades que podem ocorrer, no presente e no futuro, 

precisam ser analisadas, discutidas e planejadas entre as partes no estágio inicial 

dos negócios, para que muitos assuntos não resolvidos não surpreendam as partes 

envolvidas ao longo dos anos. Bernhoeft (2002) alerta que, por mais bem sucedida, 

capacitada e competente que seja, dificilmente uma organização empresarial 

consegue resistir, se não possuir um adequado modelo societário. 

O que se percebe, em muitos casos, é a tentativa por parte dos pais de fazer 

o melhor para os filhos, mas a intenção, que inicialmente se parece boa, ao procurar 

satisfazer igualmente a todos, se mostra um enorme barril de pólvora prestes a 

sucumbir e, ao invés de uni-los, os desune. 

O diálogo, o trabalho e o tratamento concedido a cada uma das partes, 

considerando as necessidades, as características e a realidade de cada um, que 

nem sempre são as mesmas e, mesmo que alguém seja mais qualificado do que o 

outro, juntamente com o diálogo, geralmente, se constituíram na melhor solução 

para a perpetuidade dos negócios e a harmonia entre os membros da família. 

A inabilidade do processo sucessório começa pela ausência de planejamento 

quanto à preparação e à entrada da nova geração, além da saída da anterior, 

principalmente em casos citados por Grzybovski, Hoffmann e Muhl (2008) em que o 

fundador falece por morte natural ou acidental ou, simplesmente, deixa de trabalhar. 

Nestes casos, a estrutura organizacional entra em crise, em função do herdeiro e do 

proprietário se relacionarem de forma conflituosa ou pela perda de identidade criada 

ao longo dos anos diante do mercado e dos funcionários (LEONE, 2002). 

Rossato Neto (2003) identifica que os permissionários das bancas do 

mercado público, de Porto Alegre, não se preocupam com o processo de sucessão, 

deixando que esta aconteça de forma natural ou por uma situação inesperada. 
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A principal solução, a fim de evitar essas situações, está, justamente, em 

realizar o planejamento, ressaltado por vários estudiosos como Mosele e Biehl 

(2004), Leone (2004), Tillmann e Grzybovski (2005), Silveira e Biehl (2003), 

Grzybovski, Hoffmann e Muhl (2008), com muita antecedência, mesmo que o 

empresário, no Brasil, não tenha o costume de realizá-lo (LEONE, 2004; TILLMANN; 

GRZYBOVSKI, 2005). 

Leone (2004), também, ressalta que o gestor brasileiro não apresenta o 

costume de planejar a transferência de comando para a próxima geração, e essa 

situação se constitui nas principais causas de conflitos familiares. 

Com o intuito de conhecer a opinião de 33 líderes de famílias empresárias a 

respeito da sucessão em suas empresas, a pesquisadora constatou que os 

entrevistados consideraram que a sucessão é um processo normal a ser realizado, 

mas a sua preparação ainda não foi organizada. 

É preciso, então, aprender a planejar, o que significa realizar pontes de 

diálogo e de negociação com todos os envolvidos na família (KIGNEL; WERNER, 

2007). Os autores explicam que esse processo representa não somente o sonho do 

fundador, mas precisa ser aceitável e exequível para a nova geração, a fim de 

proporcionar a continuidade dos negócios e a realização de mudanças para 

momentos inesperados que possam existir. 

O processo de sucessão bem planejado e realizado com sucesso se constitui 

na viabilização da perpetuidade das empresas familiares calçadistas, estabelecidas 

no Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul e, assim, confirma a transferência de 

comando do sucedido a um membro competente da família (SILVEIRA; BIEHL, 

2003). 

O planejamento do processo sucessório, com antecedência, é importante, 

primeiramente, para não frustrar as expectativas dos herdeiros que necessitam ser 

continuamente motivados e, assim, como ressaltam Grzybovski, Hoffmann e Muhl 

(2008), precisa contemplar aspectos como os investimentos em treinamentos 

adequados ao herdeiro e a sua profissionalização, pois, além de ser capacitado, 

precisa ter um perfil compatível com as necessidades e as situações a serem 

vivenciadas no negócio e, principalmente, para encontrar alternativas ao fundador, 

para que continue na ativa, dê-lhe segurança e diminua as dificuldades e a sua 

resistência em passar o comando para a próxima geração. 
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Para que isso ocorra, o dirigente precisa tomar as rédeas da situação e se 

comprometer com o planejamento, para que a materialização do seu sonho, a 

empresa, não fique ameaçada pelos conflitos familiares (GRZYBOVSKI; 

HOFFMANN; MUHL, 2008). 

O planejamento depende da formação do indivíduo e a família pouco 

influencia este processo. Geralmente, este grupo não trabalha com a ferramenta 

gerencial, e prefere continuar com a rotina e a intuição, por já trazerem segurança e 

confiança, ao longo de muitos anos. Nas raras situações em que é utilizado, fica 

restrito aos pais, que envolvem os filhos nos planos da casa (BOHNENBERGER; 

SCHMIDT; FREITAS, 2007). 

Independentemente da maneira como é utilizado, é imprescindível que o 

dirigente forme o que Leone (2004) chama de conscientização empresarial e 

compreenda que a sobrevivência, em um mercado cada vez mais competitivo, torna 

a sucessão decisiva e o seu planejamento vital, a fim de diminuir os riscos e os 

custos do processo. 

Na empresa familiar em que essas preocupações e atitudes não são 

consideradas, os critérios passam a ser determinados, conforme Grzybovski, 

Hoffmann e Muhl (2008), pelo Direito de Família. 

O problema é que, no momento em que uma empresa familiar passa por 

diferentes gerações, o número de membros aumenta e, mesmo com a formalização 

de contratos que garantam a continuidade da organização e com a assinatura de 

todos os envolvidos, essa medida, por si só, não é suficiente. Apesar de estarem 

sujeitos a eventuais penalidades, alguns de seus integrantes podem surpreender, 

com alguns comportamentos, e acionar a Justiça exigindo reivindicações. 

A complexidade só tem a aumentar, pois a Justiça brasileira é uma das mais 

lentas do mundo e, no período de andamento do recurso, a empresa pode adentrar 

em um período de extremo entorpecimento que, ainda, pode ser agravado pelas 

inúmeras liminares advindas sobre os processos de cada um dos envolvidos e, se a 

família tiver sorte, o caso pode ser julgado depois de algumas décadas. 

Para Garcia (2001), os conflitos societários típicos das organizações 

familiares, raramente, são solucionados por meios jurídicos, pois são inadequados 

para resolver questões que envolvam aspectos emocionais e afetivos. O autor 

valoriza a presença de advogado, desde que ele não venha como camisa de força, 
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especialmente de grupos majoritários sobre os minoritários, mas afirma que essa 

política, algumas vezes, nem mesmo é recomendada por esse profissional. 

Bernhoeft (2002) chama de leviandade, quando alguém imagina que a opção 

pela via legal pode resolver tudo e recomenda cautela para os que estão casados 

em regime de “separação total de bens”, pois não inibe a interferência de genros e 

noras. 

O fato é que o Direito de Família é constantemente citado, como a solução 

para a transição de bens e direitos da primeira à segunda geração, além de ser 

comum um especialista em empresas familiares ouvir fundadores dizer: “só passo a 

minha parte aos meus filhos, quando eu morrer” ou “herança só se recebe depois da 

morte”. 

Em uma revista de grande circulação nacional, em janeiro de 2005, Stephen 

Kanitz escreveu sobre a importância de ter administradores na política nacional, 

como a solução aos mais de 500 anos de atraso do Brasil, em relação ao mundo 

desenvolvido e por nunca ter “um executivo no Executivo”. 

Em várias áreas, inclusive em empresas familiares, precisa predominar a 

presença de administradores especialistas no tema, que antecipem os problemas, 

proporcionem soluções concretas, reestruturem as empresas e preparem a 

perpetuidade desses negócios. 

Por ser neutro, de fora da empresa e sem o conhecimento de nenhum dos 

herdeiros, esse profissional é importante, primeiramente, para que ninguém pense 

que irá favorecer outrem, apesar de que, para os grandes especialistas da área, a 

ética prevaleça, um indivíduo de dentro da empresa, lamentavelmente, pode vir a ter 

esse tipo de pensamento. 

Os gestores precisam evitar realizar o planejamento sozinho, pois é 

fundamental a participação dos membros da família e dos funcionários e, ao mesmo 

tempo, incluir a presença de consultores especializados em sucessão, para que a 

escolha do novo comandante seja realizada com profissionalismo e de acordo com 

os preceitos administrativos (GRZYBOVSKI; HOFFMANN; MUHL, 2008). 

Bernhoeft (2002) justifica, para a realização desse trabalho em conjunto, 

porque um acordo elaborado por um estranho ou imposto pelo fundador e não 

discutido entre os envolvidos não atrai o comprometimento e, consequentemente, a 

tendência é ter vida curta. 
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 Não pode ser deixado para depois da morte do fundador ou, simplesmente, 

após a sua total retirada da empresa, a difícil tarefa de prepará-la para receber a 

próxima geração, por serem necessários outros fatores igualmente importantes para 

a sua realização, como tempo, custos e pessoal capacitado. A política contrária a 

essa, evidentemente, não se torna sustentável, a médio e a longo prazos. 

 Outra dificuldade que pode ocorrer ao seguir com os exemplos explanados 

por alguns empresários é que, quando eles se retiram, os filhos estarão numa faixa 

etária, que fica, pelo menos, entre quarenta e cinquenta anos, mas não, 

necessariamente, ainda continuam à procura de desafios e muitos já começam a 

pensar na estabilidade financeira e no conforto proporcionado pelo cargo a ser 

ocupado, somando a superproteção e aos mimos concedidos à prole sem que 

ambas as perceba. 

 Queiroz (2008) chama atenção para a surpresa que algumas pessoas têm, ao 

tomar conhecimento de que os filhos trabalham em empresas dos pais, sem receber 

salários, pois imaginam que o patrão precisa pagar uma importância, pois se a prole 

não tivesse trabalhando, os honorários seriam pagos a profissionais não familiares. 

 Por mais que trabalhem por amor, realizem o que se espera deles, mesmo 

que os filhos não se dêem conta disso e confundam a figura do patrão com a do pai 

(QUEIROZ, 2008), a empresa precisa conceder um salário condizente com o 

mercado e com as possibilidades do negócio. Caso contrário, se acostumam a ser 

acariciados, tornam-se seres inseguros e dependentes dos frutos gerados pelo 

patriarca. 

 

3.2 UNIDADE DE COMANDO 

 

A principal dificuldade, tanto no processo sucessório quando na partilha dos 

bens, está na tentativa de agradar a todos e, conjuntamente, satisfazer o fundador. 

A herança precisa ser destinada de forma transparente, considerando as 

necessidades de cada um dos membros contemplados. 

A tendência é a de o patriarca dividir o patrimônio em partes iguais, a serem 

destinadas aos filhos, principalmente a empresa, que geralmente é vista como o 

principal e mais valioso componente do “portfólio” dos bens. Essa medida se torna 

delicada, por dois motivos: primeiramente, se torna inviável somar as partes de 

qualquer dos bens e tentar nivelá-los, sem que um dos irmãos fique insatisfeito, 
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principalmente, quando vários familiares passam a ter o mesmo poder de decisão e, 

quanto ao herdeiro mais preparado para comandar os negócios, ele pode não 

aceitar em dividir o controle e, muito menos, a gestão da empresa com indivíduos 

que não possuam a qualificação necessária. 

Ao optar pela pulverização das quotas de forma equânime, o próprio fundador 

está obstinando a gestão e criando futuros problemas, ao invés de propor melhorias 

e sugestões aos já existentes. Conforme, Capelão e Melo (2001), começam, a partir 

desse momento, a surgir vários conflitos envolvendo os familiares que pertencem à 

empresa. 

Bernhoeft (2002) lembra o ditado que ajuda a compreender esta situação: 

“cachorro que tem três donos ou morre de fome ou de excesso de comida”. Para o 

autor, uma empresa que possui vários comandados, em que as decisões 

necessitam de um consenso ou, no mínimo, da maioria, não terá um futuro próspero, 

assim como se torna funesto acreditar que a organização familiar oferece lugar a 

todos os filhos. 

Para que não ocorram brigas pelo poder e na tentativa de satisfazer todos os 

envolvidos, outra solução proposta é estabelecer o revezamento de cada filho no 

cargo a ser desocupado pelo pai. Bornholdt (2005) interpreta essa política como um 

arranjo atenuante com os quais se pode conviver. 

A dificuldade, nessa prática, está no pouco tempo para cada herdeiro realizar 

mudanças e melhorias necessárias, contrariando uma das máximas da 

Administração que valoriza o planejamento a longo prazo e a constância 

organizacional. 

Garcia (2001) explica que essas políticas podem resultar em duas situações: 

alguns irmãos podem ser acusados de favorecimento, além de existirem bens 

insuficientes para compensar os membros da família que não permaneceram na 

empresa, o que requer muita criatividade para propor condições financeiras 

suficientes, assim como viabilizar soluções societárias alternativas. 

Geralmente, o fundador não percebe a importância de estabelecer uma clara 

definição de unidade de comando, pois, enquanto está na empresa, sabe-se quem 

manda, de quem é a última palavra e a quem recorrer no caso de qualquer 

imprevisto (BERNHOEFT, 2002). O autor aconselha ser cuidadoso, a partir da 

segunda geração, para que a liderança não seja dividida entre os herdeiros. Caso 

contrário, as decisões passam a ser lentas, começam as disputas pelo poder e 
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aparecem as facções de preferência entre os aliados ou subordinados dos 

sucessores em disputa. 

O professor da Fundação Getúlio Vargas, Antonio Carlos Vidigal (2000), 

recomenda diversas maneiras de compensar os demais filhos por transmitir à 

empresa, apenas, a um deles, em detrimento dos outros: apólice de seguro de vida, 

bens não relacionados ao negócio, realizar a cisão, retirando os bens imóveis que 

serão destinados aos demais herdeiros que não serão escolhidos como o sucessor 

do pai (esse patrimônio pode ser redirecionado à instituição, garantindo uma receita 

de aluguel aos demais membros), criar ações sem direito a voto, deixando-a para 

aqueles não envolvidos na administração (importante que essa solução proporcione 

alguma garantia de liquidez aos minoritários, por meio da abertura de capital ou de 

um acordo de acionistas que possua uma cláusula a respeito de compra e venda de 

ações). 

A pior das situações é quando a empresa persiste, inclusive, durante a 

realização da sucessão, em manter as formas de autoridade tradicional descritas por 

Weber (1997): o patriarcalismo e a gerontocracia. O primeiro se origina da palavra 

“patriarca” que significa aquele com o título de alto dignitário da diocese que, por sua 

vez, advém do termo “pai”1, entendido como a figura patriarcal possuidora de amplos 

poderes, é o líder supremo da família, todos os membros estão muito abaixo dele e 

a ele devem obediência. Ninguém questiona suas normas e a mulher é considerada 

submissa e obrigada a atender o marido no que for preciso. 

A gerontocracia consiste no governo (a empresa) dos mais velhos. A escolha 

de quem vai assumir o comando dos negócios se dá pela faixa etária. O candidato 

selecionado vai ocupar ou não, formalmente, o cargo, mas continuará sendo o líder, 

mesmo que delegue a função de comando. Há casos em que ainda se acreditam 

que a idade é sinônimo de experiência, de maturidade e de conhecimento profundo 

das tradições. 

Ambos são tipos em que nenhum indivíduo ou grupo assume posição de 

autoridade independente do domínio de um corpo administrativo, cujas funções são 

tradicionalmente fixadas. Na etapa patrimonialista de autoridade, as prerrogativas 

pessoais do líder são muito mais extensas e parte considerável da estrutura de 

comando pode se emancipar do controle da tradição (WEBER, 1997). 

                                                           
1 Neste estudo, a fim de não repetir o mesmo vocábulo, pai e patriarca são usados como sinônimos. 
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No patrimonialismo não há limites entre o que é pessoal e o que é da 

empresa. Em qualquer uma dessas origens de recursos, são gastos de maneira 

indistinta e, ao longo do tempo, o empreendimento se torna um bem do fundador, e 

não somente as suas quotas (ou ações). 

Essa política vai de encontro a um dos postulados, sob o qual as Ciências 

Contábeis estão construídas: da Entidade. A base em que a Contabilidade atua 

significa que o patrimônio da empresa não se mistura com os bens pessoais, e 

ambos estão separados em duas entidades: a organização e o proprietário. 

O terceiro motivo para as empresas familiares tomarem cuidados e façam o 

possível para não burlar esse “dogma” está na rigidez impiedosa do governo nas 

três esferas de poder – municipal, estadual e federal – contra aqueles que insistem 

em contrariá-lo, podendo resultar na prisão dos acionistas, na invasão do prédio 

onde a sede está instalada e na apreensão de documentos, e de computadores, 

além da aplicação de multas altíssimas, afetando, sobremaneira, a situação 

financeira, inclusive, da própria família proprietária que passará a ter o seu 

sobrenome atrelado a escândalos e a desonestidades. 

Outra situação que ocorre, mas não é exclusivo das empresas familiares, é a 

valorização pelo tempo de casa. Funcionários com muitos anos de trabalho, a priori, 

transmitem confiança e segurança ao fundador, mas a questão está em usar esse 

longo período de convivência sempre próximo um ao outro, para esconder os pontos 

negativos. 

Muitos empregados não conseguem mais render como o esperado, e estão 

mais preocupados em garantir para eles, uma vida tranquila pela frente, respaldada 

por uma pessoa de notável respeito no mercado, que não se importa com esse tipo 

de comportamento, e por uma sólida empresa em que ainda pode lhe garantir 

muitos rendimentos. O resultado é a acomodação e a obsolescência, além da 

resistência em adotar novas práticas gerenciais, encontrada em funcionários que se 

fecham em seus departamentos e, assim, poucos se dão conta que eles existem. 

Importante refletir que tempo de casa não significa competência, muito menos 

um diferencial, e a premiação a um indivíduo, considerando o longo tempo de 

trabalho, ao lado do fundador, acaba preterindo um indivíduo em detrimento dos 

outros, em que a direção, nem se dá conta de que existem tantos outros igualmente 

na mesma situação, pois vivem estorvados em seus departamentos. 
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Por outro lado, se usadas astuciosamente, as observações, a intuição, e o 

capital emocional do fundador podem fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso 

de uma empresa familiar, mas ainda não há pesquisa formal que tenha alcançado 

estes tópicos (SHARMA, 2004). 

 

3.3 PREPARAÇÃO DOS HERDEIROS E ESCOLHA ENTRE UM SUCESSOR 

INTERNO OU EXTERNO 

 

É bastante delicado estabelecer critérios e planejar a melhor preparação 

possível ao herdeiro e como escolher um, entre vários candidatos, que esteja 

devidamente qualificado e motivado para substituir o sucedido. A opção por um novo 

comandante pode despertar conflitos, invejas e rancores guardados por muitos 

anos, ocasionando discussões intermináveis. 

Há casos de herdeiros serem escolhidos para comandar os negócios sem que 

se considere a sua vocação e os seus desejos, até mesmo, situações em que nem 

podem se aproximar da cúpula diretiva, muito menos serem ouvidos, nem recebem 

oportunidades para mostrar o seu potencial. 

Além desses casos, há situações em que o primogênito surge como opção 

para a escolha do novo líder empresarial e, juntamente com a exclusão da mulher, 

aparecem como normas enraizadas na cultura organizacional de diversas empresas 

familiares. 

Vários estudos analisam o papel da mulher e a sua exclusão nas empresas 

familiares (GRZYBOVSKI; BOSCARIN; MIGOTT, 2002; PINHO; BERGAMASCHI; 

MELO, 2006; MACÊDO ET. ALL., 2004) e a prioridade concedida ao primogênito 

tido como o candidato ideal ao posto de comandante das organizações (GUEIROS; 

OLIVEIRA, 2000; CAPELÃO; MELO, 2001). 

Gueiros e Oliveira (2000) detectam esta política em uma empresa do setor de 

transporte rodoviário de cargas, que tem como o critério mais citado para a escolha 

do sucessor “ser o filho mais velho”, pois os entrevistados relatam que o fundador 

endossa as suas decisões. Os autores encontram algumas das justificativas para 

que, entre três alternativas, esta seja a que mais contribui para o desfalecimento das 

organizações familiares. 

A partir da primeira das três sucessões, as Indústrias Filizola, a primeira 

indústria nacional de balanças, mantém afastadas dos negócios todas as mulheres 
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da família e os processos de sucessão do cargo de presidente, além da hierarquia 

abaixo dele, são orientados pelos critérios da idade. Um dos entrevistados relata que 

“sempre o mais velho assume a presidência” (CAPELÃO; MELO, 2001). 

Esses casos demonstram uma visão tradicionalista e sustentada desde os 

primórdios da sociedade, marcada pela tradição patriarcal que se reflete nas 

empresas familiares, permeadas pela ideologia de exclusão da mulher do processo 

sucessório e na escolha do primogênito, mas, apesar das mudanças gradativas que 

vêm ocorrendo, todos esses fatos descritos mostram como ainda é consistente essa 

ideia na sociedade contemporânea (PINHO; BERGAMASCHI; MELO, 2006), mesmo 

que os filhos mais novos sejam cada vez mais selecionados como os novos líderes 

empresariais (BETHLEM, 1994). 

Pode parecer axiomático para algumas pessoas que essas políticas são de 

pouco ou de nenhuma eficácia, sendo correto considerar a competência, as 

habilidades e os critérios mais racionais, em detrimento da emoção, para a escolha 

do sucessor, mas a situação não é tão simples quanto parece. 

Na academia, diversos estudos contemplam a importância da preparação do 

herdeiro e como ela precisa ser feita, sendo o fator imprescindível ao sucesso do 

processo de transição (SCHEFFER, 1995), na preservação dos valores familiares 

(MOSELE; BIEHL, 2004; CAMPBELL; HERIOT; WELSH, 2007) e na perpetuação 

dos negócios (LIMA; BORGES; CARVALHO, 2007; CAMPBELL; HERIOT; WELSH, 

2007). 

Na opinião de sucedidos, sucessores e profissionais não pertencentes a 

famílias proprietárias, em sessenta empresas familiares, da Grande Porto Alegre e 

de dez consultores especializados, a principal dificuldade na passagem de comando 

entre as gerações é a capacitação do herdeiro, respaldando forte preocupação com 

o desenvolvimento do futuro líder (SCHEFFER, 1995). 

Ao longo do processo sucessório, o herdeiro, primeiramente, precisa 

demonstrar vontade de trabalhar na empresa da família, posteriormente, necessita 

passar por vários setores da organização, a fim de ter uma visão global, trabalhar 

pelo tempo de que a instituição necessitar e ser submisso às mesmas regras dos 

demais colaboradores, principalmente, em caso de infrações. 

Santana et. all. (2004), descobriram que, em onze empresas estabelecidas na 

cidade de Aracaju, os principais critérios para a escolha do sucessor são o interesse 
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para assumir a posição do sucedido e a aptidão ou a competência aflorada em 

comandar os negócios da família. 

Nos casos analisados por Tillmann e Grzybovski (2005), os gestores revelam 

que o familiar interessado em trabalhar na empresa precisa começar pelo nível 

hierárquico mais baixo, com os mesmos honorários dos demais funcionários e 

conquistar cargos e funções superiores, por capacidade e por méritos próprios. 

