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RESUMO 

 

Atualmente existem preocupações a respeito da sucessão dentro de empresas 

familiares, competências dos herdeiros, e consequentemente, com as expectativas 

de sua preservação. Essas preocupações justificam a realização desta dissertação 

considerando a seguinte inquietação: seriam esses herdeiros ouvidos? A partir 

dessa questão estabeleceu-se seu objetivo geral: compreender como ser herdeiro 

de um ancestral que construiu um legado empresarial influencia a vida do sujeito, e, 

especificamente, identificar de que forma a vida desse herdeiro é influenciada, 

baseando-se em suas percepções sobre esse processo. Para alcançar esses 

objetivos realizou-se uma investigação qualitativa, com delineamento de estudo de 

caso instrumental e coletivo fundamentado na Abordagem Sistêmica da família, e no 

Modelo Tridimensional de Desenvolvimento da Empresa Familiar, que procura 

diferenciar as relações familiares do contexto da empresa. A compreensão do ser 

herdeiro também foi tratada sob o enfoque da Abordagem Intergeracional, quanto 

aos aspectos do que se é legado e do que se delega. Foram sujeitos dessa 

pesquisa três herdeiros convidados pela pesquisadora. Os dados apresentados 

originaram-se dos registros de entrevistas semi-estruturadas com os participantes, 

bem como dos instrumentos aplicados: o Genograma Construtivista e a Linha de 

Tempo Familiar. Procedeu-se à análise individual dos dados a seguir, de forma 

coletiva e, posteriormente buscaram-se as diferenças e similitudes entre os casos. 

Os resultados assinalaram diferenças individuais concernentes à história de vida de 

cada participante, e similitudes que constituem o fenômeno de ser herdeiro e de 

suas influências em suas vidas, as quais podem ser generalizadas. Esse estudo 

apontou para a possibilidade de aprofundamentos teóricos sobre a temática, no 

meio acadêmico brasileiro, por meio de pesquisas científicas, que venham a auxiliar 

a compreender o fenômeno do ser herdeiro dentro das peculiaridades de nosso 

país. 

 

Palavras-chave: família, legado, empresa familiar, herdeiro 
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ABSTRACT 

 

To be the heir of an ancestor that has built and left a business legacy 

 

Within family business literature, there are currently many issues about succession, 

the heirs´ skills and, consequently, about the hopes of their long term survival. The 

realm of these issues is the main justification for this dissertation, which first 

considered the ensuing research question: are the heirs in family businesses heard? 

Following this primary research question, the main objective of this dissertation was 

developed: to comprehend what it means to be the heir of an ancestor that has built 

up and left behind a business legacy, and how this fact influences the subject´s life; 

and, more specifically, try to identify in which ways the heirs’ life is affected based on 

the subjects’ own perceptions about this process. In order to achieve these 

objectives, a qualitative investigation was carried out with an instrumental case study 

design grounded in the Systemic Approach of the family and in the Three-

Dimensional Model of Family Business Development - which tries to differentiate 

family relationships from the business context. The analysis was also grounded in the 

Intergenerational Approach, when dealing with legacy and delegations aspects. The 

subjects of this research were three heirs that were asked by the researcher herself 

to join this study. Data was drawn from the recordings of semi-structured interviews 

carried out with the participants, and also from the following instruments applied: the 

Constructivist Genogram and the Family Time-Line. Preceding individual data 

analysis, the analysis was first broadly conducted so to, later on, identify differences 

and similarities amongst the cases. The results reported individual differences 

concerning the participants’ unique life stories and similarities that are constituent of 

the ‘heir-phenomenon’ and its influences in their life, which in turn, can be 

generalized. This dissertation points out paths for further in-depth scientific research, 

specifically in Brazilian academia, that can help provide further comprehension of the 

‘heir-phenomenon’ within our country’s peculiarities. 

 

Keywords: family, legacy, family business, heir. 
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INTRODUÇÃO 

 

A empresa familiar tem sido objeto de interesse e de estudo crescente nos 

últimos anos. Estimativas mais conservadoras mostram que entre 65 e 80% das 

empresas do mundo são familiares, gerenciadas por um grupo familiar ou de 

controle acionário familiar (GERSICK et al., 2006). Essa empresa é entendida como 

aquela em que tanto a propriedade quanto as estratégias de gestão são dominadas 

por membros que compõem um grupo de relacionamento emocional e laços 

familiares. Apresentam características próprias que as diferenciam das empresas 

não-familiares. Dentre outras, o serem gerenciadas e controladas por uma ou mais 

famílias, vinculadas societariamente, revela um processo de tomada de decisão em 

que os argumentos lógicos e os dados concretos são levados em conta, mas os 

vínculos afetivos emocionais que permeiam as relações familiares são os fatores 

determinantes.  

A relação familiar, na maioria das vezes, é revelada no contexto da empresa, 

seus membros dividem espaço, compartilham dificuldades, demonstram ciúmes e 

rivalidades, protegem-se uns aos outros, sofrem pressões financeiras, comemoram 

vitórias mercadológicas e igualmente, fracassos de resultados. De outro lado, é na 

casa da família onde se discutem os problemas da empresa, e são nos almoços de 

domingo, que muitas vezes se concretiza a decisão da família quanto ao rumo dos 

negócios. 

Um dos maiores riscos enfrentados por qualquer empresa familiar é a 

transição de uma geração para a seguinte. O que aponta a sucessão como um tema 

fundamental para a perpetuidade das mesmas. 

A preocupação dos estudiosos sobre o assunto busca levantar os caminhos 

mais eficazes para a transição de sucesso. O planejamento sucessório, o 

desenvolvimento de competências para herdeiros, a preparação dos futuros 

acionistas, a implementação de um conselho de família que dê suporte à esses 

processos são alguns desses caminhos. Enfim, manter e perpetuar a empresa 

familiar e a família empresária tem despertado a atenção das famílias e de seus 

estudiosos. 

