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RESUMO 

 

 

As empresas familiares assumiram relevância no contexto empresarial em nível mundial, 

impactando diversos segmentos da vida humana. Atualmente, estima-se que 80% das empresas 

do Brasil são consideradas familiares, responsáveis por 50% do PIB nacional e por 85% da 

geração de empregos, contribuindo expressivamente para o desenvolvimento nacional e 

regional, o que lhes confere uma posição de destaque no âmbito dos negócios. Em nível 

regional, as empresas familiares são a fonte de subsistência de diversas famílias, promovem 

interação com a sociedade regional, favorecem o surgimento de tecnologias e modelos de 

sustentabilidade, constituindo uma importante fonte de crescimento econômico para a região. 

Sendo assim, este estudo tem por objetivos compreender a gestão dentro da empresa familiar, 

identificar os principais pontos de conflitos no processo de sucessão e como são tratados, destacar 

a importância de tais empresas na promoção do crescimento social e a sua contribuição para o 

desenvolvimento econômico regional. O corpo teórico do trabalho está dividido em quatro 

capítulos, basicamente. O primeiro capítulo cuidou da introdução, enquanto, no segundo capítulo, 

faz-se uma análise da temática do desenvolvimento, seus traços conceituais, evolução histórica e 

características contemporâneas, sob a ótica nacional, até alcançar a esfera regional da cidade de 

Franca/SP, foco do presente estudo. No terceiro capítulo, analisam-se diversos conceitos para 

caracterizar a empresa familiar, delimitando uma concepção razoável para nortear a presente 

pesquisa. Ainda, aponta-se a questão histórica da empresa familiar no Brasil, o seu 

desenvolvimento, até alcançar os dias atuais. O quarto capítulo é dedicado ao estudo do processo 

sucessório dessas empresas. Foram utilizadas, principalmente, as obras dos autores Kelin Gersick 

(1997), Ivan Lansberg (1997), John Davis (1997), Renato Bernhoeft (1998, 2001, 2006), 

Antônio Carlos Vidigal (1996). Partindo para seção prática do estudo, o quinto capítulo foi 

reservado para exposição dos procedimentos metodológicos utilizados no trabalho, ou seja, a 

pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo, todos sob o enfoque da abordagem qualitativa. Já 

no sexto capítulo, faz-se uma análise substancial acerca da forma como se dá a superação dos 

desafios dentro de uma empresa familiar, visando ao seu desenvolvimento e longevidade. A 

relevância da investigação está no fato de esta se dar no contexto empresarial do setor calçadista 

na cidade de Franca/SP, grande polo industrial de exportação de calçados masculinos, em que a 

maioria das empresas da cidade possuir gestão familiar. A pesquisa de campo foi feita com caráter 

exploratório, descritivo e explicativo, sendo que, ao final do trabalho, foi possível constatar a 

existência de fatores que impactam diretamente no processo sucessório de uma empresa 

familiar: as diferentes formas de pensamento dentro da família, os conflitos entre os familiares, 

as dificuldades em aceitar novas ideias e até mesmo a forma como foi dividido o patrimônio da 

empresa. Dentre as maneiras de se reduzirem conflitos, no momento da sucessão, e aumentar 

as chances de sobrevivência das empresas familiares, estão o planejamento sucessório, o 

preparo de todos os envolvidos no processo, e, principalmente, a comunicação permanente entre 

as gerações. 

 

 

Palavras-chave: Empresa familiar. Processo sucessório. Sustentabilidade. Desenvolvimento 

local. Desenvolvimento regional. 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

The familiar enterprise have taken on relevance in the global business context, impacting 

various segments of human life. Currently, it is estimated that 80% of companies in Brazil are 

considered family members, account for 50% of national GDP and 85% of employment 

generation, contributing significantly to national and regional development, which gives them 

a prominent position in the scope of business. In regional level, family businesses are the source 

of livelihood for several families, promote interaction with regional society, favor the 

emergence of sustainability technologies and models and constitute an important source of 

economic growth for the region. Thus, this study aims to understand the management within 

the family business, identify the main points of conflict in the process of succession and how 

they are treated, highlight the importance of such companies in promoting social growth and its 

contribution to economic development regional. The theoretical body of work is divided into 

three chapters, basically. The first chapter took care of the introduction, whereas, in the second 

chapter, an analysis of the development theme is made, and also its conceptual traits, historical 

evolution and contemporary characteristics, until reaching the regional sphere of the city of 

Franca/SP, focus of the present study. In the third chapter, several concepts are analyzed to 

characterize the family business, delimiting a reasonable conception to guide the present 

research. Still, the historical issue of family business in Brazil, its development, is pointed out 

until reaching the present day. The fourth chapter is dedicated to the study of the succession 

process of these companies. It was used the work and study of the authors Kelin Gersick (1997), 

Ivan Lansberg (1997), John Davis (1997), Renato Bernhoeft (1998, 2001, 2006), Antônio 

Carlos Vidigal (1996).  Going to the practical section of the study, the fifth chapter was reserved 

for an exposition of the methodological procedures used in the work, that is, the bibliographical 

research and field research, all under the approach of the qualitative approach. In the sixth 

chapter, a substantial analysis is made of how to overcome the challenges within a family 

business, aiming at its development and longevity. The relevance of the research lies in the fact 

that this occurs in the business context of the footwear sector in the city of Franca/SP, a major 

industrial hub for the export of men's shoes, in which most of the city's companies have family 

management. The methodological procedures used were the bibliographical and the field 

research, all under the approach of the qualitative approach.The field research was carried out 

with an exploratory, descriptive and explanatory character. At the end of the study, it was 

possible to verify the existence of factors that affect directly the family business succession 

process as the different forms of thought within the family, conflicts between family members, 

difficulties in accepting new ideas and even the way in which the company's assets were 

divided. Among the ways to reduce conflicts during succession and to increase the chances of 

survival of family businesses, there are succession planning, a preparation of all involved in the 

process, and a permanent communication between generations. 
 

Keywords: Familiar enterprise. Succession process. Sustainability. Local development. 

Regional development. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

 As empresas familiares constituem a maior porcentagem das empresas no 

mundo. No Brasil, estima-se que 80%, das 19 milhões de empresas que existem no país, sejam 

consideradas familiares (PwC, 2016). Dentre as organizações familiares de sucesso, em nível 

nacional e mundial, podemos mencionar o Walmart, a Ford, a JBS, o Itaú Unibanco, a 

Odebrecht, a Andrade Gutierrez, Banco Bradesco e Grupo Votorantim (UNIVERSITY OF ST. 

GALLEN, 2015; GOMES et al., 2015), e o Magazine Luiza, empresa com sede em Franca/SP. 

Frente à tamanha grandeza e incidência no mundo dos negócios, o tema da 

empresa familiar vem ganhando destaque entre estudiosos e pesquisadores. Apesar de não haver 

um consenso sobre o seu conceito entre os mencionados autores, no presente estudo, toma-se a 

empresa familiar como sendo aquela que, de maneira geral, engloba empresas administradas 

há, pelo menos, duas gerações de uma mesma família, e também aquelas que mantenham 

membros da família na administração. 

A presente pesquisa envolve a união de duas instituições seculares, que 

circundam, desde os primórdios, a vida humana: a família e a empresa. A família é quem dá 

origem à empresa familiar, ou seja, para que uma empresa seja caracterizada como familiar, é 

necessário, antes de tudo, que exista uma família. Assim, é fundamental que, no estudo dessas 

organizações, analisem-se as relações familiares, as transformações ocorridas no âmbito da 

família e a forma como essas mudanças interferem na empresa (CASTELLS, 1999).  

 Em verdade, toda família empresária é uma empresa familiar, mas nem toda 

empresa familiar se torna uma família empresária. Isso porque para ser uma empresa familiar, é 

necessário ter o controle nas mãos de uma ou mais famílias, enquanto que, por outro lado, tornar-

se uma família empresária implica uma decisão de longo prazo, um compromisso coletivo com a 

continuidade que intenciona atravessar gerações (TEIXEIRA; BERNHOEFT, 2016). 

 Nos últimos anos, as empresas nacionais têm enfrentado mudanças tecnológicas, 

mudanças relacionadas à globalização e mudanças culturais, sobretudo, com consumidores 

mais exigentes. Esses múltiplos fatores tornam o ambiente de negócios mais competitivo e 

levam à reorganização das empresas. No caso da empresa familiar, ainda há um aspecto de 

fundamental relevância: o processo sucessório (MATESCO, 2014). 

 A sucessão é um momento crítico enfrentado pelas empresas familiares, ao 

avançarem pelos diversos estágios do seu ciclo de vida (ADIZES, 2002). O sucesso ou o 
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fracasso da organização, nessa etapa de desenvolvimento, depende da capacidade de enfrentar 

os desafios apresentados pela sucessão e de efetuar uma transição saudável. 

 A dificuldade de lidar com a sucessão, dentro da empresa familiar, é constatada 

através de números. Conforme as estatísticas, de cada 100 empresas familiares fundadas no 

Brasil e no mundo, apenas 30 sobrevivem à segunda geração, 15 à terceira geração e 4 à quarta 

geração (GENTIL apud MOREIRA JÚNIOR; BORTOLI NETO, 2007). Geralmente, o tempo 

de vida de uma empresa familiar é calculado em 20 anos, tempo relativo a uma geração, 

considerando que a grande maioria dessas organizações é vendida ou encerra suas atividades 

dentro desse prazo (MOREIRA JÚNIOR, 1999).  

 Esse cenário pouco favorável à continuidade da empresa familiar, em grande 

parte, deve-se à falta de experiência dos empreendedores e à estrutura organizacional deficitária 

ou até inexistente (LODI, 1998). A relevância dessas constatações faz crescer o interesse pelo 

estudo acerca do tema em pauta, gerando um problema de pesquisa para o qual converge este 

estudo: quais os principais desafios dentro da empresa familiar para o seu desenvolvimento e 

continuidade? 

 Assim sendo, esta pesquisa tem por objetivo geral estudar empresas familiares, 

a partir de uma perspectiva evolucionista do ciclo de vida, analisando os principais desafios que 

as organizações enfrentam para alcançar o desenvolvimento e a perenidade da família na 

direção da empresa.  

 Tomam-se por objetivos específicos do estudo: 

 a) compreender a gestão dentro da empresa familiar; 

 b) identificar os principais pontos de conflitos no processo de sucessão e como 

se dá a minimização destes; 

c) destacar a importância de tais empresas na promoção do crescimento social e 

econômico na região de Franca/SP; e 

 d) contribuir para o desenvolvimento regional, a partir de uma melhor 

compreensão acerca da transição sucessória dentro das empresas familiares francanas. 

 Para alcançar os objetivos da pesquisa, a investigação científica acerca da 

questão norteadora foi realizada, a partir da análise conjunta de empresas familiares localizadas 

na cidade de Franca/SP, por meio de estudo de casos práticos. Logo, o trabalho foi desenvolvido 

a partir da abordagem teórica da Administração, assimilada pelo autor durante o curso de 

Graduação e no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional, ambos realizados 

no Centro Universitário Municipal de Franca – Uni-FACEF, empreendendo esforços para o 

estudo e a análise das questões materiais que envolvem a empresa familiar, como o seu ciclo 
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de vida, as crises, o momento da sucessão, da profissionalização, dentre outros.  

 Em relação aos aspectos metodológicos, o trabalho estruturou-se em duas partes: 

a primeira voltada às questões conceituais e didáticas, dos aspectos teóricos, históricos e sociais 

que envolvem a empresa familiar. Na segunda parte, abordam-se questões relativas à apresentação 

e caracterização das empresas objeto de estudo, bem como à análise dos dados coletados. 

 A abordagem teórica se inicia no segundo capítulo, em que se faz um esboço 

acerca da temática do desenvolvimento, no geral, seus traços conceituais, evolução histórica e 

características contemporâneas, através dos estudos de Heady (1970) e Claudionei Nalle Junior 

(2006), sobretudo. Neste capítulo, verifica-se a evolução conjuntural do desenvolvimento, 

ultrapassando o critério meramente econômico e adentrando nos aspectos sociais, políticos, 

culturais. Aborda-se o desenvolvimento sob a ótica nacional, alcançando a esfera regional da 

cidade de Franca/SP, circunscrição do presente estudo. O estudo do desenvolvimento regional 

revela que é crucial a promoção da motivação dos agentes locais, uma vez que é na cultura local 

que estarão enraizados os valores construídos em cada espaço regional. Assim, a compreensão 

de como se dá o processo sucessório nas empresas familiares da cidade de Franca/SP é 

fundamental, para sanar as dificuldades que surgem com este momento, visando à perenidade 

das organizações. 

Nos capítulos 3 e 4, foram consideradas as questões basilares da empresa 

familiar. Considerando o relevante respaldo acadêmico e teórico que a temática adquiriu nas 

últimas décadas, é importante mencionar que este trabalho se estruturou nos estudos dos autores 

Kelin Gersick (1997), Ivan Lansberg (1997), John Davis (1997), Renato Bernhoeft (1998, 2001, 

2006), Antônio Carlos Vidigal (1996), que se debruçaram e se propuseram a explanar os 

principais pontos concernentes à empresa familiar. 

 No terceiro capítulo, são analisados os diversos conceitos que se têm para 

caracterizar a empresa familiar, empreendendo, no sentido de delimitá-los e, ao final, alcançar 

um conceito delineado para nortear a presente pesquisa. Ainda, apontou-se a origem histórica 

da empresa familiar no Brasil, bem como o seu desenvolvimento, até alcançar os dias atuais, 

destacando a relevância de se compreender os institutos da empresa e, sobretudo, da família, 

sob a ótica atual, que a concebe por meio de múltiplas formações, que influenciam diretamente 

no mundo dos negócios. No mais, a pesquisa trouxe figuras importantes que circundam todo o 

mecanismo da empresa familiar, tais como a figura do fundador, o conceito de cultura 

organizacional e a importância das mudanças organizacionais. Finaliza-se o capítulo expondo 

a importância, em nível nacional e mundial, das empresas familiares, analisando-as 

conjuntamente a gráficos, pesquisas e estudos sobre a temática. 
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 O quarto capítulo é dedicado ao estudo do processo sucessório, dentro de uma 

empresa familiar. Considerando que a sucessão é o principal processo no ciclo de vida de uma 

empresa familiar, na medida em que influi sobre a própria sobrevivência da organização, a partir 

de um estudo de caso em empresas familiares produtoras de calçado e acessórios na cidade de 

Franca/SP, elabora-se uma análise substancialmente preventiva, expondo as dificuldades e os 

desafios que as empresas encontram no processo, visando a uma minimização de conflitos e 

maior sucesso na empreitada. A pesquisa expõe, também, como ocorre a inserção de novas 

práticas de gestão e cultura organizacional, a partir da entrada do sucessor na empresa, bem 

como a dificuldade de se enxergar e admitir a necessidade da profissionalização da empresa, 

com base em sua evolução. 

 No estudo de caso, foram consideradas as questões relativas às empresas 

familiares analisadas na pesquisa, por meio de um recorte feito sob a perspectiva da cidade de 

Franca/SP. Para tanto, os procedimentos metodológicos utilizados foram a pesquisa 

bibliográfica, além da pesquisa de campo. A investigação científica acerca da questão 

norteadora buscou amparo em estudos já realizados sobre o tema e, sobretudo, a fim de verificar 

os principais aspectos das empresas e as questões relativas à análise das empresas familiares da 

cidade de Franca/SP, utilizou-se a abordagem qualitativa. Nesse sentido, definiram-se os 

principais momentos das empresas e analisou-se a maneira como se deu a superação do desafio 

da continuidade e do desenvolvimento de tais organizações, que garantiram seu sucesso e 

perenidade. 

 A relevância da pesquisa está em analisar e investigar a forma como se dá a 

superação dos desafios dentro de uma empresa familiar, de maneira que tais organizações 

possam contribuir, cada vez mais, com o desenvolvimento da região em que se encontram e 

alcançar a longevidade. A investigação ganha especial significado, por se tratar de um estudo 

orientado ao contexto empresarial do setor de calçados na cidade de Franca/SP, grande polo 

industrial de exportação de calçados masculinos, além do fato de a maioria das empresas da 

cidade possuir gestão familiar, o que revela sua crucial importância no desenvolvimento local. 

 Assim, considerando que as empresas familiares constituem o maior porcentual 

das empresas do mundo, e, tratando-se do objeto da pesquisa, o maior porcentual na cidade de 

Franca/SP, é evidente que o conhecimento, pelo profissional da Administração, de suas 

peculiaridades e dos principais aspectos que dificultam o seu desempenho torna-se fundamental 

para contribuir com a reflexão sobre a realidade local e regional, auxiliando no sucesso destas 

e, obviamente, promovendo o desenvolvimento econômico e social da região em que tais 

empresas se encontram. 
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2  DESENVOLVIMENTO 

 

 

  Ao se pensar em desenvolvimento, muitas vezes, direciona-se o pensamento ao 

aspecto econômico, em estratégias que auxiliem determinada região ou determinado país a 

serem competitivos economicamente, diante do atual mundo globalizado, sendo capaz de 

produzir e vender produtos tecnológicos, com alta rentabilidade financeira. Contudo, este 

raciocínio acaba por ser limitador do conceito de desenvolvimento, tão amplo relevante, às 

dimensões políticas, econômicas e tributárias. 

  Sabe-se que um dos precursores do estudo acerca do conceito de 

desenvolvimento foi Farrel Heady (1970). O autor acreditava que a definição de 

“desenvolvimento” deveria ser abrangente, abarcando todo incremento em índices relacionados 

a aspectos que se considerassem desejáveis ou preferíveis (HEADY apud WENCZENOVICZ, 

2016). De fato, a conceituação do autor não se limitava a poucas variáveis e o propósito era 

inserir elementos relevantes na análise do desenvolvimento, como, por exemplo, o ser humano, 

cuidando da sua integridade e de condições de vida digna (WENCZENOVICZ, 2016). 

  Nessa perspectiva, aloca-se o homem no centro da questão do desenvolvimento 

e passa-se a desejar o crescimento do homem e do meio em que ele ocupa, ou seja, da sociedade, 

como um todo. Por conseguinte, a existência e a qualidade das relações sociais, como os 

integrantes de um determinado grupo interagem entre si e com o meio que habitam, têm 

influência direta no processo de desenvolvimento (WENCZENOVICZ, 2016). 

  Esse estudo não limitador do desenvolvimento permite a observação das suas 

atuais ramificações e implicações no cotidiano das pessoas. Por outro lado, é viável uma breve 

remissão aos contornos históricos, de como a ideia do desenvolvimento decorreu e permanece 

se transformando (NALLE JR., 2006). Em especial, a partir da constatação de que, nos últimos 

anos, as teorias sobre o desenvolvimento regional ganharam novos contornos e significados, 

muito em função da crise e declínio da indústria frente à globalização das economias 

(AMARAL FILHO, 1996).  

Dessa forma, a análise do passado é sempre interessante quando se propõe a 

entender a realidade que se tem, já que, inevitavelmente, o presente que se deseja modificar é o 

resultado das ações passadas. 
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2.1  ORIGEM E EVOLUÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 

   

 

Após o descobrimento da América, verifica-se uma profunda transformação na 

estrutura social, econômica e política, a ensejar novos conceitos comerciais e industriais, 

proporcionando o início do capitalismo contemporâneo. Assim, foi a partir do mercantilismo 

verificado nessa época, com os novos métodos de acúmulo de capital, com as relações humanas 

focadas no comércio, na busca pela riqueza fácil através da exploração indiscriminada de 

recursos naturais e da exploração de metais preciosos, que se tem o início da história do 

desenvolvimento (LEITE, 2017). 

  É no século XVIII que se tem o primeiro estudo acerca da questão do progresso 

humano. Adam Smith foi um dos primeiros estudiosos a se debruçar sobre a matéria do 

desenvolvimento, reunindo suas conclusões no livro, editado em 1776, “Investigação sobre a 

natureza e causa da riqueza das nações”. Na obra, conforme destacou a economista Irma 

Adelman, verifica-se que o autor voltou seu olhar, em especial, para a dinâmica do crescimento 

e desenvolvimento, contribuindo de forma expressiva para a história do pensamento econômico 

(ADELMAN apud NALLE JR., 2006).  

  Por razões históricas, a realidade do pensamento acerca do desenvolvimento 

teve contornos mais expressivos para o aspecto econômico no princípio, eis que este era o maior 

desafio à época, mas há que se destacar o início do processo de amadurecimento sobre o 

desenvolvimento. 

 A Revolução Industrial, entre 1760 e 1840, alavancou a produção a um nível 

revolucionário, em razão do ingresso das máquinas no cotidiano da população, que provocou o 

surgimento das primeiras fábricas no perímetro urbano. De fato, alterou-se a característica dos 

transportes, da comunicação, da produção e da agricultura mundial (LEITE, 2017). 

Com o passar dos tempos, o liberalismo econômico de Adam Smith, baseado na 

livre concorrência, na lei da oferta e da procura, visando ao desenvolvimento da iniciativa 

privada, sem a intervenção do Estado, cedeu espaço para o intervencionismo estatal como uma 

forma de proteger a sociedade do desequilíbrio social, ou seja, volta-se o olhar para a questão 

de ordem social (NALLE JR., 2006). 

O desenvolvimento, para Schumpeter, seria uma mudança espontânea e 

descontínua no equilíbrio da sociedade, deslocando diversos fatores na vida industrial e 

comercial. Nesse sentido, o desenvolvimento econômico estaria atrelado a momentos de 

expansão e retração econômica: uma onda de empreendedorismo traz a criação de novos 



20 
 

 

produtos e novas tecnologias, gerando aumento da produtividade do capital e do trabalho. 

Consequentemente, uma onda de investimentos de capital ativa a economia, gerando a 

prosperidade e o aumento do nível de emprego (MOTA, 2016). 

A onda da retração econômica chegaria no momento em que as inovações 

tecnológicas fossem assimiladas pelo consumo generalizado, verificando uma estabilização nas 

taxas de crescimento da economia, com redução dos investimentos e baixa da oferta de emprego 

(MOTA, 2016). Em síntese, o que Schumpeter destaca, em seus estudos, é o papel fundamental 

das inovações no desenvolvimento econômico (AMARAL FILHO, 1996). 

  No período da Guerra Fria, frente a cenários que revelavam o medo da difusão 

do comunismo, a criação de novos países e a independência de outros, nota-se que a discussão 

do desenvolvimento atinge um contexto global. A “década do desenvolvimento”, como foi 

chamada a ideia do presidente americano F. Kennedy, em 1961, durante a Assembleia Geral 

das Nações Unidas, centralizava a proposta de que, em alguns anos, os países pobres seriam 

capazes de atingir o nível de desenvolvimento dos países ricos (SILVA, 2011). É possível 

observar, aqui, a influência do pensamento de Schumpeter, uma vez que se concebia o 

desenvolvimento como um trajeto já percorrido pelos países ricos, que deveria ser imitado pelos 

demais. 

  Após as grandes guerras, supera-se o pensamento de que o desenvolvimento 

seria sinônimo de industrialização, modernização tecnológica e de aumento no Produto Interno 

Bruto (PIB). É a partir desse momento que se retoma a intervenção estatal na economia, 

abandonando a ideia de que a industrialização e o crescimento econômico seriam algo “natural”. 

A partir da atuação do Poder Público, com a realização de empréstimos internacionais, 

diversificando a produção industrial, e com a construção de sistemas de seguridade social, em 

sintonia com o Estado de bem-estar social, acreditava-se que os países pobres poderiam 

ultrapassar as dificuldades do caminho do desenvolvimento, percorrendo o mesmo trajeto dos 

países ricos. Assim, nesse momento, tem-se um desenvolvimento mimético, “espelho dos 

países agora desenvolvidos” (SILVA, 2011). 

  Dessa forma, desde a década de 90, passou-se a verificar uma crítica cada vez 

mais contundente ao modelo do Estado mínimo. A partir da constatação da possibilidade de 

separação entre atividades exclusivas e não exclusivas do Estado, tem-se um melhor 

gerenciamento dos setores econômicos e sociais.  

  Nas novas concepções de desenvolvimento, em um contexto global, o 

significado de desenvolvimento passou a considerar diversos outros indicadores, não 

restringindo à análise do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de uma nação, ou então 
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seu PIB. Claramente, a análise do desenvolvimento de um país deve abranger aspectos 

econômicos, sociais, políticos e culturais (MOTA, 2016). 

  Introduz-se, nessa perspectiva, temas como o meio ambiente, sustentabilidade, 

sociedade e cidadania. A interlocução entre os setores da sociedade civil, do Estado, e do setor 

privado promovem um estímulo para a promoção de mudanças que rompam com a 

desigualdade e a pobreza, tão constantes no Brasil, nesta perspectiva, a mudança social é o 

gatilho propulsor do desenvolvimento (NALLE JR., 2006). 

 

 

2.2 O DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

 

  Estudiosos das teorias acerca do desenvolvimento local demonstram que o 

crescimento deve estar fundamentado na própria região, ou seja, deve-se utilizar todas as 

potencialidades do local no processo de mudança, como os aspectos materiais ou humanos 

(FRANCO, 2002; MORIN, 2001). O desenvolvimento regional deve estar conectado à 

valorização dos recursos naturais que a região oferece, ao compartilhamento de conhecimentos 

e experiências entre a população, mobilizando energias para o crescimento da região. Dessa 

forma, eleva-se a cultura regional ao papel crucial de promover a motivação dos agentes locais, 

uma vez que nela estarão enraizados os valores construídos em cada espaço regional. 

  A identidade de cada região é fator determinante para a coesão do processo de 

desenvolvimento, sendo que a construção coletiva, com a participação da sociedade civil nas 

decisões e propostas para políticas de crescimento, favorece um ciclo de crescimento que 

dificulta a exclusão social. Nas palavras de Wenczenovicz, a partir dos estudos dos autores 

Veiga e Peci: 

 

Desenvolvimento local nada mais é do que a articulação de vários atores 

sociais, culturais, políticos, econômicos, públicos ou privados, 

existentes em um território, que, juntos, trabalham na construção de um 

planejamento estratégico que oriente suas ações a longo prazo. 

Portanto, não se trata apenas de políticas públicas, mas de uma nova 

cultura de ações voltadas para a construção de um objetivo em comum 

(VEIGA; PECI; apud WENCZENOVICZ, 2016). 

 

Contudo, a percepção de que o desenvolvimento regional está intimamente 

relacionado à identidade de cada região, leva a uma problemática considerável: o Brasil é um 

país de dimensão geográfica enorme, marcado por profundas diferenças culturais, sociais, 
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econômicas. 

Essa questão foi trabalhada no Plano Nacional de Desenvolvimento Regional 

(PNDR), institucionalizado em 2007, que priorizou a descentralização, cooperação e 

coordenação entre os agentes nacionais para a superação das desigualdades regionais do Brasil. 

Infelizmente, o PNDR não contou com instrumentos de execução, do ponto de vista 

organizacional, institucional e orçamentário, permanecendo sem relevância na agenda do 

governo federal, o que levou a sua baixa efetividade e pouca influência na dinâmica regional 

do país (MACEDO; PORTO, 2018). 

Por essa e outras razões, o Brasil permaneceu carregado de heterogeneidades, 

sem receber investimentos em sua totalidade, eis que estes permaneceram concentrados em 

regiões com maior infraestrutura econômica e social, ou então em locais que ofereciam recursos 

naturais mais vantajosos para o país (MACEDO; PORTO, 2018). 

 

 

2.3 O DESAFIO PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL E A SUSTENTABILIDADE 

DAS EMPRESAS FAMILIARES 

 

 

Os estudos teóricos já realizados sobre a matéria do desenvolvimento permitiram 

a compreensão de diversos aspectos relacionados, como sua conceituação, seu alcance, sua 

historicidade e os atuais contornos que se pode ter, a partir da nova visão mundial do 

desenvolvimento como o principal instrumento do crescimento social, econômico e cultural.   

Contudo, para os objetivos deste trabalho, além da discussão dos tópicos 

relacionados, faz-se mister destacar e entender a relação existente entre o desenvolvimento e o 

contexto local, aqui abordado sob o aspecto das empresas familiares, no geral, e, restritamente, 

dessas organizações na cidade de Franca/SP, trazendo a conexão entre o desenvolvimento local 

e os diversos atores presentes nesse processo. 

Através das diversas correntes que buscaram conceituar o desenvolvimento, ora 

relacionando-o como sinônimo de crescimento econômico, ora condicionando-o à verificação 

de maior distribuição das riquezas, melhora na condição de vida das pessoas, através da 

realização do ideal de justiça social, para o presente estudo, adota-se como desenvolvimento 

local a noção que o relaciona à elevação do nível econômico acompanhada de mudanças 

qualitativas na população local, propiciando uma distribuição mais equitativa de renda. Ou seja, 
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parte-se do pressuposto de que o desenvolvimento local deve ensejar, conjuntamente, o 

desenvolvimento social e econômico. 

Logo, torna-se importante destacar quais são os efeitos caracterizadores desse 

processo de desenvolvimento local, conforme tratado por Franco (2002), que são a geração de 

renda, a multiplicação do número de proprietários produtivos, o aumento do nível de 

escolaridade da população e do número de organizações da sociedade civil.  Consequentemente, 

pela verificação da ocorrência de tais fatores, tem-se, também, um aumento da produção 

econômica da sociedade e, ao mesmo tempo, da democratização do acesso à riqueza e ao 

conhecimento. 

As políticas públicas direcionadas ao desenvolvimento local devem promover as 

aglomerações produtivas locais, formadas por pequenas empresas, visando à diminuição das 

desigualdades existentes e o crescimento social e econômico da região (CARVALHO, 2010). 

Dentre as estratégias de promoção, Teixeira (2008) menciona o estabelecimento de um processo 

de criação de vantagens competitivas dinâmicas, por meio do aprendizado e da inovação, o que 

geraria, consequentemente, maior competitividade entre as empresas especializadas reunidas 

na localidade, promovendo uma melhor distribuição regional e social de renda. 