O candidato ao posto de principal executivo da empresa precisa de ter como 

características: boa formação educacional de primazia relacionada à área de gestão 

ou de atuação da organização, trabalhar em diversas áreas, ter disciplina, juízo, 

humildade, valores, ética, facilidade de relacionamento, visão estratégica, 

profissionalismo, interesse em aprender, saber ouvir e falar e, de preferência, ter 

experiência profissional fora do negócio familiar, além de vivência no exterior e 

conhecimento de idiomas. 

Para Brockhaus (1994), os seguintes critérios são utilizados frequentemente 

para avaliar se as habilidades de um potencial sucessor são adequadas aos planos 

da empresa familiar: instrução, habilidades tecnológicas, de gerenciamento e de 

finanças. 

O sucessor também precisa ser capaz de preservar os valores morais e éticos 

da família e, ao mesmo tempo, ser conservador, na tomada de decisão e na 

implantação de inovações tecnológicas, no mercado em que a empresa atua 

(GRZYBOVSKI; HOFFMANN; MUHL, 2008). 

Na concepção de Lima, Borges e Carvalho (2007) a escolha do sucessor 

envolve aspectos como a capacidade de liderança, atributos de gestor e o seu 

comprometimento na perpetuidade dos negócios. Além do mais, conhecendo os 

interesses dos familiares, ele tem condições de reduzir os conflitos entre a empresa 

e a família, e administrá-la de forma eficaz (TILLMANN; GRZYBOVSKI, 2005). 

Para Garcia (2001), a educação do herdeiro envolve três importantes 

aspectos: a construção de uma identidade própria; a preparação para exercer a 

função de sócio; e a formação de administrador, caso assuma o comando da 

empresa. 

O fato é que não há um consenso na comunidade acadêmica sobre qual é a 

melhor forma de preparar o sucessor de uma empresa familiar. Bornholdt (2005) 

afirma que existem duas escolas com posições bem formadas e outras mais 

flexíveis. 
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As escolas, com opiniões definidas, se dividem no que diz respeito à maneira 

como o herdeiro precisa de se preparar. Há quem defende a formação dentro da 

empresa (AMAT, 2000; LE VAN, 1999), começando a sua carreira de baixo e 

subindo paulatinamente, para a cúpula, conhecendo, profundamente, o negócio, 

seus produtos, seus processos e seus mercados, além da tomada de decisão formal 

e informal, os funcionários que podem vir a trabalhar sob a sua liderança e a cultura 

organizacional. 

A segunda escola considera que a melhor preparação para o sucessor é 

aquela longe dos domínios familiares, o que pode proporcionar a realização de uma 

carreira em outras empresas, no desenvolvimento de habilidades, sem os costumes 

da família, na ausência de pressão por ser o herdeiro e na aquisição de experiência 

e de conhecimento de outras culturas organizacionais (RODRIGUES, 2002; 

LETHBRIDGE, 1998). 

Cada uma das escolas ou linhas de pensamento apresenta vantagens e 

desvantagens e, na realidade, precisam ser consideradas e analisadas inúmeras 

variáveis e o tipo de processo sucessório a ser implantado em cada empresa 

(BORNHOLDT, 2005).  

Para Garcia (2001), os especialistas defendem que o primeiro quesito para a 

escolha do herdeiro precisa de ser a sua vocação para os negócios, o que facilita, 

demasiadamente, a concepção do sonho compartilhado pela família e, caso ocorra 

de algum deles brilhar mais, merece subir na hierarquia, mas como um executivo e 

não, como filho do dono (KIGNEL; WERNER, 2007). 

Importante que o herdeiro se desvincule da figura do pai, conquiste a 

aceitabilidade dos stakeholders para comandar os negócios, imprima seu próprio 

estilo de gerenciamento, comporte-se como um profissional e não, como um 

membro da família e fique atento a sua preparação como futuro acionista da 

empresa, pois, ao contrário do papel de um ótimo executivo que pode ser aprendido 

nas melhores escolas de administração, fazer parte de uma sociedade requer 

maturidade, experiência e cautela. 

Bernhoeft (2007) afirma que a educação, para assumir o posto de sócio, 

requer demasiada capacitação técnica e comportamental, mas, principalmente, 

reflexões sobre a responsabilidade ao ocupar esse cargo e a sua importância para a 

perpetuidade da empresa familiar. 
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O herdeiro de uma empresa precisa se sensibilizar de que não é uma pessoa 

comum. O seu comportamento, sempre, vai estar em constante observação e, a 

partir do momento em que não corresponda à imagem que a família e o mercado 

procuram manter, pode criar complicações para outros indivíduos, mas todos os 

demais também precisam de assumir esse compromisso (BERNHOEFT, 2002). 

Campbell, Heriot e Welsh (2007) afirmam que a família tem habilidades de 

identificar o desinteresse e o comportamento antissocial, assim como poderes para 

estabelecer punições ou correções ao ofensor, para que ele corrija o seu 

comportamento. Além disso, aquelas que são mais proficientes com essas 

habilidades e quando são transferidas ao negócio, se constituem nas empresas 

familiares com maiores possibilidades de ter sucesso e permanecer sob o seu 

controle. 

Costa (2006) defende a identificação do herdeiro que possua as melhores 

qualidades possíveis para assumir a liderança, mas essas características são 

passíveis de serem demonstradas somente com o tempo e na convivência com o 

sucessor. Outra preocupação, para o autor, está em realizar um trabalho de 

preparação do escolhido junto à família e aos demais interessados, para que o 

aceitem como líder, garantindo forças para a continuidade e a expansão dos 

negócios. 

Esse trabalho é de suma importância, para que os sucessores potenciais não 

sofram dificuldades em estabelecer relações semelhantes e evitar que os atuais 

clientes e fornecedores exijam a presença do titular para controlar a conta deles e, 

assim, cessar, alterar ou ameaçar o processo sucessório e, consequentemente, a 

própria sobrevivência da empresa familiar (MASSIS; CHUA; CHRISMAN, 2008). 

Costa (2006) afirma que a tarefa é realizada com o objetivo de alcançar o 

consenso entre as partes e, para que não haja desconfiança entre os próprios 

herdeiros, além dos acionistas, bancos, fornecedores e funcionários que precisam 

de sentir-se seguros sob o novo comandante. Brockhaus (1994) lembra que, se a 

família não tolerar que um determinado integrante assuma a função de liderança, é 

improvável que o processo ocorra. 

A exposição prematura do potencial sucessor para estabelecer essas 

relações é importante para construir credibilidade dentro da companhia e para que 

ele compreenda a cultura e as complexidades dos negócios (LANSBERG; 

ASTRACHAN, 1994). Se o herdeiro for exposto muito tarde, esses aspectos podem 



 44

fazer falta, impedindo a sucessão de acontecer (MASSIS; CHUA; CHRISMAN, 

2008). 

As experiências adquiridas pelo sucessor, ao longo da sua infância e no seu 

trabalho na empresa junto com o fundador, também, são importantes à sua efetiva 

inserção na administração, contribuindo para a sua aceitabilidade. Ele precisa de ter 

autonomia gerencial, capacidade de analisar sua contribuição para a estabilidade 

futura da organização e assegurar competências reconhecidas para assumir o 

comando (LIMA; BORGES; CARVALHO, 2007). A formação necessita de incluir 

erros cometidos pelo herdeiro, mas desde que administráveis e são melhor que 

ocorram quando podem ser supervisionados, do que no futuro. Kignel e Werner 

(2007) ressaltam que a teoria ensina, mas só a prática educa. 

Sharma (2004) recomenda, para pesquisas futuras, o estudo dos benefícios 

na coleta de tais dados de múltiplos respondentes, provenientes de diversas 

empresas familiares e o uso da psicologia para desenvolver procedimentos que 

avaliem cada uma das características possuídas pela próxima geração, além de ser 

analisada a posse de diversos atributos que levam a um alto desempenho, quanto 

aos aspectos quantitativos e qualitativos. 

A escolha de um dos seus integrantes para administrar os negócios pode 

significar a continuidade da família no comando da empresa e, consequentemente, o 

início de sua perpetuidade. Representa agilidade e flexibilidade no processo de 

tomada de decisão, otimização do sistema de remuneração, possibilidade de um 

treinamento mais extenso, o espírito da família refletido na organização, e o 

sucessor pode manter um relacionamento muito próximo com o sucedido, e vice-

versa, acompanhando-o no início2. Em um das instituições analisadas por Hall e 

Nordqvist (2008), o filho reconhece que, trabalhando perto do pai, pode entender a 

sua perspectiva e obter a sua cooperação. 

Mosele e Biehl (2004) detectam, a partir de uma pesquisa com 32 alunos do 

curso de extensão em Sucessão Empresarial, de uma universidade do sul do País, 

que está surgindo um novo perfil de sucessores diretos, que procuram 

conhecimento, profissionalização e continuidade dos negócios de suas famílias e, 

                                                           
2 Nesse momento, é importante deixar claro que o sucessor é o novo comandante da empresa e que 

os colaboradores devem satisfação a ele. 
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para os autores, esse fato apresenta um promissor andamento, quanto ao 

pensamento e à sistematização na organização familiar. 

Os herdeiros precisam de saber, de forma clara e objetiva, o que é esperado 

deles, qual o seu futuro na empresa, o que as pessoas pensam do seu trabalho, o 

que precisa de ser aprimorado, o que se passa dentro e fora dela, quais seus 

problemas e soluções e qual o cenário do setor de atuação do negócio. A 

transparência se torna um elemento-chave. 

Para Massis, Chua e Chrisman (2008) os critérios para seleção do sucessor 

precisam de ser formalizados, para que outros sócios, sejam eles familiares ou não, 

percebam que o processo é o mais justo possível. 

 Importante que se definam regras claras de sucessão com base na 

negociação, no consenso e nos requisitos básicos do sucessor, para que o fundador 

consiga um substituto à altura, tanto no que diz respeito à capacitação profissional 

para assumir o comando, quanto em relação ao representante da família que 

conhece os seus direitos, seus limites e seus deveres de perpetuação dos valores 

do grupo, de manutenção e de amplificação do patrimônio econômico (CAPELÃO; 

MELO, 2001). 

 A preparação do herdeiro é tão importante, que está diretamente relacionada 

à sobrevivência da empresa familiar (TILLMANN; GRZYBOVSKI, 2005), mas a 

continuidade é confirmada, na concepção de Silva Júnior e Muniz (2003; 2006), 

quando a transmissão de confiança e de poder advém da opção pelo sucessor que 

possuir os três tipos clássicos de dominação, estabelecidos por Weber (1997). E, 

quando esses dois fatores são parciais ou frágeis, os conflitos surgem de forma 

exacerbada. 

Por outro lado, caso algum herdeiro não possua condições de assumir o lugar 

do fundador ou esse desafio vai de encontro com as suas escolhas pessoais e 

profissionais, a tarefa de manter a empresa com as mesmas características e sob 

propriedade exclusiva da família se torna árdua, principalmente, quando a escolha 

do sucessor é, conforme Mendonça et. all. (2007), baseada na confiança mútua e no 

relacionamento pessoal.  

Na primeira opção, ocorre o risco de escolher a nova liderança com 

características semelhantes às do fundador, como nas dezesseis organizações do 

terceiro setor, estudadas por Comini et. all. (2008), em que o processo sucessório é 

conduzido somente pela obrigatoriedade estabelecida pelo estatuto, cujos 
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sucessores teriam, apenas, a atribuição de continuar o trabalho em andamento, ao 

invés de atuar como agentes de mudança. 

A solução em situações em que os herdeiros não demonstram as condições 

adequadas para assumir o comando da organização recai sobre um executivo não 

familiar ou externo da empresa. Ou dependendo da situação, a alternativa a ser 

escolhida recai pela venda do negócio. 

Esta possibilidade reside na facilidade, tanto para recrutar e selecionar um 

executivo devido a determinado perfil desejado, quanto para demiti-lo. Representa, 

ao mesmo tempo, uma renovação no estilo de gestão, mais profissionalizada e 

menos influenciada por relações afetivas. 

O profissional externo pode vir a ser um importante facilitador na condução do 

processo de sucessão, evitando conflitos entre pai e filho, mas Kignel e Werner 

(2007) alertam que, apesar de não estar sozinho na condução da escolha do futuro 

sucessor, o patriarca continua sendo peça fundamental e não deve ficar ausente 

nesse momento. 

O executivo externo precisa de motivar os funcionários; ser neutro nas 

decisões sem tender para nenhum dos interessados na empresa; chegar ao 

consenso diante dos stakeholders a respeito de assuntos como planejamento 

estratégico; atividades a serem desempenhadas e prestação de contas dos 

resultados; unir as várias facções; trabalhar diretamente na organização e conhecer 

sua realidade; pesquisar o mercado; ser claro, objetivo e aberto a sugestões; e 

fortalecer os valores familiares. 

Quanto à sua pessoa, o comandante precisa ter humildade, disciplina, 

honestidade, caráter e transparência. Pode parecer muito, mas essas características 

e atitudes são impreteríveis para o bom andamento dos negócios da família e, 

consequentemente, no alcance de sua perpetuidade que se constitui no maior 

objetivo das empresas familiares. 

Mesmo diante desse dilema, a empresa precisa de tomar cuidado redobrado, 

mesmo que encontre um profissional externo mais competente e habilidoso que o 

sucessor interno, por dois motivos: primeiro, porque a mudança de comando para 

um estranho se constitui num momento crucial. Substituir o fundador, que é 

reverenciado e respeitado por vários dos stakeholders, capaz de assegurar a união, 

a cultura e os valores da família, é tão complexo para um herdeiro quanto para um 

executivo não familiar. 
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Mais importante do que o histórico, o currículo, a experiência e as conquistas 

obtidas anteriormente, é a capacidade do profissional externo em se engajar nos 

anseios e na cultura familiar, o que se constitui em um pré-requisito básico, mas de 

suma importância ao sucesso nesse tipo de organização. Outra preocupação, 

inicialmente, que ele precisa ter, principalmente, quando for trabalhar junto aos 

membros da família, é o que Ricca (1998) chama de sensibilidade política, para ter 

segurança de que é possível inovar e preservar os valores organizacionais. 

Hall e Nordqvist (2008) compartilham a ideia de que, sem a competência 

cultural, por melhores que sejam as suas qualificações formais, a sua experiência ou 

as relações entre os familiares, o profissional tende a trabalhar de forma menos 

eficaz. O executivo externo precisa de mostrar sensibilidade quanto aos valores, às 

normas, aos objetivos da família, ao que ele diz e faz e precisa de compreender os 

reais motivos que o levaram a estar no negócio, pois são continuamente criados e 

recriados com o passar do tempo em processos de interação social e de 

comunicação no âmbito pessoal e empresarial. 

A razão disso é que as famílias proprietárias, estudadas por Hall e Nordqvist 

(2008), adotam significados e objetivos que vão além da simples obtenção de lucro e 

da eficácia organizacional. Um desses aspectos reside na perpetuidade dos valores 

e das normas familiares. Nas empresas, onde os executivos sabem agir de forma 

eficaz, independentemente de serem externos ou internos, reconhecem e se 

comportam, de acordo com os preceitos de seus integrantes. 

A pesquisa demonstra que os proprietários que contratam executivo externo 

da família procuram, basicamente, uma competência formal, constituída por 

treinamentos, por experiências e por uma educação concludente. A compreensão 

cultural não apresenta ser um dos critérios de seleção em nenhuma das empresas. 

Outra constatação dos autores em uma das organizações pesquisadas é a de 

que a contratante destaca a tradição familiar em gerenciamento do executivo 

externo da família, como fator imprescindível nas suas condições de trabalho, mas, 

com exceção desse caso, nenhuma medida se fez presente com o intuito de 

assegurar a compreensão do profissional a respeito da realidade específica do 

negócio, sob essa propriedade. 

A complexidade reside, considerando a concepção da família, em que a 

chegada desse estranho, para cuidar dos negócios, significa abandonar o controle 

de algo que representa um valor afetivo que vai mais além do econômico e, apesar 
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de existir mecanismos que estabeleçam os limites de atuação e de 

acompanhamento do contratado, não há como negar que esse sentimento 

representa uma ameaça (GARCIA, 2001). 

Independentemente de o profissional adentrar em um momento de perda por 

parte da família, substituindo uma figura que é vista como herói (GARCIA, 2001), ou 

em uma situação de crise financeira, familiar ou política, para o autor, é normal que 

os seus membros não estejam preparados para discutir com o executivo sobre as 

suas perspectivas e que não definam, exatamente, o papel do contratado. Nas 

empresas estudadas por Hall e Nordqvist (2008), eles não consideraram expor seus 

valores, expectativas e objetivos. 

Mesmo vivendo essa situação, a família precisa de preparar, previamente, a 

área em que o profissional vai trabalhar, acompanhar de perto a sua integração nos 

negócios, pois sempre existe o risco de ser rejeitado pelos funcionários,  definir com 

precisão quais as tarefas e os resultados que são esperados, e garantir que ele não 

assuma os problemas e as responsabilidades que precisam de ser dos seus 

membros (RICCA, 1998). 

Caso contrário, se ele perceber esse despreparo da família pode tomar as 

seguintes atitudes: resolver as dificuldades, normalmente se afastando, pois o 

profissional externo, na concepção de Garcia (2001), tem menos tolerância às 

frustrações que repercutem em dificuldades na sua carreira e sabem melhor o que 

querem, mesmo que o fundador resista mais a esses executivos. 

Pode também aproveitar, inconscientemente, e ganhar com isso, negociando 

honorários acima do razoável para a empresa ou para os familiares, dando início a 

uma administração que estabelece regras que, normalmente, não são aceitas pelos 

sócios (GARCIA, 2001). 

O famoso chavão “carta branca”, enfatizado inúmeras vezes com tanto afinco 

pelo executivo, significa para Bernhoeft (2002), apenas ter o poder e estar nele, mas 

não sê-lo, o que também é corroborado por Garcia (2001). É algo que vai além do 

que se exige, está relacionado às suas características pessoais e não pode ser 

transferido ou delegado, é resultado de muito empenho e a sua preservação requer 

atenção redobrada (BERNHOEFT, 2007). 

Há, também, outras facilidades, mas, no que concerne à perda do executivo 

que pode ser seduzido por outra proposta ou se retirar por já possuir outro trabalho 

ou caso prossiga na instituição pode descaracterizar a cultura familiar e 
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organizacional, além de dificultar o alinhamento dos interesses de ambos os grupos, 

o que pode ser fatal em se tratando de empresa familiar. 

Outro risco possível é o executivo acreditar que, apenas por ter a confiança 

da família em assuntos pessoais, seu cargo está garantido, sem considerar sua 

competência técnica e a continuidade da empresa (KIGNEL; WERNER, 2007). Os 

autores recordam que o contrato de trabalho do profissional externo o responsabiliza 

para com os negócios e não, com os seus membros e, apesar de estar, 

hierarquicamente, acima deles, na realidade, sempre vai ficar subordinado à 

propriedade familiar. 

O executivo, também, precisa tomar partido, primeiramente em definir se o 

empregador é a pessoa física ou a pessoa jurídica, qual o plano de carreira 

englobando os limites e a sua ascensão hierárquica e, principalmente, analisar se os 

valores organizacionais e os seus são compatíveis entre si (KIGNEL; WERNER, 

2007). O profissional só deve obter sucesso, se tiver integrado à cultura empresarial 

(RICCA, 1998). 

Donnelley (1967) cita alguns dos problemas enfrentados pelo administrador 

que trabalha numa empresa familiar: compreender a contribuição oferecida pela 

família para o fortalecimento da companhia a longo prazo, analisar as debilidades 

organizacionais e colocar em prática diretrizes de controle gerencial com o intuito de 

restringir esses problemas. 

Se houver acomodação ou não efetuar as mudanças necessárias, 

prontamente pode ser considerado pela empresa como despreparado para a função 

(GARCIA, 2001). Para o autor, ele não precisa esperar que alguém o informe do que 

deve ser feito e, sim, precisa de tomar iniciativa para dominar os negócios, conhecer 

a história da organização e da família, compreender seus valores e também o 

mercado, os produtos ofertados e os processos, além de estabelecer as normas do 

que deve ser cumprido e manter distância dos funcionários mais antigos que 

dominam todas as operações. 

O segundo cuidado que precisa ser considerado diz respeito ao herdeiro que 

já conhece os valores, a cultura e os costumes da família e da empresa, assim, 

poderá preservá-los e conciliá-los, além de passar mais tranquilidade e confiança 

para seus familiares. Castro, Morais, Crubellate (2001) alertam para as mudanças 

radicais na cultura organizacional e que podem se limitar somente à substituição dos 

membros com relação de parentesco por gestores profissionais. 
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O fato é que o profundo conhecimento da cultura, das tradições e dos valores 

praticados, defendidos e valorizados por seus antepassados e, juntamente, com 

habilidades e competências que demonstram nos negócios, se constitui no principal 

diferencial que os membros da segunda geração possuem diante dos executivos 

profissionais. 

 

 3.4 FUNDADOR 

 

Importante que os estudos sobre empresas familiares contemplem o fundador 

como idealizador do negócio, o elemento-chave para entender as particularidades 

dessas organizações, a influência que exerce sobre a cultura institucional e a 

identidade, muitas vezes confusa, entre o empreendedor e a sua obra (CARRÃO, 

1997). Cabe, também, compreender, como surge no indivíduo, o ímpeto e o desejo 

para ser dono de um negócio (PAPA; LUZ, 2008). 

As organizações familiares surgem em decorrência de inúmeros motivos que 

fazem com que o fundador crie seu próprio empreendimento: demissão do emprego 

anterior; percepção de que, abrindo um negócio, pode garantir seu sustento; 

conhecimento de alguma tecnologia que pode-se transformar em uma importante 

vantagem competitiva; oportunidade de realizar o sonho de ter sua própria empresa 

e, em alguns casos, se afastar de parentes sem competência ou por ter um membro 

da família com boa condição financeira para ser seu sócio. 

No início, o fundador, muito deles imigrantes, trabalha praticamente sozinho, 

faz as vendas, assina contratos, realiza cotações, agenda as compras junto aos 

fornecedores, negocia duplicatas que ainda tem a receber, faz o controle do contas 

a pagar e a área contábil se torna mais complexa, podendo o empreendedor se 

intrincar com o Fisco3, pela simples junção de assuntos pessoais e profissionais. 

Quando o empreendedor dá indícios de que não consegue administrar 

sozinho o volume de atividades da sua empresa, sente a necessidade de recrutar 

pessoas para auxiliá-lo. Em muitos casos, preferem contratar familiares, pois 

                                                           
3 Donnelley (1964) comenta que dois banqueiros de Chicago afirmaram serem “os sistemas 

contábeis” e “a presteza em agir com vistas a corrigir um curso de ação quando os custos se 

apresentam excessivamente altos” as principais diferenças entre as empresas familiares bem e mal 

sucedidas. 
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acreditam que são indivíduos de sua total confiança em detrimento de sua 

competência para o exercício dos cargos nos quais são alocados. 

É normal a esposa do fundador assumir as finanças da empresa por ser uma 

área complexa e estratégica e os filhos trabalharem desde cedo e, na maioria das 

vezes, iniciarem em períodos de férias escolares, ajudando como podem nas tarefas 

rotineiras (FEDERICO; BARBOSA, 2001). 

Com o crescimento do negócio, a ascensão social, o trabalho pesado, as 

enormes dificuldades que surgem diariamente e, muitas vezes, contando com ajuda 

de apenas alguns dos seus familiares mais próximos, o fundador passa a ter um 

apego demasiadamente sentimental ao patrimônio, produzindo aversão à divisão da 

propriedade, mesmo que possibilite à empresa crescer. 

