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RESUMO 

 

As empresas familiares são muito importantes para o município de Tapejara, por este motivo, 

a importância de um planejamento da sucessão para a continuidade das organizações. O 

momento da sucessão deve ser planejado com antecedência, contudo ser profissional, para 

que os resultados possam ocorrer com relação ao esperado. O objetivo deste trabalho é: 

Identificar em que medida os empresários tapejarenses, do ramo industrial, estão preparando 

os seus sucessores. Para tanto, se realizou uma pesquisa bibliográfica para conhecimento do 

assunto e após, elaborado entrevistas semi-estruturadas, para posterior coleta de dados com os 

empresários da cidade de Tapejara, os quais foram escolhidos com base na subdivisão do 

SEBRAE, onde foram elencadas as grandes empresas do município. Identificou-se que, as 

empresas pesquisadas não possuem um sucessor definido, mas em sua maioria os filhos dos 

gestores estão trabalhando dentro da empresa treinando para em um futuro assumir o lugar de 

seu pai. 
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1 INTRODUÇÃO 

A gestão empresarial é aplicada na empresa para que esta tenha maior sucesso, 

melhore a competitividade e a produtividade do negócio. Para que esta gestão alcance bons 

resultados ela deve corrigir problemas e ter uma visão no futuro atuando de forma preventiva, 

e agindo no planejamento e soluções planejadas. 

As empresas, de uma forma geral, têm sua gestão atrelada a uma ou mais pessoas. 

Quanto mais tempo de mercado uma empresa tem, mais se torna relevante pensar em 

processos de sucessão.  

Sucessão é um processo em que as empresas em algum momento de sua trajetória 

terão que passar. Para as empresas privadas isso acontece entre acionistas ou sócios, nas 

empresas familiares este processo acontece entre a família, normalmente de Pai pra Filho, ou 

para algum outro herdeiro. A sucessão é a transferência das responsabilidades do presidente 

da empresa para outras pessoas que a partir daquele momento passa a responder pelo negócio 

familiar ou privado. 

 

 

1.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

Tapejara é o 8° município que mais cresce no estado do Rio Grande do Sul, este 

crescimento se dá, acredita-se, por ser uma cidade com várias indústrias. Estas indústrias em 

sua maioria são familiares, que necessitam de sucessores em algum momento. As indústrias 

da cidade geram vários empregos, muitas famílias dependem delas, o prejuízo social se 

houver a falência de uma delas é muito grande, e isso torna ainda mais importante um 

processo de sucessão muito bem estruturado e pensado dentro destas empresas. 

Como os empresários tapejarenses do ramo industrial estão preparando seus 

sucessores? 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

Identificar em que medida os empresários tapejarenses do ramo industrial estão 

preparando seus sucessores. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

O presente trabalho buscou identificar: 

 Identificar em que momento os empresários começam buscar em sua empresa, família 

ou acionistas por alguém que ira substituí-lo; 

 Identificar como se da o processo de treinamento deste novo sucessor; 

 Identificar quais são seus maiores medos em deixar a presidência da empresa 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

O tema sucessão é um tema relevante e que se justifica por tudo que nele está 

envolvido, neste processo se desenvolve um novo modelo de administração dentro do 

negócio, um novo modelo de liderança, e até mesmo novos temores dentro de uma empresa 

que até então estava estruturada e promovendo seus resultados de forma satisfatória. Todos os 

gestores ou presidentes de alguma empresa, em algum momento de sua carreira profissional, 

deverão passar pelo processo de escolha de seu sucessor. Em muitos casos a má escolha deste 

profissional poderá acarretar em prejuízos ou danos muitas vezes irreversíveis para a empresa. 

Por este motivo o cuidado a ser tomado na escolha é de extrema importância. 

Os gestores devem saber ou ao menos prever, quem irá substituí-lo, quais as 

qualidades e principalmente quais os defeitos deste substituto, para poder prepará-lo e orientá-

lo da melhor forma para que ele possa conduzir a empresa para um futuro promissor e que os 

negócios continuem a dar certo. Muitos Diretores ou presidentes não pensam em seus 

substitutos, ou pensam quando já estão no momento de sua aposentadoria. Muitas vezes é 

tarde demais para pensar em sucessão, pois não sobra tempo hábil para o treinamento e 

preparo deste substituto e é nestas horas que a escolha é feita de forma precipitada e, na 

maioria das vezes, de forma errada, escolhendo uma pessoa que não tem preparo para o cargo. 

A escolha de um sucessor deve partir da presidência da empresa. Quando esta 

escolha é feita de forma correta e o sucessor sabe de suas responsabilidades e está 

comprometido com a empresa o processo tem tudo para dar certo. Porém, o gestor que está 

deixando o seu posto deverá agir de forma transparente e habilidosa no jeito de passar as 

diretrizes e particularidades da empresa. 

O processo de sucessão é um desafio tanto para quem está saindo - que muitas vezes 

não sabe ou não percebe o momento que isso deve ocorrer, como para o seu sucessor que, 

pela inexperiência, pode se equivocar em alguns pontos estratégicos na empresa é por estes 



13 

 

 

motivos que o sucessor deve estar comprometido e gostar tanto da empresa que está 

trabalhando quanto do trabalho ou a função que exerce.  

O estudo se justifica porque as pessoas precisam conhecer e necessitam de 

informações a respeito deste assunto tão delicado e necessário para as empresas. Os gestores, 

quando se depararem com o momento de escolherem os seus sucessores, vãos necessitar de 

informações claras e que estejam disponíveis. Somente pelo fato de alguém estar levantando 

este tema no município acredita-se que os gestores já comecem a pensar de forma diferente e 

iniciem a preparação de seus sucessores. 

A sucessão nas empresas pode se refletir na permanência da empresa no mercado, 

impactando no desenvolvimento econômico social da localidade em que ela está inserida. 

Nossa cidade é considerada uma cidade de pessoas empreendedoras e por este fato um 

município gerador de muito emprego e renda. Por este motivo, os gestores das empresas 

inseridas no município devem pensar e preparar seus sucessores, pois se neste momento este 

processo for falho, isto poderá acarretar na falência da empresa, ou na diminuição dos 

empregos e renda no município. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 GESTÃO EMPRESARIAL 

As organizações não são responsáveis por proteger apenas seus acionistas, mas 

também os interesses de todos aqueles que com ela interagem e que são por ela afetados. A 

relação e a responsabilidade direta dos administradores das empresas na questão de 

sobrevivência desta instituição são muito importantes, pois eles devem ter a noção de que algo 

muito amplo está em suas mãos, e uma decisão mal estruturada e tomada equivocadamente 

poderá afetar a vida do negócio, e o sucesso de todos que nela estão envolvidos. 

 

2.1.1 Cultura Organizacional 

Um dos aspectos mais importantes que provoca diferença nas instituições é a cultura 

organizacional de cada uma das empresas. A cultura organizacional refere-se ao modo de 

como as coisas são feitas, em cada empresa, toda instituição tem uma forma única de 

administrar, de conduzir o seu negócio. Segundo Curvello (2012, p. 29): 

 
O conceito de cultura pode ser captado a partir de duas linhas teóricas 

básicas. Na primeira, é concebido como sistema de idéias no qual os campos sociais 

e culturais são distintos, mas inter-relacionados. Na segunda, é tido como sistema 

sociocultural, e a cultura é percebida como componente de um sistema social, 

manifestada em comportamentos e produtos de comportamentos. 

 

A cultura organizacional é um conjunto de ações fundamentais que estruturam os 

comportamentos da gestão da empresa; é fruto de uma longa experiência, resultado de um 

longo processo de aprendizagem. Não se pode dizer que, os comportamentos individuais, há 

lógicas de ação profundamente enraizadas no “subconsciente” da empresa e, ao mesmo 

tempo, promover métodos mais ou menos fiáveis de transformação. 

A cultura está vinculada à existência de um grupo de acionistas, que compartilha 

uma mesma língua, durante certo período de tempo, criando formas de, pensar e decidir que 

tenham dado certo a ponto de serem institucionalizados em procedimentos padrões, 

“costumes”, e pressupostos não declarados que guiam os comportamentos das pessoas que 

fazem parte da empresa. 

As organizações, não deixam de ser pessoas que se organizam, para realizarem algo 

(produtos e/ou serviços) que não poderiam fazer sozinhas, compartilhando tempo e espaço 

comuns, criando processos de convivência mútua para atingirem seus objetivos, construindo 
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também culturas. Há três principais perspectivas pelas quais se podem entender a cultura 

organizacional de integração, de diferenciação e de fragmentação. 

Em empresas novas, onde os fundadores ainda atuam e seus valores são ainda muito 

presentes, funcionando como uma verdadeira ferramenta de trabalho no cotidiano para fazer 

as coisas acontecerem, não há espaço para lutas de poder, uma vez que a organização ainda se 

encontra em busca de identidade. À medida que a empresa passa a ser administrada por 

gerações posteriores ou se encontra totalmente profissionalizada, em uma fase madura, podem 

aparecer sub-culturas (por critérios de identidade, local onde a empresa está inserida, 

formação superior ou outros) e rupturas, havendo necessidade das lideranças decidirem o que 

preservar e/ou mudar de forma a continuar garantindo a sobrevivência da organização. 

A cultura organizacional esta diretamente ligada a como os acionistas dirigem a 

empresa, é um retrato destes gestores, esta cultura se relaciona a forma de liderar, a forma de 

como a empresa foi criada e se desenvolveu normalmente em uma empresa familiar, esta 

cultura é mais solidaria, fazendo com que as pessoas que nestas organizações estão inseridas 

se sintam a vontade para trabalhar, os acionistas priorizam o bem estar de seus colaboradores 

e em paralelo a isso fazem com que a empresa cresça e dê certo. 

Os autores Mota; Caldas (2006, p. 18), dizem que: 

 
Toda a sociedade, em maior ou menor medida, filtra e adiciona seu 

próprio “tempero” a idéias e tecnologias globalizantes, criando suas próprias 

versões. Por sua vez, organizações também refiltram e retemperam essas idéias, 

costumes e valores, globalizados, mas já nacionalizados, a sua própria maneira.  

 

A cultura de uma empresa será sempre diferente da cultura da sociedade, porém, muito 

semelhante à cultura de outra empresa. A cultura das empresas normalmente está muito ligada 

a um fator muito impotente, que é a cultura nacional onde esta organização esta inserida. A 

cultura nacional como, por exemplo: os costumes, as crenças, os valores estão diretamente 

ligados a cultura organizacional, pois costume se dá através das pessoas que estão inseridas 

nesta organização. 