Considerando a realidade das empresas familiares e a sua grande incidência no 

Brasil, observa-se a grande importância que estas exercem para a promoção do 

desenvolvimento regional. A cooperação surgida nas aglomerações fortalece as chances de 

sobrevivência e crescimento das empresas, em especial pelo fato de que o corpo gestor das 

empresas, aqui abordadas, está centrado em um grupo familiar.  

No caso de Franca/SP, que é a dimensão espacial analisada neste trabalho, 

verifica-se que as organizações familiares são a maioria das micro e pequenas empresas da 

cidade, exercendo um papel de destaque no desenvolvimento social e econômico local. 

A economia cafeeira em São Paulo foi o grande motor da economia brasileira 

desde a segunda metade do século XIX, até a década de 1920. Assim, verifica-se um aumento 

no cultivo e comércio do café na região, o que ocasionou um crescimento populacional 

considerável na localidade, bem como um rápido desenvolvimento urbano. Após o auge da 

produção cafeeira, inicia-se a criação de gado na região, possibilitando a oferta de couro e o 

surgimento de curtumes e fábricas de sapato e derivados do couro. Já na década de 20, é possível 

verificar que Franca/SP se firmava no cenário nacional como pioneira no investimento de 

tecnologia em calçados masculinos, atraindo incentivos governamentais e promovendo o 

desenvolvimento industrial local (LIMA, 2007). 
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Em 1969, considerando a grande produção local de calçados e visando estimular, 

ainda mais, a principal economia da cidade, a Prefeitura Municipal, em parceria com um grupo 

de empresários da cidade, promove a primeira feira de exposição de calçados: a Francal. Em 

poucos anos, a feira passou a ter prestígio nacional, ao mesmo tempo que Franca/SP foi se 

consolidando como um importante polo produtor de calçados masculinos, hoje reconhecido 

mundialmente, sedimentando a marca registrada da cidade, conhecida nacionalmente como a 

“Cidade do Calçado”. Em 2018, a Francal celebrou 50 anos de existência, sendo considerada 

um dos maiores eventos de negócios do setor calçadista no mundo (ABDALA, 2018).  

A realização da feira, de fato, representou o ápice do desenvolvimento 

econômico e industrial da cidade. Conforme informações obtidas através do site do Sindicato 

da Indústria de Calçados de Franca (2019), na década de 1970, a cidade entrou para o mercado 

externo, verificou-se a modernização das indústrias e maquinários, mudanças nos processos de 

produção, melhora na qualidade dos produtos e ganhos de produtividade. Em 1980, 

registravam-se mais de 35 mil empregos gerados pela indústria calçadista, e a produção de 35 

milhões, aproximadamente, de pares de sapatos por ano (SINDIFRANCA, 2019).  

Contudo, o cenário de crise nacional nos anos de 1990 fez com que a recessão 

atingisse a economia da cidade, sendo perceptível uma desaceleração na produção de calçados 

(LIMA, 2007). Observou-se, a partir de então, um cenário de reestruturação produtiva na 

indústria de calçados, marcado pelo fechamento de empresas, até mesmo aquelas de grande 

porte, a redução de postos de trabalho, aumento do processo de terceirização na indústria, 

intensificação da subcontratação e precarização das relações de trabalho (BRAGA FILHO, 

2004). 

No geral, a cidade de Franca/SP desenvolveu, ao lado da indústria de calçados, 

a fabricação de componentes, como solados, cintos, couro, máquinas, equipamentos e insumos 

para a produção de calçados. Apesar da produção local ter se diversificado, o que se verifica, 

como destaque, é a produção de sapatos. Segundo dados, obtidos no Relatório Setorial de 2018, 

elaborado pela Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (ABICALÇADOS), Franca/SP 

é o segundo maior polo produtor calçadista do estado de São Paulo, representando, em 2017, 

33,6% de toda a produção do estado. 
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Figura 1 - Concentração dos principais polos calçadistas na produção de calçados das Unidades 

da Federação do Brasil em 2017 

 

 

Ceará 2015 2016 2017 

Polo de Sobral 
Polo de Juazeiro do Norte 
Polo de Horizonte 
Polo de Fortaleza 

65,0% 
12,8% 
5,9% 
3,3% 

62,0% 
11,9% 
5,8% 
3,1% 

61,3% 
8,9% 
5,9% 
3,1% 

Outros  13,0% 17,2% 20,8% 

Paraíba 2015 2016 2017 

Polo de Campina Grande 91,9% 92,9% 94,5% 

Polo de João Pessoa 4,7% 4,6% 3,3% 
Outros 3,4% 2,5% 2,2% 

Minas Gerais 2015 2016 2017 

Polo de Nova Serrana 52,9% 56,2% 56,1% 

Outros 47,1% 43,8% 43,9% 

São Paulo 2015 2016 2017 

Polo de Birigui 
Polo de Franca 
Polo de Jaú 
Outros 

45,3% 
32,7% 
10,6% 
11,4%  

45,7%    44,8% 
33,5%     33,6% 
10,5%     11,7% 
10,3%       9,9% 

Santa Catarina 2015 2016        2017 

Polo de São João Batista 

Outros 
69,8% 
30,2% 

71,9%   73,6% 
28,1%   26,4% 

Rio Grande do Sul 2015 2016       2017 

Polo do Vale do Rio dos Sinos 

Polo do Vale do    

Paranhana/Encosta da Serra                            

Outros 

40,2% 

 

23,8%  

36%        

40,7%      40,1%  

 

23,2%        2,5% 

36,1%      37,4%       

   
 

Fonte: IBGE/Abicalçados, 2018, p. 20. 

 

Considerando o número de empresas, os estabelecimentos comerciais, a 

população empregada e o valor agregado ao seu mercado, Franca/SP pode ser considerada como 

um centro urbano industrial. Contudo, a indústria da cidade está centralizada em uma única 

atividade, o que passa a ser prejudicial para a região, a partir do momento em que se verifica 

que, quanto menos diversificada a atividade econômica de determinada localidade, também se 

torna menos diversificada a oferta de bens de consumo e serviços, o que restringe a instalação 

de empreendimentos naquele local (BRAGA FILHO, 2004). 

Na tabela 1, com base nos dados fornecidos pelos indicadores do DataSebrae, 

constata-se a pouca diversidade na atividade econômica desenvolvida na cidade: 
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Tabela 1 - Atividades econômicas na Cidade de Franca/SP, selecionadas segundo número de 

estabelecimentos – Comparativo entre 2009 e 2014 

Classe CNAE* ESTABELECIMENTOS  

 2009 2014 

1510-6/00 – Curtimento e outras preparações de couro 37 39 

1531-9/01 - Fabricação de calçados de couro 904 1230 

2219-6/00 - Fabricação de artefatos de borracha 42 55 

2864-0/00 - Fabricação de maq. e equip. p/ ind. vestuário 35 37 

4120-4/00 - Edificações (Res. Com. Ind.) 104 256 

4511-1/01 - Comércio Varej. Atac. de Automóveis 26 30 

4731-8/00 - Comércio varej. de combustível 150 175 

4782-2/01 - Comércio varej. de calçados de couro 307 771 

4771-7/01 - Comércio varej. De produtos farmacêuticos 191 214 

Totais 1.796 2.807 
Fonte: DataSebrae, adaptado pelo autor, 2019. 

* CNAE: Classificação Nacional de Atividade Econômica. 

 

Analisando o último relatório mensal do ano de 2018, publicado pelo 

SINDIFRANCA (2018), tem-se que, em decorrência do cenário de crise nacional no âmbito da 

economia e da política, a cidade está enfrentando dificuldades para retomar sua alta 

produtividade, registrando o menor número de pessoas empregadas no setor, desde 2003. O 

emprego na indústria calçadista de Franca/SP continua caindo.  

 

Figura 2 – Número de funcionários empregados na indústria de calçados de Franca/SP 

 

Fonte: Relatório mensal SINDIFRANCA; dezembro de 2018, p. 2. 
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Analisando o conteúdo aqui apresentado, concluímos que, sob a ótica do 

desenvolvimento, compreendido como o processo capaz de realizar mudanças estruturais, 

englobando o crescimento econômico, político, cultural, social, levando ao desenvolvimento 

pleno do homem, sob a perspectiva da cidade de Franca/SP, há, ainda, muito a avançar.  

É fundamental a promoção de políticas públicas que possibilitem a comunicação 

entre a prosperidade econômica e a promoção da dignidade do homem. Ao lado de políticas 

sociais que visem ao desenvolvimento com autonomia da população regional, é imprescindível 

a realização de projetos econômicos que atraiam investimentos para a cidade, contemplando as 

necessidades da economia local, diversificando o setor e fortalecendo a produção das 

mercadorias de destaque na região, como é o setor calçadista. 
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3  A EMPRESA FAMILIAR 

 

 

O presente capítulo dedica-se à construção da base teórica para o 

desenvolvimento do estudo, eis que se propõe à análise dos conceitos que se têm para 

caracterizar a empresa familiar, expondo sua origem histórica, bem como o seu 

desenvolvimento, até alcançar os dias atuais.  

Sabe-se que as empresas familiares compõem a grande parcela dos grupos 

empresariais brasileiros e, dentre elas, pode-se citar algumas das mais bem-sucedidas, tais 

como: Grupo Itaú Unibanco (família Setúbal), Grupo Bradesco (família Aguiar), Grupo 

Matarazzo (família Matarazzo), Grupo Votorantim (família Moraes), Grupo Pão de Açúcar 

(família Diniz), Grupo Odebrecht (família Odebrecht), Rede Globo (família Marinho), Mesbla 

(família de Botton), Klabin (família Klabin), , Aracruz (família Lorentzen), Supermercados 

Eldorado (família Veríssimo), Perdigão (famílias Brandalise, Ponzoni e Bonato), Lojas 

Pernambucanas (família Lundgren), entre outras (UNIVERSITY OF ST. GALLEN, 2015; 

GOMES et al., 2015; FORBES, 2018).  

Em nível mundial, tem-se os exemplos: Walmart (família Walton), Ford (família 

Ford), Grupo Samsung (família Lee), Grupo LG (família Koo), Carrefour (família Defforey), 

Fiat (família Agnelli), Peugeot-Citroen (família Peugeot), BMW (família Quandt), Banco 

Santander (família Botín), Bosh (família Bo sh), Motorola (família Galvin), Novartis (família 

Landolt), Hyundai (família Chung), Novartis (família Sandoz), Roche (família Hoffmann-Oeri) 

entre outras (MOREIRA JÚNIOR; BORTOLI NETO, 2007; BARBOSA, 2016; 

INFOMONEY, 2015). 

 Em nível local, considerando o campo circunscrito do objeto de estudo da 

presente dissertação, ou seja, a cidade de Franca/SP, grande polo industrial de exportação de 

calçados masculinos, em que a maioria das empresas possui gestão familiar, é importante 

mencionar as empresas familiares de destaque, como o Magazine Luiza (família Trajano – setor 

varejista), Agabê (família Betarello – setor calçadista), Amazonas (família Pucci – setor de 

componentes para calçados), dentre outras. 

As empresas familiares são responsáveis por metade do PIB dos Estados Unidos 

e empregam mais de 60% da população. Na Europa, elas dominam o segmento das pequenas e 

médias e, em alguns países, chegam a compor a maioria das grandes empresas. Na Ásia, a forma 

de controle familiar varia, mas as empresas familiares ocupam posições dominantes em todas 
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as economias mais desenvolvidas, incluindo-se a China (FAMILY FIRM INSTITUTE, 2017). 

Apesar de tamanha incidência, a triste realidade é que, conforme as estatísticas, 

de cada 100 empresas familiares fundadas no Brasil e no mundo, apenas 30 sobrevivem à 

segunda geração, 15 à terceira geração e 04 à quarta geração (GENTIL apud MOREIRA 

JÚNIOR; BORTOLI NETO, 2007). Geralmente, o tempo de vida de uma empresa familiar é 

calculado em 20 anos, tempo relativo a uma geração, considerando que a grande maioria dessas 

organizações é vendida ou encerra suas atividades dentro desse prazo (MOREIRA JÚNIOR, 

1999). A dificuldade de permanecer com o padrão familiar está, muitas vezes, na resistência 

mal planejada e administrada à mudança, em que se verifica a falta de planejamento estruturado 

para a sucessão familiar, o apego a um produto ou serviço específico, além de brigas e 

dificuldades de relacionamento durante o processo de sucessão. 

Apesar de comportarem diversos conceitos e formas, é possível delinear uma 

característica em comum entre as empresas familiares, ou seja, todas têm sua origem e história 

relacionada a uma família, em que seus membros se encontram à frente da administração dos 

negócios, com o propósito de perpetuidade deste modelo. Entre a fundação de uma empresa e 

seu desenvolvimento em empresa familiar, verifica-se a existência de alguns estágios, já que o 

empreendimento se inicia como um investimento particular, sem o envolvimento de membros 

da família. 

A partir da evolução da empresa, e após uma transição em seus valores, em sua 

visão, identidade e comportamento, pode-se passar a vislumbrar o surgimento da empresa 

familiar. Esse movimento exige a contratação e preparação de membros da família, geralmente 

para os cargos de gerência e distribuição acionária da empresa, bem como a percepção do 

empreendimento como integrante do patrimônio familiar (TRENTIN, 2010). 

 

 

3.1  O MODELO TRIDIMENSIONAL DE DESENVOLVIMENTO 

 

 

Para Gersick, Davis, Hampton e Lansberg (1997), a empresa familiar se sustenta 

na coexistência de três eixos ou sistemas independentes e superpostos: propriedade, família e 

gestão. Os três sistemas recebem a influência direta do tempo, sendo atingidos e influenciados 

pelas mudanças organizacionais, na própria empresa e na distribuição da propriedade.  

O modelo tridimensional do desenvolvimento representa as etapas pelas quais 

percorrem os sistemas ao longo de um determinado tempo.  
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De maneira a melhor visualizar a relação entre os três eixos, tem-se a figura 3: 

 

Figura 3 - Modelo tridimensional de desenvolvimento da empresa familiar 

 

 

 

Fonte: Gersick et al., adaptado pelo autor (1997). 

 

De acordo com os estudos de Estol e Ferreira acerca das etapas pelas quais os 

sistemas da propriedade, família e gestão passam ao longo do tempo, tem-se que, no eixo da 

propriedade, é possível verificar a existência de um proprietário, ou então um controlador, em 

que a empresa está sob a administração de uma só pessoa; em um segundo estágio, tem-se a 

figura da sociedade entre irmãos, em que a segunda geração assume o controle acionário e 

efetivo da empresa; e a terceira fase, caracterizada pela presença de primos acionistas, como 

sócios, na gerência, ou como funcionários (ESTOL; FERREIRA, 2006). 

No eixo da família, geralmente, tem-se o início a partir de uma jovem família 

empresária, que possui o desejo de ter o próprio negócio. No segundo estágio, verifica-se a 

entrada de novas gerações na empresa, e o terceiro estágio, que ocorre quando há o trabalho em 

conjunto, ou seja, quando duas ou mais gerações se envolvem ao mesmo tempo na empresa 

familiar. Por fim, a quarta fase é marcada pela preocupação com a transição do poder, ou seja, 

a saída da geração mais velha e a consequente transferência do poder para outra geração da 

família (ESTOL; FERREIRA, 2006). 

Já no sistema da empresa, por óbvio, tem-se, primeiramente, o início da 

organização, que compreende a fundação e primeiros anos da empresa, caracterizada pela sua 

entrada no mercado e pelo planejamento dos negócios. Na segunda fase, tem-se a formação de 
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uma estrutura mais funcional, desenvolvendo na empresa as áreas de vendas, produtos, 

aumentando o número de funcionários, sistemas e políticas organizacionais. Por fim, a empresa 

encontra-se em estágio de maturidade, com uma sólida base de clientes e rotinas bem 

estabelecidas, ao passo que começa a ser necessário uma renovação e reciclagem da empresa, 

para constante atualização (ESTOL; FERREIRA, 2006). 

Para explicar a dinâmica que envolve a teoria tridimensional, Gersick et. al. 

(1997) desenvolvem o modelo dos três círculos, que demonstra a interação que os três eixos 

promovem entre si. Qualquer pessoa, em uma empresa familiar, pode ser enquadrada em um 

dos setores formados pela inter-relação dos sistemas mencionados. A localização dentro do 

modelo depende do vínculo que a pessoa mantém com a empresa, com a família e com a 

propriedade, podendo estar locada nos três círculos, em dois ou em apenas um. 

 

Figura 4 – Modelo dos três círculos da empresa familiar 

 

Fonte: Gersick et. al., 1997. 

 

 No setor 1, estão os familiares sem participação na empresa e na propriedade; no 

setor 2, os sócios-proprietários não gestores e não familiares; no setor 3, gestores não 

proprietários e não familiares; no setor 4, estão os familiares proprietários sem participação na 

gestão; no setor 5, os proprietários gestores não familiares; no setor 6, os gestores familiares 

não proprietários e, no setor 7, os familiares gestores e proprietários (ALMEIDA, 2012). 

Os integrantes de cada círculo possuem interesses específicos que podem 
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convergir ou divergir com os demais, ao longo de sua existência. Quando os interesses são 

convergentes, tem-se uma situação de estabilidade e cooperação, porém, quando são 

divergentes e contraditórios entre si, transformam-se em fonte inesgotável de conflitos na 

empresa familiar, considerada como o sistema maior (SILVA JUNIOR, 2001). 

 

 

3.2  ORIGENS, CONCEITOS E FUNDAMENTOS DA EMPRESA FAMILIAR 

 

 

É difícil apontar, com exatidão, o momento exato do surgimento das empresas 

familiares no Brasil. O que se sabe é que a atividade produtiva familiar, voltada para o mercado, 

sempre esteve presente aqui. Segundo Vidigal (1996), as origens das empresas familiares no 

Brasil remontam às divisões territoriais em Capitanias Hereditárias, durante o século XVI. Esse 

mesmo pensamento foi defendido por Oliveira (2006), que relata que as Capitanias Hereditárias 

foram os primeiros movimentos familiares no Brasil, uma vez que, como o próprio nome diz, 

eram repassadas de geração em geração, onde o filho mais velho herdava as terras do pai, que 

era o proprietário.  

Assim, as unidades de negócio teriam surgido a partir das primeiras atividades 

produtivas no país, ainda no período colonial. Como a população da coroa portuguesa ainda era 

muito pequena, sem a mínima condição de ocupar e defender o território brasileiro, e também 

sem condições de evitar uma possível invasão de Franceses, Holandeses e Ingleses, uma das 

alternativas da Coroa portuguesa foi dividir as terras brasileiras em porções (OLIVEIRA, 2006). 

Assim, o Brasil foi dividido em 15 partes, definidas pelo Rei de Portugal, 

abarcando todo o território brasileiro, a partir da Costa do Oceano Atlântico, e doadas aos 

donatários que se tornaram senhores feudais. Importante mencionar que estas terras só podiam 

ser transferidas aos filhos dos senhores feudais, e nunca a terceiros, configurando um 

empreendimento que deu origem à empresa familiar (OLIVEIRA, 2006). 

A partir do século XIX, com o grande fluxo migratório adentrando no país, 

desenvolveu-se um novo espírito de empreendedorismo, fortalecendo a empresa familiar. A 

entrada de espanhóis, italianos, japoneses, alemães, judeus, árabes e de diversas outras 

nacionalidades, propiciou o ingresso de novas técnicas de produção para o país, e, por 

necessidade de sobrevivência, considerando que tais imigrantes se deparavam com um país 

totalmente desconhecido e novo, começaram a implantar o empreendedorismo familiar, a partir 

da congregação dos seus membros em torno de uma atividade econômica (ADACHI, 2006). 
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Logo, diz-se que a formação dos grupos econômicos familiares tem sua origem 

nos movimentos imigratórios vindos da Europa. Por outro lado, o grande desenvolvimento e a 

expansão das empresas familiares ocorreram, de fato, em razão da situação política e econômica 

do país nos últimos sessenta anos. Isso porque, após a Segunda Guerra Mundial, criou-se um 

novo processo de expansão da economia, a partir de investimentos públicos, valorização da 

moeda nacional e incentivo à produção interna. Em 1951, com a ideologia populista e 

nacionalista de Getúlio Vargas, criou-se o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, 

com o intuito de subsidiar o aprimoramento do setor industrial, o Fundo Nacional de 

Eletrificação, atual Eletrobrás, e a Petrobras (SILVA JUNIOR, 2001). 

Após o grande crescimento econômico, o Brasil viveu uma fase de instabilidade 

político-econômica, presenciando baixa expansão e altas inflações, o que motivou a tomada do 

poder pelos Militares. A diretriz econômica passou a ser a da soberania e segurança nacional, 

em que o cenário econômico buscou favorecer as empresas instaladas no país, por meio da 

concessão de incentivos subsidiados (MIZUMOTO; PINHEIRO FILHO, 2007). Para 

Mizumoto e Pinheiro Filho (2007), é notória a forte presença de grupos familiares e a alta 

concentração de propriedade entre empresas de capital privado nacional. 

O crescimento permaneceu durante a década de 70, no chamado “Milagre 

Econômico”, quando as empresas, que eram muito dependentes de ações do Governo, podiam 

se desenvolver sem risco nenhum, pois a economia era fechada, não havia concorrência de 

mercados internacionais e as exigências dos consumidores nacionais eram extremamente 

baixas, pois não havia um padrão de comparação com outros mercados (MARTINS, 1999).  

Segundo Oliveira: 

 

Naturalmente, existem momentos da economia em que a conjuntura e a estrutura são 

mais favoráveis ao surgimento das empresas familiares, tais como, nas décadas de 30, 

40 e 50, pois existia forte proteção do Estado, com subsídios, proteção alfandegária e 

mesmo reserva de mercado. O período do regime militar também favoreceu a empresa 

familiar, com o maior fortalecimento das empresas estatais, principalmente as 

grandes, sendo que o corporativismo estatal se refletiu na proteção da empresa 

familiar (2006, p. 18). 

 

Vidigal (1996) enfatiza que a maioria das empresas criadas, neste período, tinha 

um componente muito forte, a solidariedade, o desejo de vencer, a necessidade de se fortalecer 

e de vencer as adversidades, fazendo com que estas empresas se aproximassem, através da 

inclusão de parentes dentro da mesma sociedade empresarial. 

Por outro lado, com o início da década de 1990, promove-se uma nova dinâmica 

no cenário empresarial brasileiro, a partir da abertura dos mercados e a entrada de novos 
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concorrentes, uma vez que a economia estável, após a implementação do Plano Real, atraiu 

empresas multinacionais de todo o mundo. Essa nova configuração gerou uma pressão nas 

indústrias nacionais, e as empresas de controle familiar foram inseridas em uma nova dinâmica 

que lhes impôs novos desafios: mercado altamente competitivo, veloz, com consumidores mais 

ávidos por inovação, produtos e serviços (MATESCO, 2014). 

Assim, a hodierna empresa familiar brasileira é fruto do processo de 

industrialização e modernização ocorrido no Brasil, principalmente após a Segunda Guerra 

Mundial, bem como da iniciativa empreendedora de imigrantes estrangeiros e de brasileiros 

natos, iniciando os negócios no eixo de suas famílias. A origem da empresa familiar passa, 

basicamente, pelas instituições da família e da empresa, a partir de uma iniciativa 

empreendedora de um indivíduo, que utiliza o seu suporte familiar para dar início a uma 

atividade produtiva (MATESCO, 2014).  

Feita a breve exposição histórica das empresas familiares, cumpre conceituá-las. 

Contudo, trata-se de árdua tarefa, eis que não existe um consenso quanto à definição de 

“empresa familiar”, sendo que, na literatura, há vários entendimentos diferentes sobre o mesmo 

tema. 

Um dos primeiros estudiosos a discorrer sobre o assunto, Donnelley (1976) 

afirmava que uma empresa familiar só seria fundamentada se tivesse passado pelas mãos de 

duas gerações da família. Ainda, segundo o autor, na empresa familiar, havia uma convergência 

de interesses, sendo que estes se conectavam entre si pelos interesses na administração da 

empresa e nas raízes familiares. 

Donnelley relatava que uma empresa teria sua gestão familiar quando 

apresentasse algumas características como: 

 

1. Se o relacionamento familiar é um fator que determina, dentre outros, a sucessão 

administrativa da empresa. 

2. Se os filhos ou a esposa do sucedido têm assento no Conselho de Administração. 

3. Se os valores institucionais da empresa estão alinhados com os valores familiares. 

4. Se as ações do comportamento de um membro familiar podem exercer influência 

sobre imagem da empresa, mesmo que ele não faça parte do quadro administrativo da 

organização. 

5. Se a posição administrativa ocupada pelo membro familiar na empresa está 

relacionada a sua situação de vida. 

6. Se os membros familiares se veem na obrigação de possuir ações da empresa (1976, 

p. 161). 

 

Lodi também ressalta a importância da segunda geração para a formação da 

empresa familiar, acrescentando a identificação entre os valores da organização e a figura do 

fundador: “[...] a consideração da sucessão da diretoria está ligada ao fator hereditário e onde 
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os valores institucionais da firma identificam-se com um sobrenome de família ou com a figura 

de um fundador, uma empresa familiar sem herdeiros não é uma empresa familiar” (1998, p. 

6). 

Segundo Bornholdt (2005), uma empresa familiar é aquela que reúne vários 

vínculos entre seus participantes e os interesses vão além dos interesses da sociedade 

empresarial, pois, neste tipo de empresa, as lideranças e os pontos estratégicos são ocupados 

por componentes da família e entre eles são definidos os poderes diretivos da mesma.  

Reunidas algumas das principais características, tem-se que: 

 

O controle acionário pertence a uma família e ou seus herdeiros; os laços familiares 

determinam a sucessão no poder; os parentes se encontram em posição estratégicas, 

como na diretoria ou no conselho de administração; as crenças e os valores da 

organização se identificam com os da família; os atos dos membros da família 

repercutem na empresa, não importando se nela atuam; ausência de liberdade total ou 

parcial de vender suas participações quotas acumuladas ou herdadas na empresa 

(BORNHOLDT, 2005, p. 34).  

 

A empresa familiar, segundo Martins (1999), é constituída quando um ou mais 

membros de uma mesma família têm controle administrativo sobre a empresa, ou quando há 

uma relação direta entre o controle da propriedade do capital e este é exercido por um dos 

membros desta família.  

Um dos conceitos mais aceitos de empresa familiar é o de Leone (apud 

ANTONIALLI, 1998), que, conforme já relatado, retrata a empresa familiar em três grandes 

vertentes: o primeiro sendo o nível de propriedade, em que o controle da empresa está nas mãos 

de uma família e esta detém o capital da empresa; o segundo é o nível de gestão, em que as 

posições de liderança da empresa são ocupados por componentes da família; e o terceiro é o 

nível da sucessão, em que a segunda geração assume os lugares que ficaram vagos pelos 

componentes da mesma e assim sucessivamente. 

Para Bernhoeft (apud BORTOLI NETO; MOREIRA JÚNIOR, 2001), as 

empresas familiares possuem algumas características bem peculiares, como a valorização da 

confiança mútua, a presença de laços afetivos fortes, influenciando os comportamentos, 

relacionamentos e decisões da organização, valorização do passado como um atributo que 

supera a exigência de eficácia ou competência, exigência de uma maior dedicação e de alta 

fidelidade, expressa, muitas vez, através da dedicação exclusiva à empresa,  a dificuldade na 

separação entre o que é emocional e racional, com a proeminência daquele.  

Macêdo (2002) relata também algumas características importantes da empresa 

familiar: as relações afetivas entre as famílias na empresa são mais fortes do que as relações 
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organizacionais e, com isto, acaba-se impactando as decisões organizacionais; nas empresas 

familiares, um ponto muito forte e que é considerado como competência, é o tempo de trabalho 

dentro da empresa; é exigido dos familiares dentro da empresa uma alta dedicação e uma 

fidelidade inquestionável; dentro da empresa familiar, há uma grande dificuldade em separar o 

lado profissional e lado emocional, problemas particulares são levados para dentro das 

organizações; as lideranças e a comunicação nas empresas familiares se dão de forma pessoal 

e verbal e as promoções acontecem mais pela relação de proximidade e confiança do que, 

necessariamente, por merecimento profissional.   

Outro ponto de importância na caracterização de uma empresa familiar é a forma 

como o proprietário ou fundador administra seus negócios. Leone destaca três formas de 

atuações deste fundador/gestor, com fundamentos bem parecidos entre eles: organizacionais, 

decisionais e individuais. 

 

Na gestão organizacional a liderança é mais centralizadora, com foco em 

relacionamentos informais e com menos burocracia entre seus setores administrativos, 

sua cultura é mais forte e seus relacionamentos profissionais são mais próximos, tem 

uma dependência maior de seus recursos internos e com menos impacto nas variáveis 

externas. Outro ponto forte neste tipo de gestão é que as decisões são tomadas mais 

pela intuição do que pela razão, o fundador tem uma gestão menos formalizada e mais 

simples, geralmente o fundador tem contato direto com alguns clientes e com isto 

consegue entender melhor as necessidades e anseios dos mesmos. 

Na gestão decisional o ponto forte é a experiência e o conhecimento do negócio por 

parte de seu proprietário ou fundador, as decisões são centralizadas na sua figura 

levando em conta os valores e princípios que o mesmo trouxe para dentro da 

organização e como consequência desta atuação direta, tão presente e de forma tão 

expressiva, a empresa acaba por se tornar uma extensão de seu fundador. 

Na gestão individual o comportamento do fundador/gestor impacta diretamente no dia 

a dia das pessoas que trabalham na empresa, trata-se de uma gestão muito autoritária 

e individualista, nesta gestão muitas vezes o capital pessoal se mistura com o capital 

social e um acaba influenciando o outro. Sua gestão é muito paternalista muito focada 

na visão dele mesmo sendo mais um visionário que corre riscos do que um 

empreendedor focado e direcionado para resultados (1992, p. 84).  

 

Para efeitos deste estudo, adota-se o conceito de empresa familiar como sendo 

aquela que, de maneira geral, engloba empresas administradas há, pelo menos, duas gerações 

de uma mesma família, e também aquelas que mantenham membros da família na 

administração. 