A concentração de propriedade é uma característica relacionada às empresas 

familiares brasileiras, como lembra Gorgati (2000). Com a diluição das participações 

acionárias após a abertura de capital, as famílias se negam a perder o controle 

sobre os negócios que formam a fonte de seu sustento, representa uma paixão, uma 

missão, um objetivo de vida (QUEIROZ, 2008). 

Caso a empresa prossiga sob controle familiar, a sua continuidade fica 

condicionada à capacidade de seus dirigentes de escolherem os sucessores, 

prepará-los adequadamente para o desempenho das funções e, principalmente, 

deixá-los longe de conflitos que envolvam a transição nesse tipo de negócio. 

Os conflitos de interesses devem ser administrados, de forma a não afetar a 

continuidade da empresa e, ainda, oferecer aos sucessores um ambiente de 

harmonia para desenvolver suas atividades e implantar mudanças que, porventura, 

se fizerem necessárias, já que, normalmente, esses procedimentos criam algum tipo 

de alteração na forma de conduzir os destinos da organização (KLEIN, 2001), além 

da qualidade do relacionamento entre o líder e o herdeiro ser um aspecto crítico no 

processo da sucessão (BROCKHAUS, 1994). 

Kellermanns et. all. (2008) e Tàpies (2004) ensinam que, conforme os 

fundadores de empresas familiares envelhecem, a tendência é que eles fiquem, 

naturalmente, menos inovadores e arriscados, não apresentem a motivação 

suficiente para assumir novos riscos e a energia necessária para dar um novo 

impulso revitalizador às estratégias e, ao mesmo tempo, pelo menos a priori, se 

mostram contraditórios, pois tornam mais focalizados em temas, como a 
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manutenção da riqueza familiar e, consequentemente, reduzem seu comportamento 

empresarial. 

O conjunto dessas quatro circunstâncias adversas torna a empresa resistente 

à mudança, incapaz de inovar e, consequentemente, começa entrar em decadência. 

Como explicam Grzybovski, Hoffmann e Muhl (2008), quando o fundador não 

proporciona aos herdeiros uma organização profissionalizada, os sucessores têm 

pouco a fazer e a tendência é dos negócios familiares desaparecem, logo depois do 

seu afastamento. Para Garcia (2001), os descendentes são, constantemente, 

acusados de desfazer o que foi construído, mas, muitas vezes, essa destruição já 

começa na própria geração que cria o negócio. 

Um dos momentos mais delicados nas empresas familiares é dos problemas 

deixados pela administração anterior e repassados aos descendentes a 

responsabilidade para resolvê-los. Carrão (1997) compartilha a recomendação de 

que as divergências existentes ao longo do processo de sucessão devem ser 

solucionadas na transição entre a primeira e a segunda geração, para que não se 

transfiram às parentelas subsequentes. 

Essa situação advém das características apresentadas pelo fundador, que 

são citados por Garcia (2001): são pessoas intuitivas e emotivas, figuras complexas 

que são vistas, ao mesmo tempo, como aventureiros e desajustados, benfeitores e 

exploradores, gênios e loucos e, principalmente, porque têm, como método de 

gestão, a intuição em detrimento do planejamento, pois acreditam mais em si do que 

nos outros, tornando-se, muitas vezes, prepotentes. O autor explica que eles tendem 

a ser centralizadores, fazem da empresa seu “brinquedo” predileto, o qual não 

gostam de dividir com ninguém e a tratam como um filho. 

O fundador tem o seu empreendimento como algo próprio, sob o seu total 

controle e, provavelmente, por esse motivo, apresenta dificuldades em 

descentralizar as atividades, o que limita o crescimento da empresa em função de 

suas características pessoais, perdendo, assim, diversas oportunidades de negócios 

(CARRÃO, 1997), além de ele próprio se tornar vulnerável diante da sociedade pela 

dimensão de suas realizações de modo a influenciar, por muitas vezes, toda uma 

comunidade (PAPA; LUZ, 2008). 

Queiroz (2008) enfatiza que o fundador administra os negócios com base na 

intuição, seguindo seu feeling, controlando apenas os extratos bancários, auditando 

o volume de dinheiro que entrou e saiu de sua conta corrente, e são raros os casos 
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concretos de empreendedores de pequenas e médias empresas familiares 

brasileiras que utilizam ferramentas contábeis e financeiras para conhecer a 

rentabilidade dos negócios, a margem de lucro de cada produto e a capacidade de 

pagamento das dívidas. 

A autora lembra, também, que, quando os planos não são discutidos com 

outras pessoas e as decisões são tomadas unilateralmente ou, simplesmente, 

quando o dono trata o funcionário como um filho, dificilmente atrai o 

comprometimento necessário e consegue exigir que os empregados ajam como 

profissionais. 

Contribui também, mesmo que seja de forma indireta, além de terem que 

enfrentar vários outros fatores que fogem do escopo desta Pesquisa como carga 

tributária, estrutura governamental rígida e estática e dificuldade de acesso a 

financiamentos, principalmente, o micro e o pequeno empresário, têm que lhe dar 

com o pouco ou nenhum conhecimento em administração de empresas. 

O perfil empreendedor está entrelaçado ao proprietário, mas não tem a 

convicção da importância da profissionalização e da sucessão com o intuito de 

perpetuar seu negócio (BUIATTI; GONÇALVES; SHINYASHIKI, 2008). Geralmente, 

a empresa familiar não se sustenta a longo prazo sem que o fundador reconheça 

que, também, precisa de ser empresário. 

Este indivíduo tem como perpetuar a organização dada a sua preparação 

acadêmica e prática e suas características profissionais e, para Comini et. all. 

(2008), não, necessariamente, é a pessoa que começa o empreendimento, mas 

consegue transformá-lo, implantando ferramentas gerenciais importantes como a 

profissionalização da gestão, a racionalização dos processos e as políticas de 

captação de recursos. 

O empreendedor é aquele que consegue enxergar situações oportunas onde 

poucos conseguem, mas dificilmente propicia a continuidade dos negócios para as 

gerações seguintes. Como diz Bethlem (1994), a grande virtude da primeira geração 

é o senso de oportunidade e não, a competência gerencial. 

Antes de tudo, o fundador é empreendedor, diz Papa e Luz (2008) e, em 

alguns casos, para Carrão (1997), os papéis de empresário e empreendedor se 

misturam na mesma pessoa, tornando difícil identificá-los. Apesar das diferenças, a 

autora afirma que ambos apresentam características em comum, como motivação 

para o trabalho árduo, ambição por crescimento pessoal e profissional e gosto pelo 
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risco. Ambos os tipos são personagens essenciais da consolidação institucional e do 

desenvolvimento organizacional de seus empreendimentos, mas, por outro lado, não 

são eternos (COMINI ET. ALL., 2008). 

Bauer (1993) apud Leone (2002) explana que o empreendedor-empresário é 

um “homem de três cabeças”: uma parte é de um Homo Economicus interessado 

pelos resultados da empresa; outra parte é de um Homo Politicus que, como todos 

os homens políticos, procura consolidar o poder ou, no mínimo, conservá-lo; e um 

Pater Familias que tenta ajudar, de qualquer maneira, seus filhos. 

O Prof. Miguel Gallo afirma que em determinado momento, a empresa familiar 

se depara com a chamada tríplice coincidência de circunstâncias adversas: a 

maturidade do negócio, o declínio das capacidades diretivas da organização e a 

duração de vida do fundador (GARCIA, 2001). 

No primeiro item, as vendas que garantiram o sucesso nos primeiros anos 

entram em declínio, por diversos motivos que possam vir a ocorrer. No segundo 

caso, a equipe de direção se torna envelhecida juntamente com o líder, perdendo a 

dinâmica e a flexibilidade necessárias, consequentemente, a empresa se torna lenta 

e contrária a mudanças. E, no último momento, as necessidades, as motivações e 

as capacidades do fundador já não são mais as mesmas. 

Quando confrontado por essas situações e ao ser questionado em passar o 

comando do negócio à geração seguinte, geralmente, a primeira reação do fundador 

perante a sucessão familiar é achar que vai morrer e deixar sua empresa a deriva e 

assim, faz de tudo para bloquear qualquer tentativa de implantação da transição. 

 Federico e Barbosa (2001) ensinam que a sucessão é conhecida por muitos 

gestores como o momento final de suas responsabilidades para com os negócios, e 

o seu planejamento significa o início de sua retirada, fato que desagrada o 

empresário e, também, a seus clientes, empregados e fornecedores. 

 Para Queiroz (2008), por trabalhar tanto a vida toda, o fundador tem tudo o 

que sempre quis e, por isso, valoriza o trabalho, mas não compreende como viver 

sem se sentir útil, além disso, não tem motivação para parar de fazer o que mais fez 

ao longo de anos. A autora lembra que, enquanto muitas pessoas querem se 

dedicar mais à família, ele tem o privilégio de empenhar-se ainda mais e, 

concomitantemente, mantém uma convivência bem próxima com os seus familiares 

que trabalham com ele. 
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Quando comparadas a executivos de empresas não familiares, observa-se 

que o mandato de líderes nos negócios familiares é mais longo, de acordo com 

Sharma (2004) que cita pesquisas como a de McConaughy (2000) que, a partir de 

uma amostra de negócios americanos, observou que a posse do comandante 

dessas organizações dura muito mais tempo, chegando a ser quase três vezes mais 

longa que aqueles (17,6 anos versus 6,43 anos). 

 O mais importante, para Brockhaus (1994), é como o fundador reage, quando 

se depara por duas situações opostas (continuar ou se retirar) que são vitais para a 

continuidade dos negócios. O autor afirma que a escolha entre a decisão mais 

delicada para a empresa ou para a família se torna uma decisão ética muito difícil a 

ser enfrentada por muitos estabelecimentos familiares e por seus proprietários. 

Quando se analisam as empresas familiares, tem-se a consciência de que 

ninguém é eterno e que um dia, o responsável pela criação do império, tem que ser 

substituído cedo ou tarde e, no seu lugar, tem que escolher um sucessor altamente 

capacitado que assuma o desafio de manter ou aperfeiçoar cada vez mais os 

negócios (FEDERICO; BARBOSA, 2001). Afinal, chegado o momento, toda a 

preparação do herdeiro, da organização e da família, será um fracasso, se a pessoa 

que ostenta o poder resiste a deixar o seu cargo e atrasar a sucessão (TÀPIES, 

2004). 

Mosele e Biehl (2004) afirmam que podem ocorrer casos de pequenas 

empresas e, até, de grandes conglomerados serem desmantelados pelo simples fato 

de o fundador não ter-se adequado a tempo diante de uma realidade inquestionável 

de envelhecimento. Cabe, exclusivamente, a ele decidir como perpetuar o 

sobrenome da família, em que período e quem é o responsável em ocupar o seu 

cargo no comando dos negócios da família. 

Por outro lado, Sharma (2004) expõe pesquisas efetuadas por Anderson e 

Reed (2003) e Anderson, Mansi, e Reed (2003) que revelam indicadores eficientes, 

alcançados pelo fundador em termos de rentabilidade, de contabilidade, de 

desempenho de mercado e custos de dívidas, em empresas familiares. 

Importante ressaltar que a sucessão familiar precisa de ocorrer, quando o 

fundador ainda se encontra vivo, pois é a única pessoa, pertencente à empresa, que 

todos respeitam, escutam e obedecem, e precisa de ser realizada de tal maneira 

que o satisfaça. 
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Além disso, como ensinam Ferreira, Lourenço e Oliveira (2008), a sua retirada 

repentina pode representar uma ruptura com a velha ordem, acompanhada de 

angústia e de medo, uma vez que os empregados temem abandonar a segurança e 

o conforto, proporcionados pela estrutura antiga, pois, no caso de o processo ser 

realizado pelos seus herdeiros, podem ser desencadeadas muitas transformações e 

conflitos de interesse, principalmente, se os valores introduzidos pelos sucessores 

se confrontarem com o contexto simbólico-cultural construído pelos membros 

organizacionais juntamente com a primeira geração. 

Ferreira, Lourenço e Oliveira (2008) identificaram, sob a perspectiva 

simbólica, a repercussão da morte do fundador sobre a cultura organizacional em 

duas organizações familiares. Verificaram que o sistema simbólico pode desenvolver 

um controle mais intenso sobre os seus membros do que as normas e os 

procedimentos, uma vez que enfatiza os aspectos emotivos. 

Além do mais, os indivíduos recorrem à sua memória organizacional, com 

intuito de garantir a coesão da identidade empresarial formada a partir dos valores 

do fundador. Os empregados não confiavam na capacidade da nova liderança em 

direcionar e em proporcionar a continuidade da empresa e esse sentimento foi 

visível, inclusive, por atores externos. 

 Enquanto que, em uma empresa a resistência dos funcionários foi unânime, 

na outra, ela se deu somente com alguns empregados, principalmente, os mais 

antigos, que apresentavam dificuldades em aceitar que “aquelas crianças” são agora 

os dirigentes que comandam a empresa. Para eles, “as coisas deveriam continuar 

como eram antes” (FERREIRA; LOURENÇO; OLIVEIRA, 2008). 

Papa e Luz (2008) alertam que o processo sucessório não ocorre sem tensão, 

problemas e sofrimento, pois significa a ruptura ou, pelo menos, a diminuição da 

influência dos diversos aspectos simbólicos e imaginários criados pelo fundador e 

vivenciados pelos membros da organização. Esse momento se inicia quando a 

segunda geração adentra a organização, sem nunca ter sido dada a importância a 

um plano de sucessão. 

A realidade é que no Brasil, o empresário, geralmente, não planeja a 

transferência de poder e é, justamente, nessa ausência de planejamento que se 

originam as principais causas de duelos familiares (LEONE, 2002). A autora alerta 

para o equívoco em confiar que a família deve se entender, simplesmente por serem 

familiares os seus integrantes, e esta ilusão continua decepcionando os fundadores. 



 57

Kignel e Werner (2007) alertam que o planejamento, também, precisa de ser 

elaborado nos casos em que não há brigas, ou somente, algumas discussões. Os 

pesquisadores afirmam que não têm como acreditar que a convivência pacífica atual 

vá ser herdada pela próxima geração, quando ela assumir o comando dos negócios. 

Muito pelo contrário, enquanto que os empreendedores representam, geralmente, 

um único núcleo familiar, cada sucessor constituirá sua própria família e crer que 

tudo continuará a ser como antes é, no mínimo, ingenuidade. 

É muito comum o fundador não planejar a transição do comando dos 

negócios, por crer que a sua permanência é eterna. Comini et. all. (2008) explicam 

que essa ausência de planejamentos representa a fonte das principais causas de 

conflitos, juntamente com o início da empresa, estando adormecidos ao longo de 

vários anos, deflagrando-se em momentos que, sem perceber, o líder precisa de 

deixar a gestão por motivos cronológicos, de cansaço ou por desejar novos desafios. 

A resistência em sair do poder, transferir-se ao conselho de administração ou 

se afastar da empresa, direcionando-se a outras atividades, é a primeira causa de 

conflito no processo sucessório, de acordo com Comini et. all., 2008. Os autores 

explicam que o fundador acha que, sempre, é cedo demais para tocar no assunto, 

mas isso se deve ao medo de ter o seu sonho destruído ou ver que a cultura 

organizacional não reflete mais a sua alma e seu caráter. Ou acredita que o tempo 

se encarrega de solucionar esse problema, naturalmente (GARCIA, 2001). 

Para Tàpies (2004), o fundador tem temor em perder o patrimônio por uma 

má gestão de seu sucessor, medo de não ter nada o que fazer depois de se retirar, 

pensa que o herdeiro ainda não está preparado e que não consiga mais obter o 

reconhecimento e o respeito tão duramente conquistados da sociedade, mas o 

pesquisador alerta que, mesmo que ele esteja certo, o atraso na sucessão prejudica 

as futuras oportunidades da empresa que podem acarretar sérias consequências, 

fruto de problemas sucessórios mal resolvidos (GUEIROS; OLIVEIRA, 2000). 

Por trás disso, de acordo com Tillmann e Grzybovski (2005), muitos 

fundadores são experts em tomar inúmeras decisões, mas são despreparados para 

lidar com aspectos emocionais que envolvam a sua própria sucessão na direção dos 

negócios familiares. 

Caso a decisão seja a de realizar, em algum momento, a sucessão familiar, 

os preparativos devem começar com bastante antecedência, pois o procedimento 

dura, pelo menos, de 2 a 4 anos, e conforme os ensinamentos de Casillas, Vázques 
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e Díaz (2007), transferir a propriedade e a administração dos negócios requer certo 

tempo de amadurecimento e preparação, como no caso de herdeiros que, ainda, 

estão entrando na empresa. Além disso, ao apressar o processo, os riscos 

aumentam demasiadamente. 

Entre as várias soluções ao imbróglio em que o fundador se depara, uma das 

alternativas está na ajuda de torná-lo mais ciente de si próprio (HALL, 1986; 

KAPLAN, 1987; ZALEZNIK; KETS DE VRIES, 1985). Outro caminho pode ser o de 

incentivar o membro sênior a deixar o velho empreendimento e começar outro e, 

assim, ao invés de tentar mudar a si mesmo, ele pode continuar a ser um pioneiro, 

mas em uma nova fronteira (BROCKHAUS, 1994). 

Os fundadores podem ser deslocados para alguns dos órgãos de governança 

corporativa, e precisam continuar a ser a imagem da empresa perante o mercado, 

em casos de eventos, de solenidades, de premiações ou até em situações 

delicadas, como nas autuações por parte do governo. 

Para Carrão (1997), as pessoas, com características empreendedoras, são 

motivadas por novos desafios e, devido a isso, é normal que, após determinado 

estágio de suas vidas, se dediquem a atividades sociais e políticas, dessa vez mais 

entusiasmadas, por darem a sua contribuição à sociedade. 

É possível, ainda, acompanhar os passos do sucessor, ensinando-o, 

interferindo quando achar conveniente e ajudando-o quando se encontrar em 

apuros, até que obtenha a autoconfiança necessária para administrar o negócio, ao 

invés de ele iniciar implementando mudanças radicais e desestabilizar a empresa. 

Para Queiroz (2008), à medida que os filhos aprendem e começam a assumir 

responsabilidades, o fundador se retira aos poucos do dia-a-dia, podendo atuar, 

também, mais no planejamento estratégico, até que eles estejam capacitados para 

administrar a empresa, quando situações contingenciais aparecem, pois, aposentar-

se em definitivo não faz parte dos seus planos. 

Não quer dizer que quando terminar a sucessão, o herdeiro escolhido irá 

diretamente tomar o lugar do sucedido. Esse momento, se assim a empresa desejar, 

pode ser deixado pra outra ocasião mais oportuna. O importante é que o fundador e 

seus familiares cheguem a um acordo em prol de suas vidas e dos seus negócios, 

continuem respeitando e valorizando o membro sênior e, caso qualquer contingência 

aconteça, pelo menos, o caminho já vai estar construído com o consentimento de 

todos. 
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Transcender à figura do fundador e se preparar para a dinâmica sucessória, 

que é lenta, apoiando-se no empenho e objetivos da família, se torna um desafio 

ímpar para as empresas familiares. 

 

3.5 RELAÇÃO ENTRE PAI E FILHO NAS EMPRESAS FAMILIARES 

 

Os herdeiros de empresas familiares estão predestinados a carregar um fardo 

que os acompanhará para o resto de suas vidas: o estigma de serem os filhos do(s) 

dono(s). Essa reputação pode ser alterada pelo próprio descendente, mas a tarefa é 

árdua e, muitas vezes, se constitui numa corrida sem linha de chegada. 

Tudo começa antes mesmo do seu nascimento, quando o futuro herdeiro já 

possui uma grande responsabilidade: administrar o patrimônio construído pelo pai. 

Durante a sua infância, diversos stakeholders começam a monitorar, atentamente, o 

seu comportamento, seus gostos, sua índole, sua aptidão para o negócio e realizam 

comparações que são inevitáveis com o patriarca, quanto aos aspectos físicos, 

emocionais, intelectuais e culturais. 

Mesmo quando ainda é somente uma criança, o herdeiro observa o patriarca 

receber elogios e condecorações, obter resultados respeitáveis frente à gestão do 

negócio, ser admirado pelos funcionários e acompanha o crescimento de um império 

empresarial. Bernhoeft (2007) ressalta que esse sucesso já é um peso e estigma, e 

que ser oriundo de pais brilhantes não é fácil, mesmo que o fundador, 

conscientemente, não exerça qualquer pressão. 

Ao longo de sua vida, a impressão é a de que algumas pessoas querem 

predestinar o herdeiro para que, no futuro, administre a empresa e, assim, começa a 

receber tudo o que o patriarca nunca conseguiu ter na infância e na adolescência. 

Deixa ser moldado da sua forma e semelhança, para que confie nessa promessa e 

aprenda que o negócio é a única opção vocacional que possui. Estuda e se prepara 

das mais diversas maneiras, apresenta o mesmo sonho da primeira geração e ajusta 

sua vida, de acordo com o estabelecido. 

Por atitudes como essas, Bernhoeft (1989), afirma que muitos não conciliam a 

vida profissional com os papéis de marido e de pai e, apesar de conquistarem o 

reconhecimento perante a sociedade, são vistos pela família por suas imperfeições. 

A primeira delas diz respeito ao treinamento do herdeiro como sucessor. O 

pai constrói a empresa, mas, equivocadamente, se esquece de analisar um dos 
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fatores determinantes da continuidade do negócio familiar: a preparação do herdeiro 

como futuro líder (SILVEIRA; BIEHL, 2003). 

A preparação do sucessor depende das habilidades e, também, da 

disponibilidade de tempo do fundador. Mesmo os poucos que possuem talento para 

esse desafio, justificam não ter liberdade e energia para administrar a empresa e, 

tampouco, ensinar o filho (GUEIROS; OLIVEIRA, 2000). 

A solução encontrada é enviá-lo para algumas das melhores escolas de 

negócios do mundo e, juntamente com o acesso a inúmeros veículos de 

comunicação como a internet, ao conhecimento de várias ferramentas de gestão e, 

também, por já fazerem parte de uma empresa bem-sucedida, acredita que o filho 

está sendo preparado da melhor maneira possível. 

Bernhoeft (2002) alerta para uma importante deficiência entre essa formação 

e a preparação do herdeiro para ser acionista do negócio. Infelizmente, o pai incute, 

no sucessor, a ideia de que será o dono do negócio, e negligencia-se a difícil 

informação de que será sócio em uma sociedade imposta, na qual seus membros 

não foram escolhidos e, em muitos casos, nem se conhecem. O autor explica que, 

na maioria das famílias, muitos sucessores recebem uma sólida formação 

acadêmica e tornam-se brilhantes executivos, mas péssimos sócios, não 

desenvolvendo habilidades necessárias para participar de uma sociedade. 

Kignel e Werner (2007) salientam que há muito o que aprender, também, em 

casa que é tão importante quanto a escola e ambos são complementares. Um sem o 

outro faz com que o filho se torne despreparado para a vida familiar, social e 

profissional. 

Mesmo com aquelas “vantagens”, pelo menos sob o ponto de vista do 

fundador, juntamente com as inúmeras dificuldades enfrentadas por ele na sua 

formação educacional e crescimento profissional e administrando a empresa desde 

o início, confiando na sua intuição, na experiência, nas mesmas estratégias e no 

relacionamento afetivo com seus funcionários, quando o herdeiro adentra a 

organização e apresenta ideias e atitudes diferentes dos seus familiares, 

especialmente do seu pai, os conflitos, mesmo que sejam internos e não explícitos, 

podem, a qualquer momento, vir a florar, o que pode ser o indício do encerramento 

das atividades empresariais. 