 

2.1.2 Modelos Emergentes De Gestão Empresarial 

No processo de gestão empresarial podem-se citar alguns tipos de administração, que 

serão citados abaixo: 
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2.1.2.1 Administração Holística 

Nas últimas décadas novos modelos são apresentados como alternativas para a 

administração de empresas em um mundo cada vez mais complexo e globalizado e sobre 

influencias de mudanças radicais, promovidas pelo desenvolvimento das pessoas e das 

organizações. 

Essas transformações têm promovido uma mudança na forma de se pensar e realizar 

as atividades nas empresas, redefinindo a forma de sobrevivência e competição de mercado. 

Como coloca Las Casas (1999, P. 15): 

 
A administração compreende a organização em estado de mutação 

continua por entender que as transformações são essenciais à reinvenção das 

empresas. A administração holística, por se tratar de uma mutação, permite que 

empresas de qualquer parte possam desfrutar do que há de mais eficaz em termos 

administrativos. 

 

Este mesmo autor ainda destaca alguns pontos que caracterizam a reinvenção das 

empresas, no seu ponto administrativo e de gestão. (LAS CASAS; 1999): 

 Clima favorável para realização pessoal possibilita melhor capacitação profissional; 

 Mudanças no papel gerencial de supervisor para um estimulador de potencial humano; 

 Sistemas de remuneração atuando como formas de recompensar o desempenho e a 

inovação; 

 Passagem do estilo de gestão autoritária, hierarquizado para a administração em rede; 

 Desenvolvendo nas organizações os conceitos de intra-empreendedores ou 

empreendedores internos; 

 A qualidade sendo considerada como ponto fundamental; 

 A velocidade como que as informações ocorrem leva as organizações, a gerência e os 

funcionários a se atualizarem com mais frequência e de forma mais eficaz; 

 As empresas para serem competitivas neste novo mundo precisam tornar-se cada vez 

mais inovadoras, desenvolver espírito de equipe e mobilidade; 

 As empresas inovadoras deslocam seu interesse da infra-estrutura para a qualidade de 

vida; 

 Estreito relacionamento com o cliente, que permite ampliar a diferenciação e o valor 

agregado; 

 Aplicação de tecnologias; 

 Sistemas flexíveis; 

 Estímulos a alianças estratégicas. 
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Para Las Casas (1999), as organizações de caráter holístico tornam-se instituições 

promotoras de alianças estratégicas enquanto mecanismos relevantes para fazer frente aos 

novos desafios promovidos pela globalização.  

 

2.1.2.2 Reengenharia 

A reengenharia é entendida como uma intervenção promovida pela administração de 

uma organização visando à transformação organizacional, que em conformidade com seus 

objetivos estratégicos vai resultar em uma melhora de seus indicadores. A reengenharia em 

outras palavras é uma reestruturação organizacional, pois as transformações por ela sugeridas 

devem incidir em todas as camadas da organização. 

Las Casas (1999) coloca que a reengenharia trará drásticas mudanças nas 

organizações, por acreditar na inadequação das técnicas vigentes nas organizações por serem 

velhas e obsoletas.  

O autor ainda afirma que, a reengenharia impressionou as principais lideranças do 

mundo gerencial ao afirmar que, o grande problema empresarial é que estamos caminhando 

para o século XXI com empresas projetadas no século XIX para funcionarem no século XX. 

Las Casas (1999, p. 18) afirma que: 

 
A reengenharia empresarial é o repensar fundamental e a reestruturação 

radical dos processos empresariais que visam alcançar drásticas melhorias nos 

indicadores de desempenho, tais como, custos, qualidade, atendimento e qualidade. 

 

Para este mesmo autor este processo significa começar novamente, uma espécie de 

recriação dos sistemas administrativos das organizações. A reengenharia se resume em quatro 

palavras chave, que resumem os seus princípios básicos: 

 Fundamental: as empresas precisam buscar o porquê das motivações de serem 

realizadas certas atividades da forma como elas vêm sendo realizadas até o presente 

momento; 

 Radical: redefinir radicalmente todas as estruturas e procedimentos realizados pela 

organização, com o propósito de recriá-la com vistas à reinvenção da empresa; 

 Drástica: o principal objetivo ao adotar-se este método é a proposição de melhorias. As 

mudanças não podem ser superficiais que promovam pequenos saltos ou saltos discretos. 

Estas melhorias demandam a destruição do antigo e a promoção de algo novo; 



18 

 

 

 Processos: a profunda especialização dos processos deu origem ao trabalho 

extremamente especializado. A reengenharia propõe que várias tarefas sejam recombinadas de 

modo a formar um todo coerente de atividades. 

A reorientação das tarefas para os processos torna-se uma peça fundamental para a 

realização da reengenharia nas empresas. Vários serviços são recombinados para uma 

atividade tornando assim o trabalho mais organizado e de melhor rendimento, tanto para 

produção quanto para qualidade e custos. 

Este processo é conhecido por várias características que são citadas por (LAS 

CASAS, 1999). 

 Serviços recombinados para uma atividade 

 Trabalhadores tomando decisões 

 Maior autonomia na realização das atividades do dia a dia 

 Processos com várias formas de serem feitos 

 Visão de um todo no trabalho 

 Diminuição das verificações, das tarefas executadas 

 Redução da contradição de dados 

 Trabalho multidimensional 

 Enfoque na educação e informação 

 Relevância nos resultados 

 Papel de instrução dos gestores 

 Estrutura horizontalizada 

 Executivos como líderes. 

 

2.1.2.3 Readministração 

As organizações precisam sobreviver sob grandes turbulências num mundo cada vez 

mais complexo, onde o processo de aprendizagem continua torna-se fundamental a todas as 

empresas. 

Neste sentido a readministração parte do princípio de que existe um conjunto de 

mudanças continuas que afetam as pessoas, o meio ambiente e as organizações, este conjunto 

o autor chama de “Mar de Turbulência” (LAS CASAS, 1999). 
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O autor coloca como um conceito de readministração. Las Casas (1999, p. 21): 

 

Readministração é uma forma de gerir as organizações contemporâneas 

de tal forma que consigamos, de um lado, organizações eficientes (produtivas), 

eficazes (que atinjam de forma sistemática e continuada os resultados planejados) e 

efetivas (que levem em consideração sua responsabilidade publica, cultivem a ética 

em seu desempenho) e, de outro lado, indivíduos satisfeitos e recompensados com e 

pelo que fazem. 

 

O objetivo deste conceito é satisfazer dois elementos essenciais que não são 

mutuamente exclusivos, a organização e o indivíduo. É esperado das empresas que elas 

realizem suas atividades com eficiência, com o menor custo possível, evitando o desperdício, 

reduzindo o tempo nas operações, procurando ter maior produtividade, buscando-se a 

execução dos objetivos estabelecidos. Para as pessoas o que se considera a necessidade de 

estarem satisfeitos, realizados e recompensados com o que fazem e pelo que fazem pela 

organização.  (LAS CASAS 1999). 

Para Las Casas (1999), alguns aspectos básicos norteiam a readministração, e são 

citados a seguir: 

 Busca pela mudança da filosofia e cultura da empresa, promovendo uma aprendizagem 

continua que promova o aumento da competência dos funcionários, bem como a busca da 

melhor forma da sobrevivência da organização e a geração de produtos demandados pelos 

clientes; 

 Considera relevantes as expectativas éticas e as expectativas da comunidade que estão 

representadas no ambiente interno e externo da organização 

 Apropria-se das várias experiências gerenciais aplicadas em contextos distintos que são 

importantes e contribuem para as novas recomendações e reorientações estratégicas 

 A capacidade dos recursos humanos como forma de assegurar o desenvolvimento 

pessoal dos funcionários é uma das peças chave para a sobrevivência e progresso das 

organizações 

 A instabilidade e a constante mudança levam a presença de estruturas transitórias por 

estas permitirem melhor adequação e convivência em setores de turbulência. É possível a 

coexistência do velho e do novo, mas não se perdem de vista os parâmetros norteadores de 

eficácia, eficiência e afetividade do sistema 

A readministração propõem uma mudança paradigmática, na época em que vivemos 

e os desafios que são colocados somente serão alcançados com novas idéias, novas formas de 

fazer as coisas, e ainda com novas formas de pensar sobre as coisas que devem ser avaliadas, 
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adotadas, valorizadas e implementadas para que a organização tenha progresso (LAS CASAS 

1999). 

 

2.1.2.4 Organizações da Aprendizagem 

Na opinião de Fleury (1995), as organizações da aprendizagem inserem-se no 

contexto de uma reflexão dos processos de mudança organizacional. Torna-se indispensável 

falar na necessidade de mudanças em um mundo onde se respira transformações quase que o 

tempo todo.  

As mudanças organizacionais são apontadas como aquelas que promovem mudanças 

nos padrões de desempenho das organizações. Fleury (1995) ainda complementa que, incluem 

mudanças nos padrões através dos quais a organização se relaciona com o seu ambiente, 

mudanças em seus processos, nos padrões de diferenciação, coordenação e integração através 

dos quais os recursos são caracterizados e finalmente mudanças nas práticas de gestão. 

Também neste contexto Las Casas (1999) diz que a literatura trata o processo de 

aprendizagem continuo ou permanente nas organizações como aprendizagem organizacional 

ou cultura da aprendizagem. O autor ainda define que, as organizações da aprendizagem são 

aquela que adquirem a capacidade de criar, adquirir e transferir conhecimento para modificar 

seus comportamentos e para refletir estes novos conhecimentos. 

O ser humano vem ao mundo motivado a aprender, explorar e experimentar, mas a 

pior parte das instituições é orientada preferencialmente pelo controle e as pessoas são 

orientadas por estas referências de padrões pré-estabelecidos, o que lhes permite desempenho 

das pessoas em função da obediência a padrões estabelecidos e não por seu desejo de aprender 

(SENGE, 1993). 