 

 

3.3 CONTEXTUALIZAÇÃO DA FAMÍLIA 
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Ultrapassada a questão acerca da dificuldade conceitual sobre o tema da empresa 

familiar, é fundamental a análise do instituto da família, base da sociedade, e, neste caso, base 

da organização empresarial em estudo. Ao considerar a empresa familiar como aquela que tem 

a família no controle ou na gestão da propriedade, essa compreensão só se torna possível, a 

partir do momento em que se define claramente quem é a família.  

Sabe-se que as empresas estão inseridas na dinâmica social, política e 

econômica, que se desenvolve no ambiente onde atuam. Logo, não estão imunes às 

transformações que atingem a sociedade como um todo. Da mesma forma, a empresa familiar 

é um tipo de organização que está sujeita às modificações do ambiente (LODI, 1998). 

As transformações ocorridas na família ocidental contemporânea, com o 

crescente declínio da família patriarcal, causam grandes impactos nas empresas familiares 

(CASTELLS, 1999). Imprescindível, portanto, compreender a noção de família no mundo 

contemporâneo, uma vez que é a partir dos arranjos familiares existentes que irá emergir a 

noção de organizações familiares e todos os seus desdobramentos no mundo do negócio. 

Em verdade, o que se verifica é um descompasso entre a realidade social e as 

concepções de empresa familiar, que, muitas vezes, permanecem arraigadas à ideia da família 

patriarcal, com o homem provedor da família e a mulher subordinada. Se analisarmos pesquisas 

condizentes com a realidade, que se propõem a muito mais que simplesmente analisar conceitos 

petrificados acerca da empresa familiar, mas, acima disso, a entender como dialogam e se inter-

relacionam as organizações empresariais com o mundo contemporâneo, tendem a oferecer um 

aparato material, didático e reflexivo muito mais robusto e fidedigno aos anseios da sociedade.  

Com o advento da Revolução Industrial no século XVIII, a visão tradicional 

familiar centrada no pai de família teve de ser abandonada em função das novas necessidades 

da coletividade, como a maior demanda de mão de obra e consequente inserção da mulher no 

mercado de trabalho. A família migrou do campo para as cidades, passando a conviver em 

espaços menores, tornando-se nuclear, restringindo-se ao casal e sua prole. A aproximação de 

seus membros propiciou o desenvolvimento do vínculo afetivo entre eles, surgindo a concepção 

de família baseada em laços de afetividade, carinho e amor (GAGLIANO; PAMPLONA 

FILHO, 2015). 

Em verdade, verifica-se uma maior alteração na compreensão da família, a partir 

da década de 1990. Com a Constituição Federal de 1988, a união estável e a família 

monoparental foram explicitadas em lei, refletindo em uma repersonalização das relações 

familiares, bem como se declarou a proteção igualitária entre homens e mulheres, e entre os 

filhos, havidos ou não do casamento, ou mesmo por adoção, consagrando, assim, o princípio 
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de igualdade (GOMES, 2017). 

Nesse sentido, as transformações recentes no instituto da família interferem, 

diretamente, nas empresas familiares. Tradicionalmente, verificava-se o predomínio da família 

nuclear nas empresas familiares, com o patriarca deste grupo representando a figura 

fundador/sucedido e o filho homem na figura do sucessor. Atualmente, tem-se, cada vez mais, 

um número reduzido de potenciais sucessores, tendo em vista a atual dinâmica familiar, que, 

no geral, opta pela pequena prole. Por outro lado, considerando a família mosaico e sua 

formação, a partir dos sucessivos relacionamentos do fundador, amplia-se o envolvimento 

familiar na empresa, a partir da possibilidade de inclusão dos filhos biológicos e agregados no 

quadro da organização (MACHADO, 2005). 

Ainda, importante mencionar o aumento da distância de idade entre sucessor e 

sucedido, considerando o crescimento da incidência de gestações tardias. Tal fato pode refletir 

no processo de sucessão, uma vez que se diminui o convívio entre as gerações e, 

consequentemente, gera-se uma modificação no gerenciamento feito pelos sucessores em 

relação ao que era adotado pelo sucedido (MACHADO, 2005). 

Por fim, porém não menos importante, deve-se destacar o aumento da presença 

de mulheres como fundadoras e no comando de empresas. No Brasil, por exemplo, tem-se que 

50% das empresas criadas nos últimos três anos, aproximadamente, pertençam a mulheres 

(LIMA, 2017). O relatório da pesquisa da Global Entrepreneurship Monitor (GEM), realizada 

pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), na edição 2016, 

apurou que, em 2014, o país apresentou um aumento de 34% no índice de empreendedorismo 

feminino, bem como que 43,2% dos cargos de gerência em micro e pequenas empresas são 

ocupados por elas (LIMA, 2017). 

 

Figura 5 – Mulheres Empreendedoras – Brasil 2001 a 2016 (em %) 

 

 

Fonte: Sebrae e IBQP – GEM Empreendedorismo no Brasil, 2017, adaptado pelo autor. 
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Infelizmente, ainda há uma resistência nas empresas em geral, e também naquelas 

organizações familiares, em se aceitar mulheres na direção das empresas (VIDIGAL, 1996), 

muito em função da cultura patriarcal e machista ainda existente. Obviamente, apesar da 

oposição, constata-se que o preparo dos sucessores se expandiu e hoje apresenta múltiplas 

relações, envolvendo: mãe e filha (s); mãe e filho (s); pai e filho (s); pai e filha (s). Alguns fatores 

culturais contribuem para que a atuação feminina na sucessão de empresas familiares ocorra de 

maneira silenciosa e sem destaque, podendo-se citar o papel das mães como mediadoras no 

processo sucessório (JANJUHA-JIVRAI; WOODS, 2002). Assim, apesar de exercerem 

influência em diversas e importantes ocasiões, seus papeis, muitas vezes, não são reconhecidos.  

A complexidade da atual sociedade, que inclui diferentes tipos de configurações 

sociais e a significativa inserção das mulheres no mercado de trabalho, demandam uma 

reformulação nos padrões de estudos sobre sucessões em empresas familiares. Há um evidente 

descompasso entre a realidade social e a representação social feminina, sendo imprescindível 

que essas novas possibilidades e figuras devem ser incluídas nas pesquisas, a fim de melhor se 

compreender as empresas familiares contemporâneas (MACHADO, 2005). 

Evidente que há uma nova dimensão da empresa familiar, resultante dos 

múltiplos arranjos familiares possíveis, a ensejar a reformulação de conceitos e premissas que 

até então orientavam o estudo de organizações familiares. Uma vez que é a família que dá 

origem à empresa familiar, sendo que, para que a empresa seja assim caracterizada, é necessário 

que antes exista a família, fundamental que no estudo dessa organização empresarial se 

analisem as relações familiares e a forma como essas relações interferem na organização. 

Para além, adentrando no mérito da empresa familiar, é necessário compreender 

o papel do fundador, sua importância na criação da cultura da empresa e sua postura frente às 

necessárias mudanças organizacionais. 

 

 

3.4  O FUNDADOR, A CULTURA E AS MUDANÇAS ORGANIZACIONAIS 

 

 

Neste momento, tem-se o estudo acerca das principais figuras que circundam a 

empresa familiar, analisando a importância que estas representam para a conquista da 

perenidade das organizações. As empresas familiares de primeira geração têm em comum entre 

si a figura do fundador, sendo que este determinará, em grande parte, as semelhanças entre 

comportamentos e relacionamentos dos membros da empresa, caracterizando a cultura local.  
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Por fim, tem-se que o principal meio propulsor da mudança organizacional em 

uma empresa é o processo sucessório, ou seja, a mudança de gerações no comando da 

organização. Inevitavelmente, com a introdução de um sucessor, inserem-se na empresa novas 

lideranças, padrões simbólicos, crenças e valores diferentes daqueles que prevaleciam na 

organização, o que obviamente gera mudanças na cultura da empresa. É a partir desse ciclo que 

se faz o estudo das principais figuras dentro de uma empresa familiar. 

 

 

3.4.1  O fundador 

 

 

O fundador de uma empresa representa a posição do proprietário e dirigente 

principal desta, além de marcar a primeira fase do ciclo de uma empresa familiar. Assim, tem-

se que o fundador é a figura mais importante dentro da empresa familiar, eis que, geralmente, 

o seu surgimento é resultado de um sonho deste. Por óbvio, os fundadores desenvolvem um 

sentimento especial por suas empresas, visto que as mesmas foram erguidas com grande esforço 

e determinação.  

Em verdade, o próprio conceito da empresa familiar está entrelaçado à figura do 

fundador, eis que sua caracterização se dá quando os valores institucionais daquela se 

identificam com um sobrenome de família, ou com a figura do fundador. Os valores que 

norteiam a empresa são essencialmente pessoais e refletem a personalidade do fundador, sua 

cultura e modo de agir (WERNER, 2004). 

O sucesso da organização empresarial familiar é, muitas vezes, atribuído à 

existência de traços pessoais do fundador, que imprime suas competências, valores éticos e 

morais como diretrizes organizacionais da empresa, agregando um ativo imaterial a esta: uma 

unidade indivisível que se forma quando os valores familiares legitimados pelo fundador são 

absorvidos na empresa e praticados pelos empregados, virando uma grande força intrínseca 

desse tipo de organização (MATESCO, 2014). 

O fundador é caracterizado pela sua marca empreendedora, que teve como 

propósito apresentar o seu ofício, produto ou serviço a um mercado e torná-lo infindável, 

transmitindo-o as suas gerações (GARCIA, 2001). Garcia (2001) enfatiza que os fundadores 

são pessoas com uma visão de negócio diferenciada, não só nos empreendimentos em geral, 

mas também em suas empresas familiares. Assim, torna-se a primeira figura da empresa, sendo 

que é a partir de seu perfil que se molda a cultura organizacional da empresa.  
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O fundador assume papel de destaque no desenvolvimento dos padrões culturais 

da empresa, eis que imprimem à condução do negócio a sua visão de mundo, seus valores e 

crenças em relação aos papeis que a organização deve se pautar (TAVARES, 1991). Em outras 

palavras, os fundadores são a peça-chave no progresso cultural de uma empresa, porque a 

maioria dos instrumentos de socialização estão sob seu comando, ou seja, é ele quem decide 

acerca das formas de distribuição dos investimentos, das estratégias de modelagem dos papeis, 

transmitindo, à organização, suas concepções e pressupostos pessoais (ESTOL; FERREIRA, 

2006). 

Dentre as diversas características dos fundadores, o desejo e o impulso de 

realizar algo, são uma das características que mais se destacam nestes indivíduos, pois 

geralmente, são pessoas que se mostram dispostos ao risco empresarial, uma vez que são 

autoconfiantes e decididos, com ideias definidas e caráter centralizador (PAPA; LUZ; 2008).  

Para Werner (2004), as principais características são a grande capacidade de 

trabalho, a habilidade de auto sacrifício, a busca contínua do progresso, além da visão e 

conhecimento prático, bem como a combinação de suas relações pessoais.   

De uma outra perspectiva, Garcia expõe que: 

 

[...] a maioria dos fundadores que conhecemos têm formação escolar incompleta ou 

deficiente, os conhecimentos de administração são poucos, embora saibam como 

conduzir seus negócios com alto grau de competência, a direção é baseada no instinto, 

a informalidade e a falta de planejamento são visíveis, acreditam muito em si mesmos, 

mais do que nos outros – prepotência -, são centralizadores, concentrando todo o poder 

em suas mãos, sua postura é de ‘dono’, fazendo da empresa seu ‘brinquedo’ predileto, 

tratando-a como um filho, além da relação simbiótica entre criador e criatura (2001, 

p. 13). 

 

 Por outro lado, recentes pesquisas apontam que a característica da baixa 

escolaridade entre os empreendedores está mudando (LIMA, 2017). 

 Ainda que a passos lentos, o cenário educacional brasileiro tem evoluído nos 

últimos anos, com queda no analfabetismo, aumento da frequência escolar e menor saída de 

estudantes.  Isso reflete também nas taxas de empreendedorismo, que apontam crescimento na 

faixa de empreendedores com maior escolaridade (LIMA, 2017). 

 Nesse sentido, também apontou a pesquisa GEM que indivíduos com maior 

formação acadêmica, aqueles que se dedicam mais tempo aos estudos e consequentemente 

buscam melhores qualificações acadêmicas e técnicas conseguem iniciar projetos e mais 

negócios do que aqueles com baixa escolaridade, dadas as suas maiores possibilidades de 

inserção no mercado de trabalho (LIMA, 2017). 
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Figura 6 – Distribuição dos empreendedores iniciais (TEA) e estabelecidos (TEE) conforme o 

nível de escolaridade 

                                            

TEE 29,2 26,2 38,1 6,4   
                         
                         

TEA 27,4 19,9 46,4 6,3    
                         
    Educ0   Educ1   Educ2    Educ3+          
                                            

Fonte: Sebrae e IBQP – GEM Empreendedorismo no Brasil, 2017, p. 48. 

Legenda 1: “Educ0” é referente aos indivíduos sem nenhuma educação formal e ensino fundamental incompleto; 

“Educ1” é referente àqueles com ensino fundamental completo e ensino médio incompleto; “Educ2” é referente 

às pessoas com ensino médio completo e superior incompleto; “Educ3+” é referente às pessoas com ensino 

superior completo, especialização incompleta e completa, mestrado incompleto e completo, doutorado incompleto 

e doutorado completo. 
 

Em relação às motivações que impulsionam um indivíduo a gerenciar o seu 

próprio negócio, pode-se mencionar o anseio pela independência pessoal e financeira, pela auto 

realização profissional, desenvolvimento de um produto próprio ou a materialização de uma 

habilidade específica (GARCIA, 2001). 

O fundador detém papel importante para a continuidade da empresa familiar, eis 

que o êxito obtido no momento de transição de dirigentes depende das estratégias e preparação 

despendida e adotada pelo fundador-sucedido na formação do herdeiro-sucessor. A forma como 

o fundador se retira da empresa e promove sua sucessão influencia diretamente na gestão da 

geração seguinte. Infelizmente, a realidade que se tem é que grande parte dos fundadores se 

encontram despreparados, técnica e psicologicamente, para lidar com os aspectos que envolvem 

sua própria sucessão na direção dos negócios da família (TILLMANN; GRZYBOVSKI, 2005). 

O planejamento da sucessão ocorre em baixa escala nas empresas familiares e 

isso se dá porque, durante a fase de crescimento da empresa, em que há sua expansão e 

sedimentação, o fundador não reserva tempo para pensar e planejar um eventual plano de 

sucessão, além de considerar desnecessário fazê-lo, acreditando estar este momento em um 

futuro distante. Para Cohn (1991), apenas 5% das empresas fundadas por famílias preparam a 

geração seguinte. 

Consequentemente, ocorre a continuidade de seus princípios, mesmo após a sua 

retirada ou seu falecimento, através da sucessão, pois estão profundamente enraizados em um 

universo simbólico elaborado com base em padrões culturais que foram construídos ao longo 

da história dessa organização (PAPA; LUZ; 2008). 

Obviamente, dentre os fatores que levam uma empresa a ser perene, inclui-se, 
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também, uma adequada preparação dos herdeiros-sucessores, pelo fundador-sucedido, para que 

formem a nova liderança na empresa familiar.  

Ao fundador, cabe a tarefa de despertar no sucessor o interesse pelo negócio da 

família, apresentando-lhe, contínua e progressivamente, aos aspectos relacionados aos 

negócios, inserindo-o no quadro de funcionários, quando for a época adequada, e evoluindo sua 

posição com o passar dos tempos. Nos dizeres de Freitas e Frezza: 

 

O fundador que consegue dar uma boa formação aos filhos e tem a lucidez necessária 

de perceber que não é imortal, e que é melhor resolver a sua sucessão enquanto está 

no comando do que deixar seus filhos se digladiarem depois de sua “ausência”, pode 

contar com a quase certeza de perpetuar a sua grande obra: a empresa que criou e fez 

crescer (2005, p. 31). 

 

 Um fundador bem preparado para o gerenciamento do negócio familiar realiza 

um trabalho satisfatório na formação da cultura organizacional e no processo de aprendizado 

dos membros da empresa, resultando na criação de moldes, à figura do fundador, no que tange 

ao sistema de normas, valores, rituais, busca de proximidade e afeto nas relações.  

 

 

3.4.2  A cultura organizacional  

 

 

O conceito de cultura organizacional é expresso pela forma como a empresa 

conduz seus negócios, seus comportamentos perante os clientes e a comunidade que a cerca, 

como trata seus colaboradores e qual a autonomia que eles têm dentro da organização. 

 A cultura organizacional é diferente de uma empresa para outra e é evidenciada 

através das atitudes de seus dirigentes, pela forma como os funcionários se comprometem e se 

envolvem nas ações dentro das empresas, através de suas práticas, hábitos, símbolos, valores e 

crenças. 

Schein (2004), um dos principais autores na literatura da cultura organizacional, 

define “cultura” como o conjunto de pressupostos básicos que é inventado, descoberto ou 

desenvolvido por um grupo ao lidar com os problemas de adaptação externa e de integração 

interna, sendo que este conjunto funciona suficientemente bem para ser considerado válido e 

repassado aos outros membros da empresa. Nas palavras do autor: 

 

[...] é um fenômeno dinâmico que nos cerca em todas as horas, sendo constantemente 
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desempenhada e criada por nossas interações com outros e moldada por 

comportamentos de liderança e por um conjunto de estruturas, rotinas, regras e normas 

que orientam e restringem o comportamento (SCHEIN, 2004, p. 1, tradução nossa). 

 

Ainda, de acordo com o autor, a cultura deve ser compreendida a partir de vários 

níveis, do visível ao invisível. O autor caracteriza a cultura por meio de três diferentes níveis, 

representados por “artefatos”, que são os aspectos visíveis da organização, como a arquitetura 

do local, linguagem e tecnologia; por “valores”, que são as regras desenvolvidas pelos 

indivíduos para orientá-los em suas vidas; e “pressupostos básicos”, constituindo manifestações 

culturais invisíveis e inconscientes, reflexo do modo pelo qual os membros da organização a 

sentem, percebem e pensam (SCHEIN, 2004). 

 

Figura 7 – Níveis da cultura 

 

Fonte: Schein, 2004, p. 26. 

 

O primeiro nível de compreensão da cultura, identificado por Schein (2004), é o 

nível dos artefatos, que inclui todos os fenômenos que se vê, ouve e sente quando se depara 

com um novo grupo, com uma cultura desconhecida. Conforme o autor, o aspecto mais 

relevante desse nível da cultura seria o fato de que este é fácil de observar e muito difícil de 

decifrar, ou seja, é possível descrever o que se vê e o que se sente, mas a dificuldade está na 

reconstrução e interpretação desses aspectos (SCHEIN, 2004).  

 O segundo nível foi denominado, pelo autor, como nível dos valores, que 

corresponde ao estágio em que se questiona quais os aspectos que a organização prestigia. Para 

identificá-los, é necessário questionar e observar os membros-chave da empresa, e até mesmo 

os documentos formais desta, buscando-se compreender a validação social, ou seja, a 

Artefatos
Organização visível, estruturas e processos

Valores
Estratégias, metas e filosofias

Pressupostos 

Básicos Crenças, percepções, pensamentos, sentimentos; inconsciente
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confirmação de que certos valores são compartilhados pelo grupo. A análise deste nível é 

importante na medida em que irá antever os comportamentos que poderão ser observados no 

nível dos artefatos, bem como analisar se as crenças e valores adotados são congruentes com os 

pressupostos básicos subjacentes: o terceiro nível de compreensão da cultura (SCHEIN, 2004). 

 Já o terceiro nível de análise, considerado por Schein (2004) como o nível mais 

profundo, é o nível dos pressupostos básicos, ou também denominado por nível das certezas 

tácitas, já que se refere aos pressupostos que determinam como os membros do grupo percebem, 

pensam e sentem em relação à organização. Aqui se observa a organização a partir do ponto de 

vista histórico, descrevendo quais foram os valores, crenças e certezas dos fundadores e dos 

líderes que tornaram a empresa bem-sucedida. Assim, é possível visualizar um grau de 

consenso resultado do êxito da repetição em relação à implementação de crenças e valores, 

tornando tais pressupostos básicos extremamente difíceis de sofrerem alterações (SCHEIN, 

2004). 

 Conforme o autor, a compreensão de cada nível é essencial para se entender 

como a empresa se movimenta, já que a cultura é a principal fonte de identidade organizacional 

que se pode ter acesso. A efetiva percepção da cultura da empresa possibilita a minimização de 

problemas internos e o favorecimento do desempenho dos funcionários e da própria 

organização (ESTOL; FERREIRA, 2006).  

A origem do termo “cultura” remonta à antropologia e às discussões de Pettigrew 

(apud ESTOL; FERREIRA, 2006), que o introduziu a partir da discussão da cultura 

organizacional ou corporativa, despertando interesse de pesquisadores e profissionais da área 

empresarial, que passaram a buscar compreender a real importância do fenômeno para as 

organizações. Segundo o autor, a cultura organizacional consiste em “um sistema de 

significados pública e coletivamente aceitos para um dado grupo, em um certo período de 

tempo” (PETTIGREW apud ESTOL; FERREIRA, 2006). 

Conforme anteriormente mencionado, os fundadores detêm papel fundamental 

na construção cultural do negócio, uma vez que são eles quem imprimem à empresa seus valores 

e crenças, a serem compartilhados por todos os funcionários. Logo, o desenvolvimento da 

cultura organizacional acompanha o processo de amadurecimento da organização, desde seu 

nascimento, crescimento, idade madura e declínio (SCHEIN, 2004). 

A cultura da organização reflete a maneira como grupo desenvolveu habilidades 

para lidar com problemas de adaptação interna e externa (FLEURY, 1997). A adaptação externa 

ocorre por meio do compartilhamento de experiências, em que se permite aos membros 

desenvolverem pontos de vista em comum, criando um ambiente favorável à condução das 
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atividades diárias. A adaptação interna se dá através do diálogo e da interação entre os membros 

da empresa, conferindo uma característica própria ao ambiente que compartilham no trabalho. 

É a confluência desses fatores que propicia o desenvolvimento e estabelecimento da cultura 

organizacional da empresa (FLEURY, 1997). 

Considerando a etapa de transição, quando ocorre uma sucessão na empresa 

familiar, a cultura organizacional assume importante função para a estabilização e a 

manutenção da organização. Geralmente, na fase da idade madura e do declínio, a empresa 

encontra-se estável, o que propicia uma rejeição à mudança. É a partir deste momento que se 

começa a verificar os conflitos que emergem com a sucessão, nas empresas familiares, já que o 

sucedido imprimiu na empresa sua imagem, seu estilo de vida e de relacionamento, constituindo 

a cultura organizacional da empresa e que, muitas vezes, é difícil de ser assimilada pelo 

sucessor. A concepção de que o processo sucessório, inevitavelmente, gera alterações na cultura 

organizacional da empresa é compartilhada por diversos autores como Bernhoeft (apud 

ESTOL; FERREIRA, 2006), Dyer (apud GOMES et al., 2015) e Gersick et.al. (1997). 

Bernhoeft (apud ESTOL; FERREIRA, 2006) advoga no sentido que o sucessor 

deve ser cautelosamente escolhido, de modo que não restem dúvidas sobre a sua capacidade de 

manter, na medida do possível, os valores construídos pelo sucedido, o que poderá assegurar 

uma transição harmoniosa e sem prejuízos para a organização. 

Ainda, importante mencionar que alguns estudiosos se debruçaram no estudo da 

cultura organizacional brasileira. Nesse sentido, o estudo conjunto das observações realizadas 

por Damatta (1997), Freyre (2006) e Holanda (2015) permitiu identificar cinco traços culturais 

brasileiros, sendo eles: a hierarquia, o personalismo, a malandragem, o sensualismo, o 

aventureiro. 

Em muitas empresas familiares, destacam-se o personalismo, evidenciado pela 

sociedade que é regida por relações pessoais, proximidade e afeto, e a malandragem, o famoso 

“jeitinho”, ou seja, a flexibilidade como meio de navegação social. Na concepção de Freitas 

(1996), o personalismo da sociedade brasileira se baseia em relações pessoais e na busca de 

afeto nas relações, sendo caracterizado pelo paternalismo, onde o superior controla o 

subordinado e lhe dá ordens, mas também o agrada e o protege.  

Para Motta (2009), a malandragem, representada pelo “jeitinho brasileiro”, diz 

respeito a uma prática cordial que implica personalizar relações e remete ao clima de 

camaradagem, comumente, estabelecido em empresas do tipo familiar.  

A importância de se apurar os aspectos visíveis e invisíveis da cultura 

organizacional reside no fato de que, assim, visualizam-se as maneiras de se organizar as 
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relações de poder e a interação com o ambiente na empresa, evidenciando como o grupo de 

pessoas que fundaram a empresa desenvolveu formas próprias de lidar com os problemas de 

adaptação externa e integração interna (MAIA, 2009).  

  

 

3.4.3  Mudanças organizacionais 

 

 

O principal meio propulsor da mudança organizacional em uma empresa é o 

processo sucessório, ou seja, a mudança de gerações no comando da organização. 

Inevitavelmente, com a introdução de um sucessor, inserem-se na empresa novas lideranças, 

padrões simbólicos, crenças e valores diferentes daqueles que prevaleciam na organização, o 

que obviamente gera mudanças na cultura da empresa.  

O fenômeno da sucessão empresarial será estudado em capítulo próprio, cabendo 

aqui apenas a análise pontual da mudança organizacional. 

A mudança organizacional pode ser compreendida como uma transformação 

estratégica, cultural, humana ou estrutural e que gera impactos na organização. A busca pelo 

novo é um dos objetivos no mundo contemporâneo, dentro do qual as mudanças ocorrem com 

mais intensidade.  

A procura por novas tecnologias, pelas novidades nos ambientes de trabalho e 

também nos canais de comunicação, faz com que as empresas procurem se atualizar cada dia 

mais, gerando novas perspectivas de melhorias, tanto no campo técnico, como no 

administrativo da organização. 

Motta (2004) enfatiza que a mudança é tida como a busca de novos 

compromissos ou de novos sistemas, de valores ou crenças, podendo ser vista também como 

uma obrigação necessária gerada ao ambiente de uma empresa.  

Nesse sentido, a mudança organizacional é observada, também, na 

profissionalização da empresa, quando ocorre a passagem da organização para profissionais, 

que passarão a utilizar métodos administrativos mais racionais e modernos, como uma 

estratégia necessária à sobrevivência e à continuidade da empresa familiar (ESTOL; 

FERREIRA, 2006). 

Lima conceitua transformação organizacional como: 
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[...] mudança organizacional é aquela alteração, planejada ou não, nos componentes 

organizacionais – pessoas, trabalho, estrutura formal, cultura ou nas relações entre 

organização e seu ambiente que possam ter consequências relevantes de natureza 

positiva ou negativa, para eficiência, eficácia e ou sustentabilidade organizacional 

(2003, p. 25).  

 

Essas transformações sociais modificam a vida e o cotidiano profissional das 

pessoas, pois trazem melhorias na qualidade dos produtos e serviços e, consequentemente, 

melhoram a eficiência das empresas, gerando, assim, mais investimentos em novas tecnologias 

e novas formas de gerir os negócios Motta (2004).  

Wheatley (2006) defende que as mudanças organizacionais devem ser 

consideradas como uma ferramenta de evolução, desde que a empresa identifique a 

oportunidade de melhoria e entenda qual o posicionamento dela perante esta mudança. Nessa 

perspectiva, Pinto e Souza (2009) indicam que as organizações mudam porque a maneira de 

pensar a gestão também sofre modificações com o tempo, seja em razão do surgimento de novos 

modelos de gestão e novas ferramentas, ou pela própria evolução das correntes de pensamento 

em administração e gestão de empresas. 

Motta (2004) coloca, ainda, uma diferenciação entre inovar e transformar. 

Segundo o autor, o que diferencia as duas formas é a capacidade de ser original e não copiar, 

ou seja, inovar é tornar-se novo, é mostrar que a tecnologia e a habilidade antes usada, tornaram-

se obsoletas. Já transformar é criar uma nova forma de produzir, de organizar, é entender e 

assimilar o novo e promover a melhoria seja no ambiente profissional ou pessoal. 

A perspectiva da mudança organizacional é relacionada em vários aspectos 

distintos e por vários autores. Sinteticamente, o processo de mudança organizacional ocorre a 

partir de eventos que alterem, de alguma maneira, a organização, podendo partir de fatores 

externos ou internos.  

Diante disso, Bressan (2001) sintetiza as definições, identificando os diferentes 

tipos de mudanças e permitindo que se busque uma intervenção de acordo o que a situação 

requerer. 
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Quadro 1 - Definições de mudança organizacional 

Autores Tipos da mudança 

Silva (1999) 

Incremental/Organizacional 
Aumento da eficiência e do uso dos 
recursos, mudança na arquitetura da 
empresa. 

Transformacional/Institucional 
Questionamento e mudança da missão, natureza 
e objetivo da organização. 

Weick e Quinn (1999) 

Contínua 
Mudança constante, cumulativa e 
evolutiva. Podem ser pequenos 
avanços que ocorrem quotidianamente 
em toda a organização, cujo acúmulo 
pode propiciar uma mudança 
significativa na organização. 

Episódica 
É uma mudança infreqüente, descontínua e 
intencional, que ocorre durante períodos de 
divergência, quando as empresas saem de sua 
condição de equilíbrio. 

Robbins (1999) 

1ª Ordem 
Mudança linear e contínua. Não implica 
mudanças fundamentais nas 
pressuposições dos funcionários sobre 
o ambiente e sobre aspectos que 
podem causar melhorias na empresa. 

2ª Ordem 
Mudança multidimensional, multinível, 
descontínua e radical, que envolve re-
enquadramento de pressupostos sobre a 
empresa e o ambiente em que ela se insere. 

 
Nadler, Shaw, Walton e Cols 

(1995) 

 
Incremental/Contínua 
Continuação do padrão existente, 
podem ter dimensões diferentes, mas 
não são realizadas dentro do contexto 
atual da empresa 

 
Descontínua 
Mudança do padrão existente, que ocorre em 
períodos de desequilíbrio e envolve uma ou várias 
reestruturações de características da empresa 

Porras e Robertson (1992) 

1ª Ordem 
É uma mudança linear e contínua, que 
envolve alterações nas características 
dos sistemas sem causar quebras em 
aspectos chave para a organização 

2ª Ordem 
É uma mudança multidimensional, multinível, 
radical e descontínua que envolve quebra de 
paradigmas organizacionais 

Fonte: Bressan, 2001, p. 3. 