É muito difícil para alguns fundadores aceitar serem sucedidos por uma 

pessoa muito mais jovem que não tem a vivência e a experiência que lhes custaram 
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anos de trabalho, mesmo que possua formação superior e de pós-graduação, 

atualizado com as mais novas tendências em gestão, não se constitui uma tarefa 

das mais fáceis ter que ouvir e aceitar seus argumentos. Muitos acreditam que já 

conhecem praticamente tudo, que a experiência está em primeiro lugar e as demais 

características ficam muito atrás daquela. 

Essa situação, geralmente, também é ocasionada pelo pai ter uma visão 

diferente do herdeiro, ter certeza de conhecer e ter vivenciado as maiores 

dificuldades para alcançar o sucesso profissional e pela resistência em aceitar ideias 

de pessoas bem mais novas e que vão de encontro a um estilo de gestão que, para 

o fundador, sempre deu certo. 

O conhecimento proveniente das novas gerações e as técnicas e as 

ferramentas gerenciais se tornam mera teoria, se o fundador não estiver convicto e 

preparado em receber novos valores. Se o herdeiro precisa de demonstrar 

capacidade e buscar a melhor formação possível, a geração atual, também, precisa 

fazer sua lição de casa: estar preparada para o diálogo e a novos conhecimentos. A 

obrigação do patriarca com o filho começa pelo próprio exemplo (KIGNEL; 

WERNER, 2007). 

Para Tàpies (2004) é de fundamental importância facilitar, progressivamente, 

autonomia ao herdeiro, concedendo a possibilidade de colocar em prática sua 

iniciativa, suas habilidades, suas competências e seus conhecimentos, além de 

permitir que cometam erros até determinado nível de risco, exatamente como 

cometeu o fundador, ao iniciar o empreendimento. 

Kignel e Werner (2007) alertam que não se pode imaginar que o filho pense 

como seus pais ou avós, que começaram no negócio em uma época totalmente 

distinta da atual e, ao aceitar as novas gerações, precisam de estar preparados para 

novos conceitos e novas maneiras de visualizar a própria organização. 

Kellermanns et. all. (2008) ressalta ativos valiosos que diversas gerações 

envolvidas trazem para os negócios familiares, sendo que os mais jovens tendem a 

colocar em práticas novos procedimentos e novas normas, e são eles, 

frequentemente, a força motriz por trás da inovação (KEPNER, 1991) e das 

atividades empresariais (SALVATO, 2004). 

Ao contrário do contexto ideal a ser adotado nas empresas familiares, 

Bernhoeft (2007) alerta para o pai que educa o filho para si mesmo e não, para o 
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mundo. Considera que o herdeiro nunca está preparado para os desafios cotidianos, 

tornando-o dependente de suas vontades. 

Quando o pai compara a sua vida com a do filho, tem a concepção que este 

possui muitas regalias e facilidades que ele mesmo não teve a oportunidade de ter, 

mas não percebe o quanto o herdeiro sofre com a cobrança, com a obrigação 

imposta de várias maneiras desde cedo e ao assumir responsabilidades 

precocemente, o que lhe causa muito desgaste (QUEIROZ, 2008). 

O fato é que o fundador se utiliza de seu poder e de suas funções como pai e 

patrão para se impor ao filho e obrigá-lo para que faça o que lhe convém, 

dificilmente considerando as suas necessidades, sonhos e ambições e acreditando 

que, sempre, sabe o que é melhor para ele e que ambos são iguais, 

consequentemente, o que é bom para um passa a ser ainda melhor para o outro. 

De acordo com Garcia (2001), devido ao duplo papel desempenhado, o 

patriarca usa o seu próprio empreendimento para exercer influência sobre o herdeiro 

e entende que o seu honorário funciona como um tipo de mesada que serve para 

custear seus gastos pessoais e, assim, se isenta dessa responsabilidade a quem 

repassa a empresa, a tarefa de manter o alto padrão de vida do seu descendente e 

pressiona ainda mais a sua situação financeira. 

Garcia (2001) afirma que, por parte do pai, há proteção excessiva, autoridade 

em demasia, imposição de escolhas a serem feitas, limitação em busca de novas 

soluções, ausência de reconhecimento, críticas rotineiras e prefere o filho submisso 

e dependente, despreparado para a vida, incapaz de construir a sua própria história, 

permanecendo à sombra daquele herói que sempre teve a necessidade de ter ao 

seu lado pessoas que não obcecam o seu sucesso. 

Quanto mais esse pai for onipotente e querer determinar e representar a lei, 

de acordo como acredita ser melhor, mais difícil se torna a realização da sucessão 

familiar. Ele não permite compartilhar a empresa com os outros, pois tem medo de 

perder o poder (ROSSATO NETO, 2008) ou pensa que vai morrer. 

O patriarca, ao mesmo tempo em que o inclui, limita-o, controlando as 

relações de espaço e de poder. O filho procura superá-lo e evidencia seu 

envelhecimento e a proximidade da morte, e se submete à imposição e à submissão 

do fundador, confrontando com os aspectos conscientes e inconscientes pela 

escolha em trabalhar na sua empresa. Diante disso, o maior desafio imposto por 
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essa opção é conviver com o pai em seus domínios, tendo-o como modelo e 

adversário, protetor e rival (CAMPOS; MAZZILLI, 2008). 

Para Lourenço e Ferreira (2008), além de o fundador ser muito autoconfiante 

e determinado, possui ideias bem definidas sobre as naturezas das coisas e 

estabelecem como elas devem ser feitas. Essas medidas tornam o herdeiro inseguro 

e incapaz para trabalhar e, até mesmo, para viver. 

No programa “Formação de dirigentes para empresas familiares”, na 

Universidade do Vale dos Sinos, em São Leopoldo (RS), no período de 1994 a 1998, 

Garcia (2001) afirma que a contestação mais frequente por parte dos herdeiros era a 

de que seus pais não lhes permitiam crescer. 

Para este autor, o herdeiro se torna uma pessoa frágil psiquicamente, com 

baixa autoestima, sem iniciativa para os afazeres cotidianos, normalmente se 

posiciona como vítima e se isola em seu departamento, evitando contato para não 

ser contestado ou cobrado. 

Lopes (2008) constata essa situação no caso da filha mais velha do fundador 

de uma empresa que tem a maior parte de sua atividade direcionada à pintura 

eletrostática e à industrialização de derivados de produtos siderúrgicos. O autor 

relata o drama da herdeira que, diante do ditado da empresa em ser como uma 

família, mantém-se há 23 anos numa atividade profissional na qual não possui 

satisfação e permanece sem motivação para assumir cargos gerenciais. 

O trabalho das herdeiras é desvalorizado, enquanto que o dos outros 

integrantes da empresa é prestigiado. A filha do meio era a mais indicada para 

assumir o cargo do pai, mas, devido a sérios conflitos com o estilo de gestão do 

patriarca, que ocasionaram inúmeras decepções e discordâncias, resolveu se 

desligar dos negócios. Ao relatar as causas das divergências, diz que começaram 

quando estudava Administração, que fez com que a admiração pela figura paterna 

fosse colocada em dúvida. 

Com a mágoa sentida e os reflexos apresentados também no âmbito familiar, 

a filha comenta o dia de sua saída da empresa como o mais feliz de sua vida. 

Relata, também, o comportamento do pai quanto ao seu casamento, quando exigiu 

mais dela no trabalho, afirmando que sua prioridade deveria ser o trabalho e não, o 

marido, o que entrou em contradição com o discurso do patriarca antes do evento. 

Isso porque o seu matrimônio é percebido por ele como perda de seu poder sobre a 

filha. 
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Esse caso contempla a incapacidade do pai em lidar com o processo 

sucessório, em ser substituído por outra pessoa que pode fazer melhor ou tão bem 

quanto ele e corrobora com Bernhoeft (2007) que afirma que, por um lado, o ônus 

obtido por ser herdeiro é bem maior que o bônus. 

Massis, Chua e Chrisman (2008) alertam que os sócios familiares precisam 

ser comprometidos com o potencial sucessor, para que ele tenha a oportunidade de 

demonstrar as habilidades e as competências gerenciais necessárias. Caso 

contrário, nem conseguirá conquistar a confiança da coalizão dominante. 

Não é suficiente somente apoiar e delegar as tarefas a serem 

desempenhadas. O fundador precisa de legitimar o filho na liderança da empresa, 

frente aos funcionários e demais stakeholders, para que o aceitem e o respeitem, 

em diversas situações, desde como gestor de um projeto ou, até, como o novo 

comandante dos negócios da família. 

A famosa “carta branca”, tantas vezes citada nas empresas, e o apoio 

incondicional, deixando que “ele faça o que tiver que ser feito para o bem dos 

negócios”, são determinações que não apresentam sustentabilidade, a médio e a 

longo prazo. Os órgãos de governança corporativa apresentam, como solução, 

principalmente, o conselho de administração, para o êxito da nova liderança, mas 

com restrições e controles. 

Garcia (2001) recomenda ao herdeiro, diante desses casos e das abordagens 

ora contempladas, em não se acomodar e em não acreditar na tradicional armadilha 

de vários chavões presentes nas empresas familiares como “construímos isso para 

vocês”, “vocês têm que tomar conta do que é de vocês”, “isto um dia será de vocês” 

e outros que, geralmente, são depravações oriundas dos despotismos do pai, 

mesmo quando ele não imagina outra solução futura que não seja a empresa 

comandada pelo filho (BERNHOEFT, 2007), mas a realidade é que nem, sequer, 

aceita compartilhar os negócios com outras pessoas (GARCIA, 2001). 

O pai se orgulha do filho que se dedica à empresa, afinal “filho de peixe, 

peixinho é”, mas, geralmente, não está preparado para incentivar o sucesso do 

herdeiro, porque o percebe como ameaça, como se, em algum momento, tivesse 

mais poder e influência do que ele sobre os familiares, os funcionários e a 

sociedade, então, não quer dividir sua autoridade com mais ninguém (QUEIROZ, 

2008). 
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Garcia (2001) alerta para os erros cometidos, ao tirar dos jovens a escolha do 

caminho que querem seguir e por não permitir que pratiquem os seus talentos 

pessoais, tornando-os reféns dos seus desejos que não são seus. Para o 

especialista, essas atitudes são inadequadas à formação de homens com iniciativas 

e personalidade que são características imprescindíveis aos executivos e às 

empresas de sucesso, além de competir ao herdeiro descobrir e questionar as 

essências e as razões de seus antepassados (BERNHOEFT, 2007). 

Em diversas vezes, se exige que o herdeiro trabalhe na empresa familiar, não 

permitindo que siga sua verdadeira vocação e, em outros casos, ele se depara com 

pai autoritário que termina por desenvolver personalidades frágeis e incapazes de 

defender as próprias ideias (SILVEIRA; BIEHL, 2003). 

É natural que o sucessor queira ir atrás de seus sonhos. Desde cedo, ele 

observa a relação entre a empresa e o pai que ora ama, ora desgosta do seu 

trabalho fruto do sustento da família. 

Kignel e Werner (2007) comentam que, ao mesmo tempo, a organização 

retira os momentos de convivência e união entre os familiares, e o filho, sentindo a 

ausência do patriarca, fica receoso contra o negócio e por não desejar cometer 

esses mesmos erros, se afasta. Além disso, para os autores, apesar da relação 

emotiva que o fundador tem com o seu empreendimento, não tem sucesso em 

transmitir esse sentimento ao herdeiro que, também, planeja sua própria realização 

profissional, sem que, necessariamente, coincida com o da geração anterior. 

Para Garcia (2001), vários fundadores constroem empreendimentos para 

satisfazer as suas necessidades pessoais e não percebem, quando o filho 

reconhece que os discursos são verdadeiros ou quando são usados apenas para 

satisfazer o ego do pai. 

O pai se sente impotente e procura manter as coisas como estão ou deixa 

que o tempo se encarregue de resolver os problemas. Se, na infância e na 

adolescência, não conseguia manter-se regular, variando seu comportamento entre 

o superprotetor e o despotismo, quando adulto, tende a negar as dificuldades do 

filho e no relacionamento com ele. Caso não recuem, ao menos não as enfrentam 

(GARCIA, 2001). 

Essa atitude do pai, geralmente inconsciente e despercebida, torna o filho 

submisso e incapaz de desenvolver o seu potencial, e a ausência de identidade do 

herdeiro é um dos principais entraves das empresas familiares (GARCIA, 2001). 
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O herdeiro de empresa familiar tem seu comportamento visado pelos próprios 

pais, além da grande expectativa que é colocada em cima dele, por parte da família 

e do mercado, pois se espera que, como filho de empresário, saiba continuar o 

conglomerado construído pelos progenitores (SILVEIRA; BIEHL, 2003). 

Esse fato continua, mesmo quando o filho decide sair da organização familiar, 

pois ele está atrelado a um enorme patrimônio pelo resto da vida que é sinônimo de 

uma história vitoriosa e do respeito adquirido da sociedade pelo patriarca, ao mesmo 

tempo, ao primeiro e talvez o único bem herdado: o nome do pai. 

A ruptura dos negócios, geralmente, representa para o fundador, a 

decadência de um legado, a perda de uma parte de si próprio, alguns encaram como 

deslealdade e ingratidão, sentem-se solitários e interpretam como a descontinuidade 

da empresa. 

Queiroz (2008) salienta que ele se vale de sua autoridade para criar um 

sentimento de que, se a prole abrir mão da instituição, não reconhece todo o esforço 

desempenhado, esquecendo-se que o império empresarial é um projeto seu, mas 

não, do descendente. 

Mesmo que o pai não cometa os equívocos anteriormente abordados, pode 

ser que ainda assim, o filho não compreenda a essência da empresa familiar ou, 

mesmo se compreendesse, pode não compartilhar dos valores do patriarca, 

independentemente da segurança e da importância dos recursos nela gerados que 

proporcionam a família (KIGNEL; WERNER, 2007). E, como salienta Queiroz (2008), 

não é por serem da mesma família que precisam pensar, necessariamente, da 

mesma forma. Essa realidade é uma demonstração clara de que não é somente o 

aspecto material que sustenta a perpetuidade dessa organização, de acordo com os 

autores. 

Posso e Urbano (2008) ressaltam que a vivência do potencial sucessor, antes 

de ingressar na vida profissional, juntamente com o processo de formação, e o 

tempo em que se encontra trabalhando na empresa, se constituem em duas etapas-

chave para o êxito da sucessão familiar e estão, diretamente, relacionados à 

permanência do filho nos negócios. 

Ao contrário do pensamento que tem sido contemplado na literatura em 

relação à entrada do herdeiro na empresa por ser filho do proprietário, os 

pesquisadores citam a perspectiva de recursos e as capacidades que explicam a 



 67

sua vinculação, porque ele reúne as condições que favorecem a rentabilidade dos 

negócios, mas estas dependerão do processo de formação recebido. 

Posso e Urbano (2008) afirmam que, ainda que possua essa característica, o 

vínculo em definitivo dependerá do modo de entrada (aconselhamento, escolha livre 

ou por obrigação), do momento da admissão (ao terminar a universidade, ao casar-

se ou depois de adquirir experiência externa) e das motivações que o sensibilizaram 

a ingressar (dinheiro, poder, horários flexíveis, temas de interesse, conhecimento, 

ambição ou sobrevivência). 

Para Posso e Urbano (2008), os acordos verbais e escritos, cujos conteúdos, 

muitas vezes informais e nem sempre atrativos, são influentes no comportamento 

dos descendentes, pois a identidade da família, a confiança e as relações pessoais 

proporcionam incentivos para o sucesso, maiores que os contratos formais 

explícitos. 

As duas etapas-chave e os três grandes grupos de fatores podem apresentar 

os motivos que levam o herdeiro a optar por trabalhar na empresa familiar e assumir 

cargos de liderança ou escolher em sair e seguir o seu próprio caminho. 

O mais importante é que o herdeiro encontre sua identidade, procure ser feliz 

com ela e perceba que ser filho de uma figura estrelar não significa, 

necessariamente, também ser brilhante (BERNHOEFT, 2007). Para o autor, o maior 

dom do serhumano é o livrearbítrio e, a partir disso, as melhores escolhas possíveis 

precisam ser feitas. 

Zocca et. all. (2008) utilizam a corrente do interacionismo simbólico de Berger 

e Luckman (1990) para determinar os fatores que influenciam a formação da 

identidade dos indivíduos ao longo da vida e como ela se transfere de pai para filho 

e define como eles interpretam a realidade. 

Para explicar a teoria, os autores se baseiam nos processos de socialização 

primária e secundária. No primeiro, o indivíduo está preso ao núcleo familiar e à 

estrutura social em que vive, enquanto que, na segunda interiorização, deixa esse 

contexto e começa a participar de outros agrupamentos que lhe apresentam uma 

realidade distinta e a possibilidade de exercer outros papéis. 

Ocorre a aquisição de conhecimentos próprios para as suas funções 

profissionais, o que altera a interpretação e a conduta da rotina nos ambientes 

institucionais, além de entrar em contradição com a socialização primária, provindo 
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de normas e de cognições, que marcam a diferenciação e a relevância entre as 

responsabilidades laborais perante a sociedade (ZOCCA ET. ALL., 2008). 

Por estarem carregados de emoção, Zocca et. all. (2008), explicam que os 

conteúdos assimilados pela socialização primária são mais difíceis de serem 

reconstruídos em relação à perspectiva secundária, que se utiliza de um processo 

cognitivo. Consequentemente, os vínculos advindos na infância podem vir a 

influenciar o processo de identificação do indivíduo, sem que se possa ter a 

consciência do que está por trás de suas escolhas e atitudes. 

A família, como lugar de socialização primária, onde se ouvem as primeiras 

falas, com as quais se constrói a percepção da vida, a imagem do mundo exterior e 

onde se começa a interpretar o mundo, se torna fundamental na formulação da 

linguagem com que seus membros definem seu caráter social e aprendem a 

dialogar, a ordenar e a dar sentido às experiências vividas. Sarti (2004) comenta que 

esse processo se inicia na infância e se estende ao longo de muito tempo, por meio 

de diferentes contextos em que o grupo está inserido. 

Em relação ao caso dos seis motoristas entrevistados por Zocca et. all. 

(2008), a infância não representou um momento de brincadeiras e fantasias, pois 

colocaram em prática uma realidade que lhe fora definida pelo pai. Quando criança, 

não tiveram a liberdade respeitada e o direito de escolher, o que reflete na ausência 

de anseios e de objetivos, quando adultos. Alguns se dizem incapazes de buscar 

outras oportunidades e, assim, continuam na profissão. 

Por se encontrarem ausentes em grande parte do tempo, eles não se 

reconhecem como parte de sua família e desenvolvem conflitos com seus próprios 

valores, numa tentativa frustrada de adaptá-los e de se integrarem aos demais 

membros, o que somente contribui, ainda mais, para que se afastem e sintam mais a 

solidão. 

As pessoas, sobretudo os jovens, se caracterizam pela busca constante de 

outros referenciais para a construção de sua própria identidade, longe do âmbito 

familiar, como processo de sua afirmação individual e social, por meio de vários 

grupos de pares, seja em torno de música, de atividades culturais, esportivas ou 

qualquer outra forma de expressão no espaço público (SARTI, 2004). 

A pressão da família contra a profissão e a ausência de reconhecimento pela 

sociedade, associadas à própria autoestima, muito baixa, pela dificuldade em obter 

relações emocionais estáveis entre o pai e o filho, criam um abismo entre este e a 
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profissão exercida pelo patriarca (ZOCCA ET. ALL., 2008) e fazem com que se 

refugiem em algum local que lhes conceda satisfação e que possibilite praticar suas 

ideias e seus valores. 

 Embora o patriarca não deseje a saída do seu filho e a decisão seja, 

normalmente, a melhor a ser tomada pelo herdeiro, algumas sequelas podem surgir 

na empresa. Kignel e Werner (2007) alertam que a saída de um membro da família 

não, necessariamente, implica sua retirada como acionista, surgindo outro grande 

desafio para manter a unidade familiar. 

 A melhor opção porque aquele que provém desse mercado possui uma 

enorme vantagem sobre o que não procede de empresa familiar, com uma 

educação informal diferenciada, baseada em um núcleo em que o 

empreendedorismo faz parte da vida cotidiana, algo que nenhuma educação formal 

é capaz de proporcionar (KIGNEL; WERNER, 2007). O filho aprende, desde cedo, 

os acertos e os erros do pai, aprende na prática como constituir uma organização 

empresarial de sucesso e, com certeza, procura aplicar e adaptar esses 

conhecimentos no negócio próprio que deseja criar. 

 Quanto ao desafio de manter o grupo familiar coeso, está diante da opção 

pela “carreira solo” que pode representar a felicidade e o alívio de outros herdeiros 

que interpretam o acontecimento, como uma disputa mais fácil pelo poder e com um 

concorrente a menos. A questão é que, independentemente do que venha a ocorrer, 

quer queira, quer não, o indivíduo, mesmo que esteja distante dos domínios e das 

disputas familiares, tem direito sobre o legado a ser transmitido pelo patriarca e pode 

reivindicar os bens que lhe convém. 

Bernhoeft (2007) lembra que herança não quer dizer mérito, muito menos 

competência. Ela resulta de um direito legal originado de um patrimônio construído 

por outra pessoa. Então, mais cedo ou mais tarde, o fundador terá que repassar os 

bens aos seus descendentes, independentemente de quem ainda esteja fazendo 

parte ou não, dos negócios. 

 Podem ocorrer, também, situações em que o filho crie outro empreendimento, 

como uma oportunidade de aplicar as suas ideias que, normalmente, não são 

valorizadas pelos membros da família, no mesmo segmento, com o conhecimento e 

a experiência desenvolvidos dentro da empresa familiar, constituindo uma séria 

ameaça para esta instituição. 
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 Algumas dessas e outras decisões que podem ser tomadas demonstram a 

iniciativa do filho de se emancipar, evidencia sua personalidade e seu caráter e o 

desejo de construir sua própria identidade e sua história de conquistas, ao invés de 

continuar vivendo os sonhos e atendendo aos anseios do pai, que acredita no que, 

realmente, precisa ser feito. 

 O filho vivencia os conflitos do pai e não assimila os seus papéis e as suas 

atitudes, rompendo esta identificação, fazendo com que procure referências em 

outras pessoas, pois desde criança, retém aquilo que é importante para ele. Dessa 

maneira, o seu caráter e a sua personalidade se formam e determinarão como o 

indivíduo interpreta a realidade, suas crenças pessoais e as suas escolhas (ZOCCA 

ET. ALL., 2008). 

Quanto à pessoa que escolhe em continuar na empresa, pode se deparar 

com conflitos intermináveis e nunca encontrar a sua realização profissional. Para 

Garcia (2001), há uma tendência que o pai e o filho repitam, por um longo tempo, 

talvez pela vida toda, brigas não solucionadas em épocas anteriores, principalmente 

na adolescência. 

Importante ressaltar que o fato de ter herdado os negócios, sem haver 

conquistado, pode esconder, também, inúmeras situações nebulosas (BENHOEFT, 

2007). Primeiramente, é a acomodação com a tranquilidade com o patrimônio 

recebido e a ausência de vontade de ir à busca de novas conquistas. A segunda é a 

educação protetora proporcionada pelo pai que inibe o desejo do filho de percorrer o 

seu próprio caminho e conhecer seus próprios sonhos. O autor afirma que o herdeiro 

não precisa de se iludir com o patrimônio herdado. 