A capacidade das instituições se adaptarem é apenas um primeiro passo para permitir 

o desenvolvimento do que segundo Senge (1993), denomina de cinco disciplinas 

fundamentais para conciliar o processo de aprendizagem e inovação, que estão descritas 

abaixo: 

 A primeira disciplina é o domínio pessoal, entendido como a capacidade das pessoas de 

se conhecerem, de modo a esclarecer e aprofundar a visão que o mesmo tem de seus 

objetivos; 

 A segunda disciplina são os modelos mentais, busca entender a forma com que as 

pessoas interpretam o mundo e o comportamento/conduta das pessoas em referência a 

padrões; 
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 A terceira disciplina trata das visões partilhadas, quando as pessoas partem de um 

objetivo comum e constroem de forma partilhada uma visão de futuro e isto as motiva a 

aprender espontaneamente; 

 A quarta disciplina é o processo de aprendizagem em grupo, parte do princípio de que 

as habilidades de uma equipe de trabalho ultrapassam as habilidades individuais. Direciona os 

indivíduos para a troca de idéias para elaboração de uma lógica comum; 

 A quinta disciplina é o pensamento sistêmico, compreende a capacidade de se estar 

continuamente transcendendo as limitações e desafiar-se continuamente a compreender as 

ligações invisíveis e as inter-relações que caracterizam os sistemas. 

Para Las Casas (1999, p. 26): 

 
O processo de aprendizagem envolve desde o autoconhecimento dos 

indivíduos e processo de ampliação de suas capacidades e habilidades, bem como da 

forma como estas interagem, como a equipe de trabalho constrói consensos e 

processos de aprendizagem interativos e coletivos. Estes processos remontam a 

visão sistemática, que promove compreender as mudanças no meio ambiente 

externo e interno, as inter-relações e o raciocínio sistêmico. 

 

Las Casas (1999) complementa que, sobre organizações de aprendizagem, a forma 

como seda a passagem da aprendizagem individual para a coletiva, partindo da distinção entre 

processo de aprendizagem operacional e do processo de aprendizagem conceitual: 

 Aprendizagem operacional; esta associada aos processos de aquisição de especialidades 

pelo desenvolvimento das habilidades cognitivas. 

 Aprendizagem conceitual; tratam do desenvolvimento da capacidade de articular 

conhecimentos conceituais as experiências práticas. 

Enquanto a primeira atua nos processos cumulativos e envolve a execução de rotinas 

a segunda implica questionamentos constantes sobre a origem da avaliação de todas as coisas.  

Os processos de aprendizagem operacional e conceituais estreitamente articulados 

operam no sentido de provocar sobre a presença de determinadas ações e rotinas, padrões de 

comportamentos pré-estabelecidos que nunca serão repensados na organização (LAS CASAS, 

1999). 

Na mesma linha de pensamento, são propostos cinco caminhos para alcançar o 

processo de aprendizagem organizacional (LAS CASAS, 1999). 

 Disseminação do conhecimento, o conhecimento deve circular livremente pela 

organização, boas ideias não devem ser propriedade de poucos, conceitos e iniciativas devem 

ser compartilhados. 
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 Experimentação, o ambiente de trabalho deve favorecer a experimentação, o foco é a 

busca de novas oportunidades, novos conceitos e idéias devem ser testados e se não der certo, 

o erro deve ser levado como aprendizado. 

 Resolução sistemática de problemas, os problemas devem ser solucionados com 

metodologias de base científica, ferramentas com está base devem ser disseminadas. 

 Memória organizacional, a organização deve preservar suas histórias com seus sucessos 

e fracassos, disponíveis a todos na empresa. 

Aprendizado de terceiros, a organização deve aproveitar a experiência de terceiros e 

parceiros, este aprendizado pode envolver produtos, procedimentos, formas de gestão, 

tecnologias e ações estratégicas. 

 

2.2 GOVERNANÇA 

O crescimento e o desenvolvimento das indústrias e dos serviços trouxeram inúmeras 

mudanças para o ambiente empresarial, como o aperfeiçoamento e a introdução de modelos 

de gestão, baseados em atividades cada vez mais eficientes, nos quais os objetivos são 

definidos pela empresa e são seguidos periodicamente e com responsabilidades sociais, em 

prol do desenvolvimento da organização. 

Neste patamar encontra-se a governança corporativa, segundo os autores 

(SLOMSKI; MELLO; TAVARES FILHO; MACEDO: 2008 p. 05): 

 
Governança coorporativa, um sistema de decisões e práticas de gestão 

voltadas para determinação e controle de desempenho e da deserção estratégica das 

corporações. Por isso, a busca da relação de riscos internos e externos ao negocio, o 

gerenciamento de interesses, a redução da volatilidade dos resultados e a conquista 

da credibilidade dos investidores e da sociedade em geral são aspectos próprios da 

governança corporativa para ampliação das estratégias da criação de valor. 

 

Neste contexto, governança é entendida como um sistema de relações que se 

estabelecem em uma empresa aonde os administradores os acionistas procuram melhorar a 

gestão da sociedade e aumentar o valor da empresa  

A governança corporativa é um conjunto de princípios que os acionistas estabelecem 

para melhorar a gestão de suas empresas, com o objetivo de obtêm mais lucros e também 

aumentar o seu valor no mercado, pois empresa com padrões técnicos e éticos tendem a valer 

mais do que as que não se preocupam com este aspecto fundamental para sua gestão. 

Por isso um mercado necessita de empresa que se valorizem, sejam abertas, 

transparentes, onde os gestores se preocupem com o aumento da produtividade, e por 

consequência o aumento do faturamento. Para Steinberg (2003, p. 36): 
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É um engano imaginar que praticar boa governança, implica quase 

somente acatar regulamentos. Governança tem tudo a ver também com qualidade da 

atitude e escala de valor no mais puro sentido humano. Daí alguns consideram que a 

boa governança depende de alinhar o pensamento entre acionistas, controladores e 

Stakeholders.  

 

Em uma gestão que se baseia na governança corporativa, não se deve pensar somente 

na empresa, mas também no capital humano que é muito importante para a organização, para 

entender estes pensamentos devem estar muito bem alinhados e todos os envolvidos no 

processo devem pensar da mesma forma para que todo o planejamento dê certo.  

Neste sentido também argumenta os autores Filho; Leal (2014) As boas práticas de 

governança corporativa ajudam os conselheiros e gestores a desenvolverem um olhar mais 

atento a oportunidade de criar acordos, relativos ao papel de cada acionista na definição dos 

objetivos da organização e no recebimento de seus benefícios. Se para o acionista o principal 

objetivo pode ser o rendimento da ação da empresa ou os dividendos recebidos, para 

empregados o beneficio reside na segurança e no potencial de crescimento na carreira, para 

fornecedores a estabilidade nas aquisições da empresa para a sociedade a geração de 

empregos e para o governo o pagamento de impostos. A estabilidade que a governança 

corporativa traz para a empresa é de grande valia, pois ela faz com que a empresa se torne 

mais confiável perante todas as partes interessadas nesta organização. 

 

2.2.1 A Contribuição Da Governança Corporativa Para A Estabilidade Das Relações 

Nas Empresas Familiares E Para Sua Longevidade 

Entre as empresas brasileiras que se lançam à modernização de sua Governança 

Corporativa, as empresas fechadas, de controle familiar, são as que apresentam conjunto mais 

amplo de demandas.  

A questão central é: qual à hora certa para se formar a Governança? Na prática, 

significa abdicar de vícios na gestão adotando práticas modernas e dentro da legalidade, 

sanear a estrutura societária, organizar os braços familiares e compor a governança familiar, 

para, concomitantemente, fazer andar a Governança Corporativa. Esse é o roteiro sugerido 

para evitar rupturas e crises que acabam comprometendo o bom desempenho e a longevidade 

do negócio. (FILHO; LEAL: 2014) 

Para as empresas familiares adotar um modelo de Governança corporativa por muitas 

vezes não é fácil, pois estas organizações são acostumadas a trabalhar de forma mais amena, 

mas nunca é tarde para se iniciar algo novo, este modelo de gestão sempre trará algo de 
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grande benefício, e produzirá resultados bons tanto para a empresa quanto para os acionistas. 

A governança familiar e corporativa adiciona valor ao patrimônio. 

É freqüente que as mudanças nessa direção se iniciem pelo surgimento de uma 

ameaça externa (acirramento da concorrência ou chegada de entrantes poderosos no mercado) 

ou mesmo ameaça interna (afluência de um conflito entre herdeiros candidatos à sucessão do 

fundador, ou agravamento do estado de saúde do líder maior da organização). 

 

2.2.1.1 Modernizar Implica Abrir Várias Frentes de Trabalho ao Mesmo Tempo 

Ao iniciar um processo de implantação de melhores práticas de governança (familiar 

ou corporativa), algumas perguntas básicas devem ser respondidas pelos responsáveis pelos 

negócios de todas as famílias e de todas as sociedades de trabalho, ou sociedades de trabalho e 

de capital. São as seguintes: (FILHO; LEAL: 2014) 

 Em que aspectos nós, familiares e sócios, precisamos melhorar desde já? Considerem-se 

aqui: estratégia, qualidade dos colaboradores, gestão de riscos empresariais e estrutura de 

capital.  

 Como nossa família vê suas relações pessoais e suas relações com os negócios? 

Acreditamos na força de estarmos juntos como fator de superação de dificuldades? 

 Como nossas famílias interagirão com o negócio e entre si? 

Para se fazer governança é preciso ter uma visão do que se é como família e do que se 

é e se deseja ser como acionistas dos negócios tidos por todos. É preciso refletir sobre as 

vantagens e desvantagens de se continuar em uma sociedade familiar, para aumentar a 

geração de riqueza de todos os acionistas. 

É necessário ter presente que, ao tomar para si o desafio de alcançar maior nível de 

formalidade, os possuidores do controle estarão iniciando um mergulho dentro não apenas da 

organização, mas também no interior dos ramos familiares que ali estão ligados pelo interesse 

comum, que é o negócio em si. Isso sem esquecer que o processo também traz oportunidades 

de se refletir sobre o que cada um é e como pode colaborar para a melhoria do todo. 

Para os autores Filho e Leal (2014; p: 274) formalizar significa entre outras coisas: 

 
Abdicar dos vícios na gestão, que ocorrem das seguintes formas: 

inúmeros conflitos de agência, presentes em quase todas as empresas familiares; 

existência de caixa dois; manutenção de controles precários, paralelos e duplicados; 

ausência de práticas aceitas como modernas; modéstia nos mecanismos de controle 

de riscos e acompanhamento financeiro; e ausência de relatórios confiáveis, de 

elaboração rápida e de entendimento acessível, mesmo a leigos em gestão. 
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A governança para ser implantada passa por alguns processos. É preciso seguir 

etapas que são típicas a cada empresa familiar, que pode e deve ser feito para, começando do 

zero, implantar as melhores práticas de governança de forma segura. 