Falar do futuro empresarial, da perpetuação do legado empresarial, deve 

significar falar do herdeiro, do membro familiar que receberá o legado, tanto do 

ponto de vista patrimonial, como do ponto de vista multigeracional.  Krom (2000) 
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afirma que “o que nos foi legado influencia de maneira poderosa toda nossa vida.” 

No estudo do legado e de sua transmissão ao longo das gerações, por meio da 

memória, dos rituais familiares e das tradições da família, percebe-se que há uma 

delegação a cada membro da família que lhe confere um papel e um destino 

preciso. A lealdade familiar, conceito apresentado por Boszormenyi-Nagy e Spark 

(1983), implica a existência de expectativas definidas e estruturadas no grupo 

familiar, em que os membros possuem um compromisso com um forte sentido de 

obrigação ética, e que estabelece conexões entre as gerações, e que influencia 

profundamente seus membros.  

 Ao buscar na literatura a temática aqui abordada,  encontrou-se alguma 

bibliografia recente sobre empresas familiares, o processo de sucessão, o 

planejamento sucessório, a preparação de futuros acionistas, os conflitos familiares 

e a diferenciação de papéis na empresa familiar. No entanto, não localizei estudos 

que abordem as influências de ser herdeiro na vida do sujeito, a visão do herdeiro 

sobre seu legado e delegação, e o que isto traz para si e sua família. Buscou-se 

saber ainda se há delegação e expectativas  sobre o herdeiro, se existe contrato de 

delegação nas famílias. Em resumo, nessa procura não encontramos estudos a 

respeito do herdeiro, seja na visão  de si mesmo, seja no olhar do outro.  

Desse modo, na busca por aprofundar conhecimentos a respeito desse 

tema, surgiram algumas inquietações:  Seriam os herdeiros ouvidos? Qual seu 

relacionamento com a família em função de ser o herdeiro? O que o ser herdeiro 

influencia na vida do sujeito? Como se sentem esses herdeiros?  

A partir destas colocações acreditamos, que para o avanço do conhecimento 

nesta área, seja premente desenvolver estudos na temática abordada, qual seja “ser 

herdeiro”, surgindo então a questão de pesquisa: De que forma ser herdeiro de um 

ancestral que construiu um legado empresarial influencia na vida do sujeito.  

 Os objetivos traçados para responder essa questão foram:   

 

Objetivo Geral: 

Compreender como ser herdeiro de um ancestral que construiu um legado 

empresarial influencia na vida do sujeito. 
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Objetivos Específicos: 

Identificar de que forma ser herdeiro influencia a vida do sujeito. 

Conhecer a percepção do sujeito a respeito das influências de ser herdeiro. 

 

No primeiro capítulo desse estudo abordei a questão da família entendida 

como um sistema. Procurei mostrar como o aporte da teoria geral dos sistemas e a 

contribuição da cibernética deslocaram o enfoque da Psicologia Clínica, do indivíduo 

para a família e o contexto familiar. 

Nesse mesmo capítulo, abordei a questão da comunicação nas relações 

familiares, à luz da teoria da comunicação e de seus axiomas, segundo Watzlawick 

(1967). A intergeracionalidade e sua relação com o legado familiar, uma vez que os 

padrões familiares e regras de interação parecem definir e determinar as delegações 

familiares, ou seja, as expectativas que a família coloca sobre seus membros e 

espera receber deles.  Como denominou Boszormenyi-Nagy e Spark (1983), a 

contabilidade dos méritos, diante das quais todos os membros da família assumem 

compromissos, muitas vezes mediante o que os autores denominaram “lealdades 

invisíveis”. 

No segundo capítulo tratou-se da empresa familiar. Abordou-se as 

características da empresa familiar, suas vantagens e desvantagens frente a 

empresas não familiares; o enfoque teórico  do modelo de desenvolvimento 

tridimensional por meio do qual a empresa familiar tem sido compreendida; a 

apresentação da governança corporativa e familiar, de como essa intervenção atinge 

e influencia a família e seus membros familiares que estão envolvidos diretamente 

na empresa familiar, seus futuros herdeiros, sucessores e acionistas, e por fim, os 

aspectos próprios da sucessão familiar, que envolve diretamente os herdeiros da 

empresa familiar. 

O método utilizado para desenvolver esse trabalho foi descrito no terceiro 

capítulo, mostrando a fundamentação teórica para o estudo do fenômeno numa 

abordagem qualitativa, com delineamento de estudo de caso, como foram coletados 

os dados e a forma e descrição e análise do mesmo. 

A análise do estudo de caso, bem como sua descrição, embasada na 

construção teórica desse trabalho foi o objeto do quarto capítulo. 
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CAPÍTULO 1 – FAMÍLIA 

 

Cada uma de nossas imagens originais sobre nossas famílias 
está baseada em inputs radicalmente limitados, bem como em 
modos internos limitados com os quais extraímos sentido de 
tudo. Como as esponjas, absorvemos tudo o que nos é 
introduzido. O que começou como pessoas, locais, eventos e 
modos de viver juntos- o que chamamos de processo familiar – 
torna-se, ao longo do tempo, injunções internas ou comandos 
sobre como ser, como ver a si mesmo e como perceber o 
mundo. (MASON, 1994, p.46). 
 
  

1.1 Família como sistema 

 

A abordagem da família entendida como um sistema, e os princípios da 

Teoria dos Sistemas impulsionaram a visão sistêmica da família e, 

consequentemente, da terapia familiar nas últimas décadas.  

Grandesso (2000) relata que no ao final da década de 1940, a Psicologia era 

caracterizada por um modelo psicanaliticamente orientado, cujo foco era o 

intrapsíquico e a psicoterapia dirigia-se a um indivíduo em quem era centrada a 

relação diádica analista-paciente, como se pode observar no texto que segue: 

 

Condizente com a epistemologia da época, a teoria psicanalítica via o 
comportamento humano regido pelas forças intrapsíquicas, que, como na 
física, obedeciam às leis de conservação e transformação da energia 
(GRANDESSO, 2000, p.116) 
 
 

Fatos marcantes na história da Humanidade no final da primeira metade do 

século XX, como a Segunda Guerra Mundial e suas consequências, a explosão da 

bomba atômica e o avanço científico nas ciências físicas e matemáticas, 

constituíram o cenário de uma crise de paradigma epistemológico que deflagrou no 

mundo da ciência o surgimento da visão sistêmica da família, bem como a terapia 

familiar e a sua abordagem sistêmica. 