 A pessoa para no tempo, não apresenta interesse em se atualizar e conhecer 

o que acontece no mercado e, a longo prazo, tende a ser vencida pela concorrência 

cada vez mais acirrada e agressiva, proporcionada pelas empresas e, também, 

pelos seus pares, tornando-se obsoleta. 

A perda do poder monetário se torna um enorme obstáculo para o abandono, 

pois o pai cria uma dependência financeira do filho em relação aos negócios, no qual 

os honorários são rapidamente absorvidos pelo seu padrão de vida, o que selava, 

definitivamente, qualquer tentativa e possibilidade de se emancipar e abandonar a 

empresa (KANITZ; KANITZ, 1978). 

 O herdeiro que escolhe continuar na empresa precisa de estar convicto que 

está descartando outros meios de realização profissional, atrelando sua vida e sua 
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carreira aos negócios familiares e à própria família, moldando suas necessidades, 

conforme as dos seus futuros sócios (BERNHOEFT, 2007). 

A complexidade existente é, praticamente, inevitável e independente dos 

caminhos que forem escolhidos, podendo influenciar, tanto positivamente quanto 

negativamente, as empresas familiares: transmissão para a próxima geração, 

contratação de executivos externos, conflitos entre pai e filho, retirada do herdeiro e 

divisão ou venda do negócio. 

A melhor solução cabível a essas organizações é o diálogo, desde o 

momento em que o herdeiro é apenas uma criança e, entre todas as partes 

envolvidas, respeitando as suas necessidades e anseios, pautados por um 

relacionamento transparente e baseado na confiança e união entre os membros. 

O diálogo franco entre os membros da família, o profissionalismo e o 

comprometimento são fatores imprescindíveis para evitar ou minimizar esses 

problemas e alcançar o maior dos objetivos das empresas familiares: a 

perpetuidade. 

Além desses aspectos, cabe salientar que é um enorme desafio trabalhar na 

empresa da família. Os conflitos entre pai-filho e as disputas de autoridade vividos 

em fases anteriores da vida, podem permanecer no ambiente de trabalho e nem 

sempre é fácil para o filho herdeiro fazer parte da empresa (SILVEIRA; BIEHL, 

2003). 
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4. METODOLOGIA 

 

4.1 TIPOS DE PESQUISA 

 

Utilizando-se a taxonomia proposta por Vergara (2007), as pesquisas são 

classificadas com base em dois critérios: quanto aos fins e quanto aos meios. 

a) Quanto aos fins trata-se de uma pesquisa exploratória, descritiva e 

aplicada. 

Exploratória, porque, mesmo com as diversas tentativas, não há estimativas 

com comprovações sólidas e bem fundamentadas. 

Descritiva, porque examina as definições utilizadas na literatura e o 

relacionamento entre pai e filho nas empresas familiares. 

Aplicada, por ter finalidade prática, ao invés de se restringir ao nível da 

especulação, apresenta soluções e esclarecimentos para diversas situações e 

problemas existentes nas sociedades familiares. 

b) Quanto aos meios, trata-se de uma pesquisa bibliográfica. 

Bibliográfica, porque a fundamentação teórico-metodológica é realizada a 

partir de materiais acessíveis ao público em geral, tais como livros, artigos, 

trabalhos de conclusão de curso, dissertações, teses e redes eletrônicas, além de 

consultas realizadas aos sitios e às bibliotecas da Escola Brasileira de 

Administração Pública e de Empresas, do Rio de Janeiro e da Escola de 

Administração de Empresas de São Paulo, ambas vinculadas à Fundação Getúlio 

Vargas. 

 

4.2 COLETA DE DADOS 

 

Os dados são coletados por meio de: 

Pesquisa bibliográfica em livros, sitios, notadamente artigos, dissertações, 

teses, além de consultas realizadas nas bibliotecas e nas páginas virtuais da Escola 

Brasileira de Administração Pública e de Empresas, do Rio de Janeiro e da Escola 

de Administração de Empresas de São Paulo, ambas vinculadas à Fundação 

Getulio Vargas. 
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São levantadas as principais pesquisas, conceitos, revisões de literatura e 

aspectos discutidos na área de empresas familiares, bem como análises, críticas e 

sugestões baseadas nas referências. 

 

4.3 LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

 

 A pesquisa apresenta discussões e propostas de soluções para algumas 

lacunas encontradas nos trabalhos sobre empresas familiares, por meio de um 

balanço crítico com enfoque conceitual e no relacionamento intergeracional, 

baseado em todos os artigos publicados nos eventos da ANPAD e nos periódicos 

RAC, RAE, RAUSP e O&S. 

 O levantamento pode não abranger todos os aspectos que envolvem o 

presente tema, além da impossibilidade de englobar outras produções acadêmicas, 

igualmente com a qualidade e com o rigor científico necessário, e que possuam a 

mesma conceituação obtida junto à CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior), assim como as investigações estrangeiras. 

Apesar de uma grande variedade de pesquisas terem sido consultadas, 

principalmente no referencial teórico e, em alguns casos, serem deleitadas diante de 

um tema tão fascinante e prazeroso, as referências e as citações estão limitadas 

àquelas definidas pelo autor devido à impossibilidade de contemplar toda a 

literatura. 

A pesquisa está circunscrita ao âmbito do relacionamento entre pai e filho, 

mesmo considerando a importância das constantes mudanças nos arranjos 

familiares e no vínculo entre outros indivíduos, interligados ou não, por relação 

consanguínea. 

Em relação, especificamente, aos dois focos de análise, existe a limitação do 

entendimento plausível dos assuntos em, praticamente, todas as pesquisas 

existentes, principalmente, em função da ausência de consenso quanto a um 

conceito capaz de explicar no que consiste ser a empresa familiar. 

Outra limitação é a possibilidade de a opinião do autor do trabalho prevalecer 

em alguns momentos, pois, na leitura de algumas pesquisas, havia uma forte 

empatia diante das pessoas que trabalhavam nas empresas estudadas, além de 

trabalhar em uma organização familiar, ter know-how e ter experiência na área. 
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Importante ressaltar que todos os riscos abordados são inerentes a qualquer 

estudo científico e, mesmo com a dificuldade em colocar em prática, sempre houve 

a preocupação do autor em manter distância ao máximo, ao longo da elaboração da 

investigação. Acredita-se, então, ser possível alcançar, notavelmente, excelentes 

resultados, responder ao problema de pesquisa e, ainda, proporcionar indicativos 

para a continuidade do estudo. 

Adverte-se, também, que o presente Trabalho não pode ser compreendido 

como a solução ideal aos problemas de todas as empresas familiares ou como 

fórmulas que, uma vez aplicadas, dão a resposta a uma ou mais dúvidas. Pode 

ocorrer de algumas organizações apresentarem características em comum, mas 

cada uma possui especificidades inerentes à sua cultura e aos seus interesses. 

 Este Estudo não tem, como proposta, confirmar que as situações aqui 

retratadas se aplicam a todas as empresas familiares, muito menos realizar juízo de 

valor. 

As soluções aqui abordadas devem ser cuidadosamente planejadas e 

adaptadas, de acordo com a realidade de cada contexto, mas, por outro lado, podem 

proporcionar tanto à comunidade acadêmica quanto ao ramo empresarial, insights 

extremamente melhorados, mesmo que seja conflitante de valores opostos. 

 
4.4 PROCESSO SUCESSÓRIO 

 

A sucessão familiar é analisada a partir das categorias que pontuam a 

revisão de literatura, realizada por Davel e Colbari (2000): a primeira se refere ao 

planejamento e ao controle das atividades relacionadas ao processo sucessório. O 

próximo grupo aborda as relações pessoais dentro da família e entre os membros 

familiares e não familiares da empresa. A terceira etapa envolve a preparação dos 

herdeiros, indicando os seus requisitos e os conflitos dela decorrentes. 

Outra categoria fica delimitada ao relacionamento entre pai e filho como uma 

das principais abordagens que envolvem, tanto os membros internos quanto 

aqueles de fora da família, em situações que os envolvam somente no âmbito 

pessoal, além do contexto profissional, assim como nada impede de serem citados 

os demais tipos de relacionamentos, tais como: mãe e filha, e herdeiro e matriarca. 
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Na próxima etapa, além da preparação do herdeiro, são analisadas os 

aspectos envolvidos na difícil escolha entre um sucessor interno ou um executivo 

externo, para assumir o cargo do sucedido. 

Além dessas categorias, foram incluídas mais duas: os aspectos que 

envolvem o fundador da empresa familiar e a importância da unidade de comando. 

Estudar os aspectos conceituais relacionados à organização familiar, a base 

para a compreensão de todos os estudos envolvendo a temática, juntamente com 

aquelas cinco abordagens, constitui os alicerces mais discutidos, na literatura 

brasileira, sobre o processo de sucessão, conforme a Figura 1. 

 

 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

Importante ressaltar que o presente Trabalho aborda situações que ocorrem, 

antes e durante a sucessão familiar, excluindo a análise sobre o que vem depois 

que este processo se encerra. 

 

4.5 BALANÇO CRÍTICO DAS PESQUISAS 
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A Pesquisa tem inicialmente, como proposta, discutir e apresentar soluções 

para algumas das lacunas existentes na definição de empresa familiar, sem esgotar 

o assunto e sem se constituir em uma verdade indubitável, por meio de um balanço 

crítico, com o foco nos conceitos envolvendo essa organização e no relacionamento 

intergeracional, englobando todos os artigos publicados nos eventos da Associação 

Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração (ANPAD), na Revista de 

Administração Contemporânea (RAC) da ANPAD, na Revista de Administração de 

Empresas (RAE), da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da 

Fundação Getúlio Vargas, na Revista de Administração, da Universidade de São 

Paulo (RAUSP) e na Revista Organizações & Sociedade (O&S), da Universidade 

Federal da Bahia. 

 Os artigos foram obtidos de acordo com a sua disponibilidade no sitio de 

cada uma das publicações, no período de 20 a 31 de outubro de 2008, 

contemplando o período de 1961 a 2008. A exceção se deu com a Revista 

Organizações & Sociedade, que inviabilizava o acesso a todas as pesquisas. O 

autor considerou imprescindível incluir, nesta Pesquisa, algumas dessas 

investigações, por meio de consultas realizadas junto à biblioteca da Fundação 

Getúlio Vargas, ao longo da terceira semana de dezembro de 2008. 

Mesmo cumprida esta atitude, a fim de evitar que pesquisas relevantes a 

respeito da temática sejam excluídas da investigação, é importante ressaltar, 

conforme referendam Leal, Oliveira e Soluri (2003), que eventuais ausências de 

artigos não são significativas e, consequentemente, não altera de forma substancial 

a análise aqui abordada. 

A partir dessas considerações, constatou-se a presença de 154 pesquisas 

que abordam as organizações familiares. Desse total, 89 foram selecionados4 para 

análise, pois apresentaram, como foco de discussão, as empresas familiares. Os 

artigos que trabalham essas instituições apenas como objeto de estudo foram 

excluídos. 

 

4.6 RELEVÂNCIA DO ESTUDO E DAS EMPRESAS FAMILIARES 

 

                                                           
4 Essa classificação, de acordo com Leal, Oliveira e Soluri (2003), é realizada com base em critérios 

e, como qualquer outro procedimento de seleção, está sujeito à subjetividade. 
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4.6.1 Importância em geral  

 

As empresas familiares são permeadas por características que as 

diferenciam das organizações não pertencentes às famílias, contribuindo para o seu 

sucesso e, ao mesmo tempo, à reputação negativa descabida pela sociedade. 

 A complexidade existente pode ser constatada em diversas tentativas de 

separar assuntos pessoais e profissionais, de satisfazer todos os filhos, de manter 

os agregados (genros, noras, sobrinhos, primos, tios etc.) afastados sem 

desagradá-los, da influência exercida pela família nos negócios que são obrigados a 

serem subordinados aos seus interesses, dos conflitos que transbordam do 

ambiente de trabalho e familiar e do processo sucessório como o momento mais 

delicado na vida dessas organizações. 

Contrariando essa visão tradicional, existem diversas empresas familiares que 

se encontram, pelo menos, na terceira geração, possuem mais de 70 anos de 

existência, são respeitadas pelo mercado e servem como referência, no Brasil e no 

mundo, em administração e no setor em que atuam, como o Pão de Açúcar 

(comprou uma empresa familiar: o Ponto Frio), a Gerdau e a Votorantim. Esta 

detém, até os dias de hoje, 100% das ações, de sua holding, em poder dos 

membros da família e não aceita abrir o controle. 

Vidigal (2000) cita estudos realizados nos Estados Unidos, na Inglaterra e na 

França que demonstram que, a longo prazo, os negócios sob o controle e a gestão 

familiar têm desempenho, nas Bolsas de Valores, superior ao de empresas de 

capital pulverizado e gestão profissional (MCCONAUGHY; MENDOZA; MISHRA, 

1996; SCHWASS, 1999; GELINIER; 1996). 

Uma vez que a empresa familiar consegue legitimar e se comprometer com 

as particularidades inerentes a esse tipo de organização, passa a ser pleiteada por 

inúmeras vantagens competitivas perante seus competidores. 

Pesquisas efetuadas por Anderson e Reed (2003) e Anderson, Mansi, e Reed 

(2003) revelam um papel positivo do fundador no desempenho institucional em 

termos de medidas de rentabilidade, de contabilidade, desempenho de mercado e 

financiamento do custo da dívida para as empresas familiares (SHARMA, 2004). 

Após estudo realizado, ao longo de 10 anos, em 100 empresas familiares e 

75 não familiares, por Martínez, Stöhr e Quiroga (2007), os resultados indicaram, a 
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partir de índices econômicos e financeiros, que as primeiras apresentam um 

desempenho melhor do que aquelas. 

A partir de uma amostra de 1.000 empresas familiares estadunidenses, no 

período de 1997 a 2002, Miller e Breton-Miller (2005) constatam que 94% das 

companhias são dirigidas por membros das famílias, 85%, dizem que o sucessor 

será um de seus integrantes e 90%, planejam manter o negócio no grupo familiar 

(BARCELOS, 2007). 

Dos 300 maiores grupos de empresas privadas, no Brasil, 287 são familiares, 

empregando, aproximadamente, um milhão e seiscentos mil funcionários (PINHO; 

BERGAMASCHI; MELO, 2006). 

Queiroz (2008) ressalta que, além de assegurar o sustento de famílias por 

gerações, especificamente as pequenas e médias empresas, também, garantem a 

empregabilidade de um contingente expressivo com mais de 60% da mão-de-obra 

empregada na iniciativa privada, conforme dados do SEBRAE (2004). 

Apesar da importância das organizações familiares, atualmente, o governo e 

a comunidade acadêmica, no Brasil, não incentivam as pessoas a trabalhar em 

família e, com isso, os profissionais mais qualificados preferem optar em ingressar 

no serviço público ou em uma grande organização multinacional, que são locais 

onde se sentem amparados pela sua estrutura (QUEIROZ, 2008). O impacto gerado 

pelos negócios familiares, ao nível de sociedade, também, é ignorado, em grande 

parte, com exceção da documentação disponível em um número grande de 

empresas em algumas dezenas de países (SHARMA, 2004). 

A maior longevidade alcançada pelas empresas familiares, quando 

comparadas com os outros negócios, é explicada pelo pacto entre gerações, em 

decorrência das deficiências dos sistemas educacional e previdenciário (QUEIROZ, 

2008). 

O trabalho, igualmente, contribui para estimular a curiosidade da academia, 

não somente com o aumento do número de produções científicas, com mais 

qualidade e que abordem diferentes perspectivas sobre a temática, mas também, 

dentro de sala de aula, na interação entre aluno e professor. 

Especificamente em relação aos alunos dos cursos de Administração, há 

carência de ensinamentos que contemplem, de forma mais objetiva, a realidade das 

empresas familiares que é tão importante quanto conhecer as tendências mundiais, 
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as novas metodologias de trabalho, além da implementação de novas propostas 

(CARRÃO, 1997). 

Geralmente, ocorre a transmissão de conhecimentos, sem que se 

compreenda, pelo menos, o que vem a ser a organização familiar e quais as suas 

diferenças para aquelas que não podem ser assim classificadas. Áreas como 

Gestão de Pessoas têm particularidades, quando se trata de motivar, treinar e 

avaliar membros pertencentes à família proprietária. O Marketing, muitas vezes, 

desperdiça a oportunidade de associar a marca da empresa ao sobrenome dos 

proprietários que desfrutam de prestígio no mercado. 

 Os resultados proporcionados pela pesquisa podem despertar os interesses 

dos órgãos governamentais por essas companhias, a partir de uma nova 

perspectiva, tratando-as como parceiras para a resolução dos mais variados 

problemas existentes em determinada região e aumentar o número de empregos, 

melhorar a arrecadação tributária e diminuir a desigualdade social, tanto no âmbito 

da família, quanto no da empresa. 

 

4.6.2 Relevância para a região  

 

 A cidade de Belém, fundada em 1616, inicialmente chamada de Feliz 

Lusitânia e, posteriormente, de Nossa Senhora de Belém do Grão-Pará, atualmente 

é conhecida como a “capital da Amazônia”, pela sua importância estratégica e 

econômica para a região, “Cidade das Mangueiras”, em referência ao fato de ser 

uma das capitais mais arborizadas do Brasil e “Cidade Morena” pela mistura de 

traços do branco europeu, do índio, do negro e, também, dos imigrantes 

nordestinos. 

A população do município possui cerca de 1.500.000 habilitantes, meio milhão 

a menos do que a sua região metropolitana, a maior da região Norte do país, 

composta por cinco municípios instituídos por lei federal 

Belém é conhecida, principalmente, por promover a maior festa religiosa do 

Brasil, o Círio de Nossa Senhora de Nazaré, realizado no segundo domingo de 

outubro, além da hospitalidade que o seu povo tem com as pessoas de outras 

regiões, demonstrando uma realidade sem paralelos no país e, também, pela sua 

culinária apetitosa. 
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O que mais chama atenção, ao longo da história, é o período que a cidade 

vive, atualmente, comparado com a época da borracha, no início do século XIX, 

onde a Amazônia obteve uma renda “per capita” duas vezes mais do que as regiões 

produtoras de café de São Paulo, do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. 

A partir do momento em que os ingleses transferiram a produção para a 

Malásia, a região e, mais especificamente, o município de Belém não conseguiram 

mais obter o “glamour” do passado e, atualmente, o que se vê é um mercado 

dominado por empresas familiares, não profissionalizadas, e baseadas no 

nepotismo e na confiança. 

Por outro lado, grandes e respeitadas empresas apresentam dificuldades e 

padecem para adentrar no mercado de Belém, como o Pão de Açúcar e a Casas 

Bahia. Os setores de supermercados, de varejo, de redes de farmácias, de 

instituições de ensino médio e superior, de escolas de idiomas e de academias são 

amplamente dominados por negócios locais que usufruem da preferência da 

população em, praticamente, todas as pesquisas de mercado que são divulgadas. 

A partir da pesquisa desenvolvida por Moraes Filho (2003), as maiores 

empresas, até hoje, são familiares e, pelo menos, a líder e a segunda colocada 

apresentam essa característica em quatro dos principais setores: educação, 

supermercado, comunicação e farmácia. 

A pesquisa pode proporcionar subsídios a essas empresas que começam a 

se expandir para outros Estados e precisam de musculatura para enfrentar a 

concorrência cada vez mais aguçada, assim como para os micros e pequenos 

negócios que dominam a paisagem econômica e necessitam de ter acesso a 

informações, técnicas e ferramentas úteis em busca de sua perpetuidade. 

 

4.6.3 Importância às pesquisas na área  

 

 A justificativa inicial para a realização deste Estudo reside em uma das 

principais lacunas presentes nas produções científicas sobre o assunto: o conceito 

de empresas familiares. 

 Os aspectos conceituais formam a primeira complexidade que se depara ao 

emergir na área de empresas familiares. Não há consenso entre a comunidade 

acadêmica quanto ao conceito que seja capaz de abordar o que, realmente, vem a 

ser esse tipo de negócio. 
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Diferentes concepções são defendidas, a partir de estudos que abordam uma 

ou outra variável e demonstram estar corretos, mas, geralmente, a sua validade fica 

limitada a determinada realidade, porém pouco tempo depois surgem críticos 

apontando restrições e imperfeições. 

A literatura tem demonstrado que a definição depende de uma série de 

fatores que nem sempre são percebidos ou são evidenciados em todas as 

companhias familiares, somada a existência de dois grupos antagônicos (empresa e 

família) e que, concomitantemente, se complementam, além do comportamento, 

principalmente do segundo, ser similar, independentemente da localização 

geográfica, conforme as pesquisas de Gallo e Lacueva (1983). 

 O trabalho traz primeiramente, como proposta, discutir e apresentar soluções 

para essa questão, sem esgotar o assunto e sem se constituir numa verdade 

indubitável, por meio de um balanço crítico, com o foco nos conceitos de empresa 

familiar, englobando os artigos publicados nos eventos da ANPAD, na RAC, na 

RAE, na RAUSP e na O&S. 

 

4.6.4 Importância aos stakeholders 

 

 O estudo contribui para que as diversas partes interessadas nas empresas 

familiares possam compreender como e por que ocorrem situações, que, muitas 

vezes, são inusitadas e complexas em demasia, além de ajudar a direcionar 

caminhos a serem percorridos por esses negócios, propor soluções quanto ao modo 

de administrar o imbróglio da sucessão e esclarecer aos sucessores, como escolher 

as opções que possam ser as melhores ao negócio e para si mesmos. 

 Especificamente ao herdeiro, a Pesquisa esclarece os motivos para vários 

problemas acontecerem sem uma justificativa aparente, o que pode ser feito em 

diversas situações de conflito com o patriarca: como o profissionalismo deve se 

sobrepor às relações afetivas e por que é tão difícil ser respeitado dentro da 

sociedade familiar. 

 As divergências quanto a essas questões servem como incentivo para novas 

pesquisas que apresentem propostas às lacunas evidenciadas nos trabalhos sobre 

empresas familiares. Sem que se constitua em axiomas, procurem abordar todas as 

variáveis envolvidas na temática. 
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4.6.5 Definição dos termos 

 

Sucessão é uma palavra latina que significa suceder, alguém tomar o lugar do 

outro. O dilema que envolve esse processo existe há dezenas de séculos antes de 

Cristo, nas culturas egípcia, hindu e babilônica, e é tão antigo quanto as 

organizações tribais. Sua origem está relacionada às questões religiosas, ao culto 

dos antepassados e aos aspectos políticos, sociais e econômicos, no sentido de 

preservar o poder e a riqueza da família, priorizando o varão primogênito (COMINI 

ET. ALL., 2008). 

A sucessão administrativa é o momento em que o principal executivo 

transmite a um familiar o poder que o cargo que lhe confere, seja por motivos 

burocráticos, tradicionais ou carismáticos (GRZYBOVSKI; HOFFMANN; MUHL, 

2008). 

Para Oliveira (1999), há dois tipos de processo sucessório nas empresas 

familiares: a sucessão profissional e a familiar. A primeira é quando a administração 

recai a profissionais contratados e a segunda ocorre nos casos em que o escolhido 

recai entre um dos herdeiros do fundador. 