Os autores Filho e Leal (2014) neste contexto afirmam que. É importante ressaltar 

que, cada vez mais, é preciso que o presidente de conselho assuma seu papel de liderança no 

âmbito maior da administração de uma sociedade. No caso específico da empresa familiar, 

cabe a ele fazer a ligação entre o conselho de família e a administração dos negócios. É do 

conselho que saem as diretrizes para guiar o corpo executivo, segundo os valores e princípios 

desejados pelos acionistas 

Esse conjunto de esforços é a única forma conhecida de conduzir a empresa a uma 

nova condição, a de ser capaz de agüentar a concorrência cada vez mais forte, juros bancários 

ainda astronômicos, carga tributária pesada e interferência cada vez maior de reguladores e do 

governo central no funcionamento das empresas e nos mecanismos de mercado, com leis e 

normas que afetam de forma, muitas vezes, negativas a empresa, e se esta não estiver com sua 

estrutura bem formada corre sérios riscos de não permanecer no mercado. 

Entretanto a Governança é sempre muito bem-vinda nas empresas, pois organiza e 

foca em diretrizes que, talvez, antes de sua implantação não eram notadas, esses novos 

conceitos podem ser dolorosos no início, mas com certeza ao final do percurso a organização 

estará mais consolidada e mais organizada, podendo desta forma concorrer com mais ênfase 

no mercado. 

 

2.3 EMPRESA FAMILIAR 

As empresas familiares têm uma relevância econômica e social, além de ser muito 

conhecida pelo seu papel ligado a preservação cultural. Este tipo de organização está 

fortemente inserido no município de Tapejara RS.  

Uma empresa é considerada familiar se o controle e a gestão estão nas mãos de uma 

pessoa, ou de uma mesma família. Outro aspecto que diferencia uma organização familiar é a 

vontade do presidente da empresa deixar como seu sucessor alguém da próxima geração, seja 

ele (a), filho (a), neto (a), outros. Segundo Oliveira (1999, p. 3): 
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Em termos de origem de empresa familiar, pode-se considerar que em um 

empreendedor na verdadeira e mais ampla conceituação da palavra – que é no 

mínimo, audacioso, detentor de cetro nível de tecnologia e, principalmente, possui a 

visão do negocio, inicia seu próprio empreendimento, geralmente com o auxilio de 

pequeno número de funcionários. Nesse contexto, ele normalmente recebe o apoio e 

o auxilio de membros da família, o que pode dar sustentação ao conceito mais 

simples do que seja uma empresa familiar. 

 

As empresas familiares têm uma longa história, traçada pelos seus integrantes, pois o 

tempo de permanência de seus diretores/presidentes é maior do que em outras empresas, pelo 

fato de que são membros da família e somente saem do cargo após se sentirem seguros de que 

seus sucessores irão continuar com o negócio. 

Uma empresa normal e uma empresa familiar, são parecidas em seus métodos, 

porém, se diferem nos seus contextos administrativos e de gestão. Nas empresas não 

familiares a gestão é atribuída a quem tem direito por competências, por merecimento, por 

experiência, entre outros atributos. Já nas empresas familiares, a gestão pertence, no início, ao 

seu fundador, o qual passara ao seu sucessor, e este muitas vezes não possui experiências ou 

competências para assumir o cargo. É aí que reside uma das diferenças, entre uma empresa 

familiar e uma não familiar. 

Estes conceitos, é que definem a forma de funcionamento e o desempenho, 

determinando ao longo prazo, se esta empresa familiar irá sobreviver ou não. As empresas 

familiares possuem uma desvantagem se comparado as empresas privadas, enquanto as 

empresas profissionais valorizam a competência, a familiar prefere nomear parentes em 

cargos, independentemente de sua capacidade ou experiência, e é neste momento que o 

processo de sucessão deve estar muito bem estruturado na cabeça da pessoa que vai ser 

sucedida, pois se o sucessor não tiver experiências ou for treinada para o cargo a empresa vai 

afundar. Para Oliveira (1999, p. 4): 

 
Com referencia a longevidade das empresas familiares, deve-se lembrar 

que a vida média das empresas americanas não familiares é de 45 anos, enquanto a 

das empresas familiares é de 24 anos. No Brasil, existem dados que afirmam que a 

vida média das empresas não familiares é de 12 anos e a das empresas familiares é 

de nove anos; apenas 30% das empresas familiares passam para o comando da 

segunda geração e, pior ainda, apenas 5% passam para a terceira. 
 

As empresas familiares sofrem o desgaste de brigas familiares, tanto pelo poder que 

a empresa lhes proporciona, quanto para os bens que ela lhes trás, estes gestores não sabem o 

poder que tem nas mãos, o despreparo ao assumir um cargo de presidência na empresa, ou 

pelo fato de não querer que o cargo maior dentro da organização, saia do âmbito familiar pode 

levar a empresa para a falência, ou pior até a morte. Oliveira (1999, pg. 4), afirma que: 
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Existem estudos evidenciando que aproximadamente 40% das empresas 

familiares no mundo não ultrapassam o primeiro ano de vida, 60% das empresas 

familiares fracassam até o final do segundo ano da fundação e quase 90% das 

empresas fecham até o décimo ano de vida. 

 

O verdadeiro alimento de uma pessoa é sua família. O resto é efêmero, porque o 

trabalho se esgota ou se torna obsoleto, o dinheiro muda de mãos, a saúde a idade consome, e 

o poder é estatutário não se sustenta eternamente. (TIBA, 1998) 

Por este motivo os gestores quando se deparam com o momento de preparar o seu 

sucessor, se deixam levar pelo afeto familiar, e acabam cometendo o erro da escolha de uma 

pessoa despreparada, e inexperiente para ficar em seu lugar. 

A empresa familiar corresponde uma imagem da instituição de capital de giro 

fechado, de modelo burocrático, com pouca transparência administrativa e financeira e um 

sistema de tomada de decisões centralizado na figura da pessoa que representa o poder. 

LODI (1998) acredita que o “conceito de empresa familiar nasce com a segunda 

geração de dirigentes, pois enquanto esta nas mãos de um fundador a empresa se caracteriza 

por um negócio pessoal”. 

Empresa familiar é aquela em que sua sucessão esta ligada ao fator hereditário, ou 

seja, todo o valor atribuído a empresa é um valor familiar, onde toda vida a empresa será 

administrada por familiares, ou seja, se durante o processo de mudança de gestor na direção 

os sucessores quiserem assumir isso será muito bom pra a empresa e o gestor sucedido 

imagina que a empresa estará em boas mãos, caso isso não aconteça à empresa passara para 

outro gestor que não será da família, onde isso não será de seu agrado, pois empresa familiar 

tem que permanecer sempre na família, por este motivo é preferível que sempre se faça um 

processo de sucessão, pois assim a família permanecerá com a gestão da empresa. 

As empresas familiares, em sua maioria, possuem algumas características, que se 

pode perceber olhando-as de um modo geral nas suas formas de administração e de gestão, 

dentre estas características: 

 Valorização e confiança, normalmente a mão de obra fica trabalhando na empresa por 

muito mais tempo, e se sente mais valorizada; 

 Exigência de dedicação, ou seja, vestir a camisa da empresa, trabalhar não somente pelo 

salário, mas também pelo crescimento da empresa; 

 Fidelidade; 

 Dificuldade para separar o emocional do racional, em muitas vezes pendendo para o 

emocional; 
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Jogos de poder, em que muitas vezes mais vale o falar bonito do que a capacidade 

administrativa. 

Quando se fala em empresa familiar logo se pensa em ambientes mais amenos de 

trabalho, e não está errado em pensar desta forma, Nishitsuji (2009) coloca algumas das 

vantagens da empresa familiar, que seguem: 

 Preservação do clima no local de trabalho: a empresa familiar demonstra nível elevado 

de preocupação e interesse pelos indivíduos encontrados na corporação física;  

 Enfocar o longo prazo: tem mais facilidade em deter-se na visão de longo prazo do que 

os gerentes corporativos que são julgados por resultados;  

 Enfatiza a qualidade: organizações familiares mantêm a tradição de oferecer qualidade e 

valor ao consumidor.  

Em contraponto Raimundini (2005) fala de algumas desvantagens de uma empresa 

familiar, que vão contra o que pensamos sobre elas, que seguem: 

 O forte envolvimento familiar: família e empresa estão presentes no cotidiano de ambas, 

tornando-se vulnerável a conflitos, em virtude de que os problemas familiares podem afetar o 

sistema empresarial e vice-versa;  

 A propriedade: quando a empresa está na primeira geração, até trinta anos de atividades, 

o detentor do capital é o fundador da empresa. Na sucessão para a segunda geração o detentor 

do capital é o sucessor, sendo comum encontrar aqueles que são herdeiros e visam à herança, 

e os sucessores que desejam continuar o negócio; 

 A administração: que define o destino da empresa, porém pode apresentar algumas 

falhas, tais como: definir o tempo de permanência do fundador da empresa; definir quem será 

o responsável pela administração da empresa; definir se o fundador deve ser o modelo de 

administração a ser seguido pelos demais membros da família.  

 A dependência financeira: a empresa familiar tem dificuldade em diversificar o negócio, 

ou seja, não separa o que é da empresa e o que é da família. Portanto, quando a empresa passa 

por alguma dificuldade financeira, a família também passa por dependência financeira. 

As desvantagens acima citadas podem ser controladas dependendo das habilidades de 

seu fundador, no momento da transição aos seus sucessores, juntamente com seus parceiros 

desde a criação da empresa. 
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2.3.1 Empresa Familiar no Brasil 

Em termos históricos as empresas familiares surgiram no Brasil com as companhias 

hereditárias, no início do século XIV, logo após ser descoberto por Portugal. Essas 

companhias, por serem hereditárias, podiam ser transferidas, por herança, aos herdeiros que 

administravam essas terras ou empresas. A necessidade de segmentação das organizações 

hereditárias, para melhor administrá-las, e, consequentemente, sua entrega para herdeiros, 

parentes ou não, incentivou o início de vários outros empreendimentos necessários, tais como 

a construção de estradas, de centros de distribuição entre outros. (OLIVEIRA 1999). 

No Brasil também teve grande influência para a criação de empresas familiares a 

imigração de outros países como, por exemplo, os imigrantes Italianos. Estes imigrantes 

chegaram ao Brasil com sede de crescimento e encontraram aqui terra fértil e clima tropical, 

duas coisas ideais para uma boa produção. Tem também uma relevante importância de alguns 

empreendimentos familiares erguidos por brasileiros, os quais são de grande sucesso.  