Vale registrar que um paradigma entra em crise no momento em que seus 

conceitos deixam de ser suficientes para explicar e nortear a realidade. Podemos ver 

na fala a seguir um exemplo de crise paradigmática, a qual influenciou sobremaneira 

a prática psicoterápica.  
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A física newtoniana, que dominara de fins do século XVII até fins do século 
XIX, com raríssimas vozes discrepantes descrevia um universo em que tudo 
acontecia precisamente de acordo com a lei; um universo compacto, 
cerradamente organizado, no qual todo futuro depende estritamente de todo 
passado. (WIENER, 1954. p. 58). 

 

Segundo Grandesso (2000), a confluência, da Teoria Geral de Sistemas 

formulada por Von Bertalanffy a partir da década de 1930, que tinha como interesse 

de estudo as correspondências entre os sistemas de todo tipo e, na década de 1940, 

da cibernética, configurou as condições necessárias para uma nova prática 

psicoterápica centrada na família e que atendia as demandas do momento histórico. 

Norbert Wiener propõe a conjunção dessas duas perspectivas como uma nova 

ciência de investigação dos processos sistêmicos, tendo como foco de atenção os 

processos de comunicação e controle tanto em sistemas naturais como artificiais. 

 

A mudança paradigmática imprimida pelo pensamento sistêmico-cibernético 
à terapia familiar, desde os seus primórdios, introduziu uma orientação para 
o presente nas práticas de terapia sistêmica, enfatizando a importância do 
contexto para a compreensão dos dilemas humanos e considerando o 
indivíduo como um ser em interação com os outros (GRANDESSO, 2000, p. 
132). 
 

 

Passou-se de uma visão linear para uma visão sistêmica. De um 

pensamento reducionista que usava a combinação de elementos analíticos para um 

pensamento ecológico e de análise interacional. De uma noção de causa e efeito 

que não considerava o contexto e cujo foco era o indivíduo, para uma noção de 

sequência interativa que considera a circularidade e tem como foco os padrões 

interacionais. Como o foco recai não no individuo, mas nos padrões interacionais, o 

problema é visto como uma sequência de interações em vários níveis e a mudança 

não significa identificação e eliminação da causa, mas transformações nos padrões 

interacionais que mantêm o problema (DIETRICH; MANFREDI, 2005, p.23). 

Na visão linear do paradigma positivista, a realidade é objetiva e 

mensurável, da qual o homem é observador, enquanto na visão sistêmica a 

realidade só é conhecida por meio da lente do observador que o conhece por meio 

de sua subjetividade e, portanto é co-construída. 

 Cerveny, (2001, p.24), apoiando-se nos estudos de Bertalanffy (1968) 

afirma que “sistema é um complexo de elementos em interação”. Esta interação 

constitui a interdependência entre elementos do sistema, de tal modo que a 
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mudança numa parte do sistema implica na mudança das outras partes, constituindo 

uma relação (DIETRICH E MANFREDI, 2005, p.23). Assim, a família pode ser 

pensada como um sistema. 

 
A unidade familiar é um sistema composto por indivíduos que podem 
também ser considerados sistemas por si só e ainda uma parte de um 
sistema, ou seja, um subsistema. Essa unidade familiar também faz parte 
de um sistema familiar maior que também se inclui em outros sistemas mais 
amplos, como o sociocultural e assim por diante (CERVENY, 2001, p.25). 
 

 

Cerveny (2001) registra que os princípios que regem os sistemas também 

operam no familiar: homeostase, morfogênese, feedback, causalidade circular e não-

somatividade. 

A “homeostase” é a tendência do sistema de se manter em equilíbrio e 

estabilidade, protegendo-o de mudanças e desvios. Na família, observa-se um 

padrão de relacionamento que tende a ser mantido por meio de operações e 

atitudes para impedir mudanças nesse padrão. Por outro lado, o princípio da 

“morfogênese” mostra que os sistemas têm a capacidade da autotransformação de 

forma criativa, o que lhes confere adaptabilidade e flexibilidade, ou seja, a família 

tem potencial para a mudança, tanto estrutural como funcional, podendo configurar-

se qualitativamente diferente do estado inicial (CERVENY, 2001; GRANDESSO, 

2000). 

O “feedback” é um circuito de retro alimentação que pode ser positivo ou 

negativo. O sistema é informado dos resultados e efeitos de seu funcionamento. “[...] 

ou seja, uma parte do resultado é enviada – output, como informação – input, para a 

entrada do sistema, constituindo o que se chama de alça de retroação” 

(VASCONCELLOS, 2002, p.87). Assim, “recebendo informações sobre os resultados 

de seu desempenho passado, o sistema torna-se capaz de ajustar sua conduta 

futura” (DIETRICH, 2003, p.24) 

O feedback positivo aumenta a atividade do sistema, alterando-o e levando-

o a um novo regime de funcionamento. O feedback negativo, ou retroação negativa, 

serve para manter o sistema em equilíbrio corrigindo-o ou revertendo-o à seu estado 

original. Segundo Cerveny (2001), no sistema familiar o mecanismo de feedback tem 

duas funções, a de fornecer informações e de definir o relacionamento entre os 

membros do sistema. 
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A “causalidade circular” aponta para o princípio da circularidade, ou seja, a 

mudança em uma parte do sistema afeta todas as outras, gerando mudança no 

sistema como um todo. Cerveny, (2001, p.26) fortalece suas reflexões no 

pensamento de Macedo (1991), afirmando que “a característica do padrão de 

interação de um sistema é a circularidade, significando que a interação envolve uma 

espiral de feedbacks recursivos, ao contrário da relação linear”. Nos sistemas 

familiares, isso significa que há uma interdependência entre os membros do sistema, 

e que cada elemento influencia os outros e é também influenciado. 