 

As mudanças organizacionais devem ser encaradas como um processo contínuo, 

como destaca Freitas e Frezza (2005), em que a empresa deve abandonar uma postura reativa e 

assumir uma postura proativa frente às mudanças.  

Trata-se de um refazer da sociedade, como o resultado do confronto entre a 

capacidade de inovar, reestruturar, romper, adaptar, criar, e dar respostas às novas demandas 

sociais perante a interação do homem com as novas condições existentes.  

Atualmente, as empresas estão inseridas em um cenário extremamente volátil e 

dinâmico, a partir da verificação de sucessivas transformações tecnológicas, globalização, 

aumento e diversificação da mão de obra. Essa atual conjuntura dá ensejo a mudanças mais 

frequentes, rápidas e, muitas vezes, mais profundas. 

O psicólogo Lewin (apud PINTO; SOUZA, 2009) desenvolveu um modelo 

clássico de análise da mudança organizacional, sendo que, ainda hoje, o modelo é altamente 

utilizado e implementado. Lewin afirmava que, para que as mudanças sejam bem-sucedidas, é 

necessário que as organizações sigam três etapas: o descongelamento do status quo, o 

movimento para uma nova condição, e o recongelamento da mudança para torná-la permanente 

(LEWIN apud PINTO; SOUZA, 2009).  

O autor fundamentou sua proposta na análise feita de que, muitas vezes, a 

mudança realizada durava apenas um curto período de tempo, até que se revertesse ao seu 
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estado anterior (PINTO; SOUZA, 2009). 

Ao lado da proposta de Lewin, o professor Kotter (1996), preocupado em 

compreender e evitar o fracasso advindo das transformações empresariais, desenvolveu oito 

passos fundamentais para uma gestão de mudanças eficaz.  

A síntese da proposta encontra-se no quadro 2: 

 

Quadro 2 – Oito passos para implementar mudanças de sucesso 

Estabelecer um senso de urgência Examinar o mercado e as realidades competitivas; 

identificar e analisar crises, ameaças e 

oportunidades. 

Criar uma coalisão para a liderança Reunir um grupo com poder suficiente para liderar 

a mudança; garantir que esse grupo trabalhe como 

uma equipe. 

Desenvolver visão e estratégia Criar uma visão que ajude a direcionar os esforços 

de mudança; desenvolver estratégias para atingir 

esses objetivos. 

Comunicar a visão de mudança Utilizar todos os veículos possíveis para comunicar 

constantemente a nova visão e suas estratégias; 

fazer com que o grupo responsável pela liderança do 

processo modele o comportamento esperado dos 

funcionários. 

Dar empowerment aos funcionários 

para realização de ações abrangentes 

Eliminar os obstáculos; modificar os sistemas de 

estruturas que obstruem a visão de mudança; 

encorajar os funcionários à assumirem riscos e 

estimular ideias, atividades e ações não tradicionais. 

Gerar vitórias de curto prazo Planejar visões de ganho ou melhorias de 

performance; criar esses ganhos; reconhecer 

visivelmente e recompensar as pessoas que 

tornaram esses ganhos possíveis. 

Consolidar os ganhos e produzir mais 

mudanças 

Utilizar o aumento de credibilidade para modificar 

sistemas, estruturas e políticas que não estejam 

harmonizadas entre si e não sejam adequadas à visão 

de mudança; contratar, promover e desenvolver 

pessoas que possam implementar a visão de 

mudança; revigorar o processo com novos projetos, 

temas e agentes de mudança. 

Incorporar as mudanças à cultura da 

organização 

Gerar melhoria de performance por meio de 

comportamento orientado para o consumidor e para 

a produção, aumentar e melhorar a liderança e criar 

um gerenciamento mais efetivo; articular conexões 

entre os novos comportamentos e o sucesso da 

organização; desenvolver maneiras de assegurar o 

desenvolvimento de lideranças e sucessão. 
Fonte: adaptado de Kotter, 1996. 
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É importante, dentro do contexto da organização, entender a real necessidade de 

mudanças, entender o porquê e o que precisa ser alterado, propiciando mais confiança às 

pessoas envolvidas no processo.  

Diante da perspectiva da real necessidade de mudança, faz-se necessário um 

planejamento estrutural, levando em conta o que precisa ser feito, qual o tempo para análise e 

implantação e quais seus impactos perante a comunidade interna, parceiros e clientes.  

Este é um grande desafio, pois como analisado, a mudança é necessária para o 

desenvolvimento e o crescimento das organizações, mas precisa ser gerenciada para que não 

cause danos irreversíveis dentro do ambiente de trabalho.  

 

 

3.5  CONFLITOS NA EMPRESA FAMILIAR 

 

 

 Compreende-se o homem como um ser social, que vive em sociedade e, por 

meio de tal convívio, forma relações sociais, produzindo valores e crenças compartilhados entre 

os indivíduos (GOMES, 2017). Sendo assim, a partir das interações humanas, é praticamente 

impossível imaginar a existência do homem livre de conflitos, e isso porque, a partir de tais 

relações multilaterais, originam-se tensões entre os indivíduos, quando não há a 

correspondência de ideias. Geralmente, associa-se o conflito às brigas, discussões, disputas e 

choque de interesses, mas o que se deve ter em mente é que o conflito, muitas vezes, pode ser 

positivo, na medida em que proporciona o diálogo aberto, a exposição de motivos e razões, e, 

ao final, permite o engrandecimento dos indivíduos, que puderam absorver diferentes propostas 

e aumentar sua bagagem cultural.  

 É dentro da família que se verifica a maior incidência de conflitos, tendo em 

vista ser um local em que se projetam as relações mais estreitas entre as pessoas e onde se 

verificam as características opostas entre os dois institutos, ou seja, um voltado para a razão e 

o outro para a emoção. Seguindo nessa linha de raciocínio, as empresas familiares não estão 

isentas de tais relações e embates, sendo que é necessário conceber o conflito como fator chave 

para que essas organizações não entrem em um processo de estagnação. Em muitas empresas, 

antigamente, o conflito era sinônimo de problemas no ambiente de trabalho, prejudicial ao 

desenvolvimento da empresa, enquanto a ausência de conflitos demonstrava a competência dos 

profissionais de comunicação e o bom ambiente organizacional da empresa (FIDELIS, 2015). 

 De acordo com Marquis e Huston:  
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No início do século XX, entendia-se o conflito como um indicador de uma 

administração deficiente na organização sendo considerado destrutivo e evitado de 

todas as formas. Quando ocorria, era ignorado, negado ou administrado 

imediatamente e de maneira ríspida. Os teóricos deste período acreditavam que os 

conflitos poderiam ser evitados se aos funcionários fosse ensinada uma única maneira 

correta de fazer as coisas e, ainda, se qualquer insatisfação por parte dos funcionários 

fosse imediatamente recebida com desaprovação (2015, p. 346). 

 

 Em empresas familiares, os conflitos podem surgir de diversas formas e razões, 

sendo que o principal motivo do seu surgimento é a confusão entre a vida pessoal e a 

profissional. Segundo Dantas (2009), os conflitos interpessoais, que se dão entre duas ou mais 

pessoas, e ocorrem por diferenças de idade, valores e crenças, podem ser subdivididos em 

conflitos hierárquicos, quando envolvem relações de autoridade dentro da empresa, e pessoais, 

quando surgem a partir de conflitos internos do indivíduo. Para além, os conflitos podem ter 

origem nas diferentes expectativas que os membros geram entre o âmbito individual e coletivo, 

bem como da presença de resquícios, nem sempre conscientes, do passado, além do choque 

entre as gerações (TRENTIN, 2010). 

 Para se fazer uma análise mais profunda sobre as causas dos conflitos, é 

interessante retomar a origem das empresas familiares. A maioria dos fundadores das empresas 

possui uma origem simples, alguns são imigrantes que fugiram de situações adversas e com 

forte dedicação ao trabalho. Assim sendo, focados em construir algo e deixar um patrimônio 

aos seus descendentes, muitas vezes, tornaram-se pais ausentes, patriarcais e autoritários, 

preocupados com o aspecto estritamente material, acabando por não proporcionar um preparo 

dos herdeiros para o gerenciamento do patrimônio que irão receber, provocando baixa 

identificação emocional com o que é herdado (COSTA; DA LUZ, 2003). 

 Ainda considerando a fase inicial das empresas, verifica-se um dos fatores de 

conflitos na gestão dessas empresas familiares, que, como destaca Adachi (2006), tem como 

causa a confusão entre família e empresa, em que, geralmente, tem-se um único caixa, não 

havendo distinções de recursos ou despesas pessoais e dos negócios, além de o local de trabalho 

assumir uma importância enorme na vida da família, e esta acaba por confundir o que é da 

empresa e o que é da família (SOUSA; LIMA; OLIVEIRA; 2017). 

 Geralmente, verifica-se que os conflitos tendem a aumentar com o passar do tempo, 

influenciando diretamente a evolução e os resultados da empresa familiar. Conforme constatou 

Davis (2006), em pesquisa que buscou estudar a relação de melhores performances entre familiares, 

levando-se em conta a hierarquia entre essas pessoas, durante o comando da primeira geração 

(entrada dos herdeiros no negócio), o nível de conflitos é menor. Por outro lado, na segunda geração, 

quando os irmãos assumem a empresa, o índice de conflitos aumenta consideravelmente.  
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 É essencial que, dentro do ambiente da organização, saiba-se administrar os conflitos 

e extrair deles pontos positivos e de crescimento para a empresa. Para Wisinski (1994, p. 19): “O 

conflito é inevitável, no entanto, a verdadeira questão é como lidar com ele. Nem sempre podemos 

evitá-lo ou solucioná-lo, mas normalmente é possível administrá-lo e chegar a uma conclusão”. 

 O autor, em sua obra, aponta métodos que auxiliam o processo de administração 

e solução dos conflitos. Para Wisinski (1994), há a competição, quando se busca a resolução do 

conflito por meio da força do poder; a acomodação, em que as partes abrem mão do 

questionamento e aceitam a solução proposta pela outra parte envolvida no conflito; o 

afastamento, que pode significar falta de vontade de ajudar, numa tentativa de disfarçar o 

problema; o acordo, em uma tentativa de resolução da tensão a partir do senso comum; e a 

colaboração, que ocorre quando as duas partes estão empenhadas em solucionar o conflito, 

envolvendo confiança, concordâncias e comprometimento de todos os envolvidos. 

 Dentre as diversas maneiras que se têm de evitar que os conflitos prejudiquem a 

empresa, verifica-se a importância de se definir suas missões, valores e ética. A definição da 

missão auxilia a compreensão da razão de ser da empresa, representando a estrutura de 

pensamento e trabalho de todos os envolvidos na organização. Os valores são as convicções e 

os princípios morais que estão por trás da cultura da empresa, dando significado às normas, 

decisões e padrões comportamentais dos sócios e executivos. Daí se tem e se retoma a 

importância da construção de uma cultura organizacional sólida, já que é a partir dela que todos 

os indivíduos da empresa buscaram pautar suas atitudes e comportamentos (TRENTIN, 2010). 

 Logo, a gestão e a organização do conflito são necessárias para que se aproveite, 

de maneira positiva, os seus efeitos. O diálogo e a discussão clara e aberta evitam que o conflito 

se propague e gere rupturas nas relações familiares dentro da empresa. O acordo familiar é uma 

ferramenta capaz de regular a convivência entre a empresa, a família e a propriedade através do 

estabelecimento de regras de conduta (MOREIRA JÚNIOR, 2006). 

 É evidente que a qualidade do relacionamento entre os membros de uma empresa 

familiar afeta diretamente sua sobrevivência e longevidade, uma vez que, para compreender o 

funcionamento de uma empresa é necessário, sobretudo, entender o comportamento das pessoas 

que a constituem.  

 A sucessão é um dos momentos mais propícios ao surgimento de desavenças, no 

ambiente da empresa familiar, uma vez que ela envolve a discussão sobre o controle, 

propriedade e dinheiro da empresa, sendo que é necessário buscar estratégias que possam 

contribuir, de maneira mais efetiva, para a minimização desses conflitos e, consequentemente, 

promover uma maior possibilidade de sucesso e continuidade para as empresas familiares. 
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 Assim sendo, observa-se que os conflitos são fenômenos naturais, e de grande 

importância para a competição inteligente, a concorrência leal e a troca de valores e culturas 

diferentes. Se assim não o fosse, estaria se impondo à humanidade um imobilismo incompatível 

com o senso evolutivo da civilização. O fundamental é que as empresas sejam capazes de extrair 

o maior benefício possível dessas tensões que se formam, através do diálogo, estabelecimento 

de confiança entre as partes, concordâncias e renúncias recíprocas, e comprometimento de todos 

os envolvidos. 

 

 

3.6 A IMPORTÂNCIA DAS EMPRESAS FAMILIARES 

 

 

 A desconfiança em relação ao desempenho das empresas familiares persiste até 

os dias atuais, muito em função do prejulgamento que as associa com um empreendimento 

desorganizado, mal dirigido e concentrador de poder.  

Por outro lado, o aumento das pesquisas e estudos, em torno das empresas 

familiares, tem mostrado que a realidade é muito diferente do que se imaginava: empresas 

familiares estruturadas, bem gerenciadas, que valorizam o diálogo e a construção conjunta. 

A melhor maneira de se demonstrar a grandeza e a relevância mundial que as 

empresas familiares representam é através de algumas das diversas pesquisas qualitativas e 

quantitativas, realizadas em torno dessas organizações.  

Sabe-se que as empresas familiares constituem a maior porcentagem das 

empresas do mundo. No Brasil, estima-se que 80%, das 19 milhões de empresas que existem 

no país, sejam consideradas familiares (PwC, 2016), sendo que estas muito contribuem para o 

desenvolvimento regional, o que lhes confere uma posição de destaque no âmbito dos negócios.  

No Brasil, as empresas familiares são responsáveis por 50% do PIB nacional e 

85% da geração de empregos, constituindo a espinha dorsal do setor corporativo brasileiro 

(FAMILY FIRM INSTITUTE, 2017).  Para a PricewaterhouseCoopers (PwC, 2016), apesar 

das condições econômicas difíceis que o Brasil tem enfrentado, o segmento das empresas 

familiares continua vibrante e ambicioso. 

Nas figuras de 8 a 10, elaborados pela Family Firm Institute (2017), é possível 

notar a importância global que as empresas familiares assumem: 
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Figura 8 – Porcentagem das empresas familiares  

 

Fonte: Family Firm Institute, 2017, online.  

 

Figura 9 – Porcentagem da força de trabalho empregada por empresas familiares 

 

Fonte: Family Firm Institute, 2017, online.  

 

Figura 10 – Porcentagem da contribuição das empresas familiares no PIB nacional 

 

Fonte: Family Firm Institute, 2017, online.  
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 Segundo o estudo divulgado pelo Centro de Negócios Familiares da 

Universidade de St. Gallen (2015), na Suíça, o Brasil possui 15 grandes empresas entre as 500 

maiores empresas familiares do mundo. Entre as nacionais, destacam-se a JBS, o Itaú Unibanco, 

a Odebrecht, a Andrade Gutierrez, Banco Bradesco e Grupo Votorantim. 

 O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) realizou uma pesquisa 

com as dezesseis maiores empresas familiares brasileiras e constatou que, juntas, elas geram 

219.919 mil empregos diretos, pagando salários que correspondem a 3.387,5 milhões de 

dólares, com patrimônio líquido corresponde a 10.474,6 milhões de dólares e volume de vendas 

de 20.327,7 milhões de dólares (EXAME, 2014).  

 

Tabela 2 – Empresas administradas por famílias, entre as 1000 maiores do Brasil, em 2013 

Empresa 

Familiar 

Posição 

2013 

Setor de 

Atuação 
UF 

Lucro 

Líquido 

Ajust. 

em U$$ 

(milhões) 

Patrim. 

Liq. Ajust. 

em U$$ 

(milhões) 

Rentab. 

ajustada 

em % 

Cap. 

Circul. 

Liq. em 

U$$ 

milhões 

Vendas 

em U$$  

milhões 

No. de 

Func. 

Sal. e 

Encag. 

em U$$ 

milhóes 

1 

Magazine  

Luiza 
52 Varejo SP 314,2 314,20 17,3 162,8 3528,40 24.000 402,0 

2 
Natura 69 Bens consumo SP 348,4 499,50 40,3 240,9 2785,30 5.339 57,2 

3 

Andrade 

Gutierrez 
93 Ind. Construção MG 55,4 1.033,80 4,5 677,3 2229,70 14.625 771,7 

4 

Construtora 
OAS 

98 Ind. Construção SP 153,1 1.037,30 14,2 710.3 2103,40 98.125 637,4 

5 

Weg 

Equipamentos 
117 Bens de Capital SC 279,2 1.393,60 18,6 959,2 1822,10 16.300 326,1 

6 
Renner 121 Varejo RS 169,9 656,00 22,7 425,9 1798,00 16.367 200,4 

7 
Sotreq 124 Peças/Máquinas SP 53,5 235,50 21,0 160,0 1785,10 4.944 159,4 

8 
Duratex 143 Ind. Construção SP 210,4 1.920,90 10,5 393,7 1585,60 11.733 230,9 

9 
Grupo Martins 140 Distribuidor MG 28,1 120,80 21,0 158,7 1640,00 5.134 91,6 

10 
Pernambucanas 146 Varejo SP 66,4 368,30 16,8 77,0 1557,50 16.624 253,3 

11 
Marcopolo 202 Autoindustria RS 105,0 650,60 14,8 457,2 1151,90 8.166 241,5 

12 
Localiza 208 Serviços MG 185,4 617,70 24,2 130,1 1132,50 4.365 127,5 

13 
Mariza 215 Varejo SP 29,4 483,50 6,0 199,6 1103,70 14.238 114,8 

14 
Votoratin 227 Siderurgia RJ 56,6 1.221,40 4,6 149,4 1062,30 3.785 114,6 

Fonte: Revista Exame, 2014 adaptado pelo autor.  

 

 



57 
 

 

 Nesse sentido, pesquisas apontam que as empresas familiares apresentam 

faturamento e retorno superiores às empresas não familiares. Recentemente, a revista Fortune (2014) 

fez uma análise e listou 500 empresas com maiores faturamentos, ao longo de um ano, sendo 

perceptível o destaque para as empresas familiares, que reúne cerca de 40% das organizações listadas: 

logo no primeiro lugar, tem-se a maior empresa familiar americana, o Walmart. 

 Interessante mencionar os aspectos positivos destacados por diversos estudiosos 

acerca das empresas familiares. Tais organizações familiares possuem uma visão prospectiva do 

negócio, pois buscam proporcionar e assegurar a saúde financeira da empresa em longo prazo, 

objetivando a sua perenidade, além de possuírem aversão ao risco e procurarem não comprometer 

seus recursos em investimentos arriscados (ALMEIDA; FLACH, 2018).  

 A empresa familiar propicia um ambiente confiável, transmitindo uma atmosfera de 

compromisso necessário para um bom desempenho da organização (ALMEIDA; FLACH, 2018). 

Para além, a presença de fundadores ou de gerações familiares na gestão da empresa familiar está 

associada a um melhor crescimento, além de agregar maior valor à empresa (FILATOTCHEV; LIEN; 

PIESSE apud ALMEIDA; FLACH, 2018), o que leva à outra constatação: as empresas familiares ou 

que possuem gestão familiar apresentam-se menos endividadas do que as empresas comuns 

(SEGURA; FORMIGONI apud ALMEIDA; FLACH, 2018).  

 A PwC (2016) apurou quais são as características mais favoráveis das empresas 

familiares percebidas por indivíduos que pertençam a esse tipo de organização. A pesquisa 

apontou que: 67% dos participantes acreditam que as empresas de que fazem parte contribuem 

para a estabilização da economia; 62% acreditam que o aspecto relacional com seus 

funcionários é melhor do que das outras empresas; e 73% defendem que o sucesso seja mais 

que lucro e crescimento. Por fim, a pesquisa mencionou outras vantagens das empresas 

familiares apontadas pelos entrevistados como a comunicação direta e o espírito empreendedor 

(PwC, 2016). A figura 11 correlaciona os quesitos da pesquisa: 

 

Figura 11 - Características das empresas familiares 

 

Fonte: PwC, 2016, p. 4.  
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 Sob outra perspectiva, é importante mencionar o impacto positivo gerado pelas 

pequenas empresas familiares no desenvolvimento econômico e social em uma região. Algumas 

dessas empresas são a fonte de subsistência de famílias, já que, muitas vezes, empregam mão 

de obra com baixa escolaridade, além de representar a construção do patrimônio pessoal dos 

herdeiros. No mais, as empresas familiares promovem uma interação com a sociedade regional, 

uma vez que o local onde essas empresas se instalam é influenciado pelas tecnologias e modelos 

de sustentabilidade que empregam, constituindo uma fonte de crescimento para a região 

(SOUSA; LIMA; OLIVEIRA, 2017). 

 Tais organizações se destacam na medida em que se analisa o relacionamento 

entre fornecedores e clientes, uma vez que se observa uma maior confiança ao se trabalhar com 

organizações familiares (ADACHI, 2006). Evidente que a força de sua cultura organizacional 

e os valores da empresa conferem uma importante diferenciação para com as demais empresas, 

depositando no mercado uma grande credibilidade. 

 Com base nesses dados, observa-se que a empresa familiar, em qualquer lugar 

do mundo, é importante para o desenvolvimento econômico e social de diversos países. São as 

empresas familiares que estão definindo o novo perfil do capitalismo brasileiro. Além de 

representar a base econômica das famílias, elas são fundamentais para o crescimento e 

desenvolvimento da sociedade como um todo, uma vez que é o tipo de organização empresarial 

predominante no mundo. 
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4  SUCESSÃO NAS EMPRESAS FAMILIARES 

 

 

A legislação brasileira tutela o direito de herança e o direito à sucessão como 

direitos adquiridos. Assim, os filhos são herdeiros necessários e sucessores da propriedade e do 

negócio do pai.  

Por outro lado, o exercício da sucessão, além do que é estabelecido pela norma, 

exige o atendimento a algumas outras variáveis, como a vocação, a empatia pelo negócio, a 

habilidade em criar e desenvolver relações com os funcionários e colaboradores (LIMA, 2009). 

Em verdade, a sucessão representa a continuidade do nome da família, a perpetuação da história 

de uma família e de sua estruturação patrimonial ao longo das gerações. 

 O início de uma organização é acompanhado do sonho da perpetuidade, de que 

a empresa sobreviva por gerações. Contudo, quando se trata de empresa familiar, por ser uma 

organização complexa, com uma dinâmica própria e problemas específicos, observa-se um 

prognóstico preocupante: de cada 100 empresas familiares fundadas no Brasil e no mundo, 

apenas 30 sobrevivem à segunda geração, 15 à terceira geração e 04 à quarta geração (GENTIL 

apud MOREIRA JÚNIOR.; BORTOLI NETO, 2007), e, geralmente, o tempo de vida de uma 

empresa familiar é calculado em 20 anos, tempo relativo a uma geração, considerando que a 

grande maioria dessas organizações é vendida ou encerra suas atividades dentro desse prazo 

(MOREIRA JÚNIOR, 1999). 

A sucessão, para Antonialli (1998), é o rito de transferência de poder e capital 

entre a geração que atualmente dirige e a que virá a dirigir a empresa, podendo acontecer de 

forma gradativa e planejada, ou quando por ocasião de morte, acidente ou doença do dirigente, 

de forma repentina. 

Por outro lado, Rossato Neto aponta que o processo sucessório é definido, 

efetivamente, somente após a morte do fundador, destacando que:  

 

[...] o pai prepara o filho não para ser seu sucessor, mas para ser sua sombra. Caso os 

filhos assumam no futuro a empresa, o fazem depois da morte do pai, ou no período 

em que ele não tem mais condições de fazê-lo. Muitas vezes, os filhos se veem no 

dilema entre assumir a empresa do pai ou seguir a sua própria carreira em outra 

empresa, que não seja da família. Para assumir a organização familiar, é necessário 

que esse filho ‘mate’ simbolicamente esse pai, e reconheça suas virtudes e fraquezas, 

assim como as suas próprias (2003, p. 12).  
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 O processo de sucessão é constituído quando há ascendência de uma posição 

para outra, possuindo como fundamentos: 

 

1. há sucessão na medida em que há uma posição, em geral hierarquicamente superior, 

a ser ocupada; 

2. essa posição está ocupada no momento ou foi ocupada anteriormente;  

3. a continuidade dessa posição pressupõe a existência de um futuro sucedido e a 

figura de um potencial ou eventual sucessor (FERREIRA, 2015, p. 18). 

 

Em verdade, o processo sucessório em empresas familiares é uma fase que 

ocorre durante um longo prazo e a forma como será realizada a sucessão para a segunda ou 

terceira geração é definida muito em função de como o fundador preparou seus sucessores 

(KALLINE, 2013). Existem muitos fatores que impactam diretamente no processo sucessório 

de uma empresa familiar: as diferentes formas de pensamento dentro da família, os conflitos 

entre os familiares, as dificuldades em aceitar novas ideias e até mesmo a forma como foi 

dividido o patrimônio da empresa; tudo isso pode causar sérios impactos no momento em que 

a empresa buscar um novo líder, aquele que irá levar o patrimônio da família adiante e garantir 

a perpetuação da mesma (LAGE, 2016). 

 Ainda, segundo Lage (2016), a sucessão é um momento pelo qual toda empresa 

que pretende se perpetuar deverá passar, porém, diante das mudanças na atual conjuntura 

socioeconômica, é fundamental um diagnóstico muito bem detalhado sobre os eventos que 

podem acarretar problemas dentro do processo sucessório. Contudo, o que se verifica, em maior 

escala, é que o momento da transição acontece, geralmente, de forma independente, muitas 

vezes, sem planejamento e sem definições ou ações claras referentes aos critérios adotados para 

esta, sendo considerado um evento pontual dentro da organização (LAGE, 2016). 

 A sucessão familiar é fator determinante para que o patrimônio construído pela 

família seja mantido e perpetuado. Neste sentido, o processo sucessório deve ser organizado e 

planejado para que o momento da transição tenha o menor impacto possível dentro do negócio 

(COLLE, 2016). 

 A perpetuidade da organização é o ponto central do processo sucessório e, diante 

disso, o planejamento estratégico torna-se uma ferramenta fundamental para o sucesso desta 

fase, no sentido de buscar o consenso entre as pessoas que tomam a decisão dentro da empresa. 

Assim, devem ser levados em consideração não somente as necessidades atuais da organização, 

mas também as consequências e os impactos que poderão gerar nas relações com outros agentes 

que possuem importância dentro da empresa, como os clientes, parceiros, fornecedores e os 

próprios funcionários (FERREIRA, 2015). 
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 Para que uma empresa familiar possa evoluir e crescer, é fundamental que seus 

gestores possam se desenvolver e se profissionalizar, pois, caso contrário, pode-se verificar, 

dentro da organização, o surgimento de conflitos e desavenças que dificultam o processo 

sucessório e, consequentemente, levam ao fracasso da empresa (LEITE, 2011). 

 A empresa familiar que tenha como missão e visão a sobrevivência e o 

crescimento precisa ter em sua base estratégica a mudança, priorizando sempre a 

profissionalização constante, dando oportunidade que os cargos de maior controle e importância 

da organização sejam ocupados pelos componentes da família que, de fato, sejam melhores 

preparados e capacitados para o desempenho do trabalho (KALLINE, 2013).   

 Essa transferência do poder que ocorre no processo sucessório e seu consequente 

êxito dependem da maneira como o fundador/sucedido preparou sua família e seu sucessor para 

assumir a gestão dos negócios, de forma a manter o equilíbrio e a harmonia entre os interesses 

da empresa e a família. 

 

 

4.1  FASES DA SUCESSÃO FAMILIAR 

 

 

 Almeida afirma que é possível identificar algumas fases no processo de 

sucessão: 

 

1ª. FASE – Preparo do sucessor: formação Acadêmica e Conhecimento/Vivência 

dentro da empresa de forma geral. 2ª. FASE – Imersão dentro da empresa: participação 

ativa na empresa para que o sucessor possa conhecer e interagir com setores dentro da 

organização, conhecendo processos, métodos e formas de trabalho da organização. 3ª. 

FASE – Interação com o processo de gestão: acompanhamento do processo decisório 

da empresa, saber como são tomadas as decisões, como são traçadas as estratégias 

para alcançar os resultados previstos e principalmente os riscos pelas decisões 

tomadas. 4ª. FASE – Experiência de outras empresas: estudar e aprender como outras 

empresas trabalham e com isto adquirir experiência de mercado e uma visão de fora 

da empresa (2012, p. 41).  

 

 

 Nesse mesmo sentido, os autores Churchill e Hatten (apud LODI, 1998) 

identificaram ciclos que compõem um processo de sucessão em uma empresa familiar: 1) 

estágio de gestão pelo dono, sendo ele o único membro da família no negócio; 2) estágio de 

treinamento e desenvolvimento quando os filhos aprendem o negócio; 3) estágio da parceria 

entre ocupante atual e futuro sucessor; e 4) estágio de transferência de poder. Tais ciclos devem 

ser tomados como uma série formal e planejada de atividades ao longo do tempo, criando um 
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conjunto de características favoráveis a escolha racional do sucessor quando for o momento.  

 Assim, é possível visualizar uma conversão de etapas apontadas pelos autores. 

O planejamento sucessório seria como o maior compartimento, dentro do qual as demais etapas 

estariam acondicionadas. Para um bom desenrolar do processo sucessório, é preciso, antes de 

mais nada, definir os objetivos para a empresa, ou seja, se se pretende manter a empresa nas 

mãos da família, ou passá-la a terceiros. Definida essa questão e a manutenção da empresa em 

seu caráter familiar, é preciso que o fundador sucedido inicie o trabalho de capacitação e seleção 

do sucessor. Escolhido o sucessor, tem-se a delegação do poder, que deve ocorrer de maneira 

gradual. Durante esse processo, espera-se que o sucedido seja capaz de administrar os conflitos 

familiares e internos da empresa que irão surgir, objetivando a manutenção da união e 

integração da empresa familiar. 