No Brasil e também em outros lugares pelo mundo as empresas familiares sofrem as 

suas consequência, pela escolha precipitada ou não acertada de seus sucessores, Oliveira 

(1999) diz que: apenas 30 % das empresas familiares sobrevivem na segunda geração, só uma 

minoria perdura até a terceira geração. 

 Oliveira (1999, p. 8) diz que as principais causas da morte de empresas familiares, 

são: 

 
Concentração, por tradição, em um ramo de produto ou serviço 

especifico, do qual não conseguem sair quando o ciclo de vida desse produto ou 

serviço entra em declínio; falta de planejamento estratégico estruturado; brigas de 

sucessão. 

 

As brigas por sucessão nas empresas familiares são constantes e acontecem, o 

sucedido deve tomar cuidados na escolha de seu sucessor, pois neste momento a empresa está 

passando por um momento muito delicado de sua trajetória, e se tanto o sucedido quanto o 

sucessor não souberem lidar com este desafio a empresa poderá pagar pelas consequências. 

Segundo Oliveira (1999), existe estudos que analisam e debatem os temas 

relacionados a empresas familiares, que comprovam que o momento mais delicado destas 

empresas é na transição da terceira para a quarta geração de herdeiros. 

Isso acontece, pois os primeiros herdeiros têm contato direto com os fundadores e, 

vivenciam a criação da organização de perto, e, normalmente dividem os mesmos valores 

pessoais e profissionais. Isso não acontece com os herdeiros seguintes, onde esta proximidade 

com os fundadores não existe, onde as estratégias da empresa passam a ser definidas por 
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irmãos, tios, sobrinhos, cunhados ou netos, esta nova geração pode ter perspectivas e 

expectativas diferentes, e podem levar a empresa para um patamar onde ela perde seus valores 

de empresa familiar. 

 

2.3.2 Os Círculos de Poder Nas Empresas Familiares: o Modelo dos Três Círculos 

Segundo um, dos autores estudados Silveira (2010), o modelo mais conhecido para 

entendimento das empresas familiares é denominado modelo de três círculos. Esse modelo, 

criado por Davis et al. (1997), parte do pressuposto de que as esferas de gestão, propriedade e 

família se encontram sobrepostas no início de qualquer empreendimento familiar, com todas 

concentradas inicialmente na figura de uma única pessoa.  

Ainda de acordo com o modelo, à medida que a empresa cresce e passa pelas 

transições de gerações, as relações de poder, influência e interesses se tornam diferentes, 

contribuindo para um afastamento gradual das esferas da família, gestão e propriedade do 

negócio. Logo, as pesquisas sobre empresas familiares identificam três círculos de poder a 

serem considerados, cada um com suas próprias normas, regras de admissão, valores e 

estrutura organizacional. 

 

Figura 1 - Modelo dos três círculos nas empresas familiares 

 

Fonte: SILVEIRA. (2010) 
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Este modelo de três círculos também permite a identificação dos diferentes públicos 

de interesse nas empresas familiares. Em uma empresa não familiar, os principais públicos de 

interesse considerados são os acionistas, clientes, funcionários, fornecedores, credores e 

comunidade. Já nas empresas familiares, existem diversos públicos específicos adicionais a 

serem considerados.  

 

Figura 02 - Os públicos de interesse nas empresas familiares 

 

Fonte: SILVEIRA. (2010) 

 

Como podemos ver acima o autor Silveira (2014) nos mostra os diferentes públicos 

que podem estar envolvidos em uma empresa familiar, ajuda na compreensão de seus 

interesses e por conseqüência seus pontos de vista em relação à empresa. 

 

2.3.3 Modelo Tridimensional de Desenvolvimento das Empresas Familiares 

O modelo dos três círculos, apesar de útil na análise das empresas familiares, 

apresenta uma deficiência: trata-se de um modelo estático, não considerando a dimensão 

temporal. A inclusão de um componente dinâmico é fundamental, já que o tempo acarreta 

mudanças nos problemas e desafios a serem enfrentados pelas empresas familiares durante 
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sua trajetória. Como forma de complementar o modelo de três círculos, quatro pesquisadores 

norte-americanos criaram um modelo que contempla uma escala de desenvolvimento para 

cada um dos três subsistemas propriedade, família e gestão/empresa. Esse modelo, 

denominado “Modelo tridimensional de desenvolvimento da empresa familiar”. (SILVEIRA; 

2010). 

 

Figura 03 - Modelo Tridimensional de desenvolvimento da empresa familiar 

 

Fonte: SILVEIRA. (2010) 

 

 O autor ainda nos coloca que de acordo com o modelo tridimensional de 

desenvolvimento, as empresas familiares passarão por estágios distintos em cada um dos seus 

subsistemas. Esses estágios as levarão, por sua vez, a desafios distintos ao longo de suas 

vidas. As características e os desafios de cada estágio de desenvolvimento serão detalhados 

nas tabelas a seguir: 

 

Quadro: 01 

Características e desafios-chave do eixo da propriedade 

Estagio de desenvolvimento 

da propriedade  

Características  Desafios-Chave 

Proprietário Controlador  Controle consolidado 

em uma pessoa ou casal; 

 Capitalização da 

empresa; 
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 Outros proprietários, 

caso existam, possuem 

somente participação 

simbólica. 

 Equilibrar o controle 

unitário (tomada de decisão 

centralizada em uma única 

pessoa) com a entrada de 

outros tomadores de 

decisão; 

 Escolher uma estrutura 

de propriedade para a 

próxima geração (futuros 

acionistas e respectivos 

percentuais). 

 

Sociedade entre irmãos 

 

 Dois ou mais irmão 

com o controle acionário 

significativo; 

 Controle efetivo nas 

mãos de uma geração de 

irmãos. 

 

 Desenvolver um 

processo para a partilha e 

controle entre os 

proprietários; 

 Definir o papel dos 

acionistas não executivos da 

família; 

 Reter o capital para 

capitalização e investimentos 

mesmo com demanda de 

acionistas não executivos por 

dividendos, 

 Controlar as gerações de  

 Facções nos ramos da 

família. 

Consórcios de primos  Muitos primos 

acionistas; 

 Presença de acionistas 

familiares funcionários e não 

funcionários. 

 Administrar a 

complexidade da família e do 

grupo de acionistas; 

 Criar um mercado de 

capitais para a empresa 

familiar (compra e venda de 

ações pelos familiares). 

Fonte: SILVEIRA, (2010) 
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Quadro 02: Características e desafios chaves no eixo da família 

Estagio de desenvolvimento 

da família 

Características  Desafios-Chave 

Jovem família empresarial  Geração adulta abaixo 

dos 40 anos; 

 Filhos se houver abaixo 

dos 18. 

 Tomar as decisões 

iniciais em relação ao 

equilíbrio necessário entre 

trabalho e família; 

 Educar os filhos. 

Entrada na empresa  Geração mais antiga 

entre 35 e 55 anos; 

 Geração mais jovem 

entre 20 e 30 anos. 

 Separar e 

individualizar a geração mais 

nova (avaliar 

individualmente os novos 

membros da família); 

 Facilitar um bom 

processo para as decisões 

sobre as carreiras dos jovens. 

Trabalho em conjunto  Geração mais antiga 

entre 50 e 65 anos; 

 Geração mais jovem 

entre 20 e 45 anos. 

 Promover cooperação e 

comunicação entre as 

gerações que atuam juntas na 

empresa; 

 Encorajar a 

administração positiva de 

conflitos entre os familiares; 

 Administrar as duas ou 

três gerações da família que 

trabalham em conjunto. 

Passagem do bastão  Geração mais antiga 

com 60 anos ou mais. 

 Afastamento da 

geração mais velha da 

empresa; 

 Transferência de 

liderança da família de uma 

geração para outra. 

Fonte: SILVEIRA. (2010) 
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Quadro 03: Características e desafios chaves no eixo da empresa/gestão 

Estagio de desenvolvimento 

da empresa/gestão 

Características  Desafios-Chave 

Inicio  Estrutura 

organizacional informal com 

o proprietário gestor no 

centro; 

 Um produto 

 Sobrevivência (entrada 

no mercado, financiamentos, 

etc.) 

 Analise racional X 

sonhos. 

Expansão/formalização  Estrutura cada vez mais 

funcional; 

 Vários produtos ou 

linhas de negócios. 

 Evolução do papel do 

proprietário gestor e 

profissionalização da empresa; 

 Realização de um 

planejamento estratégico; 

 Definição de sistemas e 

políticas organizacionais. 

Maturidade  Estrutura 

organizacional estável 

 Base de clientes estável 

com crescimento modesto; 

 Estrutura divisional 

dirigida por equipes de 

executivos; 

 Rotinas 

organizacionais bem 

estabelecidas. 

 Novo foco estratégico; 

 Comprometimento dos 

gestores e acionistas; 

 Reinvestimento. 

Fonte: SILVEIRA. (2010) 

 

Nestes quadros se pode perceber sobre outros olhares todas as fazes e papeis de uma 

empresa familiar. 

 

2.4 SUCESSÃO 

A sucessão em empresas familiares, ou não, é um tema que deve ser discutido com 

bastante intensidade devido o seu grau de importância, para a garantia de sobrevivência das 

empresas, uma vez que o processo de sucessão é uma barreira de grande dificuldade para ser 

vencida. Uma das causas das empresas morrerem são os conflitos relacionados à sucessão, 

pois dependendo do grau destas disputas poderá ser fatal para os negócios. Assim o processo 

de sucessão tende a ser de difícil realização, seja para pequenas médias ou grandes empresas. 
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Segundo Oliveira (1999), os processos de sucessão em empresas familiares podem 

ocorrer na forma de transferência do poder para um executivo familiar ou para um não 

familiar. Há vantagens na primeira situação, caso o herdeiro seja competente e esteja 

preparado para o cargo. Este deve ser capacitado desde sua juventude, e com isso, adquirir 

profundo conhecimento do negocio e de suas responsabilidades. Se um sucessor assumir o 

cargo sem apresentar as características e a capacitação necessária, é bastante provável que a 

empresa venha a entrar em crise. A sucessão familiar mal conduzida seria outro motivo da 

mortalidade empresarial. Dentre as desvantagens da sucessão dentro da família, o autor 

aponta:  

 Disputa pelo poder; 

 Falta de consenso na escolha do sucessor, que deveria contar com o apoio da maioria; 

 Adoção do critério de escolha propícia para a manutenção da estabilidade do clima 

familiar que contrariam os critérios convenientes aos negócios. 