O princípio da “não-somatividade" aponta para a característica do sistema 

de que o todo não é a simples soma das partes, bem como não se pode investigar 

as partes isoladamente para compreender o sistema. Segundo Cerveny (2001, 

p.26), as consequências desse princípio no sistema familiar são que os membros 

familiares só podem ser compreendidos dentro dos contextos interacionais nos quais 

funcionam. 

Quanto à cibernética, de acordo com Grandesso (2000) essa nova ciência, 

buscando princípios de organização tanto para as máquinas artificiais como para os 

organismos vivos e fenômenos sociais, propôs a informação como a unidade básica 

de organização de todos esses sistemas. Começando com o estudo da 

comunicação nos sistemas, o que se convencionou chamar de 1a. cibernética, trata-

se, pois, da auto-manutenção do sistema no processo de homeostase  mediante a 

retro alimentação negativa, e da circularidade no sistema observado.  

A 2a. cibernética trata da capacidade de auto-mudança do sistema, por meio 

da retroação positiva que amplifica o desvio forçando o sistema à adaptação das 

condições do contexto, promovendo sua transformação (GRANDESSO, 2000; 

VASCONCELLOS, 2003). 

Os  estudos de Von Foster (1974) são enfatizados por Grandesso (2000,  p. 

127) a qual menciona que a Cibernética de primeira Ordem, que inclui a 1ª. e a 2ª. 

cibernética veio também a ser conhecida como cibernética dos sistemas 

observados. 

 O avanço do campo da cibernética, ampliando em seus estudos os 

sistemas humanos e sociais, ou seja, sistemas auto-organizadores e autônomos 

modificou a prática da terapia familiar sistêmica. De acordo com Vasconcellos: 
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A aplicação das noções cibernéticas aos próprios cientistas como 
observadores implicou assumir que tudo que se dizia sobre um sistema 
estava relacionado com as propriedades do cientista para fazer essa 
observação. Ou seja, a observação do cientista estava relacionada às 
características de sua estrutura. Surge aí a concepção de Foerster de 
sistema observante, aquele em que o observador, incluindo-se no sistema 
que ele observa, se observa observando (2003, p.243). 
 
 
 

Assim, esta modificação da prática ocorreu de tal forma que o terapeuta e a 

família constituem o “sistema terapêutico” e o papel do terapeuta assume a 

característica de um facilitador, com uma postura de não-saber, cujo conhecimento, 

livre de um status privilegiado, é auto-referencial, e atua contando com o 

imprevisível, na medida em que os sistemas conduzem suas próprias mudanças. 

A cibernética de segunda ordem se define construtivista, isto é, a realidade 

só é conhecida por meio da lente do observador que o conhece através de sua 

subjetividade. Cerveny (2001, p.31), citando Hoffman, afirma que só podemos 

conhecer nossas próprias construções sobre os outros e sobre o mundo. 

 

As terapias sistêmicas que seguem essa epistemologia são também 
denominadas de terapias construtivistas. Posteriormente o enfoque 
Construcionista Social vem propor uma compreensão dos sistemas 
humanos como sistemas lingüísticos. Posteriormente, o enfoque 
Construcionista Social vem propor uma compreensão dos sistemas 
humanos como sistemas linguísticos, conforme  aponta Grandesso (2000, p. 
134), baseada nas argumentações de Anderson e Goolishian (1988). 
 
 

 Tal visão coloca ênfase na linguagem e no significado e o conceito de 

problema passa a ter uma definição linguística, uma vez que o sistema constrói o 

significado de sua realidade. 

 

A família também constrói a sua realidade a partir da história compartilhada 
por seus membros. As condutas sintomáticas incorporam-se como parte da 
organização dessa realidade familiar e a terapia baseia-se na construção de 
realidades alternativas (CERVENY, 2001, p.30). 
 

 

Vasconcellos (2003) propõe a expressão Sistêmico Si-Cibernético para 

caracterizar as práticas novo-paradigmáticas que incluem a complexidade, a 

imprevisibilidade e a intersubjetividade como pressupostos teóricos. 
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Apoiado em torno dos princípios de imprevisibilidade e incerteza, da 
impossibilidade de um conhecimento objetivo, da auto-referência, da 
linguagem e autopoiese, o campo da terapia sistêmica organizou-se nas 
chamadas terapias sistêmicas construtivistas, construcionistas sociais, 
desenvolvidas nos modelos conhecidos como conversacionais, dialógicos 
ou narrativos. Em comum, pode-se destacar que todas questionam os 
modelos diagnósticos tradicionais, as teorias clínicas e teorias de mudança, 
tradicionalmente centradas nos modelos apriorísticos de disfuncionalidades 
e patologias, ou de funcionamento saudável (GRANDESSO, 2000, p.135). 
 
 
 

Quando pensamos na família como um sistema e recordamos o conceito de 

sistema como um todo no qual todas as partes interagem e influenciam cada parte e 

o todo, propiciando as inter-relações do sistema, a comunicação pode ser vista como 

um mecanismo de retro alimentação, que fornece informações e define o 

relacionamento entre os membros do sistema. 

 

Uma das grandes conquistas que o comportamento humano obteve com o 
enfoque sistêmico foi, sem dúvida, a ênfase num sistema circular de 
retroalimentação da informação e comportamento, ao invés do tradicional 
sistema linear de percepção dos fatos (CERVENY, 2001, p.51). 
 

 

1.2 Família e comunicação  

 

Ao se considerar o objetivo deste estudo que é o de compreender como ser 

herdeiro de um ancestral que construiu um legado empresarial influencia na vida do 

sujeito, torna-se imperativo tratar da comunicação, uma vez que o dito e o não dito, o 

que é permitido e o que é proibido falar, o que não se consegue expressar, e os que 

se submetem e os que dominam pela comunicação ou pela posse da informação, 

são apenas alguns exemplos de problemas característicos da comunicação nas 

relações humanas, em especial nos sistemas familiares, onde o vínculo afetivo 

permeia todas as interações. 

Ceverny (2003, p.14) registra “acredito em Maturana (2002) quando diz que 

o mundo em que vivemos surge das comunicações que fazemos”, crença sobre a 

qual também partilhamos. 