Na presente pesquisa, o entendimento que prevalece acerca de sucessão 

familiar, profissional ou processo sucessório é aquele que se constitui no ato de 

passagem da propriedade e/ou do comando da empresa entre uma geração e outra. 

Não se faz diferença entre “tipos” de transição, pois subentende que, no 

procedimento profissionalizado, a organização se profissionaliza, quando contrata 

um executivo externo da família para administrar seus negócios, o que se constitui 

num entendimento errôneo. 

Para Lima, Borges e Carvalho (2007), a sucessão, em empresas familiares 

não se restringe somente sob o ponto de vista gerencial. Cabe envolver dois 

elementos que estão em jogo: de um lado, a transferência do patrimônio e de outro, 

a transmissão da administração. 

De forma concomitante, outra sucessão é importante de ser realizada na 

empresa familiar. Além da escolha do profissional para substituir o sucedido, é 

importante que se atribua a um herdeiro a responsabilidade quanto aos aspectos 

pessoais, seja para apaziguar os ânimos, manter a família unida ou servir de 

interlocutor entre os seus membros. 
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Ainda que a segunda geração não tenha adentrado na empresa, é importante 

que os familiares saibam distinguir dois personagens-chave que se confundem, 

antes mesmo da preparação da sucessão: o herdeiro e o sucessor. O primeiro é 

aquele que tem direito legítimo, assegurado pela legislação, sobre os bens e os 

direitos do patriarca, sendo, geralmente, a primeira herança que recebe, antes 

mesmo de nascer, é o sobrenome do fundador. O segundo é o legatário escolhido 

para ocupar o lugar do sucedido na companhia, assumindo ou não as suas cotas de 

participação na sociedade. 

No presente Trabalho, a fim de não apresentar o mesmo termo em 

duplicidade, em alguns casos, podem ser tratados como sinônimos e o verdadeiro 

significado pode ser entendido de acordo com o contexto em que está inserido. 

São terminologias básicas como essas que não são percebidas e, ainda, 

confundem muitas das empresas familiares a respeito da melhor maneira de 

conduzir a sucessão familiar, além de dificultar o entendimento do processo e serem 

responsáveis por desencadear os conflitos existentes nessas organizações. 
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5. ANÁLISE DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA EM EMPRESAS FAMIL IARES: 

ASPECTOS CONCEITUAIS E A RELAÇÃO INTERGERACIONAL 

 

Este artigo aborda as divergências na conceituação de empresa familiar, por 

meio de uma análise da produção científica, contemplando todos os artigos 

publicados nos eventos da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Administração (EnANPAD, Eneo, 3ES e EnGPR), e nos periódicos: RAC, RAE, 

RAUSP e O&S, no período de 1961 a 2008, de acordo com a disponibilidade em 

seus sitios, realizada em outubro de 2008, além de consultas nas bibliotecas da 

Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro e em São Paulo, em dezembro do 

mesmo ano. 

 Oito critérios de análise foram utilizados: frequência das publicações, 

citações e referências, autores mais prolíficos, instituições que mais publicam, média 

de artigos publicados, fundamentação teórica das investigações, aspectos 

conceituais e relacionamento entre pai e filho. 

Dos 154 artigos encontrados, que a priori estavam direcionados para esta 

temática, somente 89 foram incluídos por apresentarem coerência aos objetivos 

desta Pesquisa, conforme tabela 1. 

 

Periódicos/Anais Período Incluídos Excluídos
Encontro da Anpad 1997 a 2008 39 37
Encontro de Estudos Organizacionais 1997 a 2008 18 5
Encontro de Estudos em Estratégia 1997 a 2008 2 2
Encontro de Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho 1997 a 2008 1 1
Encontro de Administração Pública e Governança 1997 a 2008 0 3
Simpósio de Gestão da Inovação Tecnológica 1997 a 2008 0 1
Revista de Administração Contemporânea 1997 a 2008 3 1
Revista de Administração de Empresas 1961 a 2008 6 3
Revista de Administração 1977 a 2008 9 6
Revista Organizações & Sociedade 2000 a 2008 11 6
TOTAL 1961 a 2008 89 65

Tabela 1 - Número de artigos incluídos e excluídos e o período:

 
Fonte: Elaboração Própria. 

 

Dos resultados obtidos, destaca-se que as pesquisas desenvolvidas expõem 

diversas contradições entre si e que, ainda, é muito difícil obter um consenso sob o 

ponto de vista de uma definição dessas organizações, apesar de sua importância 

estratégica no tecido social e empresarial brasileiro, principalmente, em termos de 

distribuição de riqueza, geração de emprego e crescimento econômico. 
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5.1 PESQUISAS EM EMPRESAS FAMILIARES 

 

O interesse na análise da produção científica em Administração, no Brasil, 

vem crescendo nos últimos anos. As pesquisas apresentadas com esse objetivo têm 

aumentado, especialmente desde 1990, abrangendo múltiplas dimensões e 

variáveis em quase todas as suas áreas (CALDAS; TONELLI; LACOMBE, 2002), 

como em Gestão de Operações (ARKADER, 2003), Marketing (FROEMMING ET. 

ALL., 2000; BOTELHO E MACERA, 2001; SAMPAIO E PERIN, 2006), Gestão de 

Pessoas (CALDAS; TINOCO, 2004; CALDAS, TONELLI; LACOMBE, 2002; 

TONELLI ET. ALL., 2003), Teoria das Organizações (BERTERO; KEINERT, 1994), 

Estratégia (BIGNETTI; PAIVA, 2002; BERTERO, VASCONCELOS; BINDER, 2003) 

e Gestão Pública (PACHECO, 2003). 

Especificamente, em relação ao campo de empresas familiares, Paiva e 

Oliveira (2008) realizaram uma meta-análise com base nos artigos publicados nos 

anais dos eventos organizados pela Anpad, nos anos de 1997 e 2007. Constaram 

que a maioria das pesquisas se refere à sucessão (13,3%), estratégia (13,3%), 

modelos de gestão (10,8%), profissionalização (9,6%), cultura (8,4%), aprendizagem 

(7,2%), representações sociais (7,2%), mudança (6,0%), empreendedorismo (6,0%), 

sistemas contábeis (6,0%). Outras temáticas foram menos expressivas, como redes, 

gênero, governança, poder, aquisições, políticas públicas, institucionalismo, 

identidade, processo de tomada de decisão, inovação, turnover e liderança, dentre 

outros. 

Esses dados demonstram a pulverização de pesquisas nas empresas 

familiares em termos temáticos, o que significa, ao mesmo tempo, ambiguidade, 

riqueza do campo e ausência de foco, principalmente em artigos que reúnem mais 

de uma temática (PAIVA; OLIVEIRA, 2008). A mesma pesquisa apresenta os 

autores mais citados e usados como referências em pesquisas publicadas nos 

encontros da Anpad: Bernhoeft, Bethlem, Colbari, Davel, Gallo, Grzybovski, Lodi, 

Rossato Neto, Déry et. all., Donnelley, Gersick et. all., Kets de Vries, Lethbridge e, 

Tagiuri e Davis. 

Outros trabalhos, mas em forma de análises e revisões de literatura, 

destacam-se: Maccari et. all. (2006), Leone (2002), Waiandt e Junquilho (2005), 

Davel e Colbari (2000), Bethlem (1994), Davel e Waiandt (2006) e Andrade, Lima e 
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Antonialli (2006). Estes pesquisadores relatam os estudos direcionados a assuntos 

como o poder, a cultura organizacional, o ciclo de vida, as vantagens e as 

desvantagens, assim como os riscos e as oportunidades, (ANTONIALLI, 1995; 

CAPELÃO; MELO, 2001; LEONE, 2002; GUERREIROS; OLIVEIRA, 2002; LEONE, 

1991; HASTREITER, 1998; CARRÃO, 1997; SILVA; FISCHER; DAVEL, 1999; 

CASTRO; MORAIS; CRUBELLATE, 2001), além dos trabalhos de Rossato Neto 

(2003) e Campos e Mazzilli (1998) que fazem menção a aspectos simbólicos 

relacionados ao processo de sucessão. 

Davel e Colbari (2000) estabelecem três vertentes, a partir da análise de 

várias pesquisas sobre o estudo do processo sucessório em empresas familiares: 

planejamento e controle de atividades relacionadas à sucessão, relacionamento 

pessoal entre os membros da família e os não familiares, e a preparação dos 

herdeiros. 

Waiandt e Junquilho (2005) salientam que os primeiros estudos sobre 

empresas familiares estão fundamentados em aspectos administrativos, 

posteriormente com o foco em processos de sucessão calcados em fortes 

influências emocionais, enquanto que, nos últimos anos, começaram a surgir 

pesquisas contemplando aspectos comportamentais, principalmente, quantos aos 

valores e à representação simbólica da família. 

Outros autores direcionaram seus estudos às dificuldades vivenciadas pelas 

empresas familiares, destacando-se: competitividade no mercado global 

(BERNHOEFT; MARTINS; MENEZES, 1999), processo sucessório (BERNHOEFT, 

1989; GALLO, 1995; GARCIA, 2001; GERSICK ET. ALL., 1997), profissionalização 

(BERNHOEFT, 1995; GARCIA, 2001) e conflitos entre os membros da família 

(GALLO, 1995), enquanto que Davel e Vasconcellos (1998), Colbari (1992; 1996), 

Davel (2004), Fischer (2000), Davel e Colbari (2000; 2003), Vergara (2001), 

Cavedon e Ferraz (2003), Davel e Dantas (2004) resgataram dimensões mais 

subjetivas, entrelaçando as imagens do universo familiar com a forma de gestão das 

organizações (WAIANDT; JUNQUILHO, 2005). 

Davel e Waiandt (2006) alertam para aspectos pouco trabalhados na 

literatura, mais especificamente, a influência que a cultura organizacional exerce 

sobre os princípios familiares, e as relações afetivas exercem sobre os valores da 

empresa. Os autores ressaltam as primeiras pesquisas pioneiras de Colbari (1992; 

1996) dentro dessa perspectiva, mesmo que qualifiquem feições igualmente 
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importantes dos negócios, mas não sua natureza básica (CASTRO; MORAIS; 

CRUBELLATE, 2001). 

Bethlem (1994) chama atenção para as numerosas afirmações sem base 

científica, encontradas na literatura brasileira. O autor analisou os casos e a 

bibliografia nacional, quanto a três mitos: pai rico, filho nobre e neto pobre; 

competência gerencial do(s) fundador(es); e profissionalização. 

Maccari et. all. (2006) realizaram um levantamento das publicações no 

período de 1996 a 2005 nos artigos apresentados no EnANPAD e constataram que, 

dos 3.825 artigos publicados, apenas 14 versavam sobre o tema. 

Em sua segunda pesquisa, no sitio da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES), verificaram que de um total de 41.770 teses e 

140.949 dissertações produzidas no país, apenas 40 dissertações e uma tese 

abordam a temática, no período de 2000 a 2004. 

Leone (2002) verificou estudos que apresentaram, como enfoque, o perfil dos 

dirigentes (OLIVEIRA, 1995; BAUER, 1993), as suas motivações (DEGEN, 1989; 

BARROS; PRATES, 1996), e os problemas encontrados em termos organizacionais 

e decisionais (LEONE, 1994). 

Percebe-se, então, que as pesquisas estão concentradas em quatro áreas: 

processo sucessório (preparação dos herdeiros, planejamento da sucessão, 

transição patrimonial), profissionalização (executivo externo, competências, técnicas 

de gestão, competitividade), aspectos subjetivos (comportamento, aprendizagem, 

cultura e valores organizacionais e familiares, relações afetivas, representações 

sociais, conflitos) e fundador (perfil, retirada do poder, aposentadoria, resistência, 

motivações). Pouca ênfase foi dada, nas revisões de literatura, ao conceito de 

empresas familiares. 

 

5.2 FREQUÊNCIA DAS PUBLICAÇÕES 

 

Quanto à frequência das publicações, as primeiras aparecem em periódicos 

como Revista de Administração de Empresas (RAE) e Revista de Administração da 

USP (RAUSP), destacando-se Donnelley (1967), Kanitz e Kanitz (1978), Gallo e 

Lacueva (1983), mas somente no final dos anos 90 é que os trabalhos se 

intensificaram no Brasil. 
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Em 2006, houve um aumento significativo da produção científica, com a 

aprovação de 12 artigos. O ano seguinte apresentou oito trabalhos e, em 2008, 

ocorreu o recorde de 22 publicações. No total, 89 pesquisas foram publicadas, 

contemplando as empresas familiares como foco central de discussão, nas oito 

principais referências de estudos acadêmicos em Administração, conforme a tabela 

2. 

 

Ano/Publicação EnAnpad Eneo 3ES EnGPR RAC RAE RAUSP O&S TOTAL
1967 - - - - - 1 - - 1
1978 - - - - - - 1 - 1
1983 - - - - - 1 - - 1
1987 - - - - - - 1 - 1
1991 - - - - - 1 - - 1
1992 - - - - - - 1 - 1
1994 - - - - - 1 1 - 2
1995 - - - - - - 1 - 1
1996 - - - - - - 1 - 1
1997 2 - - - - - - - 2
1998 2 - - - - - - - 2
1999 1 - - - - - - - 1
2000 1 - - - - 1 2 5 9
2001 2 - - - - - - - 2
2002 2 - - - 1 1 - 1 5
2003 4 - - - - - - 2 6
2004 1 4 - - - - - 1 6
2005 3 - - - - - - 1 4
2006 7 3 - - 1 - 1 - 12
2007 4 - 2 1 - - - 1 8
2008 10 11 - - 1 - - - 22

TOTAL 39 18 2 1 3 6 9 11 89

Tabela 2 - Artigos sobre empresas familiares nas pr incipais publicações em Administração:

 
Fonte: Elaboração Própria. 

 

A partir das pesquisas efetuadas no sitio da Anpad, em todos os anos, foi 

constatado, pelo menos, um artigo aprovado no EnANPAD, o que confirma a sua 

tradição de ser o celeiro para a exposição de trabalhos científicos em Administração, 

inclusive na área de empresas familiares, ao contrário da sua revista, a RAC, que 

tem apenas 3 publicações, ao longo de onze anos. O ano de 2008 se ressaltou pelo 

crescimento vertiginoso de trabalhos apresentados tanto no EnANPAD, quanto no 

Eneo (10 e 11 respectivamente). 

O mesmo não ocorreu com os periódicos. A O&S não apresentou trabalhos 

em 2001, 2006 e 2008, enquanto que, no primeiro ano de exposição de pesquisas 

sobre a temática, 2000, contemplou o maior número de artigos já divulgados. Causa 

surpresa que, depois da RAC, as publicações da Fundação Getúlio Vargas (RAE) e 

da Universidade de São Paulo (RAUSP) serem as que possuem a menor quantidade 

de aparições. 
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Diante do exposto, surgem algumas semelhanças com o estudo sobre a 

produção científica de gênero, realizado por Cappelle et. all, (2006). O número de 

trabalhos apresentados nos encontros da Anpad é consideravelmente maior do que 

nas revistas, o que pode ser atribuído aos seguintes fatores: os pesquisadores não 

submetem os artigos aos periódicos de Administração, os editores dessas 

publicações não possuem interesse na temática e as exigências para a aprovação 

podem ser mais rígidas do que as dos eventos. 

 

5.3 CITAÇÕES E REFERÊNCIAS 

 

O levantamento de citações e referências está dividido em autores e 

referenciais, nacionais e estrangeiros de Língua Inglesa. Entre os autores 

brasileiros, os 10 mais citados são: Lodi, Bernhoeft, Gersick et. all., Davel, 

Grzybovski, Donnelley, Leone, Garcia, Colbari e Gonçalves, de acordo com a tabela 

3. Enquanto que os 10 mais referenciados em Inglês, conforme a tabela 4, são: 

Sharma, Kets de Vries, Lansberg, Tagiuri, Lank, Christensen, Fritz, Leach, Stafford 

et. all. e Goode. 

 

Autor Qtd. de citações Autor Qtd. de citações
Lodi 177 Sharma 23
Bernhoeft 106 Kets de Vries 20
Gersick et. all. 102 Lansberg 15
Davel 92 Tagiuri 14
Grzybosvski 53 Lank 12
Donnelley 52 Christensen 11
Leone 52 Fritz 11
Garcia 39 Leach 9
Colbari 34 Stafford et. all. 9
Gonçalves 26 Goode 7

Tabela 3 - Autores nacionais citados: Tabela 4 - Aut ores citados em inglês:

 
Fonte: Elaboração Própria.  Fonte: Elaboração Própria. 

 

Autor Qtd. de referências Autor Qtd. de referências
Lodi 102 Donnelley 19
Davel 81 Sharma 17
Bernhoeft 71 Kets de Vries 14
Leone 48 Fletcher 13
Gersick et. all. 40 Dyer 12
Donnelley 22 Alvesson 11
Grzybosvski 16 Tagiuri 11
Oliveira 15 Davel 10
Colbari 14 Chua 9
Garcia 12 Gersick 9
Longenecker 9 Schein 9

Tabela 5 - Referências em português: Tabela 6 - Refe rências em inglês:

 
Fonte: Elaboração Própria  Fonte: Elaboração Própria. 
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Para Caldas e Tinoco (2004), as citações se constituem em uma abordagem 

imprescindível para trabalhos científicos, pois fornecem ao leitor indicações 

importantes sobre o assunto estudado. Conhece-se, assim, a contribuição de 

autores referendados para determinada pesquisa, além de simbolizar a origem ou o 

fundamento das considerações que o pesquisador discute em seu texto. Por sua 

vez, as referências formam, em muitos casos, uma maneira de avaliar a qualidade 

de investigações de cunho acadêmico e quais os especialistas mais indicados e 

utilizados para lhes conceder embasamento. 

O autor mais utilizado em pesquisas sobre as empresas familiares é Lodi 

(1987; 1988; 1989; 1991; 1993; 1994; 1997; 1998; 1999; 2000). Bem depois 

aparecem Bernhoeft (1987; 1988; 1989; 1991; 1993; 1994; 1995; 1996; 1998; 1999; 

2003; 2006) e Gersick et. all. (1997; 2006). Esse fato pode ser explícito pelo 

lançamento dessas obras em um período em que o interesse pela temática crescia 

no Brasil, pela quantidade de obras lançadas e/ou proposições, além de modelos 

que ganhavam destaque na literatura, como o dos três círculos. 

Embora apareça na quarta posição, entre os mais citados, Davel (1997; 1998; 

1999; 2000; 2001; 2002; 2003; 2004), surge na segunda posição entre as 

referências, uma vez que o autor apresenta trabalhos com diversos pesquisadores 

como Colbari, Silva e Fischer, Chasserio e Tremblay, Dantas, Souza e Vasconcellos, 

abordando aspectos subjetivos presentes nas empresas familiares, em gestão de 

pessoas e em relações de trabalho. 

Ao contrário dessas publicações, os artigos em Língua Inglesa apresentam 

uma diferença considerável entre as citações e as referências (tabelas 5 e 6). 

Donnelley, que aparece entre os principais indicados ao final dos trabalhos, não 

consta entre os mais mencionados, e Christensen (1953), que iniciou as pesquisas 

em empresas familiares é, consequentemente, um dos mais citados, mas não 

consta entre os mais referenciados. 

Os autores, em Língua Inglesa apresentam uma pequena participação de 

17% das citações e 35% das referências, em relação ao total das pesquisas em 

Português. Essas diferenças podem ser explicadas pela preferência ou, 

simplesmente, pela facilidade de acesso às publicações nacionais, pois a grande 

maioria dos sítios estrangeiros cobra pelo acesso a cada artigo, ao contrário do que, 

geralmente, acontece no Brasil, onde, praticamente, só é possível acessar trabalhos 

estrangeiros pelo banco de dados da CAPES. 
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Percebe-se que há o predomínio, nas publicações, primeiramente, de autores 

que escrevem livros-textos com base na sua experiência empírica e vivência 

profissional, em muitos casos, sem base científica, assim como é marcante a 

presença de indicações, ao final dos trabalhos, de revistas como Exame, Veja e Isto 

É, além de jornais como Folha de São Paulo, Diário de Pernambuco e Diário do 

Comércio e endereços eletrônicos. 

 

5.4 AUTORES MAIS PROLÍFICOS 

 

Os autores mais prolíficos consistem em identificar aqueles que mais 

produziram trabalhos científicos sobre empresas familiares. Dessa forma, se utiliza o 

método formulado por Bertero, Vasconcelos e Binder (2003), ao pesquisarem os 

mais prolíficos em Estratégia Empresarial, entre 1991 e 2002. A classificação é 

realizada com a média ponderada da participação em artigos pelo número de 

investigadores. Uma obra individual vale um ponto; uma pesquisa com dois autores 

vale 0,5 ponto; com três, vale 0,33; e com quatro, 0,25. Os que se apresentaram 

como o quinto ou o sexto autor não receberam pontuação. 

 

1 2 3 4 5 6

Eduardo Davel 5 6 2 8 3,7 Universidade Federal da 
Bahia

Nilda Maria Leone 4 3 2 5 3,7 Universidade Candido 
Mendes / RJ

Denise Grzybovski 4 3 2 1 1 7 2,4
Universidade de Passo 

Fundo / RS

Félix João Rossato Neto 2 2 2 2,0
Pontifícia Universidade 

Católica / RS

Neusa Rolita Cavedon 1 1 4 5 1,8
Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul

Claudiani Waiandt 2 3 3 1,5
Universidade Federal da 

Bahia
Luiz Gonzaga Ferreira 
Capelão 2 1 1 2 1,5

Universidade Federal de 
Minas Gerais

Juvêncio Braga de Lima 1 1 3 4 1,5
Universidade Federal de 

Lavras / MG

Aline Craide 2 4 4 1,3 Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul

Cláudia Sirangelo Eccel 2 4 4 1,3 Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul

Kátia Barbosa Macedo 2 1 1 2 1,3 Universidade Católica de 
Goiás

Tânia Fischer 1 1 2 3 1,2 Universidade Federal da 
Bahia

Total
Número de autores

Tabela 7 - Autores mais prolíficos:

Autor
Média 

Ponderada
Autor 

Principal
Instituição vinculada na 

época da publicação

 
Fonte: Elaboração Própria. 

 



 92

Pela tabela 7, os mais prolíficos e que mais vezes aparecem como autor 

principal são: Davel, Leone e Grzybovski. Eduardo Davel possui, no total, oito 

artigos, sendo cinco publicados como o principal indagador, nos eventos da Anpad e 

na O&S. Nilda Leone, na segunda colocação, apresenta quatro pesquisas com o seu 

nome em primeiro entre os responsáveis, totalizando cinco trabalhos apresentados 

nos eventos da Anpad, na RAUSP e na O&S, e Denize Grzybovski totaliza sete, 

sendo quatro como a principal autora, em eventos da Anpad. Os 12 principais 

pesquisadores evidenciados respondem por 31% das investigações analisadas. 

 

5.5 INSTITUIÇÕES 

 

Entre as instituições que mais publicam, a tabela 8 evidencia as quatro 

instituições de ensino superior que mais apresentaram trabalhos em eventos e em 

periódicos científicos: UFBA, UFRGS, UPF e UCAM. O destaque fica com a 

Universidade Federal da Bahia, com 14 submissões aprovadas, além de ser a que 

possui mais artigos em revistas (seis no total), incluindo em sua publicação 

(Organizações & Sociedade) a mesma quantidade da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul, que lidera no quesito “anais da Anpad”. Outras IES contempladas 

são a Universidade de Passo Fundo e a Universidade Candido Mendes. 