 O planejamento sucessório é um processo estratégico da organização e deve ser 

usado como ferramenta de gestão, no sentido de evitar a perda de líderes dentro da família. Isso 

porque o planejamento sucessório empresarial, sobretudo no que tange às empresas familiares, 

se apresenta como um mecanismo que busca salvaguardar a prosperidade e perenidade da 

empresa, na medida em que visa minimizar possíveis conflitos futuros, bem como diminuir os 

impactos e custos de transação dessa sucessão na gestão da empresa (GOMES, 2012). 

 Nessa linha, Lage enfatiza que o planejamento deve ser realizado pelas seguintes 

razões: 

 

As pessoas hoje possuem mais domínio sobre o desenvolvimento de suas próprias 

carreiras e empregos. Por isso, é cada vez mais importante que as organizações 

desenvolvam estratégias para garantir a sua capacidade de atrair e reter talentos; A 

natureza complexa do trabalho e dos negócios, tanto no setor privado quanto no 

público, indica que as organizações não podem contar com substituições acidentais de 

talentos tampouco ter a expectativa de possuir um leque de candidatos disponíveis, 

qualificados, prontos e esperando, mesmo durante uma eventual recessão – nesse 

sentido, as empresas precisam ser proativas na identificação e desenvolvimento de 

talentos qualificados que podem ser requeridos em eventos sucessórios, planejados ou 

não; A gestão sucessória é necessária para manter e desenvolver conhecimento e 

talento em uma economia volátil, marcada pela competição internacional e a 

necessidade onipresente de ser rentável – por meio de um planejamento sucessório 

efetivo as organizações podem obter economia de custos e sinergias necessárias para 

prosperar no contexto da rápida evolução em que operam; Porque uma gestão 

sucessória eficaz inspira confiança nos funcionários e melhora a cultura da 

organização, componentes críticos não apenas para uma operação bem-sucedida no 

dia a dia, mas também para a satisfação e retenção de funcionários no longo prazo. 

(2016, p. 51).  

 

Ferreira cita como “case” de sucesso no processo sucessório, a empresa GE, por 

seu histórico pioneiro, enfatizando que:  
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[...] por seu histórico e referenciado modelo de melhores práticas de planejamento 

sucessório a ser seguido. Conhecida como a maior fábrica de líderes, a GE tem sido 

capaz de gerenciar o alinhamento entre as suas necessidades relativas a futuras 

posições críticas e os interesses de seus profissionais. Em outras palavras, a 

organização tem colocado em prática seu planejamento estratégico de pessoas, 

contando com um excedente de capital intelectual, ou talento, para oportunidades e 

desafios presentes e futuros, atendendo, pois, às suas necessidades, seja para 

manutenção ou expansão de seus negócios (2015, p. 52). 

 

 

 Planejar uma sucessão exige reflexão sobre os diversos fatores que a 

influenciam, pois muitos são os riscos e desafios envolvendo a sobrevivência da organização, 

principalmente quando se envolve as dimensões como empresa, propriedade e gestão 

(MATESCO, 2014). 

 

 

4.2  OS DESAFIOS DA SOBREVIVÊNCIA DURANTE A SUCESSÃO FAMILIAR 

 

 

Uma empresa familiar pode ter sérios problemas no momento da transição de 

sua direção. A continuidade e sua existência podem estar ameaçadas, e isso não por questões 

financeiras ou gerenciais, mas sim por falta de um sucessor à altura e bem preparado. Esta 

escolha é sempre cercada de incertezas, pois nem sempre o sucessor deseja de estar à frente da 

organização ou talvez o sucessor não esteja preparado para assumir tal demanda (MAMEDE, 

2015). 

Drucker (2002), em sua obra, descreve sobre a sobrevivência das empresas 

familiares da seguinte maneira: 

Empresas familiares que sobrevivem ao seu fundador, ou que ainda prosperam sob a 

terceira geração da família são exceção e não regra. Poucas aceitam o preceito básico 

subjacente a todas elas: a empresa e família somente sobreviverão e se sairão bem se a 

família servir à empresa. Nenhuma das duas se sairá bem se a empresa for dirigida 

para servir à família. A palavra mais importante em “empresas administradas pela 

família” não é “família”. Ela tem de ser “empresa”! (2002, p. 37).  

 

 

Em um processo sucessório, dentro de uma empresa familiar, o fundador, aquele 

que pensou e criou a empresa, não deixa somente um legado, ele faz com que seus sucessores 

se transformem em sócios, tornando, assim, uma família tipicamente comum em uma família 

empresarial (ALMEIDA, 2012). Logo, além de ser necessário o preparo dos filhos para 

assumirem a gestão dos negócios, é fundamental que, ao longo da vida, eles sejam também 

preparados para se tornarem herdeiros. 
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Nesse sentido, Almeida (2012) coloca que a permanência do fundador na 

organização, mesmo depois de encerrado o processo de sucessão, tem seu lado positivo, mas 

também seu lado negativo. O autor assevera que a vantagem da permanência do fundador na 

organização após o processo de sucessão é dar consistência e confiança para o sucessor, além 

de propiciar à organização uma maior confiabilidade na transição. O lado negativo da 

permanência seria a possibilidade de gerar insegurança no sucessor, pois o fundador representa 

uma figura muito forte dentro da organização (ALMEIDA, 2012). 

A sucessão familiar envolve grande maturidade entre as pessoas que estão 

inseridas no processo sucessório. Trata-se, basicamente, do momento em que o atual diretor 

deixa de estar à frente do negócio e passa o comando da empresa para seu sucessor familiar, 

este movimento pode gerar profundas mudanças na empresa (COLLE, 2016). 

Em relação ao sucedido, De Vries (apud ANTONIALLI, 1998), ao tratar da 

sucessão familiar, atravessa diversas questões psicológicas que emergem nesta figura durante 

o processo. Dentre os momentos que propiciam esses conflitos psicológicos, o autor aponta que 

o primeiro ocorre quando da percepção, pelo executivo principal, da necessidade de sua 

aposentadoria, em uma real ideia de recusa à ideia da morte e da perda de poder. Outro momento 

se dá quando da necessidade de escolher o sucessor, envolvendo o medo da represália da família 

e dos componentes da empresa frente ao novo sucessor. Por fim, o terceiro momento seria 

quando o sucessor assume a tarefa de gerenciar a empresa, surgindo, no sucedido, sentimentos 

de apego ao passado e a transferência de expectativas de sucesso no novo executivo/sucessor 

(ANTONIALLI, 1998).  

Lodi (1998) aponta algumas questões estruturais da família que refletem 

negativamente na empresa, em especial durante a fase da sucessão. Assim, aduz que a motriz 

dos conflitos que infestam as empresas familiares pode estar nas raízes da família, ou seja, 

determinada pela forma como os pais constituíram e educaram seus filhos, preparando-os para 

os negócios e para o dinheiro. Isso porque a rápida propulsão da família modesta, quando da 

criação da empresa, para a família rica, pode sujeitar a missão da empresa ao fracasso se não 

for acompanhada por um costume familiar solidificado, com propósitos bem claros pelos 

integrantes da família que sucederão o genitor/fundador (ANTONIALLI, 1998). 

Ainda, há que se mencionar a possibilidade do surgimento de rivalidades dentro 

do âmbito familiar, uma vez que os possíveis sucessores podem discordar sobre seus papeis nos 

negócios e iniciar uma verdadeira disputa para a tomada de poder. Lodi (1998) aduz que a 

disputa interna pelo poder entre os herdeiros sucessores pode colocar em posições antagônicas 

irmãos ou parentes, emergindo um obstáculo na questão do processo sucessório quando não 
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houver planejamento e organização familiar, refletindo de forma negativa na vida da empresa. 

Outro ponto a ser trabalhado para o sucesso da transferência de poder da empresa 

é a compreensão da família de que nem sempre os melhores sucessores então nesse reduto. É 

preciso que os membros da família tenham a empresa acima de seus próprios interesses, 

evitando as pressões para que possíveis parentes sem a competência ou preparo necessários 

sejam empregados (LODI, 1998). 

O processo de sucessão pode acarretar o surgimento de conflito em razão da 

perda de identidade da empresa, tendo em vista a mudança organizacional inevitável provocada 

pela saída do sucedido fundador e ingresso do novo sucessor. Nem todas as empresas familiares 

estão prontas para a mudança e pode haver uma tensão entre respeitar o passado e praticar as 

mudanças trazidas pela nova geração. 

Uma boa gestão a ser exercida pelo fundador inclui a qualificação contínua e 

permanente da família e da empresa, sendo que esse modelo será transmitido às futuras 

gerações, que terão o importante papel de cultivar e manter essa tradição da mudança, da busca 

pelo novo. Essa estrutura propicia uma comunicação intergeracional positiva na empresa, que 

a torna capaz de explorar as características mais benéficas de cada geração, contribuindo para 

a perpetuação da família na empresa (PwC, 2016). 

Almeida assim aduz: 

 

[...] o processo de sucessão tem seu tempo para ser consolidado, amadurecido e 

percebido pela organização. [...] apesar da sua importância e da sua conveniência, cria 

uma situação fictícia de sucessão, pois ela estabelece um contexto de sucessão formal, 

mas que não é real no cotidiano da empresa. Não se vivencia na prática social e 

cotidiana da organização aquilo definido em proposta (2012, p. 119).  

 

 Essas diversas vertentes no processo de sucessão trazem à tona conflitos de 

diversas formas e, consequentemente, podem ensejar disputas entre familiares, desavenças 

entre o fundador e seus sucessores, além de desinteresse da família em dar continuidade na 

empresa. O processo de sucessão é muito delicado, pois envolve, principalmente, questões de 

ordem emocional que, na maior parte do tempo, são questões mal resolvidas no ambiente 

familiar e que se refletem no ambiente organizacional (ALMEIDA, 2012).  

 

 

4.3  AÇÕES PREVENTIVAS E REDUÇÃO DE CONFLITOS 
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 Evidentemente, a sucessão é uma etapa crucial e de grande importância dentro 

do ciclo de vida da empresa familiar, que envolve a participação de várias figuras delicadas, 

como o sucedido, o sucessor, a família, a empresa, o mercado e a população. Por se tratar de 

ato complexo, que demanda planejamento e cuidado na execução, o momento da sucessão pode 

despertar diversos conflitos dentro do ambiente da organização e até mesmo da família, sendo 

importante que o sucedido busque realizar certas estratégias preventivas, objetivando minimizar 

essas possíveis adversidades. 

 Antonialli (1998) elenca as principais ações preventivas que podem reduzir 

conflitos no momento da sucessão e aumentar as chances de sobrevivência das empresas 

familiares, sendo elas: o planejamento da sucessão e o preparo de todos os envolvidos no 

processo. Essa conclusão foi possível a partir da observação dos conflitos mais aparentes 

durante a sucessão em empresa familiar, ou seja, a pouca ou até inexistente atenção ao 

planejamento sucessório pelos empresários, a dificuldade do sucedido em encarar a 

transferência do poder, divergências entre sucessor e sucedido, pouco preparo dos sucessores 

para o negócio, problemas familiares, resistência e insegurança dos funcionários às mudanças. 

 Dentre os estudiosos, uma das estratégias mais citadas é a profissionalização. 

Para Lodi (1998), trata-se do processo de assunção de práticas administrativas mais modernas, 

racionais, a partir do uso de métodos impessoais e a integração de profissionais na direção e 

gerência da empresa (ANTONIALLI, 1998). Bernhoeft (apud ANTONIALLI, 1998) também 

aponta que a profissionalização representa a conscientização dos que detém o poder e a 

propriedade, de que a sobrevivência da sua empresa está relacionada com a separação entre 

família, propriedade e administração. 

 Em relação ao sucedido, para além do planejamento sucessório, Cohn (1991) 

destaca outras medidas a serem observadas, por esta figura, para o êxito da sucessão. De início, 

importante destacar que um planejamento sucessório ideal envolveria a preparação de um plano 

empresarial por escrito, elaborado juntamente aos sucessores, com as metas e objetivos a serem 

buscados pela empresa (ANTONIALLI, 1998). Werner (2004) adverte, ainda, que é necessário 

assegurar que o processo sucessório esteja formalizado por ferramentas jurídicas, como um 

testamento, acordo societário, ou mesmo por um protocolo familiar. 

 Verdadeiramente, o sucedido é a figura da qual mais se espera a colaboração 

para que a empresa construa seu legado em torno da família. Ele é quem deve oferecer uma 

formação de qualidade aos possíveis herdeiros sucessores, repassando a estes os valores da 

empresa e o seu significado para a família. Staviski (apud ANTONIALLI, 1998) também 

recomenda a criação de pequenos negócios, para serem geridos pelos herdeiros como forma de 
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promover o desenvolvimento dos futuros sucessores, ou então, conforme advoga Castanheira 

(apud ANTONIALLI, 1998), é válido que se proporcione um período inicial de experiência 

destes em empresas alheias às da família, e, após, um programa de estágios dentro da própria 

empresa, de forma que seja possível conhecer diversas áreas do negócio. 

 No que tange ao sucessor, várias são as atitudes a serem implementadas por este, 

desde cedo, quando houver o propósito de ocupar o lugar do empresário principal na sucessão 

da empresa. Nesse sentido, Lodi (1998) destaca algumas, tais como ter uma boa e contínua 

formação universitária; iniciar em um trabalho árduo, porém produtivo e revelador de seu 

desempenho, até mesmo usando companhias menores como degraus de progresso; ter, além do 

conhecimento didático, a prática laboral, além de aprender na área operacional, acumulando ao 

longo do tempo responsabilidades e promoções; valorizar seu currículo, destacando a 

importância à cultura, com programas de leituras. 

 A pesquisa realizada pela PwC, em 2016, revelou que os brasileiros estão em 

uma trajetória ascendente rumo à profissionalização, uma vez que herdeiros sucessores estão, 

cada vez mais, buscando aprimorar habilidades técnicas e interpessoais que permitam 

desenvolver seus potenciais e alavancar sua profissão. A pesquisa demonstrou que 73% dos 

possíveis sucessores de empresas familiares buscaram trabalhar fora de sua empresa familiar, 

para adquirir prática e gerar uma confiança extra em relação a sua geração, e essa atuação se 

deu, em 43% dos entrevistados, a partir de um incentivo dos pais como parte de um plano de 

desenvolvimento estruturado, ou seja, colocando em prática o planejamento sucessório. 

 

Figura 12 – O que a futura geração faz antes de entrar para a empresa familiar 

 

Fonte: PwC, 2016, p. 5, adaptado pelo autor. 

 

 A pesquisa ainda logrou êxito ao demonstrar outras atitudes importantes que 

vêm sendo implementadas pelo sucessor que contribuem para seu bom desempenho quando 

assumir a empresa familiar. A PwC (2016) apontou que os jovens estão se tornando mais 

seletivos, buscando trabalhar na empresa, em locais onde podem usar suas habilidades em sua 

73%

27% Trabalham fora da empresa familiar antes
de fazer parte dela

Outros
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maior potência, de maneira que possam contribuir e fazer a empresa que irão assumir avançar. 

Ainda, relatou a tendência crescente de representantes da futura geração que participam de 

reuniões da administração, antes de seu ingresso como sucessores, a fim de entenderem os 

problemas da empresa e os aspectos de governança na prática. Essa prática favorece, ainda, o 

estabelecimento de redes de relacionamento, criando confiança entre funcionários e futuro 

sucessor. 

 A família, um dos órgãos vitais da empresa, também deve observar o rol de 

medidas preventivas a serem adotadas quando da sucessão. Para essa figura, Cohn (1991) 

sugere a realização de reuniões formais com todos os membros atuantes da família para a 

discussão de questões da empresa. Dentre as discussões, há que ser levantada a problemática 

de sua transferência, seja para as mãos de um novo sucessor da família, ou a terceiros, sendo 

imprescindível que todas as decisões sejam comunicadas aos demais familiares. Não menos 

importante é a promoção do desenvolvimento da competência profissional por parte dos 

membros da família como forma de conquistarem o respeito dos parentes, funcionários, clientes 

e fornecedores (COHN, 1991). 

 Do ponto de vista da empresa, Bernhoeft (apud ESTOL; FERREIRA, 2006) cita 

algumas medidas principais que devem ser trabalhadas dentro da organização, como a 

preparação do grupo para as mudanças decorrentes do processo de sucessão e a administração 

das resistências verificadas. A comunicação é essencial para incluir os funcionários em todo o 

processo de transição, objetivando o respaldo, apoio e auxílio destes para a permanência da 

empresa nas mãos da família. 

 Ainda, são muitos os autores que prescrevem a criação de um conselho familiar, 

semelhante ao conselho administrativo de uma empresa de grande porte, não administrada pela 

família. O conselho é um órgão deliberativo, composto por membros da família com o propósito 

de discutir políticas e mecanismos capazes de enfrentar possíveis problemas que possam ocorrer 

devido a conflitos entre objetivos empresariais e familiares (FREITAS; BARTH, 2012). 

 Para Bornholdt (2005), o conselho familiar é um órgão opcional, mas de 

fundamental importância, eis que é responsável por deliberar sobre os interesses e expectativas 

dos familiares em relação aos negócios, além de zelar pelo patrimônio dos sócios e acionistas e 

administrar os conflitos de interesse entre familiares, deixando-os restritos ao âmbito desse 

conselho, diminuindo a ingerência e as interferências nas decisões. 

 Para além, Davis (2006) aponta diversas vantagens no estabelecimento de um 

conselho familiar dentro de uma empresa, como a conscientização dos membros da família a 

respeito de seus direitos e obrigações relacionados à propriedade da empresa, bem como dos 
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limites necessários a serem estabelecidos entre família e empresa.  

 Além do conselho de família, o protocolo familiar desponta como importante 

instrumento de apoio à gestão em busca da minimização de conflitos dentro da empresa, em 

especial durante o processo sucessório. O protocolo tem por objetivo estabelecer regras que 

orientarão as próximas gerações na gestão da empresa, estabelecendo os valores que servirão 

de base para toda a organização (TRENTIN, 2010).  

 O IBGC (2018) estabeleceu os principais assuntos que um protocolo deve 

disciplinar, dentre eles, estão o cumprimento das leis e pagamentos de tributos; conflito de 

interesse; discriminação no ambiente de trabalho; doações; assédio moral e sexual; atividades 

políticas; relações com a comunidade; uso de álcool e drogas; direito à privacidade; nepotismo; 

política de negociação das ações da empresa; processos judiciais e arbitragem; mútuos entre 

partes relacionadas; prevenção e tratamento de fraudes. Bornholdt (2005) acrescenta mais 

alguns aspectos, diretamente relacionados à empresa familiar, que devem estar estabelecidos 

no protocolo, como o uso da imagem e o prestígio da empresa, o fornecimento de produtos ou 

serviços para a empresa da família, a representação da empresa familiar no mercado, o uso do 

tempo da empresa para uso pessoal e/ou da família, o uso de bens e serviços da sociedade e 

sobre o empréstimo de dinheiro da empresa ou para ela. 

 O processo de sucessão sempre será crítico e isso torna uma boa estrutura e 

planejamento adequado vitais para sua sobrevivência. A sucessão deve ser tida como um 

processo, e não um evento, a ser planejado o mais cedo possível, sendo que a preparação e 

desenvolvimento da futura geração a assumir a empresa devem estar alinhados com ele. Os 

líderes da nova geração precisam trabalhar e desenvolver suas habilidades comerciais, técnicas 

e relacionais. Os líderes da geração atual precisam trabalhar a transferência do poder, e, uma 

vez iniciada essa preparação com antecedência, são maiores as chances de evitar a relutância 

do processo e a desconfiança e incertezas quanto ao futuro. Após a transição, os sucedidos 

podem continuar a oferecer ajuda e orientação dentro da empresa familiar, desde que aceitem 

que não estão mais no comando da organização (PwC, 2016). 

 São diversas as medidas preventivas, que visam minimizar possíveis conflitos 

durante a sucessão empresarial. Os diversos segmentos da empresa, desde a família, com o 

sucessor e sucedido, até a sua estrutura interna, representada pelos funcionários, devem ser 

incluídos nas ações, buscando uma ação conjunta para facilitar a sucessão, de maneira que cada 

parte assuma sua responsabilidade no processo e comprometa-se, cada vez mais, com a 

continuidade da empresa. Evidente que essa ação conjunta deve basear-se no diálogo, 

envolvimento e comprometimento de todos. 
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 Não existe um roteiro ideal de processo sucessório a ser executado por uma 

empresa familiar, principalmente ao se considerar as variadas especificidades nas culturas 

organizacionais que se verificam nestes tipos de empresas. O que se pode afirmar, com 

segurança, é que uma sucessão equilibrada passa, inicialmente, por um bom planejamento do 

processo sucessório. É necessário preparar e planejar toda a ação que envolve a sucessão da 

empresa, incluindo os aspectos fundamentais da empresa familiar: a família a propriedade e a 

gestão do negócio.  

  

 

4.4  CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO NA EMPRESA FAMILIAR 

 

 

 As empresas, de modo geral, e, inclusive, as empresas familiares, passam por 

um processo de transição da chamada “sociedade industrial”, em que os recursos materiais eram 

o foco de importância, para a chamada “sociedade do conhecimento”, em que se tem o 

conhecimento como um bem intangível, não se tratando apenas de empresas de software, de 

tecnologias, mas principalmente na capacidade da empresa em inovar e buscar novos produtos 

e novos mercados (LAGE, 2016). 

 O aprendizado, assim como outras mudanças no comportamento humano, ocorre 

dentro de um período de tempo e tem seu ápice no momento em que o indivíduo atinge um 

padrão estável de comportamento. O início deste processo de desenvolvimento ocorre quando 

uma demanda por uma resposta não é atingida, ou seja, é acionado um gatilho interno para a 

busca de um entendimento para suprir a ausência do conhecimento daquele determinado 

assunto (USHIRO, 2014). 

 Sabe-se que, historicamente e em sua maior parte, a gestão familiar orienta-se 

pela informalidade, pelo paternalismo, e, com a profissionalização da gestão, os interesses da 

família e os interesses da empresa atingem uma diferenciação, através da geração do 

conhecimento entre os componentes familiares, que passam a se orientam pela formalidade, 

pela burocracia, com produtos e serviços mais especializados (SOUSA; LIMA; OLIVEIRA, 

2017). Este conhecimento e essa profissionalização devem começar de dentro para fora, ou seja, 

do fundador e se estender aos demais integrantes da organização (KALLINE, 2013). 

 O conhecimento humano, através das unidades de estrutura de aprendizado, 

pode ser considerado de duas formas. O conhecimento explícito é aquele realizado e articulado 

através da linguagem formal, é facilmente transmitido entre as pessoas com a utilização de 
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livros, revistas, jornais ou manuais. Já o conhecimento tácito é aquele adquirido e incorporado 

pelo indivíduo através do conhecimento e experiências pessoais, ou seja, são fatores intangíveis 

como crenças, valores e perspectivas pessoais. A junção de ambos os conhecimentos gera na 

organização um aprendizado continuo e é a principal forma de criação da profissionalização 

dentro da empresa (LAGE, 2016). 

 A profissionalização nas empresas familiares é um fator complexo, no sentido 

de que estas organizações, em geral, não alcançam um alto nível de eficiência administrativa, 

pois o poder decisório está nas mãos da família e os integrantes deste grupo podem tomar 

decisões enraizadas por valores emocionais e não profissionais (KALLINE, 2013). 

 O ato de profissionalizar a empresa consiste, basicamente, em um processo de 

evolução que se busca atingir um nível maior de formalidade em contraposição às práticas 

paternalistas e emocionais aglutinadas na história da empresa familiar (ROCHA, 2001). Para 

tanto, propõe-se um investimento na capacitação de todos os indivíduos inseridos na 

organização, sejam estes da família ou não, visando a valorização da competência e do 

desempenho profissional (SOUSA; LIMA; OLIVEIRA, 2017). 

 Ainda, segundo Kalline (2013), o processo de profissionalização nas empresas 

familiares pode ter uma resistência grande por parte do fundador, diante das inseguranças que 

podem surgir ao ter que entregar a empresa que fundou nas mãos de outra pessoa que irá 

gerenciá-la, podendo deixá-lo fora das decisões da organização e, com isso, impossibilitar que 

a organização tenha as mudanças que o mercado solicita (KALLINE, 2013). 

 Em contrapartida, é preciso ter em mente que a profissionalização da empresa 

não implica, necessariamente, a contratação de administradores ou gestores que não pertençam 

à família, pois, conforme já mencionado, o foco do processo é a mudança de atitudes, com a 

sobreposição de decisões estratégicas, mudança de cultura e atitudes entre os funcionários e 

gestores.  

 Obviamente, o fato de neste tipo de organização familiar prevalecerem laços 

relacionais entre os componentes da empresa exige que o processo de profissionalização seja 

realizado com um cuidado redobrado, de maneira a evitar o surgimento de problemas como 

desconfiança, dificuldades dos funcionários em aceitar a hierarquia, além de conflitos entre os 

próprios familiares (SOUSA; LIMA; OLIVEIRA, 2017). 

 A capacitação nas empresas familiares que detêm em seu “DNA” uma cultura 

mais inovadora e valorizam o conhecimento e o desenvolvimento, necessitam, conforme Lage, 

embasar-se em cinco disciplinas que funcionam em conjunto, são elas:  
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1) Domínio pessoal – que fortalece a capacidade individual de aprendizagem. 

Somente através dessa disciplina é possível chegar ao aprendizado organizacional. O 

domínio pessoal vai além das competências e habilidades pessoais;  

2) Novos modelos mentais – disciplina que contribui para a tomada de consciência 

dos indivíduos quanto à impossibilidade de haver mudanças que interferem nas 

atitudes das pessoas;  

3) Visão compartilhada – esta disciplina envolve a adoção de uma visão compartilhada 

pelas pessoas. A visão compartilhada é vital para a organização que aprende porque 

proporciona foco e energia;  

4) Aprendizado em equipe – esta disciplina requer a prática do diálogo e da discussão, 

que conduzem ao processo de alinhamento e de desenvolvimento da capacidade de o 

grupo;  

5) Pensamento sistêmico – disciplina que integra todas as anteriores. Ensina a ver o 

todo e auxilia as pessoas a enxergarem as partes de um todo unitário (LAGE, 2016, p. 

40). 

 

 

 Segundo pesquisa realizada pela PwC, em 2014, sucessão e profissionalização 

são temas que, no Brasil e no mundo, estão diretamente relacionados, uma vez que é muito 

difícil uma empresa familiar passar à geração seguinte sem que tenha vivenciado algum nível 

de profissionalização.  

A profissionalização da família permite que essas organizações se reinventem e 

inovem, refletindo no seu crescimento e aumento de lucro, e, assim, será possível constatar a 

transição de um modelo baseado em um negócio familiar para outro impulsionado por uma 

visão de uma família empresária (PwC, 2014). 

 Ainda, a PwC (2016) demonstrou que os líderes da futura geração, em sua 

grande parte, reconhecem que a empresa necessita se profissionalizar e, assim, ter gestores com 

habilidades e funções operacionais que eles não têm, ainda que estejam dispostos a ocupar 

cargos de supervisão ou no conselho.  

Isso demonstra que essa nova geração está explorando novas ideias e novos 

modelos de negócios, passando a almejar que a empresa seja mais diversificada e moderna. 
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Figura 13 - Expectativas em relação ao futuro papel da empresa  
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Fonte: PwC, 2016, adaptado pelo autor. 

  

 Os resultados representam o novo perfil dos futuros sucessores: eles pretendem 

assumir uma função ativa e duradoura na empresa familiar, mas esperam que a organização 

contrate gestores profissionais de níveis mais superiores (PwC, 2016), ou seja, almejam a 

profissionalização da empresa. No geral, a futura geração de sucessores das empresas familiares 

apresenta estar abertos a busca de novos serviços, novos mercados e até mesmo novos modelos 

de negócio, demonstrando que a empresa deverá estar apta a receber mudanças e evoluir, e, se 

necessário, até de se reinventar, mas, acima de tudo, objetivando manter contato com os valores 

e com a paixão que deram origem a ela (PwC, 2016). 
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5  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

 

 No sentido de alcançar os objetivos da pesquisa, os procedimentos 

metodológicos utilizados foram a pesquisa bibliográfica, além da pesquisa de campo. A 

investigação científica acerca da questão norteadora buscou amparo em estudos já realizados 

sobre o tema e, sobretudo, a fim de compreender a realidade das empresas familiares da cidade 

de Franca/SP, optou-se por utilizar a abordagem qualitativa, como forma de análise de dados, 

trabalhando as informações colhidas no processo. 

 Isso porque a pesquisa qualitativa não tem por escopo a representatividade 

numérica, mas, sim, o aprofundamento da compreensão do objeto estudado. Nesse sentido, 

busca-se explicar o porquê das coisas e apontar o que convém ser feito, produzindo informações 

aprofundadas e ilustrativas. A pesquisa qualitativa preocupa-se, portanto, com aspectos da 

realidade que não podem ser quantificados, centrando-se na compreensão e explicação da 

dinâmica das relações sociais (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). 

 Importante mencionar que a escolha pela cidade de Franca/SP se justifica pelo 

fato de o pesquisador residir neste Município, por este ser grande e importante polo industrial 

de fabricação de calçados masculinos e a maioria das empresas da cidade possuir gestão 

familiar. 

 O trabalho foi desenvolvido a partir da abordagem teórica da Administração, 

assimilada pelo autor durante o curso de Graduação, bem como de outras áreas de 

conhecimento, relacionadas às Ciências Sociais aplicadas, percebidas durante o Programa de 

Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional, ambos realizados no Centro Universitário 

Municipal de Franca – Uni-FACEF, empreendendo esforços para o estudo e análise das 

questões materiais que envolvem a empresa familiar, sua organização, a composição da cultura 

organizacional, a maneira como a família se sustenta no âmbito empresarial, analisando os 

aspectos relacionados à sucessão destas empresas e a maneira como contribuem para o 

desenvolvimento regional. 