De acordo com Cerveny (2003, p.14) Norbert Wiener, em 1948, apresenta 

um esquema de comunicação em que propunha que um emissor (E) envia uma 

mensagem (M) a um receptor (R), por meio de um canal (C) e forma-se então um 

sistema retroativo pelo feedback (FB). A autora acrescenta a esse modelo os 
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obstáculos no nível do emissor (OE) e os obstáculos no nível do receptor (OR). Tais 

obstáculos segundo a mesma são constituídos por valores, julgamentos, crenças e 

experiências anteriores, estado emocional, entre outros fatores, que distorcem a 

mensagem, fazendo com que ela seja tanto diferente do que se pretendia transmitir, 

como recebida de uma maneira particular. Acrescenta ainda, que nenhum esquema 

de comunicação pode deixar de lado o contexto no qual a comunicação ocorre e o 

contato entre o E e o R. 

Os obstáculos da comunicação constituem os ruídos na comunicação. 

Cerveny (2003) destaca entre eles, a tendência de ouvirmos o que queremos ouvir, 

e não o que foi dito; a tendência de ignorar informações, especialmente as novas, 

que entram em conflito com nossas crenças e opiniões; um mesmo fato pode 

comunicar coisas diferentes para diferentes pessoas, bem como as mesmas 

palavras podem ter significados diferentes para as pessoas; enviamos e também 

recebemos comunicações que são paradoxais e contraditórias; temos linguagem 

especializada que tornam nossos quadros referencias desiguais; muitas vezes 

podemos ter uma comunicação verbal incoerente com a não-verbal (dizemos sim 

com a voz e não com a fisionomia); não percebemos o momento de falar e de calar; 

somos às vezes mais especialistas nas comunicações dos outros do que nas nossas 

próprias. 

Watzlawick, Beavin, e Jackson, no livro Pragmática da Comunicação 

Humana (1967), mostram que a pragmática do contexto comunicacional está 

reduzida a muito poucas reações possíveis: a “rejeição” de comunicação, quando a 

pessoa não está interessada na conversa e cria uma situação embaraçosa como um 

silêncio tenso, que deixa clara sua intenção; a “aceitação” de comunicação, quando, 

apesar de sua intenção de não conversar a pessoa cede e responde à conversação 

do outro; a “desqualificação” de comunicação, quando a pessoa comunica de um 

modo que invalida  sua própria comunicação ou a do outro. As desqualificações 

abrangem desde declarações contraditórias, as incoerências, as mudanças bruscas 

de assunto, as frases incompletas, as interpretações literais de metáforas, o estilo 

obscuro, entre outros. 

Os mesmos autores desenvolveram os axiomas da comunicação, sendo o 

primeiro axioma a impossibilidade de não comunicar. 
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Ora, se está aceito que todo o comportamento, numa situação interacional, 
tem valor de mensagem, isto é, é comunicação, segue-se que, por muito 
que o indivíduo se esforce, é-lhe impossível não comunicar. Atividade ou 
inatividade, palavras ou silêncio, tudo possui um valor de mensagem; 
influenciam outros e estes outros, por sua vez, não podem não responder a 
essas comunicações e, portanto, também estão comunicando. Deve ficar 
claramente entendido que a mera ausência de falar ou de observar não 
constitui exceção ao que acabamos de dizer (WATZLAWICK, BEAVIN, 
JACKSON, 1967, p 45). 
 

O segundo axioma mostra que toda a comunicação tem um aspecto de 

conteúdo e um aspecto de comunicação tais que o segundo classifica o primeiro e é, 

portanto, uma metacomunicação. Ou seja, qualquer comunicação transmite não só a 

informação, mas ao mesmo tempo mostra como esse conteúdo deve ser 

considerado, portanto, refere-se às relações entre os comunicantes, e constituem 

informação sobre a informação; são metainformação. (WATZLAWICK, BEAVIN, 

JACKSON, 1967). 

De acordo com os mesmos autores, o terceiro axioma afirma que a natureza 

de uma relação está na contingência da pontuação das sequências de eventos entre 

os comunicantes.  Mostram que a discordância sobre como pontuar a sequência de 

eventos está na raiz de incontáveis lutas em torno das relações.  

Cerveny (2003) exemplifica mostrando que quando em uma família 

pergunta-se algo a um filho e este olha imediatamente para a mãe e ela olha para o 

marido, estamos diante de sequências que muitas vezes não são percebidas pelas 

pessoas que estão se comunicando. 

Ainda em conformidade com o pensamento de WATZLAWICK, BEAVIN, 

JACKSON (1967), o quarto axioma  esclarece que os indivíduos se comunicam de 

maneira digital e analógica. A comunicação analógica é toda comunicação não-

verbal. Abrange movimentos corporais, postura, expressão facial, gestos, tom de 

voz, sequência e qualquer manifestação não-verbal de que o organismo seja capaz. 

A comunicação digital é comunicação verbal.  

Em resumo, ao se lembrar de que toda comunicação tem um conteúdo e 

uma relação, pode-se concluir que os dois modos de comunicação não só existem 

lado a lado, mas complementam-se em todas as mensagens. Também se pode 

concluir que os aspectos de conteúdo têm toda a probabilidade de serem 

transmitidos digitalmente, ao passo que o aspecto relacional será 

predominantemente analógico em sua natureza (WATZLAWICK, BEAVIN, 

JACKSON, 1967, p.59). 
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Baseado ainda nas reflexões de Watzlawick, Beavin, Jackson (1967) o 

quinto axioma afirma que todas as permutas comunicacionais são simétricas ou 

complementares, pois se baseiam na igualdade ou na diferença. Se na comunicação 

há uma relação de complementação, a interação é complementar; se um reflete o 

comportamento do outro de forma similar, a interação é simétrica. Dificilmente 

encontra-se apenas simetria ou complementaridade numa relação, mas ambas se 

alternam, com preponderância de uma ou de outra, conforme o contexto e a 

situação.  Os conceitos teóricos até aqui descritos foram tomados porque se 

acreditou que a compreensão dos mesmos permite analisar os mecanismos e 

processos dentro do sistema familiar que dão origem e que mantém segredos, 

temas (re)velados e não-ditos. 