 

Instituição
Anais da 

Anpad
RAC RAE RAUSP O&S TOTAL

Universidade Federal da Bahia 8 2 4 14

Universidade Federal do R. G. do Sul 9 4 13

Universidade de Passo Fundo / RS 5 1 1 7

Universidade Candido Mendes / RJ 2 2 1 5

Tabela 8 - Instituições que mais publicam:

 
Fonte: Elaboração Própria. 

 

5.6 MÉDIA DE ARTIGOS PUBLICADOS 

 

 O cálculo da média da produção dos artigos em empresas familiares se deu, 

primeiramente, em saber o total do número de edições dos eventos realizados pela 

Anpad e dos exemplares dos periódicos RAC, RAE, RAUSP e O&S, divididos pela 

quantidade de pesquisas na referida temática, conforme a tabela 9. 
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Publicações Período (anos ) Total de edições Publicações em Efs Média de artigos por edição
EnAnpad 12 12 39 3,3

Eneo 9 5 18 3,6
3ES 6 3 2 0,7

EnGPR 2 1 1 1,0
RAC 12 53 3 0,1
RAE 48 120 6 0,1

RAUSP 32 23 9 0,4
O&S 9 32 11 0,3

249 89 0,0TOTAL

Tabela 9 - Média de artigos publicados por edição:

 
Fonte: Elaboração Própria. 

 

 O EnANPAD promoveu um evento por ano, desde 1997, totalizando 12 

edições, em 12 anos, com 39 artigos em empresas familiares, resultando em uma 

média de três publicações em cada encontro. 

 Entre os que tiveram menos de uma publicação por edição, estão o 3ES com 

duas produções em três eventos. A RAC possui três artigos em 53 exemplares. A 

RAE tem seis pesquisas em 120 revistas. A RAUSP apresenta nove trabalhos em 23 

tiragens. E a O&S, com onze investigações em 32 títulos. 

 

5.7 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

No que se refere à fundamentação teórica das pesquisas, os principais 

assuntos abordados nos referenciais teóricos estão evidenciados na tabela 10. Os 

conceitos de empresas familiares são o tema mais trabalhado, devido à sua 

variedade de definições na literatura, o que o torna confuso e limitado (CASTRO; 

BORGES; BRITO, 2008). 

Fundamentações Qtd. de abordagens
Conceitos de empresas familiares 55
Processo sucessório 36
Pontos fortes e fracos 21
Cultura 18

Tabela 10 - Referenciais Teóricos:

 
Fonte: Elaboração Própria. 

 

Em seguida, o processo sucessório é abordado em, pelo menos, 36 ocasiões, 

sendo este o momento mais delicado na vida das empresas familiares. O terceiro 

assunto mais contemplado compreende os pontos fortes, as debilidades e as críticas 
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que são, constantemente feitas, a essas organizações. A cultura organizacional, 

familiar, brasileira e de vários outros países aparece em quarto lugar. 

 

5.8 ASPECTOS CONCEITUAIS 

 

A tabela 11 contempla os autores mais utilizados para a escolha de um 

conceito a respeito do que vem a ser a empresa familiar. 

 

Autor Qtd. de conceitos
Donelley 27
Lodi 27
Leone 12
Bernhoeft 12
Grzybovski 6
Silva, Fischer e Davel 6
Lanzana e Costanzi 5
Oliveira 5
Demais 65
TOTAL 165

Tabela 11 - Conceitos dos autores:

 
Fonte: Elaboração Própria. 

 

Os conceitos de empresas familiares mais utilizados nos artigos analisados 

são de Donnelley e Lodi, seguidos por Leone, Bernhoeft, Grzybovski, Silva, Fischer 

e Davel e por fim, Lanzana e Constanzi, e Oliveira. No último nível da referida tabela 

constam autores cujas definições foram utilizadas em menos de quatro ocasiões nas 

pesquisas. 

O conceito de Donnelley (1964; 1967), além de ser o mais citado, foi o 

primeiro que emergiu na comunidade acadêmica no Brasil. De acordo com o autor, a 

empresa é familiar, quando está identificada com os valores de uma família, há, pelo 

menos, duas gerações, resultando em uma influência recíproca, tanto na política 

geral da firma, como nos interesses e objetivos da família, de modo que, só é 

conceituada, desta forma, depois de uma sucessão. 

O mesmo conceito é corroborado por Lodi (1978; 1986): a sucessão da 

diretoria deve estar relacionada ao fator hereditário, quando existe um fundador 

seguido de herdeiros ou este abre as portas para os futuros sucessores, além de ter 

um ou mais membros exercendo influência na gestão e se houver a identificação 

dos valores institucionais com o sobrenome da família. 
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Posteriormente, Leone (2005) definiu a empresa familiar por meio de três 

correntes: propriedade – controle dos negócios nas mãos de uma família; gestão – 

gerenciamento por ela influenciado; e processo sucessório – segunda geração 

assume os lugares dos parentes. Anteriormente a esse conceito, Leone (1991) 

desconsiderava a obrigação de a segunda geração estar inserida nos negócios e, 

ainda, pontuava outras considerações para esse requisito: iniciada por um integrante 

do clã, participação de alguns membros como administradores e proprietários, 

valores organizacionais identificados com os familiares e a sucessão deve-se 

relacionar ao fator hereditário. 

Juntamente com o número de vezes em que o conceito de Leone foi utilizado, 

Bernhoeft (1987; 1989; 1991) afirma que as empresas familiares são aquelas em 

que os membros da família trabalham na empresa, a origem e a história de ambas 

estão vinculadas, há confiança mútua sem se restringir ao parentesco, os laços 

afetivos influenciam a organização, há valorização da antiguidade e das exigências 

de dedicação como critérios de promoção dos funcionários, o gestor possui 

comportamento severo, existem dificuldades em separar o racional do emocional, e 

os jogos de poder são aceitos em função da boa administração. 

Entre as definições mais citadas está a de Grzybovski (1998; 2000; 2002; 

2004; 2006). De acordo com a autora, para a empresa ser familiar devem existir o 

envolvimento de, pelo menos, duas gerações; os interesses empresariais são, 

reciprocamente, inseridos nos da família; há interação social a fim de promover a 

confiança mútua entre os colaboradores e os familiares; os membros do 

agrupamento nuclear e os agregados ocupam cargos na administração; a reputação 

da organização com a expectativa de fidelidade e de realização de um ideal maior 

está direcionada ao envolvimento negócio-família na sociedade local; e os traços 

afetivos, emocionais, os vínculos de parentesco e o perfil histórico-institucional 

devem ser entrelaçados a um sobrenome. 

Na mesma posição que Grzybovski, estão Silva, Fischer e Davel (1999) que 

estabelecem que a família influencia a estratégia organizacional, assim como seus 

valores se refletem nos seus membros que determinam o processo sucessório, além 

de possuírem a propriedade da organização, podendo ser total, majoritária ou 

minoritária. 

Lanzana e Constanzi (1999) lecionam que a empresa familiar possui um ou 

mais membros da família exercendo seu controle, por deter uma parcela expressiva 
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do capital. Por sua vez, Oliveira (1999) a define pela sucessão do poder decisório de 

maneira hereditária, a partir de uma ou mais famílias. 

 

5.9 PAI E FILHO 

 

A tabela 12 demonstra os estudos que contemplam o relacionamento entre 

pai e filho nas empresas familiares: 

 

Autores Periódico /Evento
Kanitz e Kanitz (1978) RAUSP

Campos e Mazzilli (1998) EnApand
Silveira e Biehl (2003) EnApand

Lopes (2008) EnApand
Mussi, Teixeira e Massukado (2008) Eneo

Tabela 12 - Pesquisas que abordam a relação entre p ai e filho:

 
Fonte: Elaboração Própria. 

 

Os precursores do Estudo sobre o relacionamento entre pai e filho nas 

empresas familiares foram Stephen Charles Kanitz e Lilian Maria Kanitz, publicado 

na RAUSP, em 1978, ao mesmo tempo em que se tornou o segundo trabalho sobre 

toda a temática (o pioneiro foi em 1967, na RAE). 

A proposta dos autores se concentra em auxiliar os empresários, a fim de não 

se desiludirem com o filho que lhes seguirá, restringindo-se a três importantes 

conceitos: “aspirações do pai com relação ao próprio ser”; “aspirações do pai com 

relação ao filho”; e “aspirações do filho com relação ao próprio ser”. 

O primeiro tópico se refere à dificuldade do fundador em se aposentar, o que 

significa admitir derrota. Consciente de que o fim da vida está próximo, ele sente que 

sua vida foi boa e bem aproveitada, ou então, se desespera, caso perceba que os 

anos que lhe restam são poucos para se realizar. Os autores demonstram 

preocupação com empresários de 78 anos, pois, geralmente, as suas faculdades 

mentais e físicas estão, lentamente, se deteriorando, a sua vivacidade não é a 

mesma de antes, os métodos de administração são antigos e, caso dependa dos 

negócios para justificar sua existência, há um grande risco que morra como um 

homem psicologicamente fracassado. 

As aspirações do pai, com relação ao filho, são desejos frustrados dele 

próprio, que recaem sobre o herdeiro, o que complica, em demasia, o diálogo entre 

as partes. Para o fundador, a prole deve ser e fazer o que ele quer, pois aí reside a 
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sua realização pessoal. Permitir que siga seus sonhos, um caminho com maior 

probabilidade de sucesso, significa menos ameaças ao progenitor, que carrega 

consigo algumas decepções de seu passado, mas que, também, prejudica a criança 

à procura de um modelo de identificação pessoal e que encontra nas atitudes do 

patriarca um modelo vacilante e inconstante. 

Finalmente, a maior dificuldade de um herdeiro numa empresa familiar: a 

busca incessante por uma identidade própria. Primeiramente, pela própria natureza 

e personalidade do pai empresário, fundador, patrão e empregador, difícil de vencer 

pelo diálogo e irredutível numa discussão, o que é frustrante para o filho e péssimo 

para a formação de um caráter forte e sólido. 

Provavelmente, o maior erro no início dos trabalhos do herdeiro na empresa 

familiar é, de acordo com os autores, a interpretação equivocada do momento em 

que ele contesta os valores atuais, o que é fundamental para a formação de um 

indivíduo em busca de uma identidade própria, mas, na realidade, não representa 

uma crítica e, sim, numa experimentação temporária e, quando terminada essa fase, 

o jovem assume padrões muito próximos aos do pai. 

Para Kanitz e Kanitz (1978), a solução está no âmbito do relacionamento 

humano, nas relações psicológicas, em que ambos, pai e filho, precisam de refletir e 

devotar algum tempo e energia para resolver o problema. 

Depois de vinte anos, surge no EnANPAD, a segunda pesquisa que 

contempla o convivência entre pai e filho nas empresas familiares. O estudo tem por 

objetivo analisar os principais obstáculos ao processo sucessório originários da 

relação fundador e sucessor (CAMPOS; MAZZILLI, 1998). 

A partir da descrição da importância das empresas familiares no contexto 

econômico, do processo sucessório, como fator determinante no desaparecimento 

desses empreendimentos, e de uma perspectiva, sob o enfoque psicanalítico 

freudiano, este estudo contemplou uma empresa centenária que está na quinta 

geração, além de um apanhado das trajetórias do pai e do filho na sucessão familiar. 

Os resultados da pesquisa demonstraram que, para a efetivação da 

sucessão, é preciso que o filho seja capaz de preservar a relação com o pai, mesmo 

que possua sentimentos de amor e culpa e, concomitantemente, transgrida e 

questione as leis do patriarca, o que pode constituir num novo plano para a 

empresa, transformando sua estrutura, estratégia e futuro. 
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Ao estudar dez empresas familiares estabelecidas no Vale do Rio dos Sinos, 

com mais de vinte anos de existência no mercado e que se encontram a partir da 

segunda geração, dentro do processo sucessório e, uma vez identificados que o 

sucesso e a continuidade dos negócios dependem do êxito do sucessor, Silveira e 

Biehl (2003) avaliaram como as organizações estão ou não trabalhando para mitigar 

as consequências dos conflitos gerados pelo entrelaçamento entre a vida pessoal e 

a profissional. 

Em algumas das organizações em que o fundador e o herdeiro estão 

presentes, o pai, o filho e, às vezes, até o neto que trabalham juntos, não sentem a 

necessidade de preparar a sucessão, porque possuem uma falsa sensação de 

perpetuidade. A Artecola Ind. Químicas Ltda. se enquadra nesse contexto, em que 

três gerações trabalhavam juntos, e o fundador afirmou que não estava preparando 

seu futuro sucessor, mas, sim, a empresa, para que se perpetue (SILVEIRA; BIEHL, 

2003). 

Os autores indicaram como mínimas as dificuldades mencionadas pelos 

herdeiros entrevistados à sucessão, ao contrário da maioria das pesquisas. Alguns 

relataram que deviam ter começado mais cedo a trabalhar na empresa familiar, ou 

que o processo podia ter sido preparado pelo fundador, além da ausência de uma 

preparação direcionada ao setor de atuação dos negócios. Importante ressaltar que 

foram encontrados quatro empresários que permaneceram na gestão, embora ao 

término da pesquisa, o Sr. Kunz, da Empresa Artecola tivesse falecido aos 92 anos 

de idade. 

Com base na análise linguística do discurso, Lopes (2008) realizou um estudo 

sobre as histórias de vida de um fundador e de suas três filhas sucessoras. Buscou-

se compreender os vínculos estabelecidos entre os que permanecem no negócio da 

família e os que são expurgados, por meio do entendimento do não-vínculo, além da 

abordagem psicanalítica, aliada às teorias sobre o vínculo social, que forneceu 

importantes contribuições para a análise em questão. 

Os resultados demonstram que a permanência ou o expurgo do indivíduo não 

se relaciona apenas a questões organizacionais, mas também àquelas oriundas do 

âmbito familiar, e que as relações laborais precisam de ser abordadas em tempo 

real, assim como os aspectos subjetivos relacionados às histórias de vida dos 

sujeitos, pois a compreensão do ser humano como um ser histórico e sua gênese se 

encontram entrelaçadas com o seu passado. 



 99

Mussi, Teixeira e Massukado (2008), a partir do referencial teórico adotado e 

com a utilização de mapas mentais, realizaram uma pesquisa junto a nove 

herdeiros, a fim de conhecer como interpretavam a empresa de suas famílias e os 

fatores que interferiam nesse processo. 

Os autores salientaram que, a partir de experiências anteriores, de constantes 

interações com o contexto em que está inserido e das crenças e dos valores que 

carrega consigo, a capacidade de cognição de um indivíduo passa a ser construída, 

cabendo, então, o motivo pelo qual diverge dos outros quanto à interpretação da 

empresa familiar que afeta a pessoa que, por sua vez, influencia os negócios, 

formando um processo cognitivo, não estático, mas, sim, dinâmico e passível de ser 

incrementado e modificado. 

Constatou que, entre os próprios herdeiros que apresentavam semelhanças 

no que diz respeito à idade, à experiência, à preparação acadêmica e à profissional 

e ao vínculo com a empresa, ocorreram diferentes interpretações com relação a 

diversos aspectos, como a sucessão, a imagem do fundador e as suas tarefas e as 

suas responsabilidades. 

Especificamente na relação que possuem com os fundadores, as 

divergências se encontraram no estilo autocrático de gerenciar, os dispêndios tidos 

como desnecessários aos funcionários, a constante interferência dos negócios no 

âmbito familiar e a falta de interesse do pai em discutir a sucessão. 

Somado a outros fatores, como a discrepância entre o que foi aprendido na 

Faculdade e o que, realmente, era necessário para trabalhar na empresa familiar, e 

a falta de reconhecimento dos colaboradores, principalmente dos mais antigos, de 

que poderiam ser seus futuros líderes, incentivaram alguns herdeiros a formarem as 

suas próprias empresas, para que tivessem autonomia, a fim de administrar de 

acordo com as suas convicções. 
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6. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

6.1 REFLEXÕES SOBRE O CONCEITO DE EMPRESAS FAMILIARES 

 

Grzeszczeszyn e Machado (2008) alertam que há um número significativo de 

estudos a respeito das empresas familiares (BIRD ET. ALL., 2002), mas há um 

aspecto que, ainda, permanece sem consenso entre os pesquisadores: o conceito 

de empresa familiar (ASTRACHAN; SHANKER, 2003; DAVEL; SILVA; FISCHER, 

2000; ECCEL; CAVEDON; CRAID, 2005; GRZESZCZESZYN; MACHADO, 2006; 

GUEIROS, 2005; IFERA, 2003; MACHADO, 2003; 2005; MACHADO; NOGUEIRA; 

GRZESZCZESZYN, 2004; PEREIRA; GONDIM, 2001; ROSSATO NETO; 

CAVEDON, 2003; SILVA JUNIOR; MUNIZ, 2003; TILLMANN; GRZYBOVSKI, 2005; 

WERNER, 2004). 

Pinho, Bergamaschi e Melo (2006) afirmam que existem tantas definições e 

classificações para as organizações familiares, quanto ao número de pesquisadores 

que se debruçam sobre o tema e concluem que a ausência de consenso limita o 

desenvolvimento do campo e, em particular, a possibilidade de fazer estudos 

comparativos essenciais à compreensão da variedade de empresas. Os 

pesquisadores afirmam que cada conjunto de autores propõe um conceito que lhe é 

próprio. 

Uma das dificuldades em encontrar a definição de empresa familiar, de 

acordo com Grzeszczeszyn e Machado, (2008), está alicerçada na complexidade da 

sobreposição dos fatores empresarial e familiar na organização. Contribui, também, 

para essa relutância a pluralidade de conceitos, tornando inexorável a questão das 

relações nas instituições familiares, desde sua concepção e denominação (PINHO, 

BERGAMASCHI; MELO, 2006). 

Os casais homossexuais, com o desejo ou não de adotar filhos, as novas 

formas de procriação, a fertilização e a clonagem, em conjunto com o que 

Berenstein (2002) chama também de famílias “ensambladas”, parecidas com as que 

existiram no final da década de 80, são uma demonstração da complexidade em 

definir quando uma empresa é, ou não, familiar. 

Castro, Morais e Crubellate (2001) realizaram severas ponderações aos 

conceitos de empresas familiares, formulados por dois especialistas: primeiramente, 

afirmaram que a definição de Vidigal (1996) não explora aspectos como modelos de 
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gestão, valores da família ou as características básicas, como a posse e a 

propriedade dos negócios. 

Posteriormente, o conceito de Lanzana e Constanzi (1999) contempla a 

sociedade de família como aquela em que um ou mais membros detêm considerável 

controle gerencial, por possuir uma parte expressiva de sua propriedade. Essa ideia 

torna o caráter familiar mais como um aspecto social do que “naturalmente” 

determinado, fazendo das empresas familiares mais um produto de boas intenções 

do que mero vínculo inescapável com um ou alguns grupos, fundadores ou 

controladores (CASTRO; MORAIS; CRUBELLATE, 2001). 

Davel e Waiandt (2006) concluíram que a propriedade, a posse e a sucessão 

não são as únicas formas de definição de uma empresa familiar e que diversas 

pesquisas despontam para os aspectos subjetivos, envolvendo esse tipo de 

organização (DAVEL; COLBARI, 2000; ROBICHAUD; DAVEL, 2002; DAVEL; 

TREMBLAY, 2003; DAVEL; COLBARI, 2003; DAVEL, CHASSERIO; TREMBLAY, 

2003; DAVEL; DANTAS, 2004). 

 São muitos os aspectos contemplados pela literatura que devem fazer parte 

de uma abordagem conceitual e outras que, simplesmente, não são discutidas, 

tornando o desafio de definir um conceito cada vez mais difícil de ser superado. 

Em situações em que existem diferentes famílias presentes na empresa, a fim 

de caracterizá-la ou não como familiar, é uma das principais comprovações dessa 

inferência. Poucos autores citam a organização familiar como aquela em que a 

propriedade pertença a diferentes famílias, sem relação consanguínea (BEUREN; 

BOFF, 2008; CARRÃO, 1997; CHUA; CHRISMAN; SHARMA, 1999; MUSSI; 

TEIXEIRA; MASSUKADO, 2008; DAVIS, 1983; GARCIA, 2001). 

O autor que trata com mais detalhes desse caso é Bornholdt (2005), uma vez 

citado, nas principais publicações, por Beuren e Boff (2008), que contemplam 

somente o seu conceito: a empresa familiar é aquela constituída pela união de 

diferentes grupos de famílias não-consanguíneas entre si (multifamiliares), o que 

torna esse pensamento praticamente inédito em produções científicas, como os 

anais da Anpad, a RAC, a RAUSP, a RAE e a O&S. 

Há inúmeras empresas pertencentes a diferentes clãs, sem relação de 

parentesco, que apresentam os mesmos problemas das instituições familiares e, 

provavelmente, os valores institucionais são identificados com, pelo menos, uma das 

famílias que interfere na tomada de decisão. 
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Algumas das características das empresas familiares que são unânimes na 

academia, como nos casos em que os parentes ocupam cargos estratégicos ou 

operacionais, em que a confiança passa a ser predominante nas relações 

profissionais, quando há intenção de passar o comando para a próxima geração, 

também, podem ser encontradas em organizações multifamiliares. 

Para Rapozo, Pagliarussi e Aquino (2007), mesmo que a propriedade não 

seja pulverizada na empresa familiar, pode haver confusão entre os interesses de 

pessoas pertencentes a grupos familiares diferentes, com objetivos distintos dos do 

negócio, ocasionando conflitos entre as partes envolvidas, impactando, de forma 

decisiva, no futuro da organização. 

A principal contradição nas pesquisas, sob essa ótica de definição, é que, 

embora essa abordagem seja incipiente na literatura, várias pesquisas contemplam 

como objeto de estudo, as empresas familiares que pertencem a diferentes famílias. 

Gonçalves (2000) cita a Metal Leve, um caso relevante de dois ou mais 

empresários de diferentes famílias, participando do mesmo empreendimento, sendo 

mais adequado defini-lo como empresa multifamiliar, bem próxima da empresa 

familiar e com características e problemas muito específicos e semelhantes. 

Magalhães Neto e Freitas (2003) estudaram a distribuição da propriedade, o 

tipo de gestão e as características da família em cada fase da história de uma 

empresa familiar, composta por dois clãs que são sócios majoritários e, ainda, 

ocupam a cúpula diretiva. 

A partir do aprofundamento da definição de empresas familiares, sob a 

perspectiva subjetiva, Davel e Waiandt (2006) utilizam, como objeto de estudo, uma 

indústria de bebidas, sob o comando da terceira geração de uma família austríaca 

que, anos depois, se uniu com outra, italiana, e cada uma reteve cinquenta por cento 

de participação e com um sócio-diretor para representar os seus interesses. 

Gomes, Sousa Neto e Martins (2006), ao pesquisarem sete empresas 

familiares, para aderirem às melhores práticas de Governança Corporativa, sob o 

comando da terceira geração, incluíram uma empresa pertencente a três grupos 

familiares, e outra, sob a propriedade de cinco facções diferentes. 