O processo de sucessão é um dos momentos mais importantes para a continuidade da 

empresa familiar. Se este momento não apresentar os resultados esperados, a vida da empresa 

pode estar muito comprometida. 

Na visão de Oliveira (1999), “podem ser identificados dois tipos de processos de 

sucessão nas empresas familiares: a sucessão familiar e a sucessão profissional”. A sucessão 

familiar é a que tem recebido maior destaque nas empresas familiares, mas a sucessão 

profissional esta em expressiva evolução nestas empresas. 

 

2.4.1 Sucessão Familiar 

Neste processo é importante que a análise do sucessor seja real, pois muitas vezes, o 

sucedido força a barra em sua avaliação e procura enganar-se, por exemplo, afirmando que 

seus herdeiros naturais são os melhores para assumir o cargo. Essa situação pode lavar a 

empresa ao caos administrativo, e muitas vezes sem volta. Neste processo não se deve pensar 

em agradar aos pais, tios, sobrinhos, filhos, mas pensar na empresa, pois ela pode não ter 

fôlego suficiente para suportar uma série de erros. 

Nesse contexto, o autor Oliveira (1999), coloca algumas questões a esse respeito: 

“você conhece a reputação do filho de Einstein? Já ouviu falar da carreira do filho de Winston 

Churchill? Compraria de olhos fechados um quadro pintado pela filha de Picasso? 

Com estas questões citadas acima não se esta querendo dizer que herdeiros naturais 

não são competentes o suficiente para assumir uma empresa, mas sim, que a análise e a 
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avaliação do processo sucessório deve ser realista. Em toda a empresa familiar, o fundador 

não deseja perder a essência de sua fundação, por isso, não gostaria que sua empresa fosse 

dirigida por herdeiros profissionais, mas não da para se enganar e após isso perder o controle 

do negocio e fazer com que a empresa deixe de existir. 

A sucessão familiar passa por duas situações: a profissionalização, onde profissionais 

passam a ocupar cargos de alto nível da empresa familiar, como, diretores ou presidentes, e os 

membros da família ficam em um conselho e a gestão da empresa familiar realizada pelos 

membros da família, onde nesse caso a intimação familiar deve ser muito bem nivelada. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 

Para Fonseca (2002), methodos significa organização, e logos, estudo sistemático, 

pesquisa, investigação; ou seja, metodologia é o estudo da organização, dos caminhos a serem 

percorridos, para se realizar uma pesquisa ou um estudo. Significa o estudo dos caminhos, dos 

instrumentos utilizados para fazer uma pesquisa científica. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

Quanto à natureza, a pesquisa caracterizou-se como teórico-empírica. Teórica porque 

para o embasamento do estudo foi feita a revisão bibliográfica envolvendo o tema e assuntos 

que envolveram esse estudo, ou seja, fontes científicas (artigos, teses, dissertações). A partir 

de sua análise, permitiu-se ao pesquisados a elaboração, contextualização, problematização e 

uma primeira validação do quadro teórico que se utilizou na investigação empreendida. 

A pesquisa também é Empírica porque, segundo Gil (1999) esta pesquisa, pode ser 

entendida como aquela em que é necessária comprovação prática de algo, seja através de 

experimentos ou observação de determinado contexto para coleta de dados em campo. Na 

relação com a teoria a pesquisa serve para apoiar e comprovar com a experiência do 

pesquisado aquilo apresentado conceitualmente, ou, em outros casos, a observação e 

experimentação oferece dados para apoiar a teoria 

Para a análise dos dados foi usado o método qualitativo. Este método se difere do 

quantitativo à medida que não se emprega um instrumento estatístico como base na análise de 

um problema não pretendendo medir ou numerar categorias. (RICHARDSON, 1989). A 

pesquisa qualitativa é aquela que trabalha predominantemente com dados qualitativos, isto é, 

a informação coletada pelo pesquisador não é expressa em números, ou então os números e as 

conclusões neles baseadas representam um papel menor na análise. Esta pesquisa se 

caracteriza desta forma, pois apresenta a organização e os métodos que os empresários estão 

priorizando para escolher e treinar os seus sucessores. 

 A pesquisa foi realizada de forma Exploratória, onde permitiu uma maior 

familiaridade entre o pesquisador e o tema pesquisado, visto que este ainda é pouco 

conhecido, pouco explorado. 

A pesquisa exploratória visa à descoberta, o achado, a elucidação de fenômenos ou a 

explicação daqueles que não eram aceitos apesar de evidentes. A exploração representa, 

atualmente, um importante diferencial competitivo em termos de concorrência 

(GONÇALVES, 2014). 
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Para a realização da pesquisa foi utilizado o método de pesquisa de campo, que 

segundo Gonçalves (2014, pg. 67).  

 

A pesquisa de campo é o tipo de pesquisa que pretende buscar a 

informação diretamente com a população pesquisada. Ela exige do pesquisador um 

encontro mais direto. Nesse caso, o pesquisador precisa ir ao espaço onde o 

fenômeno ocorre, ou ocorreu e reunir um conjunto de informações a serem 

documentadas. 

 

Para o trabalho realizado a melhor forma de se obter o resultado esperado, e este, ser 

de forma confiável e coerente foi buscar os dados diretamente com a pessoa, ou com o 

presidente/proprietário da empresa, as entrevistas foram feitas em forma de uma conversa 

baseada e direcionada por um questionário, porém, o entrevistado não necessariamente 

respondeu as questões em ordem, no decorrer da entrevista foram surgindo outros fatores 

importantes que foram acrescentados e discutidos entre o entrevistador e o entrevistado. 

 

3.2 SELEÇÃO DA POPULAÇÃO 

Para o SEBRAE as empresas são subdivididas em três categorias de classificação, 

que são: as Microempresas, Pequenas empresas, Média Empresa e Grande Empresa. Para 

criar estas subdivisões se toma como base o número de funcionários que nestas organizações 

estão empregados.  

 Como critério de seleção, estas empresas precisam estar inseridas no município de 

Tapejara/RS e devem ser empresas familiares. O critério de seleção se dá pela importância 

que têm no município de Tapejara/RS. Por ser um município de aproximadamente 20.000 mil 

habitantes, estas empresas têm grande responsabilidade no âmbito social, pois empregam uma 

grande parcela da população e, também, tem uma contribuição financeira com impostos que 

não deve ser desmerecida.  

Pelo exposto, acredita-se que, se nessas empresas o processo de sucessão não for 

bem elaborado e pensado poderá haver o comprometimento do negócio e isso representará a 

uma grande perda financeira e social para o município. 

 

3.3 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

A entrevista é a melhor forma de coleta de dados para detectar o que as pessoas 

sabem, crêem, esperam, sentem ou desejam, pretendem fazer em determinadas situações. 

A pesquisa foi realizada através de uma entrevista semi-estruturada aonde o 

pesquisador conduziu uma “conversa” com o entrevistado. Esta conversa foi baseada em um 
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roteiro de perguntas que direcionou o diálogo para um ponto que o pesquisador entendesse 

qual a intenção e objetivos que o pesquisado tem para seu sucessor. 

 

3.4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS 

Para a análise dos dados desta pesquisa, foi criado um quadro com as resposta dos 

entrevistados, com o objetivo de tirar destas respostas maior clareza e encontrar as respostas 

que se está procurando e para que o público que vir a ler ou se embasar nesta pesquisa 

encontre de forma clara e objetiva o que está procurando. 

Gil (1999) explica que, o objetivo é organizar sistematicamente os dados de forma 

que possibilitem o fornecimento de resposta do problema investigado. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DAS EMPRESAS 

Empresa 1: Iniciou as suas atividades em 1990, atua desde então no segmento de 

grãos, insumos, industrialização de soja, rações, segmento avícola e supermercado. Seus 

produtos são distribuídos no mercado nacional e internacional. Hoje a empresa conta com 

aproximadamente 2.000 funcionários diretos, distribuídos em todos os setores da empresa, 

entre administrativo e áreas produtivas. Possui modernas fabricas e esta em constante 

desenvolvimento, fazendo assim que seus produtos cheguem com a qualidade necessária para 

seu mercado consumidor. 

Empresa 2: iniciou suas atividades em 1955, quando o seu fundador chegou ao 

município de Tapejara/RS, e com seus conhecimentos em calçados, iniciou um pequeno 

comércio.Com um pensamento empreendedor focado no futuro, os negócios da família 

cresceram cada vez mais. 

Ao longo passar dos anos, o envolvimento familiar com os negócios proporcionou 

melhorias em todas as áreas desenvolvidas, diversificando as atividades. Com muito trabalho, 

força de vontade e um quadro de colaboradores qualificados e comprometidos o grupo é hoje 

constituído pelas seguintes empresas: Agricultura, loja de calçados e confecções, construção 

civil, transportes, administração e participações e industrialização do PVC para a construção 

civil. 

Empresa 3: É uma empresa que atua desde 1968 no mercado, trabalhando nos setores 

alimentícios como balas e chocolates e também na divisão de plásticos, tubos e mangueiras. 

Localizada na cidade de Tapejara, e com filial em Guarapuava no Paraná a empresa atende 

hoje o mercado nacional e internacional, tendo seus produtos comercializados em mais de 20 

países. Conta com um grupo qualificado de colaboradores sempre dedicados e comprometidos 

com os valores e as metas da empresa. Também dispõe de uma frota própria de caminhões e 

agregados na alta temporada. 

Empresa 4: As atividades iniciaram em 1987, como uma pequena distribuidora de 

produtos alimentícios. Anos depois, foram incorporadas novas linhas de produção para 

fabricação de chocolate, com o foco na comercialização exclusiva para Páscoa e Natal.  A 

partir de 2004 o foco passou a ser a produção, sempre em sintonia com as necessidades dos 

mercados nacional e internacional. 
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Hoje Somos uma das maiores empresas do setor alimentício do Brasil no segmento 

de caramelos, balas, pirulitos, gomas de mascar, refrescos, achocolatados e sobremesas, com 

atuação em todo mercado nacional e em mais de 50 países. Atualmente, a empresa conta com  

duas indústrias localizadas no município de Tapejara R/S com mais de 250 colaboradores. 