 

Precisamos então pensar em comunicação como a transmissão formal por 
meio de canal, código, redundância, mas também em comunicação por 
meio do silêncio, do não-dito, dos mitos, das lealdades, dos segredos, 
principalmente, quando estamos lidando com um grupo como a família que 
está “aperfeiçoando” seu sistema particular de comunicação, através das 
gerações (CERVENY, 2003, p. 52). 

 
 

Assim como a comunicação, a Intergeracionalidade é parte importante para 

a compreensão desse trabalho de pesquisa. 

 

1.3 Intergeracionalidade 

 

 Cerveny (2001), respaldando-se no pensamento de Bucher (1985),  registra 

que a linguagem que a família utiliza dá informações sobre as regras desse grupo. 

CERVENY (2001) complementa destacando que as regras são encontradas em todo 

grupo familiar e, inclusive, tornam possível seu funcionamento.  

Segundo Watzlawick, Weakland e Fisch (1977), grande parte do processo 

de socialização, em qualquer sociedade, consiste em ensinar aos jovens aquilo que 

eles não devem ver, ouvir, pensar, sentir nem dizer.   

 Apoiando-se -se nos estudos de Butcher (1985); Cerveny (2001) salienta 

que a linguagem que a família utiliza dá informações sobre as regras desse grupo, 

regras que devem ser mantidas intergeracionalmente para a manutenção e 

preservação do grupo familiar. Cerveny (2001) complementa, enfatizando que as 
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regras são encontradas em todo grupo familiar e inclusive, tornam possível  seu 

funcionamento. 

Essas regras, transmitidas mediante a linguagem do grupo familiar, passam 

de geração a geração, e são elas que regem todas as nossas experiências. Cerveny 

(2001, p.55) afirma : “Nós consideramos regras familiares, o conjunto de acordos 

explícitos e implícitos que é compartilhado e conhecido por um grupo familiar, que 

faz parte da história da família e se mantém por meio do uso”. 

Jackson (1965, apud CERVENY, 2001, p.54) refere-se às regras da relação 

familiar chamando-as de normas que prescrevam e delimitam as condutas dos 

membros da família, organizando sua interação em um sistema razoavelmente 

estável. Para ele, a família é um sistema governado por regras. 

Cerveny (2001, p.54) registra que vários autores trabalham com o conceito 

de regras no sistema familiar, entre eles: LAING, 1969; DELL,1982; FORD E 

HERRICK, 1974; SATIR, 1972; MINUCHIN, 1981; UMBARGER, 1983).  Tal conceito 

é enfatizado uma vez que regras familiares são discutidas, vivenciadas e fazem 

parte do cotidiano dos profissionais que trabalham com famílias. 

 Cerveny, (2001, p. 55) citando Whitacker (1990), menciona que nas famílias 

as regras estão praticamente encobertas e desarticuladas, frequentemente sequer 

conscientes, mas, apesar disto, são potentes, e atravessam a história do grupo 

familiar por meio da repetição de rituais e tradições ao longo das gerações. 

No entendimento de Mason (2002, p.40), nossa dependência literal, quando 

crianças, demanda uma estreita adesão às regras implícitas de nosso sistema 

familiar, com relação ao que deve e ao que não deve ser expresso. As regras 

familiares são, portanto, apreendidas na vivência da rotina familiar, quando se nota 

quem se irrita com quem, quem pode responder, quem pode perguntar, quem pode 

sentar onde, quem é íntimo de quem.  Todos esses exemplos e mais uma infinidade 

de regras aqui pertinentes, são colocados em um nível não-verbal. Estruturam-se 

dessa forma, as alianças familiares, intergeracionais ou geracionais. 

 

As regras familiares, isoladoras da dor e desconforto familiar são ensinadas 
e aprendidas de modo não-declarado, com injunções implícitas acerca do 
que podemos ver, ouvir, sentir e comentar. “Não está acontecendo nada – e 
não conte a ninguém” é a injunção com a qual muitos de nós vivemos em 
família. (MASON, 2002, p.47). 

 
 



25 
 

Segundo Rosa (1997) as regras, as crenças e os papéis dentro da família 

são definidos pelo mito familiar, ditando sua forma de funcionamento e mantendo 

sua coesão. Portanto cada família construirá sua mitologia baseada nas 

singularidades genéticas, culturais e históricas de cada um de seus membros 

(MIERMONT et al., 1994). 

Uma regra implícita, conhecida por toda a família, pode tornar-se um 

episódio extremamente complicado quando a família age como se não a 

conhecesse. Fica o dito por não-dito, e não se fala mais nisso. Há um senso de 

lealdade à família, a qual se esconde por trás de uma parede de farsa que a isola do 

mundo externo, e a maior parte de seus recursos vai para a proteção desta parede 

(PAPP, 2002, p.80).  

Cerveny (2001) nos chama a atenção para o fato das regras se 

transformarem em mitos, quando já se estabelece em torno dos mesmos um sistema 

de crenças compartilhado e transmitido intergeracionalmente. 

É a fidelidade familiar que mantém o segredo, uma vez que ir ao âmago de 

determinado assunto envolto em segredo, ou que o grupo familiar mantém como um 

tema pouco aberto, dentro de suas possibilidades de conversações, é ir além e trair 

a lealdade às regras do sistema. Quanto mais fechada e leal às suas regras de não 

falar, mais a família é propensa a criar mitos familiares. Entretanto, vale lembrar a 

afirmação de Mason: 

 

Parte do processo de amadurecimento é trair nossa lealdade infantil às 
nossas famílias, rompendo as regras e depois, criando uma lealdade adulta. 
Isso significa que devemos explorar como levamos nossa lealdade a nossas 
famílias pela vida afora (2002, p.47). 

 
 

Cerveny (2001) nos chama a atenção para o fato das regras se 

transformarem em mitos, quando já se estabelece em torno dos mesmos um sistema 

de crenças compartilhado e transmitido intergeracionalmente.   