O estudo de caso se deu sob o suporte da pesquisa de caráter exploratório, 

descritivo e explicativo. Conforme ensina Antônio Gil (1987), a pesquisa de caráter 

exploratório conduz o pesquisador a uma melhor compreensão do problema, uma vez que 

proporciona maior familiaridade com a temática, deixando mais explícita e fácil a construção 

da hipótese. Nesse sentido, a pesquisa, também de caráter descritivo e explicativo, permitiu a 
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análise e absorção dos principais aspectos das empresas familiares averiguadas, necessários 

para atingir os objetivos aqui propostos. 

Nesse sentido, a escolha justifica-se pela finalidade do trabalho de colher e 

fornecer informações para uma investigação mais precisa, dedicando-se à compreensão do 

processo sucessório dentro de empresas familiares na cidade de Franca/SP. 

Para a realização da investigação, a escolha dos participantes foi feita de forma 

deliberada, eis que não era a intenção do presente trabalho atingir a totalidade das empresas 

familiares da região. Para a escolha dos elementos do universo da pesquisa, utilizaram-se 

critérios previamente elaborados, visando à consecução dos objetivos propostos para o estudo: 

inicialmente, apurou-se quais são as empresas privadas de gestão familiar na cidade, e, após, 

optou-se por aquelas produtoras de calçados e acessórios, caracterizadas pelos portes grande e 

médio. 

Os nove sujeitos foram estabelecidos por meio de contatos formais com 

profissionais das empresas integrantes da amostragem de investigação e foram representados 

pelos empresários e gestores diretos das organizações empresariais da cidade de Franca/SP.  

Optou-se por entrevistar gestores de empresas que tiveram seu início por volta 

de 1950 e outras recém-criadas. A opção de incluir empresas mais antigas no estudo se deve 

pelo fato de que o ano de 1950 marcou o começo do processo de consolidação da indústria na 

cidade de Franca/SP (GARCIA, 1997), em razão das condições políticas e econômicas 

nacionais que favoreciam o fenômeno. Com o desenvolvimento industrial de Franca/SP, 

começa-se a verificar, consequentemente, um processo de urbanização massivo na cidade, 

impulsionando o desenvolvimento de toda a região. Assim, importante utilizar tal marco 

temporal para a obtenção de melhores resultados na presente pesquisa, adotando o ano da 

realização das entrevistas como a referência final para tanto.   

 Para a coleta de dados, foram utilizadas entrevistas, de caráter exploratório. As 

entrevistas foram realizadas através de roteiros adaptados que estão apresentados no apêndice 

A.  

As entrevistas foram realizadas pessoalmente com os empresários e gestores 

diretos das organizações empresariais da cidade de Franca/SP. Para tanto, contatou-se os 

entrevistados para agendar hora e local, de acordo com a disponibilidade. O roteiro utilizado 

para o entendimento do assunto, tema desta dissertação, foi discutido com os entrevistados antes 

do início das entrevistas, para que os mesmos tomassem conhecimento sobre as perguntas a 

serem realizadas. Na data agendada, o pesquisador utilizou como instrumento de entrevista um 

gravador simples, de modo a registrar e considerar na íntegra a conversa com os entrevistados. 
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Nesse processo, o pesquisador conseguiu estabelecer um relacionamento 

interativo positivo, proporcionando condições reais para garantir o compromisso e a 

honestidade da entrevista, na captura de informações acerca do objeto de estudo. 

 Após a coleta dos dados, com base nos objetivos propostos na pesquisa, realizou-

se a transcrição das entrevistas e analisou-se seus resultados com base na análise de conteúdo, 

ou seja, a partir de procedimentos sistemáticos e do estudo dos pontos convergentes e 

divergentes da pesquisa.  

A análise de conteúdo é um processo de investigação, utilizado na análise 

textual, para a quantificação do material colhido sobre o foco da pesquisa, categorizando e 

tabulando os dados obtidos nas entrevistas (MANZINI, 2007). 

 Na realização da entrevista, durante a coleta de dados, sabe-se que o pesquisador 

necessita focalizar sua atenção no processo de interação verbal, na realização das perguntas. O 

pesquisador-entrevistador busca atingir o objetivo da pesquisa no durante esse primeiro 

momento. No ato da transcrição, o pesquisador se distancia do papel de pesquisador-

entrevistador e se coloca no papel de intérprete de dados (MANZINI, 2007). 

 A transcrição de uma entrevista implica estabelecer critérios e regras para a 

consecução do objetivo inicial. Assim, a proposta final foi a constatação de dados e informações 

que permitissem um levantamento descritivo acerca das questões que envolvem a empresa 

familiar, e, em especial, o processo sucessório dentro dessas organizações (MANZINI, 2007). 

 Considerando que a sucessão é o principal processo no ciclo de vida de uma 

empresa familiar, na medida em que influi sobre a própria sobrevivência da organização, a partir 

de um estudo de caso em empresas familiares produtoras de calçados e acessórios na cidade de 

Franca/SP, buscou-se fazer uma análise substancialmente preventiva, expondo as maiores 

dificuldades e desafios que as empresas encontram no processo, visando uma minimização de 

conflitos e maior sucesso na empreitada. A pesquisa pretendeu, também, expor como ocorre a 

inserção de novas práticas de gestão e cultura organizacional, a partir da entrada do sucessor na 

empresa, bem como a dificuldade de se enxergar e admitir a necessidade da profissionalização 

da empresa com base em sua evolução. 
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6  CASOS PRÁTICOS E RESULTADOS DA PESQUISA 

 

 

 Para a coleta de dados, foram utilizadas pesquisas de caráter exploratório, bem 

como pesquisas bibliográficas e documentais sobre o tema. Realizou-se a abordagem qualitativa 

da pesquisa, a partir da transcrição das entrevistas, objetivando averiguar quais são os desafios 

enfrentados pelas empresas familiares da cidade de Franca/SP, no momento da sucessão, 

visando a sua perenidade e ao aumento da contribuição para o desenvolvimento da região, bem 

como pela interpretação dos dados coletados juntamente à pesquisa bibliográfica.  

Formulou-se um roteiro de perguntas capaz de dar suporte à pesquisa, com a 

finalidade de orientar o pesquisador. O roteiro está apresentado no apêndice A. Os roteiros 

foram elaborados com o propósito de atingir os objetivos gerais e específicos da pesquisa, que, 

em síntese, tratam da compreensão das empresas familiares, a partir de uma perspectiva 

evolucionista do ciclo de vida, analisando os principais desafios que as organizações 

enfrentaram para proporcionar seu desenvolvimento e alcançar a perenidade da família na 

direção da empresa. Sendo assim, elaborou-se o roteiro com temas que pudessem englobar as 

empresas no Modelo Tridimensional de Desenvolvimento, proposto por Gersick et. al. (1997), 

de maneira a possibilitar a visualização das etapas pelas quais percorrem e percorreram os 

sistemas ao longo de um determinado tempo. 

Considerando que a metodologia da análise de conteúdo permite classificar e 

categorizar o material observado, reduzindo seus conteúdos a elementos-chave, de modo a 

facilitar a comparação entre os elementos, na presente pesquisa, catalogou-se as perguntas em 

quatro grupos distintos, sendo: 1º grupo: perguntas para entender a trajetória das empresas 

familiares entrevistadas, desde sua fundação até o momento atual; 2º grupo: perguntas para 

entender como foi o ingresso de familiares na empresa, qual o envolvimento destes na gestão 

empresarial e se existem conflitos internos entre eles; 3º grupo: perguntas para entender como 

está o processo de sucessão e qual a forma de tratamento com os sucessores dentro da empresa; 

4º grupo: perguntas para entender como os sucessores estão sendo preparados para tomarem 

frente do negócio da família e como foram as fases de desenvolvimento destes sucessores. 

 A transcrição das entrevistas não foi exposta na íntegra, eis que, por questões 

práticas, para um melhor aproveitamento do conteúdo e, consequentemente, visando atingir aos 

objetivos desta pesquisa, no presente tópico, optou-se por selecionar apenas quatro respostas, 

de diferentes empresas, para cada quesito. É importante ressaltar que, em determinadas 
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entrevistas, certas perguntas foram retiradas e outras acrescentadas com o propósito de manter 

o fluxo e o aproveitamento máximo da entrevista. No mais, com o cuidado de preservar a 

identidade dos entrevistados e das respectivas empresas familiares, houve a supressão dos 

nomes destes e posterior substituição pelos termos “fundador”, “empresa A”, “filho B” etc. Por 

fim, as entrevistas foram editadas, tão somente, para evitar a linguagem excessivamente 

coloquial, os vícios de linguagem e repetições. 

Para descrever e interpretar o conteúdo dos documentos coletados, utilizou-se a 

metodologia de análise de dados, segundo Bardin (2016). A metodologia utiliza procedimentos 

sistemáticos, que permitem objetividade na descrição do conteúdo das mensagens e na análise 

dos dados. Em síntese, foram obedecidos os seguintes passos para a análise dos dados: 1º: 

transcrição das entrevistas; 2º: leitura das entrevistas transcritas; 3º: seleção dos trechos de 

maior interesse e relevância, baseados nos objetivos do estudo; 4º: recorte dos trechos 

selecionados por grupos/categorias de estudo; 5º: agrupamento dos trechos nos respectivos 

grupos de estudo; 6º: releitura dos recortes; 7º: redação final das unidades de conteúdo. 

 Richardson (1989) afirma que, entre as diversas técnicas de análise de conteúdo, 

a mais utilizada é a análise por categoria, que se baseia na decodificação de um texto em 

diversos elementos, os quais são classificados e formam agrupamentos analógicos. Entre as 

possibilidades de categorização, a técnica mais utilizada, simples e eficaz, é a análise por temas 

ou análise temática: isolam-se os temas de um texto e extraem-se as partes significativas, de 

acordo com o objetivo perquirido, para permitir sua comparação com outros textos escolhidos 

da mesma maneira (RICHARDSON, 1989). 

 Sendo assim, a análise de conteúdo realizada na presente pesquisa enriqueceu a 

exploração das respostas e aumentou a possibilidade de novas descobertas, através do confronto 

dos dados obtidos das empresas e respectivos fundadores/gestores escolhidos, ampliando a 

confiabilidade e utilidade do estudo.  

 

 

6.1  DESCRIÇÕES DAS EMPRESAS PESQUISADAS 

 

 

 Para a pesquisa, foram selecionadas nove empresas que atuam ou atuaram no 

mercado de calçados e acessórios na cidade de Franca/SP. Dentre as empresas, seis estão ativas 

e três estão com suas atividades encerradas.  

As empresas ativas em questão têm em seu comando pessoas da primeira ou da 
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segunda geração da família, sendo que a amostra selecionada é composta por cinco empresas 

comandadas pela segunda geração e uma empresa comandada pela primeira. Os dados 

coletados demonstraram que as empresas ativas, juntas, empregam cerca de 670 pessoas na 

cidade de Franca/SP.  

 Participaram das entrevistas diretores e gestores familiares das respectivas 

empresas, respectivamente apresentadas na tabela 3: 
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Tabela 3 – Qualificação dos entrevistados 

Empresa A 

 

Iniciou suas operações com dois irmãos e um cunhado na década de 50, 

produzindo calçados de couro para o mercado interno. Depois de muito 

tempo, um dos irmãos adquiriu as quotas societárias dos outros dois sócios, 

tornando-se Diretor Presidente. A empresa chegou a empregar mais de 1.000 

funcionários diretos em Franca/SP, e estava na segunda geração familiar 

quando encerrou suas atividades fabris em 2008. 

Empresa B 

 

Iniciou suas atividades fabris em 1998, produzindo calçados de material 

sintético. Suas quotas societárias foram divididas entre dois sócios, um deles 

era responsável pelo parque fabril e outro pela parte de vendas. Após dois 

anos, um dos sócios saiu da sociedade, restando apenas o sócio responsável 

pelas vendas. Atualmente, a empresa está na segunda geração familiar e tem 

um quadro de funcionários composto por 130 pessoas. 

Empresa C 

 

Iniciou suas atividades fabris na década de 80, na produção de acessórios de 

couro, mais especificamente, cintos de couro. A empresa enfrentou muitas 

dificuldades no início de suas operações: o proprietário dedicava-se meio 

período à empresa e o outro período trabalhava em outra atividade. A 

empresa, atualmente, está na segunda geração familiar, os filhos do fundador 

constituíram empresas próprias, já empregou 35 funcionários diretos. 

Empresa D 

 

Iniciou suas atividades na década de 60. O fundador, pessoa muito simples, 

mas com uma visão empreendedora, é originário de Minas Gerais, mas veio 

para Franca/SP, quando se associou com seu irmão e fundaram a empresa. 

Estava na segunda geração familiar quando encerrou suas atividades fabris 

em 2011, chegando a empregar mais de 300 funcionários diretos. 

Empresa E 

 

Iniciou suas atividades em 2005. O fundador, que já trabalhava há vários anos 

em outra empresa de calçados de Franca/SP, associou-se ao irmão e ao 

cunhado e montaram a empresa. Algum tempo depois, o fundador adquiriu 

as quotas societárias dos outros dois sócios. A empresa atualmente está na 

segunda geração familiar e emprega cerca de 150 funcionários diretos. 

Empresa F 

 

Iniciou suas atividades em 2014. Depois de vários anos trabalhando com o 

pai, o fundador decidiu montar sua própria empresa. Produz acessórios de 

couro, dentre eles, cintos e etiquetas de couro, e emprega, atualmente, cerca 

de 15 funcionários. 

Empresa G 

 

O fundador já era sócio de outra empresa de calçados em Franca/SP. Após 

um tempo, decidiu sair do ramo de calçados e foi trabalhar na construção 

civil. Depois de alguns anos, em razão da insistência de seu filho, decidiu 

montar sua própria empresa. Iniciou suas atividades fabris na década de 80. 

Hoje em dia, a empresa está na segunda geração familiar e emprega cerca de 

180 funcionários. 

Empresa H 

 

O fundador já tinha passado por duas experiências em empresas calçadistas, 

como sócio de outras pessoas, mas que não tinham prosperado. Em 1990, 

decidiu montar sua própria empresa de calçados masculinos. A empresa, 

atualmente, está na segunda geração familiar e emprega cerca de 160 

funcionários diretos. 

Empresa I 

 

Iniciou suas atividades na década de 60, com três irmãos como sócios. Um 

dos irmãos ficou à frente do negócio, como sócio majoritário. Em 1982, a 

empresa passou pela primeira sucessão, quando a gestão foi transferida para 

o filho mais velho.  A empresa chegou a contratar mais de 500 funcionários 

diretos, e estava na segunda geração familiar quando em 2002 encerrou suas 

atividades fabris. 
Fonte: adaptado pelo autor, 2019. 

 

 



81 
 

 

6.2  FORMATAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

 Inicialmente, cabe apontar que a pesquisa qualitativa não tem por escopo a 

representatividade numérica, mas, sim, o aprofundamento da compreensão do objeto estudado. 

Nesse sentido, explica-se o porquê das dificuldades vivenciadas nas empresas familiares, em 

especial os desafios do processo de sucessão, de maneira a se apontar o que convém ser feito 

para que estas alcancem a perenidade e permaneçam contribuindo para o desenvolvimento da 

região de Franca/SP, produzindo informações aprofundadas e ilustrativas. 

 A pesquisa foi realizada durante os meses de agosto e setembro de 2018. Os 

resultados apresentados referem-se ao pensamento dos nove participantes da pesquisa, e foram 

divididos em quatro grupos, de acordo com as perguntas realizadas. O objetivo em promover 

as entrevistas foi construir um panorama das empresas familiares da cidade de Franca/SP: como 

foi sua origem, como se estruturaram, como superaram os desafios, como pretendem alcançar 

a perenidade.  

 Organizou-se o presente capítulo em seções que se referem aos temas gerais das 

perguntas dirigidas aos entrevistados, expondo-se, primeiramente, quatro respostas, na íntegra, 

de diferentes empresas para cada pergunta, e, após, procedendo-se a uma análise do conteúdo. 

 O roteiro utilizado para a coleta de dados foi discutido com os entrevistados 

previamente ao início das gravações, de maneira que estes tomassem conhecimento sobre as 

perguntas que seriam realizadas, e não fossem surpreendidos com algum questionamento. 

 

 

6.3  A TRAJETÓRIA DAS EMPRESAS FAMILIARES ENTREVISTADAS 

 

 

6.3.1  Entrevistas 

 

 

I) Pergunta: Comente um pouco sobre a empresa, desde a abertura até o 

momento em que se encontra.  

 

Empresa A: “A empresa teve um processo mercadológico praticamente de altos 

e baixos, porque tinha um mercado interno bastante forte. Depois aconteceram alguns 
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incrementos, algumas mudanças de mercado, e foi quando a empresa buscou um novo foco de 

trabalho, que foi a exportação”. 

 

Empresa D: “Meu pai decidiu montar uma fábrica com meu tio em 1968. Meu 

pai me contava que no começo foi muito difícil, mas logo a fábrica começou a crescer e foi se 

consolidando no mercado interno com um produto de alta qualidade”. 

 

Empresa E: “Como falamos, meu pai, junto com meu tio, montaram a fábrica. 

Depois de alguns anos, meu tio saiu da sociedade, e foi neste momento que meu pai nos 

convidou para trabalhar na empresa, ainda na produção. Nos anos seguintes, a empresa veio 

crescendo e ganhando espaço”. 

 

 Empresa H: “A empresa começou a produzir na década de 90. Meu pai já tinha 

tido outras duas fábricas com sócios e não tinha dado certo. 5 anos depois ela começou a crescer 

e hoje a empresa está em patamar de empresa grande”. 

 

II) Pergunta: Quais foram as maiores dificuldades e os principais desafios 

da sua empresa para chegar onde está? 

  

Empresa I:  

 

O problema de Franca está na gestão: o pessoal não sabe gerir uma empresa, pois, 

primeiro, precisa ter gestão dentro da empresa para depois pensar em sucessão. Muitas 

empresas fecharam, pois, não se profissionalizaram, não trouxeram gente competente 

para gerir o negócio e calçados não é negócio para principiante. 

 

Empresa A: “A empresa estava bem capitalizada, então não tinham grandes 

dificuldades em ficar alguns dias parados, pois tinha dinheiro em caixa. A empresa estava muito 

bem, mas o Plano Collor entrou em vigor e mudou a regra do jogo para a exportação e isto 

atrapalhou muito a empresa”. 

 

Empresa B:  

 

Este ano está sendo o pior ano da minha empresa. Não temos parâmetros, pois todo o 

problema político está impactando nos negócios, estamos trabalhando, mas está 

difícil. A empresa cresceu muito, hoje nosso desafio é cuidar para que as pessoas que 

trabalham aqui continuem tendo emprego. 
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Empresa H: “Nossas maiores dificuldades estão sendo os problemas políticos, 

câmbio, mercado. Franca passa por um momento extremamente delicado, se não acontecer uma 

mudança profunda, muitas empresas fecharão”. 

 

 

6.3.2  Análise de conteúdo 

 

 

 O primeiro momento da entrevista foi pensado visando compreender o contexto 

factual das empresas, como se deu seu surgimento e em quais foram as principais dificuldades 

enfrentadas até então. 

 Muitas vezes, ao narrar a história da empresa, o fundador acaba por transmitir a 

cultura organizacional, sob a qual ergueu o empreendimento, ou, por outro lado, evidencia quais 

pontos foram e estão sendo determinantes para o sucesso ou fracasso da empresa. Ao surgir 

uma empresa, nasce também uma história, erguida sobre a visão, a missão e os valores do 

fundador. Essa narrativa permite que o próprio gestor/fundador se relembre de sua paixão, e um 

dos resultados desse sentimento é justamente a busca pela perpetuidade da empresa. 

A importância de tais questionamentos reside no fato de que o próprio conceito da 

empresa familiar está inculcado à figura do fundador, e o sucesso daquela é, muitas vezes, 

produto da reprodução de traços pessoais do fundador, que imprime suas competências, valores 

éticos e morais como diretrizes organizacionais da empresa, agregando um ativo imaterial a 

esta (MATESCO, 2014). 

Dentre as diversas características dos fundadores, foi possível constatar entre os 

entrevistados o desejo e o impulso de realizar algo próprio, eis que são pessoas que se mostram 

dispostos ao risco empresarial, são autoconfiantes e decididos, com ideias definidas e caráter 

centralizador (PAPA; LUZ; 2008). Dentre as motivações que impulsionaram alguns dos 

fundadores a gerenciar o seu próprio negócio, notou-se o anseio pela independência pessoal e 

financeira, pela auto realização profissional, desenvolvimento de um produto próprio ou a 

materialização de uma habilidade específica (GARCIA, 2001). 

Em relação às dificuldades expostas pelos gestores/fundadores, é nítida a percepção 

de que a situação política do país, com diversos escândalos de corrupção, desvios de dinheiro 

público e falta de investimento em setores básicos, afeta diretamente os negócios da empresa. 

No mais, foram citados problemas como a falta de profissionalização nas empresas e o 

despreparo de sucessores. 
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6.4  O INGRESSO DE FAMILIARES NA EMPRESA 

 

 

6.4.1  Entrevistas  

 

 

I) Pergunta: Qual é o envolvimento da família na gestão da empresa? 

 

Empresa E: “Com o distanciamento do meu pai, nós três tomamos frente do 

negócio: eu na parte comercial, meu irmão na parte de desenvolvimento e minha esposa no 

financeiro. As decisões mais importantes, tomamos em conjunto”. 

 

Empresa G: “Total. Desde o início, meu pai montou a empresa pensando em 

mim e na minha irmã, mais até em mim que na minha irmã, pois já trabalhava na empresa do 

meu tio, minha irmã não trabalhava, já era casada e ficava em casa”. 

 

Empresa H: “Hoje nossos cargos são de Diretores, mas atuamos direto no 

negócio: dividimos responsabilidades, eu fico mais nas vendas, meu pai na produção, meu outro 

irmão no financeiro e minha mãe no RH”. 

 

Empresa A:  

 

O fundador da empresa se considerava um imortal, “o super-homem”. Se me 

perguntasse quem era a empresa, eu te responderia que era o proprietário, pois ele 

fazia tudo sozinho. Lembro que ele pegava a chave do correio, mandava o funcionário 

buscar as cartas, este as trazia e entregava na mão dele, ele abria as cartas sozinho, os 

filhos não sabiam o que estava acontecendo na empresa. 

 

II) Pergunta: Como ocorreu o ingresso dos filhos na empresa? E de outros 

familiares? 

 

Empresa B:  

Meu filho tomou a decisão de começar a vir comigo para empresa, nunca incentivei 

ele a trabalhar na empresa, aliás era ao contrário, eu o tirava de ideia, mas ele entrou 

na empresa porque quis muito. Eu sempre estimulei muito ele a estudar, cheguei em 

um momento que via ele meio perdido e comecei a trazê-lo para a fábrica, aí ele foi 

pegando gosto. 
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Empresa D:  

 

Meu pai sempre quis a gente perto da empresa, era melhor do que estar na rua, então 

desde cedo ingressamos na empresa. Tinha também muitos primos trabalhando juntos, 

mas como funcionários. A empresa foi fundada quando eu tinha 13 anos, comecei a 

trabalhar na empresa aos 18 anos. 

 

Empresa C: 

 

Os filhos começaram a vir para a empresa desde cedo, praticamente cresceram aqui 

dentro. Já estavam com idade de trabalhar, apesar de estarem bem novos, estavam 

com 08 e 10 anos. Eu acho que uma das vantagens de começar a trabalhar cedo é que 

não abre espaço para pensarem em coisas ruins, pois na rua podem ter coisas boas ou 

coisas ruins, a maioria são coisas ruins. Um dia, fiquei sabendo que os meninos, num 

domingo, estavam quebrando vidros de uma empresa, no outro dia estavam todos 

trabalhando comigo na empresa. 

 

Empresa G:  

 

Ocorreu desde o início. Meu pai montou a fábrica e logo já comecei a trabalhar na 

empresa. Minha irmã veio depois, era muito pequena. Meu pai cuidava da produção e 

eu da administração. Quando meu pai decidiu se afastar da empresa, minha irmã veio 

me ajudar. 

 

III) Pergunta: Existem conflitos familiares dentro da empresa? 

 

Empresa A:  

 

Com a entrada de um profissional de fora que tinha passado por várias outras 

empresas, que foi trazida pelo filho que sucedeu o fundador, começaram a haver várias 

desavenças, pois este profissional, que não conhecia a cultura da empresa, chegou 

mandando e desmandando, inclusive questionando e mudando muitas decisões de 

outros filhos, isto gerou grandes conflitos internos na empresa. 

 

Empresa E:  

 

Sim, sempre existe, tanto que foi um dos motivos da separação do meu pai com meu 

tio, hoje acredito que não tenham mais raiva um do outro, mas a afinidade mesmo, 

esta não tem mais. Hoje temos outros parentes, mas, eles respondem para nossos 

gerentes e supervisores e eles têm autonomia para demitir, mesmo sendo parentes. 

 

Empresa G: “São poucos, nossa família é muito tranquila, todos sabem que têm 

que trabalhar, todos que estão aqui é porque sabem o que fazem e não porque são meus parentes. 

Hoje nenhuma empresa sobrevive se não pensar assim, tem que ser profissional acima de tudo”. 
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Empresa B:  

 

O conflito é fruto da ignorância, por exemplo, eu vou fazer todo o trabalho da empresa 

sozinho? Antigamente, eu ficava praticamente 20h na empresa. Quando meu filho 

começou comigo, foi direto para o chão de fábrica, depois de um tempo começou a 

fazer outros serviços administrativos, planejamento, compras, etc... Eu ensinei o 

trabalho do jeito que eu sabia e depois ele podia mudar da forma dele. Então, se eu 

que ensinei, não tenho direito de ficar brigando com ele. 

 

IV) Pergunta: Como estes conflitos são tratados dentro da empresa? 

 

Empresa H:  

 

Cada um tem seu posicionamento e fazemos reuniões semanais de Diretoria e mensais 

com um conselho que criamos com a ajuda de uma consultoria, que há dois anos nos 

auxilia na profissionalização da empresa. Quando tem algum problema que não 

conseguimos chegar a um consenso, o que é raro, a palavra final é do meu pai. 

 

Empresa I: 

 

Quando assinamos um documento em que nele constava que, a partir daquela data, 

todo novo empreendimento deveria ser em partes iguais, a parte que tinha maior 

participação assinou o documento, mas não concordava com ele e aí começaram os 

problemas e esses problemas, na maioria das vezes, não tinham solução. Eles 

começaram a trabalhar contra, faltou então o profissionalismo, faltou a gestão 

profissional. 

 

Empresa A: “Na maioria das vezes, os problemas iam para casa deles, não havia 

separação, o fundador fazia questão de discutir 24h por dia os problemas da empresa e no final 

sempre a decisão era tomada por ele, mesmo os filhos gostando ou não”. 

 

Empresa E: “Fazemos reuniões mensais com toda nossa gerência e supervisão. 

Mostramos para eles nossos resultados, nosso DRE, tudo aberto, e, se existir algum problema, 

ele é tratado neste momento da reunião”. 

 

V) Pergunta: Estes conflitos afetam o ambiente familiar? 

 

Empresa G: “Não, nunca tivemos problemas profissionais sendo tratados no 

ambiente familiar, resolvemos aqui na empresa. Nenhum outro componente da família interfere 

dentro da empresa, problemas profissionais devem ser resolvidos dentro da empresa, tem que 
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ser profissional”. 

 

Empresa I: “Sim, não tinha como não afetar, pois os problemas iam para casa 

sim. Eles não eram resolvidos dentro da empresa, pois, como não tinha profissionalismo na 

gestão, quando tinha reunião familiar, tinha problemas e isso criou um clima muito tenso na 

família”. 

 

Empresa B:  

 

Olha, você pode até achar que é combinado, mas não é. A gente praticamente não fala 

de trabalho em casa, primeiro porque a gente trabalha muito e vai para casa 

praticamente para dormir. Dificilmente falamos alguma coisa da empresa em casa. 

Muitas pessoas nos elogiam: esses dias fizemos um churrasco aqui na empresa a noite 

depois do serviço e trouxemos alguns representantes. No final da festa, um deles nos 

disse que nunca tinha participado de em uma festa dentro de uma empresa onde não 

se falava de negócios. Falamos de tudo, menos de serviço. 

 

Empresa D: “Não tínhamos grandes problemas que afetavam o ambiente 

familiar, tentávamos resolver na empresa. O pessoal até falava: ‘como vocês conseguem tocar 

a fábrica com tantos parentes?’. Eu sempre falava que tínhamos processos corretos e cada um 

sabia onde a correia apertava”. 

 

VI) Pergunta: Atualmente, o poder decisório está nas mãos de algum 

componente da família? 

 

Empresa H: “Sim, todos nós temos responsabilidade por setores diferente 

dentro da empresa. Cada um tem sua autonomia e quando tem um assunto de maior importância, 

este é tratado na reunião de conselho de Diretoria que é semanal”. 

 

Empresa A:  

 

Com todos os conflitos que existiam na empresa e com as saídas dos irmãos da 

diretoria, a empresa ficou a cargo do filho mais velho, que era o predileto do fundador 

e também da sua irmã. Os dois tinham mais afinidade entre eles, os outros irmãos 

foram tocar outros negócios fora da empresa. O poder de decisão, depois da morte do 

fundador, ficou centralizado nas mãos do filho mais velho, era ele quem mandava e 

desmandava dentro da empresa. 

 

Empresa B:  
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Sim, meu filho toma a maioria das decisões e outras decisões são tomadas por mim. 

Ele tem autonomia para isto, já que depois de tanto tempo trabalhando comigo, ele já 

tem condições de tomar qualquer decisão na empresa. Temos hoje nossos serviços 

bem definidos, nós dois sabemos o que o outro está fazendo e um pode ajudar o outro 

na decisão. 

 

Empresa E: 

 

Sim, nós três tomamos as decisões em conjunto, apenas quando é algo muito grande 

chamamos nosso pai. No mais, as decisões são tomadas por nós mesmos. Nós temos 

uma vantagem, porque temos uma grade afinidade e os três procuram trazer o melhor 

para a empresa, buscando sempre o bom senso. 