 

4.3 APRESENTAÇÃO DAS ENTREVISTAS 

As empresas pesquisadas são semelhantes e se inter relacionam, quando se pensa ou 

se fala no processo de sucessão os dilemas dos Pais sucedidos, basicamente são os mesmos, 

as suas necessidades quando se trata da organização também são semelhantes.  

Dentro das empresas pesquisadas em entrevistas com os pais sucedidos foi possível 

identificar algumas particularidades bem como alguns receios em comum nas quatro empresas 

estudadas. 

Na tabela 4 podemos visualizar as empresas estudadas, seu tempo de atuação no 

mercado e a quantia de sócios proprietários. 

Quadro 4 – Levantamento das empresas 

EMPRESA SOCIOS-

PROPRIETARIOS 

TEMPO NO MERCADO 

Empresa 1 3 16 anos 

Empresa 2 2 61 anos 

Empresa 3 3 48 anos 

Empresa 4 1 29 anos 

Fonte: Elaborada pela autora (2016) 

 

Como se pode perceber na sua maioria as empresas pesquisadas possuem mais do 

que um sócio proprietário, quando há mais de um sócio é muito propicio as desavenças, pois 

são mais opiniões e mais pessoas para fazer a gestão do negocio. 

A empresa é denominada familiar quando a sucessão de sua direção está ligada ao 

fator hereditário, e quando os valores institucionais da empresa estão vinculados a um 

sobrenome de família ou ao seu fundador. Percebe-se uma preocupação em relação ao 

caminho dos sucessores para assumirem futuramente o destino dos negócios da empresa. 

Os entrevistados foram questionados do número de sócios-proprietários? São todos 

da mesma família? Na direção da empresa possui algum sócio que não tem o mesmo 

sobrenome de seu fundador (cunhado, esposa, genros, noras,...)? 
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Empresa 1: somos em 3 sócios proprietários, passamos recentemente pelo 

“desligamento de um dos sócios, éramos Eu e meu Irmão, e ele resolveu seguir 

novos caminhos.  

Sim como falei que meu irmão deixou a empresa ficou conosco minha cunhada, 

esposa dele, e suas filhas 

Empresa 2: somos dois irmãos que estamos à frente da empresa, temos 

trabalhando juntamente com nós nossas esposas. 

Empresa 3: somos três irmãos sócios da empresa, somos somente nós três. 

Empresa 4: Somente um proprietário, minha esposa não trabalha comigo na 

empresa, e não tenho sócios. 

No geral, as empresas são formadas por irmãos, ou seja, laços familiares de primeira 

geração que se associam com familiares mais próximos, não envolvendo diferentes graus de 

parentesco. Pode-se observar no estudo bibliográfico realizado o autor Silveira (2014) nos 

mostra os diferentes públicos que podem estar envolvidos em uma empresa familiar, ajuda na 

compreensão de seus interesses e por consequência seus pontos de vista em relação à 

empresa. 

Nas empresas estudadas em sua maioria havia mais do que um sócio, como foi visto 

acima, estes sócios todos são membros da família, mas havia a necessidade de entender em 

que posição dos subsistemas que o autor nos mostrou estes sócios estavam inseridos, para que 

pudéssemos entender o real interesse pela sucessão se ela existisse ou não. 

Em todas as empresas os sócios proprietários trabalham na gestão do negócio, em 

algumas suas esposas e filhos os acompanha nesta gestão. 

Em algum momento da vida da empresa ela irá passar por um processo de sucessão, 

e toda a organização deve estar preparada para tal processo, pois um dos erros mais comuns 

cometidos nesta transição é que muitos empresários e seus herdeiros/sucessores somente 

levam em consideração o que envolve a gestão do negócio. 

Sabe-se da importância destas organizações tanto para a sociedade quanto para eles 

próprios, e também é sabida a dificuldade de um processo de sucessão em uma organização 

familiar, neste sentido foi questionado a respeito de treinamentos e preparo para os futuros 

sucessores. 

Como a Organização está se preparando para, ou um futuro, processo de sucessão? Já 

foi iniciado algum tipo de treinamento para a preparação deste sucessor? 
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Empresa 1: Eu tenho dois filhos e minha cunhada duas filhas, os quatro estão 

trabalhando conosco aqui na empresa cada um em um setor, um no comercial, 

um no faturamento um nas operações e outro no compras e logística nós 

queremos muito que eles prossigam com a empresa, todos começaram muito cedo 

trabalhar conosco para aprender como que funciona o nosso negócio, todos 

estudam inclusive um de meus filhos e uma filha de minha cunhada já estão 

formados, estamos treinando os quatro para ficar em nosso lugar. 

Empresa 2: Nós sabemos que ter alguém que prossiga com nosso negócio é muito 

importante, já conversamos a respeito, mas ainda não definimos alguém para 

assumir a empresa, nossa empresa é nova e nós também, “tudo tem seu tempo”. 

Empresa 3: Temos nossos filhos trabalhando conosco aqui dentro da empresa, 

eles sabem que isso aqui será deles no futuro, portanto estão aprendendo tudo o 

que podem e nós estamos ensinando tudo o que sabemos a eles, afinal quem 

assumira os negócios são eles, eles estão passando por todos os setores da 

empresa, até pelo processo produtivo, porque devem saber desde o princípio. 

Empresa 4: ainda não tenho alguém para ficar no meu lugar, não estou 

preparando ninguém. 

Em três das empresas pesquisadas os filhos estão aprendendo o negócio dos pais, 

passando pelos setores da empresa como “estagiários”, para aprender e futuramente poder 

assumir a organização. Os possíveis sucessores devem saber que a empresa não se resume 

entre quatro paredes, existe algo muito mais sério e complexo do que isso, como por exemplo, 

fornecedores, clientes colaboradores, concorrência, e eles devem conhecer pelo menos um 

pouco do perfil de cada um destes públicos. 

Em uma empresa familiar, quando se pensa em sucessão, ou até mesmo no momento 

em que ela deve ocorrer, as dúvidas sempre vem há cabeça, quem está mais preparado? Não 

posso decepcionar ninguém? Como faço para escolher, coloco o filho mais velho, o mais 

novo? Estas dúvidas martelam a cabeça do sucedido, porém, o maior medo é de entregar sua 

empresa, seu suor para alguém que não seja de sua família. 

Na sucessão familiar existe a vantagem de muitas vezes o próprio pai preparar o seu 

filho para assumir seu lugar, com isso o espírito familiar dentro da organização continua, 

levando como base estas colocações se pergunta: 

Já foi discutido entre a direção ou entre a família o interesse pela sucessão? 

Empresa 1: Sempre conversamos entre nós os mais velhos a respeito deste 

assunto, porque sabemos que temos que preparar muito bem os nossos filhos pois 

o mercado não esta fácil. 
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Empresa 2: Nós já falamos a respeito, mas entre nós não abrimos para filhos 

ainda. 

Empresa3: Nós conversamos a respeito de como a empresa seguira após nós 

sairmos, mas não chegamos a falar a respeito da sucessão. 

Empresa4: Não ainda não pensei nisso. 

O sucessor já esta definido, Ele (a) quer realmente assumir a empresa? 

Empresa 1: Como falado anteriormente estamos com nossos quatro filhos 

trabalhando conosco para assumir a empresa. 

Empresa 2: Não ainda não definimos o sucessor 

Empresa 3: Ainda não definimos qual de nossos filhos assumira a cadeira de 

presidente, até porque todos são jovens e tem muito que aprender ainda, mas eu 

quero que seja algum de nossos filhos. 

Empresa 4: Não  

Você como fundador/presidente da empresa, tem alguma preocupação em deixar a 

organização ser dirigida por alguém que não seja diretamente ligada a sua família, ou até 

mesmo que não participou da construção da empresa? 

Empresa 1: Olha, esta é uma preocupação constante nossa, mas acredito que as 

coisas estão indo bem e isso não vai acontecer “risadas”, no que depender de 

mim isso não vai acontecer, não queremos que se perca a essência de nossa 

família aqui na empresa. 

Empresa 2: Meu deus, com certeza, essa é uma preocupação de todos nós, 

sofremos muito para chegar aonde chegamos, claro que independente de quem 

assuma vai levar o negocio a diante, mas queremos que seja alguém da família. 

Empresa 3: Esse é o medo de nós 3 irmãos, mas isso não vai acontecer pois 

nossos filhos estão sendo bem preparados e estão estudando para isso. 

Empresa 4: Tenho medo sim que isso aconteça, pois isso tudo aqui fui eu quem 

construiu, mas se acontecer espero que saibam gerir de forma correta e 

inteligente. 

A questão “sucessão familiar” é muito delicada e deve ser tratada desde cedo com 

todos os membros da família, pois de um lado está a instituição familiar, e de outro lado a 
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instituição dos negócios, e se este assunto não estiver claro para todos pode haver conflitos, e 

estes arrastados para fora da empresa. 

No momento de escolha de um sucessor os pensamentos e propostas devem estar 

bem alinhados para que não haja arrependimentos e possíveis discórdias entre os atuais 

sócios, pois isto poderá acarretar em perdas para a organização. Baseando-se nisto o que se 

quer saber é. 

Em sua empresa no momento da escolha do seu sucessor houve algum tipo de 

conflito entre a família, este assunto foi discutido entre todos, por quanto tempo antes da 

escolha? 

Empresa 1: Como nossos filhos estavam desde cedo aqui dentro junto com nós, 

todos fomos nos acostumando com isso, e eles também, não criamos nenhuma 

expectativa com eles a respeito disso, até porque não pretendemos deixar a 

empresa tão cedo. 

Empresa 2: Ainda estamos na fase da conversa do dialogo a respeito deste 

assunto, mas somos uma família muito unida, a acredito que não vai acontecer 

desavenças por causa disto, porque a empresa é nossa, independente de quem ira 

assumir. 

Empresa 3: Ainda não houve a escolha definitiva de um sucessor, mas acredito 

que quando chegar à hora, quem estiver mais bem preparado ira assumir e não 

terá maiores problemas quanto a isso, afinal também dependera de nós irmão 

acalmar os ânimos se caso vierem a se exaltar ou tiver alguma desavença. 

Empresa 4: não passei por esta fase ainda, mas quando isso tiver que acontecer 

gostaria que fosse de forma pacifica, vou trabalhar pra isso. 