 

Os segredos são fenômenos sistêmicos. Eles estão ligados ao 
relacionamento, moldam as díades, formam triângulos, alianças encobertas, 
divisões, rompimentos, definem limites de quem está “dentro” e de quem 
está “fora” e calibram a intimidade e o distanciamento nos relacionamentos 
(IMBER-BLACK, 2002, p.21). 
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Regras, mitos, segredos, lealdades fazem parte muitas vezes de uma 

herança familiar que  está presente nas empresas familiares, objeto desse estudo. É 

nesse ponto que se enfatiza a importância de se deter também nas contribuições 

dos estudiosos do tema do legado e delegações. 

 

1.3.1 - Legados e delegações  

 

No contexto da família empresária, um dos mais importantes pontos a ser 

considerado para a compreensão de sua dinâmica, é a forma como as gerações 

anteriores lidaram com suas crises e as solucionaram, bem como quais as regras 

que selecionaram de suas interações e escolheram manter em seu meio como 

tradição.  

Segundo Penso et al. (2008), o trabalho sobre o ciclo de vida da família atual 

apresentado por Carter e McGoldrick (1995)  foi enriquecido pelo ponto de vista 

multigeracional apresentado por Nichols e Schwartz, (1998), argumentando que  a 

passagem pelas diversas etapas do ciclo de vida e a forma de lidar com as crises 

não vão depender apenas dos recursos da família nuclear, mas também dos 

legados familiares de outras gerações, ou seja, da forma como as gerações 

anteriores resolveram essas mesmas crises. Consideram assim que a família 

nuclear, embora tenha o padrão dominante é um subsistema emocional reagindo 

aos relacionamentos passados, com base no modelo mítico que perpassa as 

gerações. 

 O legado se constitui naquilo que perpassa as gerações familiares 

transmitindo a seus membros o modelo mítico multigeracional, o conjunto de regras, 

princípios, mitos familiares, rituais e tradições. 

Dessa forma, o legado recebido no seio da família, define sua identidade, e 

garante sua coesão interna e sua proteção externa (NEUBURGER, 1999). Os 

fatores que permitem a transmissão do legado são a memória familiar e os rituais, 

que acontecem em sobreposição, e ao mesmo tempo, dentro do contexto familiar. 

Isso significa que as famílias escolhem, de forma natural, aquilo que consideram 

importante para ser compartilhado por todos os seus membros, e essas informações 

são transmitidas ao longo do ciclo de vida da familia e também ao longo das 

gerações. No mesmo sentido, a família também seleciona o que se deve esquecer 

para assegurar a continuidade da coesão familiar. 
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De acordo com Andolfi e Ângelo (1988); Butcher (1985), a memoria familiar 

permite a definição, pela família, de rituais que organizam as relações interpessoais 

de seus membros. Esses rituais são produtos da tradição, sendo transmissíveis e 

sancionados pelo grupo, exteririzando os hábitos que são ancorados nas regras 

familiares, e tem como função principal transmitir e perpetuar o mito familiar.   

“A memória familiar é, essencialmente, um processo de seleção daquilo que 

convém esquecer e daquilo que é necessário  lembrar para sustentar, manter e 

transmitir o mito de um grupo familiar.” Neuburger (1999, apud PENSO et al., 2008, 

p 13).  

À medida em que se realizam as tradições, os rituais, a memoria familiar é 

resgatada e validada na experiência de estarem juntos. As regras estabelecidas pela 

família são confirmadas e se exteriorizam como hábitos familiares. Formam-se 

então, modelos intergeracionais, destinados a servir de exemplo a ser imitado e 

reproduzido. Cerveny (1996) aponta para Bowen (1991) como um dos primeiros 

autores a estudar a transmissão das características familiares de uma geração a 

outra, o que ele chamou de “processo de transmissão multigeracional”. Cerveny, no 

mesmo capítulo da referida obra, prefere falar da transmissão de modelos 

intergeracionais, com a qual concordamos, por entendermos que de fato o termo 

modelo inclui um conceito mais amplo do que o termo características, e representa 

melhor essa transmissão. 

 A possibilidade dos indivíduos de selecionar, entre os modelos legados na 

dinâmica da familia de origem, aqueles que se quer adotar, depende diretamente do 

quanto o processo de diferenciação e autonomia da família de origem e suas 

lealdades foram trabalhadas, e por outro lado, o quanto fusionados se está com a 

familia de origem, caracterizando uma relação de dependência com a mesma.  

O movimento dialético de pertencimento e separação presente na história 

da família nuclear, que busca a autonomia dos filhos, vai reatualizar as regras 

transgeracionais e os padrões de relacionamento dos diferentes sistemas familiares 

de origem, e esse movimento de autonomização dos filhos variam em função dos 

mitos familiares de cada um dos pais (MIERMONT et al., 1994; PRETO, 1995). 

Perceber as tramas relacionais que envolvem as lealdades consegue 

explicar atitudes que num primeiro momento parecem absurdas (CERVENY, 1996, 

p.111). A autora chama de “Contrato Psicológico Familiar”, à presença de lealdades 

invisíveis, delegações, fidelidades, que constituem um tipo de interação familiar.  
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Stierlin em 1978, desenvolveu o conceito de lealdade ligada ao conceito de 

delegação, uma outra forma de lealdade. De acordo com esse autor, os membros 

familiares provam sua lealdade à familia cumprindo os papeis e missões que lhe são 

delegadas. 

Boszormenyi-Nagy e Spark definem o conceito de delegação ligado ao de 

lealdade familiar, como: 

 
uma trama motivacional tipicamente dialética, de raízes multi-pessoais, que 
implica a existência de expectativas estruturadas de grupo, em que todos os 
membros adquirem um compromisso, com um forte componente de 
obrigação ética (1983, apud PENSO et al. p.15) 
 
 

De acordo com Miermont et al. (1994); Stierlin et al. (1981), a delegação 

constitui o ponto de ancoragem das obrigações que nos são transmitidas  ao longo 

das gerações. Ela dá uma direção e uma significação à nossa vida, é um processo 

necessário e legítimo. 