 

 

6.4.2  Análise de conteúdo 

 

 

 A apresentação dos resultados nessa seção permitiu inserir as empresas no 

Modelo Tridimensional de Desenvolvimento proposto por Gersick et al. (1997), uma vez que 

os questionamentos levaram a respostas que expuseram características em três dimensões: 

propriedade, família e empresa. 

 Sabe-se que toda organização recebe a influência de modificações estruturais ao 

longo do tempo. Nas empresas familiares s alterações são mais complexas e lentas devido aos 

problemas que podem ocorrer na organização, na família e em razão da transição de liderança, 

o que geralmente acontece quando uma nova geração da família assume o controle 

administrativo e decisório no empreendimento. Assim, é importante conhecer os diferentes 

estágios que uma organização pode experimentar. 

 A mais adequada e satisfatória descrição do ciclo de vida das empresas 

familiares é o feita a partir do Modelo Tridimensional de Desenvolvimento, concebido por 

Gersick et al. (1997), que o classifica como um sistema composto por três subsistemas 

interdependentes e superpostos: família, propriedade e gestão.  

 Para cada um dos três subsistemas, existe uma dimensão separada de 

desenvolvimento.  Assim, o subsistema da propriedade passa por sua sequência de estágios, 

assim como o da família e o da gestão. Essas progressões de desenvolvimento influenciam umas 

às outras. Cada parte evolui e se transforma em seu ritmo próprio e de acordo com sua 

sequência. 

 Nessa perspectiva, a partir da análise do conteúdo do segundo grupo de questões, 
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certificou-se que a empresa A, antes de encerrar suas atividades, estava na segunda geração e 

era controlada pelos filhos do fundador, logo, em relação ao eixo da propriedade, existia uma 

sociedade entre irmãos. Quanto ao eixo da empresa e seu ciclo de vida, apesar de ser gerida 

pela segunda geração, a empresa ainda se encontrava no estágio inicial da empresa, uma vez 

que a cultura da organização não estava formalizada, além de que o desafio após a morte do 

fundador foi a sobrevivência da empresa, diante da sua progressiva descapitalização. No eixo 

da família, a empresa começou a se desenvolver no estágio de jovem família empresária, 

sobreviveu a fase da entrada na empresa familiar, mas não superou o estágio do trabalho 

conjunto, uma vez que inexistiu a cooperação e comunicação entre as gerações. Como 

consequência da centralização do poder nas mãos do fundador, do despreparo dos sucessores e 

da inexistência de uma cultura organizacional forte, a empresa familiar se viu envolta em 

conflitos, dificuldades na gestão e, por fim, encerrou suas atividades. 

 Em relação à empresa B, no eixo da propriedade, a empresa foi criada pelo atual 

proprietário e este ainda exerce o controle e gestão daquela, logo, encontra-se na fase do 

proprietário/controlador. Quanto ao eixo da empresa, atualmente, a organização encontra-se no 

estágio de formalização/expansão, desenvolvendo uma estrutura organizacional que se encontra 

cada vez mais funcional e sólida. No eixo da família, a empresa vive a fase da entrada na 

empresa, eis que os filhos ingressaram na organização, mas não tem poder de decisão exclusivo, 

já que estes vêm adquirindo experiência para, no futuro, tornarem-se gestores da empresa. A 

boa gestão do fundador, preparando a entrada dos filhos, trabalhando a comunicação entre as 

gerações propicia um ambiente com conflitos escassos. 

 A empresa C, no eixo da propriedade, encontra-se na fase do 

proprietário/controlador, eis que o controle da empresa está consolidado nas mãos do fundador, 

sendo que os filhos ainda exercem uma participação simbólica, sem assumir uma autoridade 

significativa dentro da organização. Consequentemente, em relação ao eixo da família, a 

empresa vive a fase da entrada na empresa, já que os filhos não têm poder de decisão exclusivo. 

Por fim, no eixo da empresa, esta encontra-se no estágio de formalização/expansão. 

 Tratando da empresa D, verifica-se que esta, antes de seu encerramento em 

2011, encontrava-se em uma sociedade entre irmãos, uma vez que os cinco filhos do fundador 

eram os gestores da empresa. Quanto ao eixo da empresa e seu ciclo de vida, a organização se 

encontrava no estágio de expansão/formalização. No eixo da família, a empresa já havia 

atingido a fase da passagem do bastão, pois, com a morte do fundador, houve a transferência 

na liderança da família de uma geração a outra. 

 Em relação à empresa E, no eixo da propriedade, a organização está no estágio 
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da sociedade entre irmãos, pois esta se encontra com dois irmãos e a esposa de um deles com o 

controle acionário, ou seja, o controle efetivo está nas mãos de uma geração de irmãos. No eixo 

da empresa, esta está alocada no estágio de expansão/formalização, enquanto que, no eixo da 

família, a empresa está na sua segunda geração e encontra-se na fase de entrada na empresa 

familiar. 

Nota-se que a empresa F se encontra no estágio de início, no eixo da empresa, já 

que a organização está no começo de sua vida, focada na formação e sobrevivência. No eixo da 

família, apesar de recente, a empresa encontra-se na fase de entrada na empresa, pois o filho e 

sobrinho começaram a se interessar pelos negócios da família, apesar de haver uma clara 

separação entre a geração mais velha e a mais nova. Por conseguinte, no eixo da propriedade, 

tem-se a fase do proprietário/controlador, já que este detém o controle das decisões da empresa. 

 No que tange à empresa G, a partir da análise da entrevista, detecta-se que esta 

se encontra na fase da sociedade entre irmãos, pois a gestão da empresa fica a cargo dos dois 

irmãos. No eixo da família, a empresa G está localizada no estágio da jovem família empresária, 

pois somente os sucessores estão na gestão da empresa, enquanto que, no eixo da empresa, 

percebe-se que esta está na fase de expansão/formalização, pois está estabelecida no mercado e 

com operações crescentes, através de expansões no mercado. 

 Em relação a empresa H, no eixo da propriedade, esta se encontra no estágio de 

sociedade entre irmãos, pois, apesar de o fundador ainda estar no comando da empresa, a gestão 

é compartilhada entre ele e os herdeiros sucessores. No eixo da família, há o trabalho conjunto, 

verificado pela cooperação entre fundador e seus filhos, trabalhando a gestão da empresa entre 

as gerações. Por fim, no eixo da empresa, verifica-se a presença do estágio de expansão ou 

formalização, pois está firmada no mercado e almeja a expansão. 

 Finalmente, a empresa I está com as atividades encerradas. Previamente ao 

encerramento, a organização encontrava-se no consórcio de primos, em relação ao eixo da 

propriedade, caracterizado pela presença de muitos acionistas primos e mistura de sócios 

funcionários e não funcionários. No eixo da família, averígua-se que a empresa estava no 

estágio do trabalho conjunto, com relações complexas entre pais, irmãos e demais familiares de 

idades variadas. No eixo da empresa, concluiu-se que esta estava na fase de 

expansão/formalização, procurando moldar sua curva de crescimento.  

 

 

6.5  O PROCESSO DE SUCESSÃO 
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6.5.1  Entrevistas 

 

 

I) Pergunta: A empresa tem pensado e trabalhado no processo de sucessão? 

 

Empresa B:  

 

Oficialmente não, mas, a partir do momento em que decidimos que meu filho ia tomar 

frente da empresa, ali começamos a pensar a empresa de outra forma. Não queria meu 

filho mais como empregado e sim como patrão. A partir daí fui passando muita coisa 

que eu fazia para ele e ele, por sua vez, ia adquirindo mais e mais experiência no 

negócio. 

 

Empresa D:  

 

Sim, meu pai já vinha pensando em sucessão, mas, há 30 anos, não era nem 

formalizado nem se pensava nesse processo de sucessão, era uma coisa mais natural. 

Meu pai e meu tio tomavam conta da fábrica. A gente veio crescendo e vindo para 

fábrica. Meu irmão foi para compras, o outro foi fazer mala, outro de marketing, eu 

em vendas e com a parte financeira da empresa. Com o passar do tempo, meu pai foi 

ficando mais sossegado, mais tranquilo, então a sucessão se deu desta maneira. 

 

Empresa G:  

 

Sim, quando meu pai montou a empresa, ele esteve à frente dos negócios por muitos 

anos. Ele cuidava da produção e eu da administração, mas ele sabia que a empresa era 

para nós: era para mim e para minha irmã. Ele sabia que não ficaria a frente por muito 

tempo, nem queria na verdade.  

 

Empresa H:  

 

Sim, estamos trabalhando na sucessão dentro do processo de profissionalização da 

empresa. Temos falado nisto junto com a consultoria. Nós fizemos um acordo 

societário entre os diretores, que começou em 2016. Hoje, na empresa, todos nós 

quatro temos uma participação igual dentro da empresa. 

 

II) Pergunta: Quais são as preocupações do fundador quanto ao processo 

sucessório? 

 

Empresa C:  

 

Eu acredito que se as meninas forem sucessoras, creio que terão sucesso, mas se 

envolver outras pessoas, ou seja, terceiros no negócio, não sei se terá continuidade. 
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Sempre tive uma preocupação em não trazer pessoas que não fossem meus filhos para 

dirigir a empresa, pois as ideias são da família e quanto mais gente para tomar decisão, 

mais problemas vão ter. As pessoas de fora da família não cresceram junto com a 

empresa e não viveram o crescimento junto comigo. 

 

Empresa E:  

 

Quando meu pai decidiu nos colocar a frente dos negócios, depois de muito tempo 

trabalhando com a gente, ele tinha consciência que tínhamos capacidade, 

precisávamos nos aperfeiçoar mais, mas tínhamos potencial. Hoje, depois de muito 

trabalho, a gente deixa ele bem à vontade para participar das decisões, ele escolhe se 

quer ou não participar, ele confia muito na gente e a gente confia muito nele. 

 

Empresa G:  

 

Meu pai não queria que eu assumisse nada sem estar preparado, ele sabia que eu tinha 

potencial, ele me acompanhava de perto na empresa de nossos primos. Eu o cobrava 

muito para ter nosso próprio negócio, para não ser mais empregado, mas ele só se 

distanciou da empresa quando conseguimos atingir um tamanho considerável e 

quando ele sentiu que eu já tinha a fábrica nas mãos. 

 

Empresa H:  

 

Meu pai sempre se preocupou com a continuação da empresa, por isto chamamos esta 

consultoria, ele foi um defensor desta mudança. A empresa tomou uma proporção 

grande e sentimos que precisávamos de algo externo. Hoje planejamos mais, 

decidimos que lá na frente, quando meu pai e minha mãe se afastarem, que a empresa 

será 50% minha e 50% do meu irmão, teremos responsabilidades iguais na empresa. 

 

III) Pergunta: Existe algum planejamento para a saída do fundador? 

 

Empresa A:  

 

Não tinha um planejamento, era mais uma imposição do fundador para quem o iria 

substituir. Mas, veja bem, este pensamento era sempre pensando no caso de 

falecimento, nunca no caso de substituí-lo enquanto estivesse vivo, pois, até o último 

momento, o fundador achou que nunca morreria, era a síndrome do “Super-Homem”. 

 

Empresa D: “Não houve planejamento. Meu pai era muito prático, gostava de 

coisas simples. Ele foi passando o serviço para gente e, conforme íamos ganhando confiança, 

ele ia se afastando da empresa”. 

 

Empresa H:  
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Ainda não conversamos direito sobre isto, mas neste acordo societário tem uma 

cláusula de idade máxima para estar no conselho, que é de 75 anos de idade. Hoje 

meus pais podem passear um pouco mais, pois sabem que na empresa tem gente 

responsável para tocar o negócio normalmente.  

 

Empresa B:  

 

Não, não pensamos nisto ainda. Meu pai trabalhou até pouco tempo antes de morrer. 

Trabalho para mim não é sacrifício, é satisfação, adoro o que faço. Quero morrer 

trabalhando. O que vamos fazer talvez seja diminuir a minha carga de trabalho, mas 

não parar, não quero de jeito nenhum. 

 

IV) Pergunta: Há uma diferença entre o estilo de liderança do fundador em 

relação ao sucessor? 

 

Empresa D: “Não, eu me pareço muito com meu pai. Ele era de muita ação. 

Quando ligo para um empresário que vive muito em reunião, já acho que tem alguma coisa 

errada, isto eu aprendi com ele, é o exemplo, isto é muito importante”. 

 

Empresa E:  

 

Nós temos nossas características pessoais, mas pensamos muito como meu pai, 

crescemos com ele, ele viu em nós um potencial para cuidar da empresa e depois viu 

em nós também a segurança que ele precisava para se afastar um pouco mais da 

empresa. Então, nisto, nós nos parecemos muito com ele. 

 

Empresa G: 

 

Meu pai sempre foi uma pessoa muito reservada, muito cautelosa, até meio medroso. 

Eu confesso que não tenho tudo isto, mas eu sei também que me pareço muito com 

ele. Quando se fala de capital, nós pensamos igual: se for para usar dinheiro de 

terceiros, não vamos nem começar, isto destrói uma empresa. Ao longo dos meus anos 

de vida, ninguém nunca foi em casa para me cobrar nada, isto eu trouxe dele, de meu 

pai.  

 

Empresa H:  

 

Temos um perfil muito parecido, crescemos junto dele e aprendemos com ele, 

procuramos sempre escutar o que ele tem a dizer. No início da empresa, ele não 

tomava conta da produção, era o outro sócio. Com a saída deste sócio, foi meu pai que 

tomou conta da produção, então ele tem muito a nos ajudar em conhecimento do dia 

a dia. E meu pai também vê nosso esforço, nossa preocupação com a empresa e isto 

ele tem muito respeito, ele nos escuta também, sabe que nos preparamos para isto. 
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V) Pergunta: Os filhos têm tratamento diferenciado em relação aos demais 

funcionários? 

 

Empresa A: “Não tem como falar que não tinha. A própria mãe fazia isto com 

eles, fazia questão de mostrá-los como diferentes dos demais. Eles nunca entraram na produção 

como funcionários e sim como donos da empresa”. 

 

Empresa B:  

 

Não, pelo contrário: eu cobro mais deles do que de nossos funcionários. Fui criado de 

uma forma muito honesta pelo meu pai. Ele sempre teve isso como princípio: comprei 

tenho que pagar. Ele era da roça e tinha muitos princípios que procurei passar para 

meus filhos, então se fosse para eles terem privilégios, não seria como meu pai meu 

ensinou e isso eu nunca faria. 

 

Empresa H: “Falar que não tinha de jeito nenhum seria mentira, mas sempre foi 

o mais igual possível, pois atuávamos direto dentro da produção junto com os funcionários e 

nós não podíamos chegar ou sair a hora que queríamos, nós trabalhávamos na esteira e sempre 

foi bem igual”.  

 

Empresa C: “Tenho que ter um meio termo, pois, afinal de contas, tem o lado 

sentimental, que é o filho do outro lado. Sempre cobrei com muita justiça, pois estou dando 

uma oportunidade, mas ele tem que ser cobrado, se não cresce achando que é o dono do mundo”. 

 

VI) Pergunta: Seguem as regras dentro da empresa? 

 

Empresa D: “Sim, nós não gostávamos nem de ser chamados como Diretores. 

Cada um tomava conta da sua parte: por exemplo, chegava matéria prima, se meu irmão não 

tivesse colocado seu visto na nota, eu não pagava, era um sistema muito bem coordenado”. 

 

Empresa A: “De maneira geral não. Eles não seguiam regras, estas eram feitas 

para funcionários simples e eles nunca se sentiram e nunca foram empregados comuns. O pai 

sempre os mostrava como seres acima dos outros, pessoas dotadas de algo melhor que os 

outros”. 

 

Empresa B: “Sim, até mais do que os outros funcionários, sou mais chato com 
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eles sempre”. 

 

Empresa F:  

 

Sim, todas as regras iguais. Não acho correto cobrar os funcionários e não dar o 

exemplo para eles. Quero que meus filhos sejam respeitados como profissionais e não 

como filhos do dono e, para isso, tenho que mostrar para os funcionários que meus 

filhos respeitam as normas dentro da empresa como qualquer outra pessoa.  

 

VII) Pergunta: Qual foi o critério para a escolha do sucessor? 

 

Empresa H: “Nós nunca pensamos que um de nós dois fosse ser escolhido, pelo 

contrário, estamos trabalhando para que os dois tenham a mesma responsabilidade dentro da 

empresa, nossa participação é igual”. 

 

Empresa B:  

 

Na verdade, foi muito natural. Minha outra filha, que é a mais velha, nunca quis tomar 

frente do negócio, acho que ela via o tanto que o pai dela sofria no dia a dia que não 

queria isto para ela, e, por outro lado, meu filho começava a vir para empresa 

praticamente todo dia. Daí a chegar onde ele está hoje foi um processo de crescimento 

e aprendizado. 

 

Empresa A:  

 

O critério foi mais por afinidade e por proximidade que pela profissionalização dos 

filhos. Aquele que era o filho mais próximo, que estava sempre disposto a atender 

todos os pedidos do pai, acabou indiretamente sendo preparado para suceder o 

fundador, mas não tinha todas as qualidades e todos os perfis necessários para isto. 

 

Empresa G:  

 

Eu já trabalhava na empresa dos primos, em compras e almoxarifado. Fiquei muitos 

anos como funcionário e me orgulho disto, me deu muita bagagem, mas chega uma 

hora que a gente quer ser dono do próprio nariz. Foi quando comecei a cobrar meu pai 

para que montássemos nosso negócio, nossa empresa. Ele acreditou em mim e tomei 

frente da empresa, mas meu pai esteve sempre comigo no início, depois de um tempo 

minha irmã veio para empresa também. 

 

VIII) Pergunta: Existe algum filho trabalhando em outra empresa? 

 

Empresa D: 



96 
 

 

 

Eu comecei na fábrica costurando sapatos. Quando completei 18 anos, fui morar em 

São Paulo para aprender a viver. Depois de um tempo, voltei para Franca e já entrei 

na fábrica. Tive outro irmão que fez Medicina, mas continuou atuando na fábrica 

também. Os outros irmãos também continuaram no sapato. 

 

Empresa H:  

 

Sim, ele decidiu seguir a área acadêmica desde cedo. Ficou um tempo na empresa, 

mas sua vocação era outra. Ele sempre quis seguir a área acadêmica, meu pai nunca o 

forçou a ficar na fábrica. Hoje ele mora em outra cidade, tem mestrado e doutorado e 

ministra aulas em uma faculdade estadual. 

 

Empresa A: “Sim, foi o caso da filha. Ela não foi para a empresa direto, ela 

trabalhava como Professora em uma escola pública. Um dia houve um convite do pai para entrar 

na empresa e ela foi direto para o setor financeiro, mas sem ter o conhecimento técnico para 

isto”. 

Empresa G: “Não, somos dois filhos apenas. Eu e minha irmã trabalhamos na 

empresa, eu desde o início, ela veio mais tarde”. 

 

 

6.5.2  Análise de conteúdo  

 

 

 Nesta seção, foram analisadas as respostas aos questionamentos referentes ao 

processo de sucessão nas empresas familiares estudadas. 

 A sucessão nada mais é que a transferência de poder e capital entre a geração 

que está no comando da empresa e aquela que virá a dirigi-la (ANTONIALLI, 1998). Rossato 

Neto (2003) ressalta que o processo sucessório só é definido, efetivamente, após a morte do 

fundador. Contudo, entende-se que o processo de sucessão pode acontecer gradualmente, de 

maneira planejada, ou de forma repentina, após a morte do sucedido (ANTONIALLI, 1998). 

Existem muitos fatores que impactam diretamente no processo sucessório de 

uma empresa familiar: as diferentes formas de pensamento dentro da família, os conflitos entre 

os familiares, as dificuldades em aceitar novas ideias e até mesmo a forma como foi dividido o 

patrimônio da empresa; tudo isso pode causar sérios impactos no momento em que a empresa 

buscar um novo líder, aquele que irá levar o patrimônio da família adiante e garantir a 

perpetuação da mesma (LAGE, 2016). 
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 A observação das respostas aqui apresentadas permite pontuar a tônica que rege 

as gestões nas empresas familiares em questão: a sucessão nas organizações, em sua grande 

maioria, ocorre de maneira natural, lenta e gradualmente, ocorrendo no dia a dia dos locais de 

trabalho. Verificou-se não haver necessariamente um processo planejado de sucessão. 

 Dentre as empresas perquiridas, apenas duas delas contrataram uma empresa de 

consultoria para auxiliar no processo de sucessão (empresa H e empresa I), sendo que, dentre 

estas, apenas uma adotou um instrumento facilitador da convivência entre a empresa, a família 

e a propriedade, estabelecendo de regras de conduta, através de um acordo societário (empresa 

H). 

 As demais empresas trabalham o processo de sucessão no cotidiano das 

empresas. Para além, o critério de seleção dos sucessores também ocorre naturalmente: aquele 

que está mais próximo ao fundador, que participa mais das decisões da empresa, 

consequentemente será o herdeiro sucessor. A assertiva vai ao encontro da afirmação de Gersick 

et al. (1997) de que o processo sucessório é algo inevitável e complexo, sendo que a transição, 

via de regra, ocorre naturalmente. 

 Um dos fatores que podem contribuir para esse déficit no planejamento 

sucessório é o fato de os sucedidos, normalmente, repulsarem a ideia da sua aposentadoria, da 

perda do poder e também da morte. Conforme mencionado pela empresa A, a “síndrome do 

super-homem”, ou seja, o sentimento do fundador de que nunca sairá do comando da empresa, 

acabou por gerar uma falta de planejamento sucessório. Consequentemente, o critério para a 

escolha do sucessor não considerou aspectos técnicos e objetivos, mas sim fatores subjetivos, 

enaltecendo a proximidade e afinidade com o sucedido. 

 Em outros relatos, fica evidenciado que o processo de sucessão familiar ainda é 

muito recente, pois os filhos do fundador ainda estão assumindo, aos poucos, os papeis como 

sucessores e gestores. Tal constatação remete a dois fatores importantes que não podem ser 

desconsiderados em um processo de mudança: primeiro, a dificuldade do fundador em realizar 

a transição, ou seja, sua saída e posterior ingresso do sucedido, e, segundo, o fato de os 

sucessores não estarem preparados para assumir a empresa. 

 

 

6.6  A PREPARAÇÃO DOS SUCESSORES 

 

 

6.6.1  Entrevistas 



98 
 

 

 

 

I) Pergunta: Existe um planejamento estratégico na empresa? 

 

Empresa D: “Não, nunca existiu. A gente decidia as coisas dentro da empresa. 

Meu pai não era muito de conversar, acho que conversa demais não resolve nada, o que resolve 

é a mão na massa, é a atitude no dia a dia, é fazer as coisas acontecerem”. 

 

Empresa H:  

 

Na verdade, ainda não chegamos neste ponto. Tivemos nestes últimos anos muitas 

outras mudanças. Neste período pegamos outras áreas importantes para 

profissionalizar primeiramente. Agora em 2019 iremos implantar nosso planejamento 

anual. Hoje temos muitos indicadores que antes não tínhamos e por isto agora 

podemos pensar em algum planejamento.  

 

Empresa G:  

 

A gente não tem um planejamento estratégico. Ainda não, vamos mais pelo mercado. 

Este Brasil nosso é muito complicado, todos estes problemas políticos, recessões, 

atrapalham muito a empresa, como fazer planejamento neste caos, é muito difícil. Isto 

foi o que me levou a olhar com mais atenção ainda o mercado externo, se não fosse 

isto, provavelmente eu estaria muito menor hoje. 

 

Empresa B:  

 

Não, seguimos muito o mercado. Tenho alguns diferenciais que o mercado não tem, 

por exemplo, se for olhar um planejamento estratégico, ele nunca indicará que tenha 

estoque na empresa, mas para mim é tática de negócio e fácil manter um estoque, pois 

se o cliente precisar tenho a pronta entrega. 

 

II) Pergunta: Os herdeiros ocupam cargos de liderança quando entram na 

empresa ou passam por um processo de aprendizagem em todas as áreas da organização? 

 

Empresa H:  

 

Sim todos os filhos passaram pela produção. Meu pai sempre se preocupou que 

conhecêssemos o produto, como fazer sapato, e só depois fomos aprendendo outras 

áreas da fábrica. Hoje cada um é responsável por uma área dentro da empresa e as 

decisões individuais são respeitadas por todos. 

 

Empresa D: “Todos nós começamos dentro da produção. Eu era costurador, 
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meu irmão era pespontador, outro trabalhava no planejamento da produção, e só depois, com o 

passar do tempo, que a gente foi crescendo, pegando mais bagagem e aí sim começamos a 

cuidar de setores diferentes”. 

 

Empresa B:  

 

Meu filho entrou na produção, lá embaixo, passando cola, colocando sapato na caixa, 

fazendo serviços braçais mesmo. Isso foi fundamental para ele entender do negócio e 

dar confiança para que ninguém tentasse se aproveitar da inexperiência dele. Depois 

de um tempo, ele começou a aprender a parte administrativa da empresa. 

 

Empresa A: “A maioria sempre entrou em cargos de liderança dentro da 

empresa, mesmo não sendo qualificado para aquele cargo e isto causou grandes problemas 

internos dentro da empresa, inclusive demitindo pessoas competentes para que abrisse vagas 

para outros familiares”. 

 

III) Pergunta: Existe um processo de qualificação para as novas gerações 

dentro da empresa? 

 

Empresa F: “Meu filho está estudando, fazendo uma faculdade à noite e 

trabalhando comigo dentro da empresa durante o dia. Acho isso fundamental, pois preciso 

prepará-lo melhor para, quando for necessário, ele me substituir em uma viagem ou coisa 

parecida”. 

 

Empresa B: “Sim, eu sempre incentivei meu filho a estudar. Ele começou dentro 

da fábrica e quando veio para o escritório sentiu que precisava buscar mais conhecimento. Então 

ele foi fazer um curso de administração, e se não tivesse feito, teria muito mais dificuldade do 

que já teve”. 

 

Empresa G: “Acho que precisa ter um conhecimento prático muito grande. 

Também é importante aliar os estudos junto a prática, conhecer de administração, mas, acho 

que no caso do sapato, um dos pontos mais importantes e fundamentais é conhecer como se 

produz o sapato”. 

 

Empresa H:  
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Sim, eu e meu irmão temos curso superior e especialização. Isso sempre foi uma 

preocupação de nossos pais: aprender a prática dentro da empresa, sem esquecer a 

parte do conhecimento teórico. Eu fui buscar conhecimento na área comercial e meu 

irmão na área administrativa. Sempre procuramos algo teórico para trazer para dentro 

da empresa, para melhorar os processos dos setores. Também identificamos que 

precisávamos trazer alguém de fora para nos ajudar neste processo. 

 

IV) Pergunta: Qual o perfil ideal para um sucessor na empresa? 

 

Empresa A:  

 

O perfil ideal é sempre o que tem o melhor conhecimento técnico e administrativo da 

empresa, aquele sucessor que realmente trabalha para a empresa. A empresa pode ser 

familiar ou não, mas ela sobreviverá ou não dependendo da profissionalização de sua 

direção, pois empresa bem gerida dificilmente quebra. 

 

Empresa G: “Eu vejo assim: a indústria de calçados tem particularidades muito 

fortes, se a pessoa não entender de produto, mercado, desenvolvimento de produto, não vai dar 

certo, então ele precisa estar dentro da fábrica, não basta ter diploma nas maiores e melhores 

faculdades”. 

 

Empresa I:  

 

Na verdade, eu entendo que antes de fazer a sucessão de uma empresa, o fundador 

deve pensar antes em profissionalizar a empresa e depois pensar na sucessão. Será 

mais fácil implantar um processo de sucessão, pois na profissionalização trata-se 

também da sucessão: meu filho vai entrar na empresa não porque é meu filho mais 

sim porque ele é profissional. 

 

Empresa H: “Nunca pensamos em um perfil ideal. O que acreditamos e também 

meu pai sempre fez questão disto, é que, se nossa decisão fosse ficar na empresa, tínhamos que 

trabalhar dentro da produção, lá no chão de fábrica. Isto nos prepararia para conhecer de 

produto”. 

 

V) Pergunta: Quais foram os principais desafios pós-sucessão? 

 

Empresa A:  

 

Os maiores dos problemas foram as incompatibilidades na gestão, os problemas de 

relacionamentos entre os irmãos. Estes problemas vieram crescendo desde a infância 
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até quando eles se tornaram adultos, e isto atrapalhou enormemente a empresa. Outro 

ponto de muito problema foram as imposições colocadas pelo fundador no que diz 

respeito a quem iria o suceder. 

 

Empresa E:  

 

Acredito que seja a preparação dos sucessores. No nosso caso foi importantíssimo não 

só começar dentro da fábrica, mas ter trabalhado em outras empresas de calçados. Nós 

trouxemos muito das experiências de qualidade que aprendemos em outras empresas 

e implantamos na nossa, ou seja, foi uma construção, uma preparação até chegarmos 

onde estamos hoje, nosso pai nos ajudou muito na fase inicial. 

 

Empresa H:  

 

Nossos principais desafios foram em relação ao crescimento da empresa, pois ela 

tomou uma proporção muito grande e muito rápida. Diante disto, tínhamos certeza 

que precisávamos de ajuda externa. Este era nosso maior receio, trazer uma empresa 

que pensasse como a gente, que entendesse nossa cultura, mas que trouxesse 

conhecimento externo para nos ajudar a aprimorar cada vez mais nossos processos. 

 

Empresa C: “Hoje, nosso maior desafio é o mercado, pois está muito difícil para 

todo mundo. Meus filhos vão ter muitos problemas de gerir o negócio em um país onde não 

existe um norte, onde o futuro é incerto. Ser empresário neste cenário não é coisa para 

principiante não”. 

 

VI) Pergunta: Houve a necessidade de contratação de algum trabalho 

externo de orientação familiar? 

 

Empresa D:  

 

Não, meu pai nunca achou que isto fosse importante. Ele achava e eu também penso 

assim, que a gente nasce para determinada coisa, o que a gente faz é aprimorar, 

estudar, buscar conhecimento, mas a gente já tem uma aptidão. Meu pai nunca chegou 

e disse: “Você vai assumir o financeiro, o outro vai assumir a produção”, nós fomos 

assumindo naturalmente e não ficávamos brigando um com o outro. 