Sabe-se que no momento que o processo estiver acontecendo, ou se ele já aconteceu, 

haverá certa “disputa” pelo poder, entre o sucedido e o sucessor, pois as idéias e pensamentos 

em algumas vezes não serão os mesmos, até porque, a tendência do sucessor é que no 

momento em que estiver sendo treinado aceite e concorde com o seu sucedido, porem, quando 

se sentir confiante vai querer tomar suas próprias decisões. 

Como o senhor vai reagir, com estes pensamentos e ações que se o Senhor estivesse 

no poder não seria feito daquela forma? 

Empresa 1: Sempre oriento ou tento orientar os meus filhos a fazerem a coisa 

certa, mas às vezes não sai como eu gostaria e isso me deixa um tanto frustrado, 

se o erro foi pequeno eu relevo, mas se foi um erro muito grande ai me frustra 
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bastante, mas ainda eles me consultam muito sobre assuntos de maior 

importância, somos muito parceiros quanto a isso. 

Empresa 2: Quando estiver alguém aqui para levar continuar com a empresa, 

vamos treiná-lo e orientá-lo da melhor forma possível, passando para esta pessoa 

todos os perrengues que nós passamos, mas é claro que não vai sair tudo certo e 

quando acontecer algo errado estaremos aqui para auxiliar e ajudar no que for 

preciso. 

Empresa 3: Olha, não sei como seria minha reação quando acontecer algo 

errado, mas acho que daria o melhor de mim para ajudar, até porque eu também 

errei muito nesta vida e se não tivesse alguém para me apoiar nestes momentos 

com certeza nossa empresa não estaria onde esta. 

Empresa 4: nunca pensei nisso, mas acredito que vou lidar bem com isso, pois eu 

também erro e tenho que consertar depois, então se ele errar vai ter de consertar. 

O sucedido de uma empresa familiar, na maioria das vezes, é também o fundador da 

empresa, quem dedicou toda a sua vida pela organização, muitas vezes, se abdicando de seu 

próprio lazer em prol de seu negocio, ou seja, deu seu sangue para fazer com que a empresa 

ganhasse vida e tivesse sucesso, passou boa parte de sua vida dentro da empresa. 

O Senhor, na posição que hoje se encontra hoje como estas se preparando para deixar 

o cargo e entregar a sua empresa para outra pessoa gerir? 

Empresa 1: “risos” não pretendo deixar a empresa tão cedo, pois isso aqui é o 

meu suor, mas no momento que isso acontecer, porque também não sou de ferro, 

vou confiar nos meus filhos, e eles tenho certeza que vão fazer tudo certinho, e 

com certeza estarei sempre à disposição deles para o que precisarem. 

Empresa 2: Isso não vai ser fácil, “risos”, porque isso é meu dia a dia eu vivo 

isso aqui de segunda a segunda, mas sei que uma hora vou ter que deixar para 

outra pessoa, um dia terei que curtir minha vida, mas espero que esteja longe de 

acontecer, e quando acontecer mesmo de longe estarei sempre perto, para o que 

precisarem, porque quando começamos estávamos sozinhos, e sabemos o quanto 

é difícil. 

Empresa 3: Eu sou novo ainda “risos”, mas quando for à hora de passar o 

bastão vou sofrer e sentir falta, mas a gente sabe que isso vai acontecer mais 

cedo ou mais tarde, e nós também devemos nos preparar para este dia. Afinal 

também precisamos descansar. 

Empresa 4: Meu Deus, não pensei nisso ainda, mas não vai ser fácil não, porque 

isso aqui é minha vida eu respiro minha empresa, só que também não sou eterno 



48 

 

 

e não vou poder trabalhar pra sempre, mas eu gosto muito do que faço e por 

enquanto não penso em sair nem deixar meu cargo. 

Pode-se perceber que todos os entrevistados não pretendem tão cedo deixar os seus 

cargos, de certa forma, eles possuem certo medo em pensar nesta hipótese, quando 

questionados todos riram espantados como se por um instante o seu chão tivesse caído, como 

se eles nunca tivessem pensado neste assunto.  

Tudo isso de certa forma preocupa, porque se não pensa em sair não pensa em treinar 

ou preparar alguém para ficar em seu lugar no futuro seja ele longo ou próximo. 

 

4.3 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

 

Quadro 5: Tabulação das respostas. 

Questão Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4 

Número de sócios-

proprietários? São todos da 

mesma família? 

3 sócios 

todos da 

família 

2 sócios, todos 

da família 

3 sócios, 

todos da 

família 

1 

proprietário 

Como a Organização está se 

preparando para, ou um 

futuro, processo de 

sucessão? Já foi iniciado 

algum tipo de treinamento 

para a preparação deste 

sucessor? 

Parcialmente Não Possui Parcialmente Não possui 

     

Já foi discutido entre a 

direção ou entre a família o 

interesse pela sucessão? 

 

Sim Parcialmente Não Não 
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Questão Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4 

O sucessor já esta definido, 

Ele (a) quer realmente 

assumir a empresa? 

 

Não tem 

sucessor 

definido 

Não tem 

sucessor 

definido 

Não tem 

sucessor 

definido 

Não tem 

sucessor 

definido 

     

Você como 

fundador/presidente da 

empresa, tem alguma 

preocupação em deixar a 

organização ser dirigida por 

alguém que não seja 

diretamente ligada a sua 

família, ou até mesmo que 

não participou da 

construção da empresa? 

Sim Sim Sim Sim 

     

Em sua empresa no 

momento da escolha do seu 

sucessor houve algum tipo 

de conflito entre a família, 

este assunto foi discutido 

entre todos, por quanto 

tempo antes da escolha? 

Não houve a 

escolha do 

sucessor até o 

momento 

Não houve a 

escolha do 

sucessor até o 

momento 

Não houve a 

escolha do 

sucessor até o 

momento 

Não houve a 

escolha do 

sucessor até 

o momento 

     

Como o senhor vai reagir, 

com estes pensamentos e 

ações que se o Senhor 

estivesse no poder não seria 

feito daquela forma? 

 

São parceiros 

e agiria de 

forma a 

ajudar 

Se algo der 

errado estará 

presente para 

auxiliar 

Não sabe 

como 

reagiria, mas 

acha que 

daria o 

Maximo dele 

para auxiliar 

Nunca 

pensou nisso, 

mas acha que 

ajudaria 
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Questão Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4 

O Senhor, na posição que 

hoje se encontra hoje como 

estas se preparando para 

deixar o cargo e entregar a 

sua empresa para outra 

pessoa gerir? 

 

Não pretende 

deixar a 

empresa tão 

cedo, mas 

sabe que isso 

um dia vai 

acontecer 

Sabe que não 

vai ser fácil, 

mas entende 

que será 

necessário 

Sabe que isso 

vai acontecer 

e quando 

chegara a 

hora vai 

sentir falta, 

mas será 

necessário 

Não pensou 

nisso ainda, 

mas sabe 

que um dia 

vai 

acontecer 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

Como se pode observar na tabela 5, apenas a empresa 1 esta com um tímido processo  

de sucessão, porém, não tem nada estruturado, a empresa sabe da importância de uma 

sucessão, mas até o momento não escolheu o seu sucessor, está em fase de treinamentos mas 

nada além disso. As outras organizações não pensam em seus sucessores, sabem que é 

importante, mas não evoluíram para a escolha ou ao menos uma conversa a respeito desta 

escolha. 

Todos os entrevistados possuem certo receio quanto ao futuro de suas organizações 

no que diz respeito à gestão futura, o medo da atual gestão é da empresa passar a ser dirigida 

por pessoas que não são da família, pois entendem que se isso acontecer se perderá a essência 

que eles, durante sua vida toda, construíram. 

Os gestores entrevistados carregam consigo uma angustia de ter que deixar a sua 

empresa, todos sabem que isso algum dia vai acontecer, e também que é necessário que isso 

aconteça, porém, nenhum deles se vê fora da sua “segunda casa”, isso é o reflexo do porque 

nenhum deles ainda possui um processo de sucessão em sua organização. 
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5 CONCLUSÃO 

A empresa familiar é diferenciada das demais, em sua forma de administração, sua 

gestão é particular de empresa, para empresa, assim aquele que administra, sofre influências 

da família, da forma de gestão, e da propriedade em si. Outro fator típico das empresas 

familiares é a forma geralmente apresentada na facilidade em gerir em longo prazo, esse tipo 

de organização apresenta aspectos de informalidade e visão para o longo prazo. 

A sucessão familiar deve ser apresentada como um processo, planejado, de 

aprendizado. Havendo a intenção de sucessão na empresa, começar a apresentar as 

competências do sucessor, o que ocorrerá a partir da intervenção, e orientar para que a 

empresa se prepare para as demais gerações futuras. 

A sucessão nas empresas estudadas esta engatinhando para algumas e nem se pensou 

para outras. Quando se fala em sucessão logo é falado “mas eu ainda estou aqui, não vou 

morrer tão cedo”, mas o que se deve entender que sucessão é justamente ao contrario disso, é 

para a perpetuação do negocio e não para niquelar com ele ou alguém. 

Um ponto que chama bastante atenção é que as empresas estão preocupadas em 

treinar, ensinar, mostrar a seus filhos, por mais que não estejam pensando em sucessão, o 

negocio da família, a maioria dos gestores entrevistados esta com seus filhos dentro da 

organização mostrando-lhes o seu negocio, e melhor ainda, instigando que passem por todos 

os setores da empresa. A sucessão não está sendo pensada pela atual gestão, mas de certa 

forma esta se fazendo alguma coisa, o treinamento, por mais básico que ele seja teve seu 

inicio. 

Os gestores não pensam em tão cedo deixar a organização, eles não se vêem fora 

dela, não conseguem imaginar sua vida longe da empresa, mas em contrapartida, querem um 

descanso, na hora certa, mas querem descansar em algum momento de sua vida. 

Em geral os pais-sucedidos construíram uma identificação com suas empresas, e por 

isso não vêem sentido viver fora delas. Tornam-se dependentes delas em dois aspectos, no 

tangível, que é o financeiro e o intangível que são as dependências emocionais, pois decorre 

do fato de que muitos desses sujeitos confundem-se com a empresa vendo a si próprios como 

sendo a própria empresa, porém, tudo isso tem uma explicação, foi eles quem as criaram. 

A sugestão para uma próxima pesquisa é que se olhe para o sucessor, se faça um 

estudo com este gestor, para descobrir o que ele fez para ser o escolhido, como ele trabalhou 

para isso, sentir dele quais são seus medos em relação à empresa que ele teve que assumi, 

visto que nenhuma das quatro empresas estudadas tem seu sucessor escolhido de fato. 
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