Quanto aos termos, empresas familiares ou multifamiliares, podem ser 

usadas para identificar, quando uma organização pertence, ou não, a sócios com 

relação consanguínea, mas a sua essência e os problemas são praticamente os 

mesmos, podendo ser utilizados como sinônimos. 
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A questão é que, ao trabalhar com parentes, já se torna, por si só, um enorme 

desafio na vida de muitas pessoas. A complexidade é ainda maior no caso das 

empresas multifamiliares, pois, em vez de tratar de assuntos com o próprio filho, 

geralmente, um proprietário, deve trabalhar com o descendente do seu sócio. Uma 

vez desencadeados, os conflitos se tornam mais acirrados e difíceis de serem 

solucionados entre os familiares dos acionistas. Daí vem uma situação inusitada que 

pode ser perfeitamente relacionada a esse contexto: “você tem que andar sobre 

centenas de ovos e sem quebrar nenhum.” 

Outra controvérsia sobre a classificação das empresas como familiares reside 

naquelas que ainda se encontram na primeira geração. Apresentam as mesmas 

características e dificuldades enfrentadas pelas demais, mesmo que não estejam na 

segunda geração, como afirma Donnelley (1967). 

Nessas organizações, também, ocorrem conflitos de interesses entre pais e 

filhos, brigas entre os irmãos pelo posto do patriarca, dificuldades na escolha de 

quem vai ocupar o cargo do sucedido, mistura de assuntos pessoais com 

profissionais, predominância da emoção sobre a razão, lealdade dos empregados 

para os fundadores, e os agregados começam a interferir de alguma maneira nas 

decisões. São acontecimentos que podem vir a se agravar ou gerar novos 

precedentes no caso em que familiares dos sócios vierem a se fazer presentes na 

empresa, independentemente do cargo que assumirem. 

Mesmo que não possua herdeiros, pode ser que ocorra a intenção de passar 

o comando do negócio aos filhos, começando, assim, o planejamento com 

antecedência ou, pelo menos, de transmitir ao cônjuge, que, consequentemente, 

passa a ser herdeiro direto, formando a característica básica da empresa familiar 

apresentada por Lodi (1998), que defende que, durante a primeira geração, a 

organização é, apenas, um sonho pessoal do fundador. 

Há casos de herdeiros que desejam, desde a infância, ser um líder 

empresarial, com vocação para comandar e compreender o segmento, ao qual a 

empresa pertence. Podem ter como sonho ser como o pai, ou passar a amar a 

organização, tornando-a, também, o seu sonho pessoal. Porto e Tamayo (2005) 

apresentam pesquisas que apontam a grande semelhança de valores entre pais e 

filhos nos estágios iniciais e no decorrer da adolescência. 
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Lèvy (2001) compartilha essa abordagem, ao explicar que, antes de ser um 

projeto pessoal, a empresa é um projeto de família (PAPA; LUZ, 2008) cujas 

relações, atividades e lucros se organizam em torno dela. 

Gonçalves (2000) defende, igualmente, que, não necessariamente, para ser 

familiar, os negócios precisam encontrar-se na segunda ou mais gerações, e 

Lanzana e Costanzi (1999) lembram que muitas empresas não alcançam a segunda 

geração e, além disso, não dependem da existência dessa geração, como pré-

requisito para serem classificadas como familiares. 

Castro, Morais e Crubellate (2001) exprobram o conceito delimitado que a 

empresa não poderia ser familiar na primeira geração, o que provoca confusão por 

não abranger as possibilidades existentes na realidade empírica aqui tratada. Além 

disso, para os autores, a relação entre a empresa e a família, também, defendida 

por Lodi (1987) é apenas um aspecto da definição de empresa familiar. 

 

6.2 REFLEXÕES SOBRE O RELACIONAMENTO ENTRE PAI E FILHO 

 

A revisão de literatura e as pesquisas bibliográficas em empresas familiares 

contemplam trabalhos realizados sob a estrutura subjetiva e o predomínio do 

enfoque positivista, (MAGALHÃES NETO; FREITAS, 2003; GRZYBOVSKI, 2007; 

PINHO; BERGAMASCHI; MELO, 2006; QUEIROZ, 2008), além de estudos que 

explicam as distintas abordagens em que estão direcionados e, geralmente, não 

identificam os artigos que analisam a relação entre pai e filho. 

Grzybovski (2007) realizou uma análise da evolução literária no Brasil, que 

começou com a publicação em quase na sua totalidade de livros relacionados a 

trabalhos de consultoria empresarial. A autora cita, no campo das pesquisas 

científicas, produções desenvolvidas em diferentes áreas do conhecimento, como 

antropologia, história econômica, e sociologia, assim como aquelas direcionadas à 

administração, relativas à sobrevivência organizacional, à visão crítica dos estudos, 

às oportunidades de pesquisa, às tendências teóricas e, principalmente, ao processo 

sucessório. 

Muitos estudos desenvolvidos sobre a sucessão nas empresas familiares 

contemplam críticas a respeito dos entraves e a origem do insucesso, causada pelo 

fundador, mas, por outro lado, surgem pesquisas que defendem, veementemente, o 

patriarca (MACHADO; WETZEL; RODRIGUES, 2008). A tabela 13 demonstra qual o 
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foco das principais pesquisas, direcionadas de alguma maneira, ao relacionamento 

entre pais e filhos: 

 

Abordagem
Fundador e Herdeiro

Kanitz e Kanitz (1978) Fundador e herdeiro
Bethlem (1994) Fundador
Carrão (1997) Fundador

Campos e Mazzilli (1998) Fundador e herdeiro
Silveira e Biehl (2003) Herdeiro

Lima, Soares e Souza (2006) Fundador e herdeiro
Machado (2006) Herdeira

Papa e Luz (2008) Fundador
Buiatti, Gonçalves e Shinyashiki (2008) Fundador

Lopes (2008) Herdeiro
Mussi, Teixeira e Massukado (2008) Herdeiro

Tabela 13 - Foco de pesquisa:

Pesquisa

 
Fonte: Elaboração Própria. 

 

São poucas as pesquisas que focam a relação entre pai e filho nas empresas 

familiares, independentemente se a tendência recai mais sobre um do que sobre o 

outro (KANITZ; KANITZ, 1978; CAMPOS; MAZZILLI, 1998; LIMA; SOARES; 

SOUZA, 2006). Normalmente, os estudos abordam praticamente quase que 

somente o fundador (BETHLEM, 1994; CARRÃO, 1997; BUIATTI; GONÇALVES; 

SHINYASHIKI, 2008; PAPA; LUZ, 2008) ou o(a) herdeiro(a) (MACHADO, 2006; 

LOPES, 2008; MUSSI; TEIXEIRA; MASSUKADO, 2008; SILVEIRA; BIEHL, 2003). 

 Em diversos trabalhos, percebe-se que a preparação do herdeiro é 

interpretada como a etapa mais importante para o êxito do processo sucessório e 

imprescindível para a perpetuidade das sociedades de famílias (MACÊDO ET. ALL., 

2004; DE MASSIS; CHUA, CHRISMAN, 2008; MASSIS; CHUA; CHRISMAN, 2008). 

Apesar dessa opinião maciça entre os pesquisadores, a dúvida persiste: 

antes de qualquer situação ocorrer na empresa ou fora dela, a maneira como pai e 

filho se relacionam, e a educação que este recebeu não influenciam diretamente e 

não são mais importantes ao êxito do processo de sucessão e na perpetuidade dos 

negócios, do que a preparação do herdeiro? 

Primeiramente, é importante ressaltar que a empresa familiar é muito mais 

complexa do que se imagina, pois, além de administrar um empreendimento, a 

família precisa conciliar diversos fatores e características próprias à organização 

(LISSA; MOJUSKI; DRACHEMBERG, 2007). 
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O processo sucessório tido como o momento mais delicado na vida das 

empresas familiares, precisa de ser planejado antes de os herdeiros nascerem. E 

colocá-lo em prática e com sucesso depende, diretamente, da educação recebida 

pela segunda geração. Este é mais um tema a ser explorado em pesquisas futuras. 

Por mais capacitado e competente que o pai e o próprio filho acreditem que 

estejam para assumir os negócios, não será suficiente, se o relacionamento entre 

ambos tiver atrelado a conflitos e a discussões, pois essa convivência não é 

sustentável a longo prazo e, mais cedo ou mais tarde, pode vir a sepultar as 

relações pessoais, influenciar o bom andamento das atividades empresariais e 

alterar o clima de informalidade que predomina em várias empresas familiares. 

A educação, proporcionada pelos pais e a relação que eles mantêm com a 

prole, depende de várias mudanças nas relações afetivas e nos novos arranjos 

familiares. Machado (2005) afirma que a dinâmica familiar adquiriu novos contornos, 

na medida em que diferentes formas coexistem na mesma cultura, representando 

uma composição diferenciada de família nuclear tradicional e patriarcal, tanto pelos 

seus integrantes e pela redefinição de papéis, como pela nova distribuição de poder. 

O preparo de sucessores que, em geral, é focado na relação de pais e filhos, 

atualmente, possui diversas possibilidades de relacionamento envolvendo: mãe e 

filha(s); matriarca e herdeiro(s); fundador e sucessor(es); patriarca e herdeira(s) 

(MACHADO, 2005). 

A pesquisadora enfatiza a distribuição de poder como um dos principais 

aspectos da transformação familiar, por causa da queda da estrutura patriarcal; a 

distância entre gerações em função da vertiginosa diferença de faixa etária, 

ocasionada pelos indivíduos terem herdeiros com idade mais avançada do que em 

épocas anteriores; a intensificação da convivência entre avós e netos, muitas vezes 

maior do que entre os pais e a prole; e o número de pessoas que vivem na mesma 

casa como uma das transformações na família contemporânea, reduzido pelo menor 

número de filhos que, por sua vez, é uma consequência do ingresso de mulheres no 

mercado de trabalho, além da redução do nível de renda, da dificuldade em conciliar 

trabalho e família ou, até mesmo, pelo predomínio do individualismo. 

A reordenação simbólica, também, é afetada pelas novas tecnologias 

reprodutivas que, uma vez desvinculadas da reprodução biológica das relações 

sexuais e ao atribuírem um caráter artificial à procriação, rompem o vínculo do corpo 

orgânico com a ordem natural tão difundida em nossa cultura (SARTI, 2004). 
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 A família, seja como for composta, vivida e organizada, é o lugar onde o 

indivíduo não aprende apenas a se comunicar. Ao nascer, começa a ver e a 

interpretar o mundo e, principalmente, a captar uma ordenação da sociedade pelo 

significado que lhe é atribuído, estendendo-se ao longo de toda a vida, a partir dos 

diferentes lugares em que se faz presente, sempre limitado e abalado pelo 

comportamento individualizado de cada um dos seus membros, que reagem, 

singularmente, as relações internas, trazendo à convivência cotidiana a experiência 

adquirida na convivência com outros tipos de arranjos (SARTI, 2004). 

 A autora prossegue, explicando que esses agrupamentos não se constituem 

na soma dos indivíduos, mas, sim, um universo de relações. A família implica 

autoridade, pela sua função de socialização dos mais jovens, constituindo-se em um 

grupo fundamentado nos relacionamentos recíprocos, complementares e 

assimétricos. 

 Diante do poder exercido sobre os seus integrantes e, uma vez transformado 

num modelo a ser seguido, a família se constitui num terreno fértil para um discurso 

normativo, constituindo um “deve ser” no horizonte, referência positiva a partir da 

qual todo o resto se torna “desvio” ou “anormalidade”, quando não, “patologia” 

(SARTI, 2004). 

 A família, como cada ser humano, isoladamente, é única e não há outra igual, 

e vários grupos procuram estabelecer regras, como se fossem “dogmas” 

inquebráveis, que devem ser seguidos por todos. Quando um dos membros 

amadurece, estuda profundamente diferentes ciências do comportamento humano e 

do desenvolvimento do universo ou adquire experiências no convívio com pessoas 

totalmente diferentes daquelas em que está acostumado a conviver, inicia o 

processo de quebra dos paradigmas vigentes e defendidos, insaciavelmente, pelos 

seus pares. 

 Bernhoeft (2007) aconselha que ter razão dentro de uma família muito forte 

implica abrir mão de sua individualidade e fazer somente aquilo que é esperado, 

mas, para ser feliz, se torna uma opinião muito pessoal que necessita de ser 

descoberto pelo herdeiro e conquistado ao longo da vida. 

 Por outro lado, Sarti (2004) salienta que os jovens já possuem os rumos de 

suas vidas definidos pelos seus pais que esperam que cumpram o que a família 

espera para ele. A consequência desse ato é identificada pela resistência dos 
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herdeiros a concretizar essa forma de herança e de perpetuação das tradições 

familiares. 

 O herdeiro, ora entusiasmado pelo conhecimento recém-adquirido na 

Faculdade, ora precavido e com facilidade de perceber os erros e os riscos que a 

empresa está cometendo, mas o pai, que não gosta de ouvir comentários ruins 

sobre o empreendimento que tanto ama, não escuta o filho, ainda garoto, que, 

ainda, precisa amadurecer. 

 Campos e Mazzilli (1998) ensinam que, ao iniciar a construção de sua 

proposta, o herdeiro passará pelo questionamento e pela batuta do pai que, mesmo 

se preservando, entrará em choque com as suas ideias, do qual se originará a 

“refundação”, a ser instituída pelo filho sucessor. Para os autores, aquele que não se 

estabelece como “refundador” não conseguirá se estabelecer como adulto e, 

consequentemente, será incapaz de comandar os negócios com sucesso. 

 Nem sempre é possível conciliar as ideias e as preferências em função da 

grande diferença de idade entre os jovens e os mais velhos que impõe sua 

experiência como uma lição a ser aprendida e seguida, atentamente, pelos demais. 

Quando o herdeiro não consegue ser aceito do que jeito que achar melhor, procura 

se alienar e se emancipar, afastando-se do convívio familiar, transformando-se, a 

partir de certo momento, num estranho aos seus membros, mas a distância e a 

solidão o satisfaz em mais do que diversos outros tipos de situação em que pode 

estar inserido. 

 Sarti (2004) ressalta que, pelo lugar que ocupa socialmente, o jovem se 

afirma opondo-se, fazendo do conflito um instrumento fundamental ao processo de 

tornar-se sujeito, seja na família, seja no mundo social ou, apenas, na segunda 

esfera. 

 A ambiguidade dessas situações demonstra como a empresa familiar está 

cada vez mais complexa, pois a família foi reduzida em diversos contextos, mas, em 

outros, foi ampliada. Consequentemente, esta mudança influencia, diretamente, o 

processo de sucessão, de distribuição de poder e de comunicação (MACHADO, 

2005). 

 A projeção dos problemas familiares sobre o herdeiro demonstra a dificuldade 

em lidar com os conflitos dentro da família, como os fatores potencialmente 

disruptivos e potencializadores que podem resultar na eclosão da violência, de 
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diferentes maneiras, em função dos meios de expressão para as divergências 

pessoais (SARTI, 2004). 
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CONCLUSÃO 

 
1. Conceitos de empresas familiares 

 

A partir da análise de 74, diferentes conceitos abordados em cinco 

publicações científicas, percebe-se que, pelo menos, uma das seguintes 

características se faz presente: a segunda geração está inserida na empresa; uma 

família detém ou não o comando e/ou a propriedade (total, majoritária ou minoritária) 

e por ele é responsável; um ou mais integrantes trabalham em cargos operacionais 

e/ou estratégicos; os valores organizacionais e familiares se influenciam; há o 

reconhecimento da sociedade; há a valorização do fundador; a união entre parentes 

e funcionários é baseada na confiança mútua; e o processo sucessório é 

determinado pela família. 

As pesquisas em empresas familiares são marcadas por contradições em 

várias áreas, principalmente, quanto aos aspectos conceituais capazes de explicar o 

que vem a ser essas organizações. Praticamente, a cada definição que surge, 

aparecem outros trabalhos, relatando lacunas e vieses que, ainda, se mostram 

insuficientes para se chegar a um consenso. 

Os estudos norte-americanos, que começaram nos anos cinquenta, ainda 

estão longe de chegar a um consenso (UPTON ET. ALL., 1993), enquanto que os 

brasileiros, que se iniciaram por volta de quarenta anos depois, aparentemente, 

tendem a demorar ainda mais para alcançar o processo de amadurecimento e 

consolidação de uma definição que seja unânime entre os especialistas. 

Incentivar a criação de escolas que abordem análises e diferentes conceitos, 

a exemplo do que ocorre na área de Estratégia, sendo que cada uma delas não é 

totalmente correta, tampouco, incorreta, é mais uma proposta deste Trabalho para a 

realização de pesquisas futuras, em vez do que ocorre atualmente, onde cada autor 

cria e procura impor o conceito que considera mais adequado. 

Sob o ponto de vista metodológico, existem incongruências entre o número de 

citações de autores de Língua Inglesa que não estão incluídos nas referências ao 

final dos trabalhos, além da utilização de fundamentações teóricas baseadas em 

trabalhos sem a comprovação científica necessária para aceitar ou refutar as 

explanações. Outro fato relevante é quanto à revisão de literatura apresentada nas 
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áreas de estudos mais discutidas na temática, diferentes daquelas identificadas nos 

resultados do presente trabalho. 

Importante ressaltar que a pesquisa não tem como objetivo responder a todas 

as lacunas existentes quanto aos aspectos conceituais envolvendo as organizações 

familiares, tampouco fazer julgamento de valor acerca de como devem ser 

realizados os estudos e as abordagens adotadas pelos autores. Outros periódicos e 

eventos científicos, não contemplados, também, podem apresentar algumas das 

propostas que não estão aqui relacionadas. 

A partir dessas considerações, se conclui que a área de pesquisas em 

empresas familiares é muito recente, principalmente no Brasil, e que é possível 

compreendê-la, mas ainda não é viável conceituar essas organizações, apesar de 

sua importância estratégica no tecido social e empresarial, principalmente em termos 

de distribuição de riqueza, geração de emprego e crescimento econômico. 

 

2. Reputação das empresas familiares 

  

As pessoas que não possuem ou, ainda, não tiveram a oportunidade de 

trabalhar nas empresas familiares que existem em suas famílias, relativizam e 

depreciam a importância e as vantagens que essas organizações têm, por 

interpretá-las a partir de sua visão de mundo e por tomar conhecimento mais dos 

conflitos do que dos benefícios que elas proporcionam para elas mesmas e para a 

sociedade. 

 Diante dos que trabalham e pertencem à família proprietária, a percepção é 

ainda mais temerosa. Herdeiros, fundadores, agregados e funcionários não 

familiares, em alguns casos, se questionam como é possível para algumas 

empresas serem agraciadas pelo mercado, devido à sua competência e aos 

resultados alcançados, num tipo de negócio em que se convive com várias pessoas 

íntimas e com tantos conflitos potenciais prestes a transpor qualquer tipo de 

relacionamento. 

 Com base nos ensinamentos de Sarti (2004), essa constatação é explicada 

pela tendência a projetar as organizações familiares a partir das empresas em que 

se admira, seja como idealização, seja como realidade vivida, no que é ou deve ser 

o empreendimento, impossibilitando-se de enxergar e de perceber o que se passa a 

partir de outros pontos de vista. 
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Nos temas em que envolve, de alguma maneira, a família, há uma 

possibilidade em ser mais etnocentrista do que em outros assuntos (SARTI, 2004). 

Aquela pessoa que olha para o mundo e quer que ele seja, conforme as suas 

próprias convicções, com base no que acredita ser o correto e no que não deve ser 

feito. Os que são adeptos do etnocentrismo, geralmente, sem ter essa consciência, 

percebem as situações sempre da mesma maneira, mas sem conseguir enxergá-las, 

sob a própria ótica intrínseca e específica em determinado contexto. 

Contribuem também, para a reputação negativa, os conflitos, os processos 

judiciais e as traições que são constantemente noticiados em diversas mídias, de 

distintas maneiras, atraindo audiência e incentivando a discriminação das empresas 

familiares que ficam com a imagem prejudicada perante a opinião pública, inclusive, 

por qualquer situação negativa que envolva o fundador de uma organização, 

ficando, decretada, de antemão, a falência pré-estabelecida da instituição. 

Mudar essa concepção, no Brasil, é um desafio particularmente difícil, uma 

vez que, como explica Sarti (2004), as experiências vividas e simbolizadas na família 

têm como referência definições instituídas pelos dispositivos jurídicos, médicos, 

psicológicos, religiosos e pedagógicos, além de existirem, em nossa sociedade, os 

meios de comunicação, como veículos fundamentais, com prescrições disciplinares 

e os “modelos” do que é e deve ser o agrupamento familiar, fortemente, ancorado 

numa unidade biológica, composta conforme as leis da “natureza”. 

O poder da mídia, influenciando a opinião da população sobre diferentes 

assuntos (MORAES FILHO, 2003) e a ausência de políticas públicas direcionadas 

ao desenvolvimento das organizações familiares (QUEIROZ, 2008), somado à 

cultura de um país que obriga o pagamento de mais impostos a cada emprego que 

produz e que enfatiza o insucesso e a inveja, e não, o êxito profissional, não vai ser 

capaz de ofuscar o brilho daquelas que são as principais responsáveis pelo 

desenvolvimento econômico e social, no Brasil e no mundo. 

 

3. Empresas familiares 

 

Desde cedo, ao conviver com o fundador, o herdeiro escuta, atentamente, o 

que ele tem a dizer sobre as estratégias da companhia, passa a ser seu confidente, 

transmite as primeiras percepções que tem sobre o assunto, entendendo seu 

comportamento e o seu estilo como gestor. 
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Procedendo dessa maneira, juntamente com a informalidade no 

relacionamento entre os seus membros e a reduzida estrutura hierárquica que, 

geralmente, prevalece nas empresas familiares, vistas como uma extensão da 

família, possibilita aos herdeiros acesso direto à cúpula diretiva, sem necessidade de 

passar por formalismos. 

Apesar de serem unidos por laços afetivos, alcançam a difícil missão de 

serem, sobretudo, profissionais, que sabem separar o convívio pessoal, do 

profissional, ao mesmo tempo, se preocupam com os aspectos sociais e éticos, cujo 

sobrenome está incorporado ao produto e, assim, não economizam energia para 

protegê-lo, porque, para os líderes de empresas familiares, a reputação tem grande 

peso na continuidade dos negócios e da própria família, verificando, 

excessivamente, as mudanças repentinas no mercado e a elas se adaptando. 

Os valores familiares formam os alicerces da cultura organizacional, porque, 

sua vez, é dela que advêm as normas e os procedimentos à admissão de 

funcionários, os investimentos para expansão, os critérios para tomada de decisão, 

além de determinar os comportamentos aceitáveis à identificação dos indivíduos 

com a empresa. 

Essas e várias outras situações que envolvem as empresas familiares podem 

ser praticamente impossíveis, para alguns indivíduos imaginarem que, realmente, 

ocorrem na vida real, mas é só procurar saber o que vem acontecendo com os 

exemplos citados na introdução. Os casos de sucesso, ainda, surpreendem pela 

constante ousadia e inovação como tratam a relação família e negócio. 

Uma vez implementadas as vantagens competitivas que possuem, tornando-

as sustentáveis (a longo prazo) e disseminadas por toda a estrutura organizacional, 

as empresas familiares se constituem em uma séria candidata à condição de mais 

competente e eficaz de todas as organizações existentes. Dificilmente, seus 

concorrentes conseguem adotar um sistema tão eficiente e tão natural de como as 

atividades acontecem. Possuem um recurso valioso, intangível e imensurável. E a 

família e os empregados se unem de tal maneira que as ameaças não a prejudicam. 

São diversos os diferenciais que seus integrantes podem usar diante de 

qualquer contexto. O famoso ditado popular que ensina que as pessoas precisam de 

vestir a camisa da empresa não é suficiente nas organizações familiares. A marca se 

encontra, desde a infância, arraigada no coração. 
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