 

Empresa I:  

 

Sim, vieram várias assessorias para nos ajudar, mas como a parte que tinha a maioria 

das ações da empresa não pensava igual aos demais, ou seja, não achava que era 

importante ter uma empresa de fora para nos ajudar, qualquer mudança se tornava 

quase impossível. Você só faz alguma mudança se a pessoa que está à frente do 

negócio quiser mudar. 
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Empresa F:  

 

Meu pai chegou a chamar um consultor de calçados e um dos assuntos tratados era 

exatamente a sucessão familiar. Este consultor sugeriu que meu pai contratasse uma 

psicóloga para nos ajudar a resolver os problemas de relacionamento entre nós, pois 

estas diferenças estavam atrapalhando na empresa. 

 

Empresa H:  

 

Estamos trabalhando com uma consultoria externa. Esta empresa está nos ajudando 

na profissionalização, entendemos que precisamos melhorar nossos processos e 

depois pensar na transição da empresa. A criação de um conselho de Diretoria, 

formado pela família, foi muito importante, pois cada um coloca suas necessidades e 

suas expectativas, sempre pensando no futuro da empresa. 

 

 

6.6.2  Análise de conteúdo  

 

 

 Lodi (1998) ressalta a importância de que as empresas familiares estabeleçam 

diretrizes para a entrada da segunda e terceira gerações, como por exemplo o aprendizado 

profissional do sucessor em outras empresas e o início na empresa nos níveis de hierarquia mais 

baixos, do sucessor. 

 A longevidade das empresas familiares tem sido questionada por diversos 

autores, eis que a sobrevivência das empresas passa pela capacidade da família de administrar 

suas relações na firma e evitar que aspectos de ordem familiar influenciem negativamente em 

sua continuidade. O planejamento deve fazer parte da cultura da empresa, com o objetivo de 

perpetuar o empreendimento, evitando que a sucessão transcorra sem a devida preparação 

daqueles que possam dar continuidade à busca dos objetivos da empresa.  

 Conforme Cohn (1991), é relevante a implementação de uma estratégia de 

transferência de poder com criatividade e flexibilidade e, acima de tudo, comprometimento. 

Dessa forma, estabelecido que um dia o herdeiro assumirá o lugar do fundador, a transição 

poderá transcorrer com maior tranquilidade. Essa premissa é válida, inclusive, quando houver 

outros herdeiros fazendo parte da sociedade, já que esse é o quadro a partir da segunda e terceira 

gerações, quando a empresa recebe, em seu quadro societário, novos membros da família.  

 Dessa forma, a observação das respostas do presente tópico possibilitou a 

verificação de que, em sua grande maioria, há uma preparação dos sucessores para assumirem 

a gestão das empresas. Dentro desse grupo, cinco empresas responderam que, antes de 
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alcançarem cargos de liderança, os herdeiros sucessores passaram pela experiência do trabalho 

no setor de produção da empresa, “colocando a mão na massa” (sic). É uníssona a preocupação 

em possibilitar ao futuro gestor o conhecimento amplo e de todos os setores da empresa que irá 

assumir a liderança. 

 A análise das empresas que não estão mais em funcionamento permitiu a 

observação de que, em todas estas, não houve um planejamento para a sucessão, envolvendo a 

preparação para a saída do sucedido e a assunção dos sucessores à frente dos negócios. A 

ausência de uma preocupação com a perenidade da empresa e a continuidade da gestão nas 

mãos da família, geralmente, acaba refletindo no surgimento de conflitos e dificuldades no trato 

da empresa/família. Consequentemente, a empresa fica mais vulnerável ao colapso. 

 Ainda, três empresas afirmaram que o conhecimento teórico é tão importante 

quanto o prático, sendo que os herdeiros sucessores de tais organizações buscaram a 

incorporação de tal competência em cursos de graduação, cursos técnicos e MBA. Somente 

uma empresa (empresa A) afirmou que os herdeiros não tiveram um processo de aprendizado 

antes de ocuparem cargos de liderança, e, por conseguinte, relatou o surgimento de conflitos 

posteriores à sucessão em razão de divergências na gestão e problemas de relacionamento.  

 Em relação aos aspectos da empresa, a entrevista expôs um relevante ponto a ser 

trabalhado dentro das organizações: a ausência de planejamento estratégico. Ao todo, seis 

empresas afirmaram não fazer um planejamento estratégico e seguir apenas o mercado e as 

tendências do dia a dia. Essa postura revela uma maleabilidade prejudicial ao funcionamento 

das empresas, eis que, diante do cenário instável político e econômico, as organizações acabam 

seguindo o fluxo ditado pelo mercado e permanecem sem estabilidade e confiança de mercado.  

 Um planejamento estratégico concreto auxilia as empresas familiares a 

identificar se estas possuem a estrutura de capital adequada e acesso a um financiamento 

necessário para aproveitar oportunidades futuras, por exemplo (PwC, 2016). Conforme explica 

Paul Hannessy, líder da prática de Empresas Familiares, na PwC da Irlanda:  

 

É preciso haver um plano estratégico claro, que abranja todos os aspectos do 

negócio e que esteja explicitamente alinhado aos objetivos e planos de longo 

prazo da família. Isso deve começar com a visão e os valores: você precisa de 

uma visão compartilhada dos objetivos e valores acordados para orientar o 

processo de tomada de decisão necessário. Sem essas duas coisas, os 

processos de planejamento invariavelmente tropeçam (PwC, 2016, p. 17). 

 

 De fato, sabe-se que o planejamento estratégico está intimamente relacionado ao 

processo sucessório, já que é fundamental que neste se tenha clareza sobre os objetivos futuros, 
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tanto para o negócio, quanto para a família, sendo necessário, para tanto, saber quais as 

qualidades e habilidades que o novo líder precisará ter.  

Todas as decisões envolvidas nos processos devem ser revisadas e ajustadas à 

medida que as circunstâncias mudam e a estratégia corporativa evolui (PwC, 2016). Contudo, 

um planejamento estratégico sólido, racional e eficaz, é fundamental para que as empresas 

familiares consigam realizá-lo plenamente, viabilizando a perenidade e até mesmo o 

crescimento futuro. 

 

 

6.7  ANÁLISE GERAL 

 

 

Após a exposição das entrevistas e a análise detalhada acerca de cada categoria 

estabelecida, é importante empreender esforços para um exame global sobre a coleta de dados, 

de maneira a obter respostas para as hipóteses levantadas no início da pesquisa.  

Assim, apresenta-se, a seguir, um quadro comparativo entre as empresas 

entrevistadas, em que foram selecionados quesitos de cada categoria que pudessem ser aqui 

analisados de maneira elementar, ou seja, quando a resposta do entrevistado foi afirmativa para 

a pergunta feita, indicou-se no quadro com a letra “S”, quando a resposta do entrevistado foi 

negativa para a pergunta feira, indicou-se no quatro com a letra “N". 
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Quadro 3 – Quadro comparativo entre as empresas entrevistadas 

QUESITO 

                                                       

EMPRESA 

A B C D E F G H I 

Ano de fundação 1950 1998 1980 1960 2005 2014 1980 1990 1960 

Empresa em atividade N S S N S S S S N 

Envolvimento da família na 

gestão da empresa 
N S S S S S S S S 

Conflitos familiares dentro 

da empresa 
S N S S S S S S S 

Conflitos afetam o ambiente 

familiar 
S N N N S S N N S 

Poder decisório nas mãos da 

família 
S S S S S S S S N 

Empresa trabalha a sucessão N S N S N N S S S 

Planejamento para a saída do 

fundador 
N N N N N N N S N 

Diferença entre o estilo de 

liderança do fundador e 

sucessor 

N N N N S S S N N 

Tratamento diferenciado dos 

filhos em relação aos demais 

funcionários 

S N S N N N N S N 

Filhos trabalhando em outra 

empresa 
S N N S N N N S N 

Planejamento estratégico na 

empresa 
N N N N S N N N N 

Herdeiros ocupam cargos de 

liderança quando entram na 

empresa 

S N N N S N N N N 

Herdeiros passaram por 

setores inferiores antes de 

ocupar a liderança na 

empresa 

N S S S N N S S N 

Processo de qualificação 

para as novas gerações 
N S N N N S N S N 

Contratação de trabalho 

externo de orientação 

familiar 

N S N N S S N S S 

Fonte: adaptado pelo autor, 2018. 

 

 

Legenda 1: 

 Grupo de perguntas para compreender a trajetória das empresas familiares, desde sua fundação até o 

momento atual. 

 Grupo de perguntas para entender como foi o ingresso de familiares na empresa, qual o envolvimento 

destes na gestão empresarial e se existem conflitos internos entre eles. 

 Grupo de perguntas para entender como está o processo de sucessão e qual a forma de tratamento 

com os sucessores dentro da empresa. 
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 Grupo de perguntas para entender como os sucessores estão sendo preparados para tomarem frente 

do negócio da família e como foram as fases de desenvolvimento destes sucessores. 

Legenda 2: “S” foi utilizado para representar respostas “Sim”. 

                    “N” foi utilizado para representar respostas “Não”. 
 

A realização das entrevistas foi de relevante significado para o presente trabalho, 

eis que foi possível compreender os principais desafios que as empresas familiares da cidade 

de Franca/SP enfrentam, desde sua fundação, e em toda sua trajetória, em especial analisando 

o momento da sucessão. O contato pessoal com os entrevistados foi relevante para a análise de 

questões materiais como a organização da empresa, a composição da cultura organizacional, a 

maneira como a família se sustenta no âmbito empresarial. Essa proximidade permitiu 

encontrar, em cada entrevistado, uma particularidade especial que se reflete no contexto global 

da empresa. 

De início, verifica-se que a maioria das empresas entrevistadas foram fundadas 

por volta de 1950, ano que marca o início do processo de consolidação da indústria na cidade 

de Franca/SP. Assim, considerando que, entre a data de estabelecimento do parque industrial 

de Franca/SP e o ano de realização da entrevista, tem-se apenas 68 anos, aproximadamente, é 

justificável o fato de que as empresas ativas têm em seu comando pessoas da primeira ou da 

segunda geração da família. 

Logo, foi expressiva a constatação de que as maiorias das empresas entrevistadas 

se encontravam na fase da sociedade entre irmãos, tratando-se do eixo da propriedade, com a 

segunda geração no controle acionário e efetivo da empresa. Tendo em vista que a região de 

Franca/SP, de fato, só começou a se desenvolver depois de 1950, é possível afirmar que as 

empresas familiares do polo calçadista de Franca/SP, sob a ótica do eixo da empresa, são 

organizações tenras, ainda em estágio inicial, sob a administração da segunda geração. 

Considerando essa característica, é interessante fazer uma segunda observação 

no que tange ao “Sistema dos três eixos”, especificamente, em relação ao eixo da família. A 

partir das entrevistas, observou-se que grande parte das empresas vive a fase da entrada dos 

filhos na organização, eis que estes estão ingressando na empresa, mas ainda não têm poder de 

decisão exclusivo nas mãos. No mais, foi considerável a existência de empresas com o controle 

ainda consolidado nas mãos do fundador, sendo que os filhos exercem uma participação 

simbólica, sem assumir uma autoridade significativa dentro da organização. Menos expressiva 

foi a verificação de empresas que já atingiram a fase da passagem do bastão, a partir da morte 

do fundador, com a transferência na liderança da família de uma geração a outra, bem como da 

fase do trabalho conjunto, com a cooperação entre fundador e seus filhos, trabalhando a gestão 
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da empresa entre as gerações.  

Em relação aos entrevistados, foi possível colher algumas das principais 

características dos fundadores, dentre as quais destacam-se a aspiração em realizar algo próprio, 

eis que são pessoas que se mostram dispostos ao risco empresarial, são autoconfiantes e 

decididos, com ideias definidas e caráter centralizador.  

No que tange aos desafios enfrentados dentro das empresas familiares, foi 

perceptível que o despreparo dos sucessores é o principal fator para o fracasso da organização. 

Este despreparo pode se dar tanto por uma falha do próprio sucessor, que não se interessa pelos 

negócios da família, quanto do sucedido, que não insere, de maneira efetiva, sua prole na 

gerência da empresa, permanecendo centralizando o poder em suas mãos. 

No mais, é relevante mencionar que a grande maioria das respostas aos quesitos 

relacionados às dificuldades enfrentadas na gestão das empresas familiares apontou para a 

nítida a percepção de que a situação política do país, com diversos escândalos de corrupção, 

desvios de dinheiro público e falta de investimento em setores básicos, afeta diretamente os 

negócios da empresa. 

A análise das entrevistas realizadas com as empresas que se mantêm ativas por 

um período mais longo levou a certas conclusões. Dentre elas, verifica-se que a boa gestão do 

fundador é fundamental para o preparo dos filhos, bem como a comunicação permanente entre 

as gerações, facilitando uma troca de experiências e vivências entre sucessor e sucedido, 

propiciam um ambiente com poucos conflitos. 

O processo sucessório é realizado, no geral, de maneira precária, sem uma 

preparação efetiva e um cuidado prévio. A sucessão ocorre de maneira natural, lenta e 

gradualmente, com pouco ou nenhum auxílio profissional externo. A percepção que se tem é 

de que o comando das empresas só foi passado definitivamente aos sucessores diante da morte 

ou da idade avançada do fundador. 

Esse, quiçá, seja o principal desafio encontrado para que as empresas alcancem 

a perenidade em todas as empresas entrevistadas que não estão mais em atividade, verificou-se 

que não houve um planejamento para a sucessão, envolvendo a preparação para a saída do 

sucedido e a assunção dos sucessores à frente dos negócios. A ausência de uma preocupação 

com a continuidade da empresa e da gestão nas mãos da família, geralmente, acaba refletindo 

no surgimento de conflitos e dificuldades no trato da empresa/família. Consequentemente, a 

empresa fica mais vulnerável ao colapso. 

O polo industrial de Franca/SP é composto, principalmente, por organizações 

empresariais originárias dessa cidade, demonstrando o espírito empreendedor dos munícipes, 
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carregado historicamente junto ao desenvolvimento da cidade. Através das informações 

coletadas, restou evidenciado que o desenvolvimento das indústrias de calçado de gestão 

familiar impulsionou o crescimento da cidade, uma vez que tais organizações, por 

representarem a maioria das empresas locais, desempenham funções sociais importantes na vida 

das pessoas, seja pela utilização da mão de obra local, seja pelo retorno financeiro que tais 

empresas possibilitam, garantindo a movimentação de capital na região de Franca/SP, e, 

consequentemente, favorecendo a melhora na qualidade de vida da população.  

A massiva presença da cultura familiar, nas empresas da cidade de Franca/SP, 

revela a maior preocupação que os gestores devem têm sobre a responsabilidade social. É 

necessário fortalecer o debate dentro das empresas, e destas com o Poder Público, de maneira 

a empreender esforços para contribuírem com o desenvolvimento da organização e da sociedade 

em geral. O duo empresa/sociedade requer planejamento e integração para o engajamento da 

organização no movimento produtivo da região, proporcionando o crescimento econômico 

desta, com vistas a atingir a perenidade, e o desenvolvimento social, cultural e político da 

comunidade.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O presente estudo, que abrangeu a sucessão familiar e a consequente perenidade 

da família na direção da empresa, objetivou analisar, no geral, como se dá a gestão dessas 

organizações no Brasil, e, especificamente, no contexto da cidade de Franca/SP. Além disso, 

foram analisados os principais desafios enfrentados por estas empresas para a promoção do 

desenvolvimento da região onde se encontram. 

A investigação trouxe reflexões relevantes acerca do processo sucessório e de 

gestão das empresas de caráter familiar, sendo que estes dois fatores interferem diretamente no 

ciclo de vida das organizações e no cotidiano das pessoas da região. A importância do estudo 

se torna evidente, se consideramos o número de empresas mundiais de caráter familiar que 

alcançaram o sucesso. Por outro lado, optou-se pela cidade de Franca/SP, como foco da 

investigação realizada, eis que se trata do segundo maior polo produtor e exportador de calçados 

do estado de São Paulo, sendo que a maioria das empresas da cidade possui gestão familiar. 

Logo, inegável a influência de tais empresas para o desenvolvimento da região. 

Algumas dessas empresas são a fonte de subsistência de famílias, eis que 

empregam mão de obra de baixa escolaridade e qualificada, promovem a geração de renda na 

região, além de representarem a construção do patrimônio pessoal dos herdeiros e de toda a 

família envolvida na gestão da organização. No mais, as empresas familiares promovem uma 

forte interação com a sociedade regional, uma vez que o local onde essas empresas se instalam 

é influenciado pelas tecnologias e modelos de sustentabilidade que empregam, constituindo 

uma fonte de crescimento para toda a região. 

A cidade de Franca/SP desenvolveu, ao lado da indústria de calçados, a 

fabricação de componentes, como solados, cintos, couro, máquinas, equipamentos e insumos 

para a produção de calçados. Apesar da produção local ter se diversificado, de certo modo, o 

que se verifica, como destaque e predominância na produção, é o mercado de sapatos. Assim, 

a indústria da cidade permaneceu centralizada em uma única atividade, sem diversificar sua 

fonte econômica, o que trouxe certos infortúnios para a região: em dezembro de 2018, 

Franca/SP registrou o menor número de pessoas empregadas no setor, desde 2000; sendo que o 

desemprego na cidade, no geral, continua subindo. 

A indústria de Franca/SP começou a se consolidar por volta de 1950, sendo que 

a maioria das empresas familiares entrevistadas foi fundada a partir dessa época, o que faz com 
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que estas tenham pouca idade e, consequentemente, apresentem em sua gestão pessoas da 

primeira ou da segunda geração da família. Logo, analisando as empresas ,sob a perspectiva 

dos três eixos, conforme elaborado por Gersick et al. (1997), grande parte das empresas 

entrevistadas se encontra na fase da sociedade entre irmãos, está em estágio inicial e vivendo a 

fase da entrada dos filhos na organização. 

É expressiva a existência de empresas com o comando consolidado nas mãos do 

fundador, sendo que os filhos exercem uma participação mais simbólica, sem assumir uma 

autoridade significativa dentro da organização. Confirmou-se, assim, características marcantes 

dos fundadores: são pessoas de origem simples, com forte dedicação ao trabalho, pelo que 

raramente planejam sua saída da empresa. 

Considerando que é baixa a incidência de um planejamento sucessório nas 

empresas familiares da região, verificou-se que um dos principais desafios que tais 

organizações enfrentam é o despreparo dos sucessores, implicando-lhes certas dificuldades para 

se manterem. O processo sucessório ocorre, no geral, de maneira precária, somente a partir da 

morte do fundador, sem uma preparação efetiva do sucessor ou auxílio profissional externo à 

empresa. No mais, a atual situação econômica e política do país acaba por afetar os negócios 

das empresas, sendo este um fator relevante para a recessão enfrentada pela cidade atualmente. 

Partindo para a análise dos pontos positivos, que favorecem o desenvolvimento 

local e a perenidade das empresas familiares, observou-se que a boa gestão do fundador é 

fundamental para o preparo dos filhos, bem como a comunicação permanente entre as gerações, 

facilitando uma troca de experiências e vivências entre sucessor e sucedido, o que acaba 

propiciando um ambiente com poucos conflitos internos. 

Portanto, o estudo dos casos práticos, realizados na presente dissertação, 

permitiu observar que sob a ótica do desenvolvimento, analisado de forma ampla, a cidade de 

Franca/SP, composta, em sua grande maioria, por empresas familiares, representa um valoroso 

polo produtor de calçados para o país, mas que ainda tem muito a progredir. Franca/SP construiu 

sua identidade sobre a indústria do calçado e, assim sendo, deve haver essa coesão para o 

processo de desenvolvimento local, a partir da construção coletiva, com a participação dos 

moradores da região nas decisões e propostas para políticas de crescimento. 

É fundamental a promoção de políticas públicas que possibilitem a comunicação 

entre a prosperidade econômica e a promoção da dignidade do homem. Ao lado de políticas 

sociais que visem o desenvolvimento com autonomia da população regional, é imprescindível 

a realização de projetos econômicos que atraiam investimentos para a cidade, contemplando as 

necessidades da economia local, diversificando o setor e fortalecendo a produção das 
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mercadorias de destaque na região, como é o setor calçadista. 

Entre as ações que podem ser promovidas pelas empresas familiares para a 

promoção do desenvolvimento regional estão: o incentivo à formação e à qualificação de seus 

profissionais, através da promoção de cursos de especialização e/ou estímulo a participação dos 

funcionários nestes cursos, qualificando a mão de obra da organização; a participação em feiras 

para exposição dos produtos e serviços; a percepção e a valorização de empresas e fornecedores 

locais ou da região; e a participação em programas sociais de entidades.  

No mais, restou incontestável a importância das empresas familiares no contexto 

geral do Brasil, exercendo um papel de destaque na economia nacional e internacional. No 

Brasil, o modelo de gestão empresarial familiar foi muito influenciado pelos imigrantes que 

aqui aportaram no período colonial, eis que os primeiros empreendedores, fundadores das 

organizações, incorporavam em seus negócios os irmãos, primos, filhos e agregados, baseando 

seu gerenciamento na confiança mútua fundamentada pelo vínculo comum, de lealdade e 

submissão. 

Observou-se que o desenvolvimento e a expansão das empresas familiares, no 

Brasil, se deram em razão da situação política e econômica do país nos últimos sessenta anos. 

Durante as décadas de 30, 40 e 50 verificou-se uma forte presença do Estado na economia, com 

a estrutura mais fechada e pouca concorrência de mercados internacionais, com subsídios e 

proteção alfandegária, favorecendo a criação de muitas empresas de caráter familiar. 

Conclui-se que a origem da empresa familiar passa, basicamente, pela instituição 

da família. Assim, é fundamental que, no estudo das organizações de gestão familiar, analisem-

se as relações familiares, as transformações ocorridas no âmbito da família e a forma como 

essas mudanças interferem na empresa. 

Transpondo-se a reflexão para o campo das empresas familiares, não resta 

dúvida quanto à necessidade de um enfoque ampliado do fenômeno, que considere as novas 

possibilidades de arranjos familiares, já existentes em organizações. Essa discussão é 

necessária, pois as representações sociais sobre família, no ambiente de negócios, 

principalmente para a empresa familiar, estão ainda muito relacionadas à lógica da família 

patriarcal, sendo que esta representa atualmente uma pequena parte das estruturas familiares. 

Sendo assim, é necessário que pesquisas adicionais sejam realizadas, destacando as 

transformações familiares e os novos arranjos organizacionais familiares dela decorrentes. 

Importante mencionar que o conceito de empresa familiar ainda permanece 

sendo muito discutido, muito em função da pluralidade de entendimentos e concepções acerca 

dos institutos que a compõe: a família e a empresa. Apesar da dificuldade conceitual, para o 



112 
 

 

presente estudo, tomou-se por empresa familiar aquela que, de maneira geral, engloba empresas 

administradas há, pelo menos, duas gerações de uma mesma família, e também aquelas que 

mantenham membros da família na administração. 

Analisando a empresa familiar como um organismo, tem-se que esta se sustenta 

na coexistência de três eixos independentes e sobrepostos: a propriedade, a família e a gestão. 

Esses três sistemas são fortemente influenciados pelo transcorrer do tempo e, 

consequentemente, pelas alterações organizacionais associadas às mudanças na empresa, na 

família e na distribuição da propriedade. 

Dentre essas mudanças, destaca-se o processo sucessório, ou seja, a mudança de 

gerações no comando da empresa, envolvendo mudanças na estrutura e funcionamento da 

organização, que, inevitavelmente, afetam os elementos culturais desta. A sucessão é um 

momento crítico enfrentado pelas empresas familiares ao avançarem pelos diversos estágios do 

seu ciclo de vida, sendo constatado pelas estatísticas que de cada 100 empresas familiares 

fundadas no Brasil e no mundo, apenas 30 sobrevivem à segunda geração, 15 à terceira geração 

e 4 à quarta geração (GENTIL apud MOREIRA JÚNIOR; BORTOLI NETO, 2007). 

Para um bom desenrolar do processo sucessório, é preciso definir os objetivos 

da empresa, ou seja, se se pretende manter a empresa nas mãos da família, ou passá-la a 

terceiros. Definida essa questão e a manutenção da empresa em seu caráter familiar, é preciso 

que o fundador inicie o trabalho de treinamento e seleção do sucessor. Escolhido o sucessor, 

tem-se a delegação do poder, que deve ocorrer de maneira gradual. Durante esse processo, 

espera-se que o sucedido seja capaz de administrar os conflitos familiares e internos da empresa 

que irão surgir, objetivando a manutenção da união e integração da empresa familiar. 

Existem muitos fatores que impactam diretamente no processo sucessório de 

uma empresa familiar: as diferentes formas de pensamento dentro da família, os conflitos entre 

os familiares, as dificuldades em aceitar novas ideias e até mesmo a forma como foi dividido o 

patrimônio da empresa. Portanto, essa transferência do poder, que ocorre no processo 

sucessório, e seu consequente êxito dependem da maneira como o fundador e/ou o sucedido (no 

caso das próximas gerações) prepararam a família e os sucessores para assumir a gestão dos 

negócios, de forma a manter o equilíbrio e a harmonia entre os interesses da empresa e da 

família. 

Outras maneiras de se reduzir conflitos no momento da sucessão e aumentar as 

chances de sobrevivência das empresas familiares, são o planejamento sucessório e o preparo 

de todos os envolvidos no processo. Os conflitos durante a sucessão ocorrem devido: falta de 

planejamento pelos empresários; a dificuldade do sucedido em enfrentar a transferência do 
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poder; as divergências entre o sucessor e o sucedido; e ao despreparo dos sucessores para o 

negócio. Além disso, interferem também no processo, problemas familiares e a resistência e a 

insegurança dos funcionários às mudanças. 

Considerando que o processo sucessório acarreta o surgimento de novas 

lideranças, que, por sua vez, possuem padrões simbólicos distintos daqueles do fundador, 

verifica-se, concomitantemente à sucessão, a inserção de uma nova cultura organizacional na 

empresa. A cultura organizacional compreende as experiências, os valores e compreensões que 

são aprendidos, compartilhados e transmitidos dentro do ambiente da organização. 

Nesse sentido, é evidente que o principal meio propulsor da mudança 

organizacional em uma empresa é o processo sucessório. A mudança organizacional é 

observada, também, na profissionalização da empresa, quando ocorre a passagem da 

organização para profissionais, que passarão a utilizar métodos administrativos mais racionais 

e modernos. Contudo, é necessário, dentro do contexto da organização, entender a real 

necessidade de mudanças e o que precisa ser alterado, propiciando mais confiança às pessoas 

envolvidas no processo.  

A compreensão da empresa familiar abrange o entendimento do papel de cada 

indivíduo da família e de seus funcionários, analisando a forma como contribuem para a 

evolução da gestão e do patrimônio. Uma boa gestão a ser exercida pelo fundador inclui a 

qualificação contínua e permanente da família e da empresa, sendo que esse modelo será 

transmitido às futuras gerações, que terão o importante papel de cultivar e manter essa tradição 

da mudança. Essa estrutura propicia uma comunicação intergeracional positiva na empresa, que 

a torna capaz de explorar as características mais benéficas de cada geração, contribuindo para 

a perpetuação da família na empresa. 

A perenidade da empresa familiar, decorrente de um processo sucessório 

adequadamente planejado, é um fator relevante, também, para o desenvolvimento regional, 

devido a importância que estas empresas exercem na cidade e na região onde estão instaladas. 

Abordar o tema da empresa familiar não comporta uma conclusão, uma vez que 

o tema é inesgotável e não cabe em uma ciência exata. Trata-se de uma experiência a ser 

compreendida e analisada conforme o transcorrer dos anos e dos fatos, considerando a 

complexidade do ser humano e a permanente transformação de seu comportamento. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTAS 

 

 

1 Grupo de perguntas para compreender a trajetória das empresas familiares 

entrevistadas, desde sua fundação até o momento atual.  

1.1  Quais foram os motivos para a criação da empresa? 

1.2 - Comente um pouco sobre a empresa, desde a abertura até o momento em que se encontra. 

1.3 - Quais foram as maiores dificuldades e os principais desafios da sua empresa para chegar 

onde está?  

 

 

2 Grupo de perguntas para entender como foi o ingresso de familiares na empresa, qual 

o envolvimento destes na gestão empresarial e se existem conflitos internos entre eles.  

2.1 - Qual é o envolvimento da família na gestão da empresa? 

2.2 - Como ocorreu o ingresso dos filhos na empresa? E de outros familiares? 

2.3 - Existem conflitos familiares dentro da empresa? 

2.4 - Como estes conflitos são tratados dentro da empresa? 

2.5 - Estes conflitos afetam o ambiente familiar? 

2.6 - Atualmente, o poder decisório está nas mãos de algum componente da família? 

 

 

3 Grupo de perguntas para entender como está o processo de sucessão. 

3.1 - A empresa tem pensado e trabalhado no processo de sucessão? 

3.2 - Quais são as preocupações do fundador quanto ao processo sucessório? 

3.3 - Existe algum planejamento para a saída do fundador? 

3.4 - Há uma diferença entre o estilo de liderança do fundador em relação ao sucessor? 

3.5 - Os filhos têm tratamento diferenciado em relação aos demais funcionários? 

3.6 - Seguem as regras dentro da empresa? 

3.7 - Qual foi o critério para a escolha do sucessor? 

3.8 - Existe algum filho trabalhando em outra empresa? 

  

4 Grupo de perguntas para entender como os sucessores estão sendo preparados para 

tomarem frente do negócio da família. 
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4.1 - Existe um planejamento estratégico na empresa? 

4.2 - Os herdeiros ocupam cargos de liderança quando entram na empresa ou passam por um 

processo de aprendizagem em todas as áreas da organização. 

4.3 - Existe um processo de qualificação para as novas gerações dentro da empresa? 

4.4 - Qual o perfil ideal para um sucessor na empresa? 

4.5 - Quais foram os principais desafios pós-sucessão? 

4.6 - Houve a necessidade de contratação de algum trabalho externo de orientação familiar? 