Penso et al. ainda sobre o conceito de delegação refere que: 

 

A delegação é a expressão de um processo natural e indispensável para a 
construção da identidade e varia conforme a história familiar. As dificuldades 
surgem quando aquele a quem algo é delegado não tem ainda a maturidade 
ou as características necessárias para assumir as missões que lhe são 
passadas, perturbando assim, seu desenvolvimento psicossocial. Ou ainda, 
quando existem delegações contraditórias e irreconciliáveis (2008, p.15).  
 
 
 

Cerveny (1996), complementa que os autores Boszormenyi-Nagy e Spark 

(1983) ampliaram o conceito de lealdade como um posicionamento do indivíduo em 

identificação com o grupo familiar, em que está presente a credibilidade, a 

confiabilidade, a responsabilidade, a fé e a devoção. Adiciona que os mesmos 

autores entendem que quanto mais nos foi legado por esse grupo familiar em 

benefícios recebidos, mais devemos retribuir aos mesmos,  e se assim não for 

possível, ficaremos em dívida que ficará acumulada, podendo ser paga na forma de 

uma lealdade que aprisiona e que pode ficar próxima a uma patologia de culpa. 

 Os conceitos de delegação e lealdade são fundamentais para a compreensão 

mais profunda das dinâmicas familiares. No objeto desse estudo, revela-se 

importante, na medida em que os herdeiros de um ancestral que construiu um 

legado empresarial, recebem, além dos pontos já evidenciados, o que  Cerveny 
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1996, p 114) denominou de “Contrato Psicológico Familiar”, o legado patrimonial, 

que os coloca em dívida  pelo muito que recebem  mediante o conforto financeiro e 

do nome de família que lhes dá referência social e econômica, distinguindo-os no 

contexto da sociedade em que vivem.  

  Penso (2008, p.15) citando Krom (2000), afirma que o que nos foi legado 

influencia de maneira poderosa toda nossa vida. Esses conteúdos identificados 

como “lealdades invisíveis” referem-se à existência de expectativas estruturadas 

diante das quais todas as pessoas na família assumem compromissos. A autora 

afirma que é possível representá-las com a imagem de um grande livro, com as 

bordas rotas e a escrita envelhecida de arabescos antigos, em que se contabilizam 

os créditos e débitos familiares, estabelecendo conexões tiranas entre as gerações 

passadas e futuras, criando expectativas que nos influenciam. 

 Segundo Stierlin, citado por Cerveny (1996), os conflitos mais comuns que 

podem aparecer na delegação são aqueles que delegam duas missões 

incompatíveis, por exemplo, ao mesmo tempo em que se espera atitude de 

autonomia e independência de um filho, exige-se dele obediência e subordinação. 

Ou ainda, o conflito entre duas missões diferentes de dois delegantes, por exemplo, 

a mãe pode encomendar uma missão, o pai outra e ainda os avós uma terceira. 

 As dificuldades também aparecem quando aquele a quem algo é delegado 

não tem as características necessárias para o esse papel, ou ainda, não tem a 

maturidade necessária para o cumprimento da missão delegada. Essas são 

dificuldades muito comuns nas historias das famílias empresárias, quando se espera 

que o filho suceda o pai na direção da empresa, por exemplo, e o mesmo não tem 

as qualificações de competências profissionais para o cargo, ou ainda, não tem a 

vocação para o mesmo. No caso de empresas familiares, a lealdade aos 

fundadores, lealdade ao nome da família, lealdade à identidade familiar, permeiam 

suas histórias e são fonte de conflito e ao mesmo tempo, contribuem para a 

preservação da família e da empresa familiar. 

 De outro lado, de acordo com os estudos de Nichols e Schwattz (1998) 

mencionados por Penso (2008), bons relacionamentos familiares incluem a 

consideração pelo bem estar de seus membros e o respeito pelos interesses de 

cada um. Tal postura pressupõe a lealdade, que, com a confiança, proporciona a 

cola que mantém as famílias unidas, sendo muito importante para sua sobrevivência. 
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CAPÍTULO 2 – EMPRESAS FAMILIARES 

 

As empresas familiares predominam no cenário econômico em todo o 

mundo. 

Em contraste com sua importância econômica, até os anos 1980, a empresa 

familiar era largamente ignorada como um tópico de importância para pesquisas 

acadêmicas (Bird, Welsh, Astracham; Pistrui, 2002; Neubaur; Lank,1998)1. 

Recentemente, segundo os mesmos autores, apoiados no pensamento de Levinson 

(1971), ainda se percebe que o aspecto familiar é uma variável esquecida das 

pesquisas organizacionais, apesar do fato de que as empresas familiares enfrentam 

tremendos desafios. Por exemplo, as decisões de negócios são tomadas em meio a 

disputas de poder, nepotismo, falta de profissionalismo, de racionalidade e pontos 

de vista objetivos, menos do que seria desejável a um comportamento de excelência 

em gestão de empresa. 

 

2.1. Características das empresas familiares 

 

Segundo Brenes et al, apoiados em Carlock and Ward, (2001), estatísticas 

mostram que  um significativo número de empresas no mundo são empresas 

familiares, e que também poucas têm sobrevivido a transição geracional. Ainda 

segundo os mesmos autores, o que caracteriza uma empresa familiar é a presença 

de donos e membros familiares na gestão e no controle da companhia.  

De acordo com as reflexões de Steinberg, H.: 

 

Olhando sob outro ângulo, a empresa, em seu nascedouro, é a típica 
organização de dono ou de um grupo de amigos, empreendedores que 
compartilham a mesma ideia.” Steinberg, Herbert,(Conselhos que 
perpetuam empresas, (2008,  p.184). 
 
 

Segundo Lodi (1987), a empresa familiar é feita do sonho de parentes ou 

amigos que possuem uma visão que está no coração do negócio. 

Gersick et al complementam essa percepção afirmando que: 

 
                                                 
1Livre tradução   de “ In Integration of family-owned business succession with turnover and life cycle 
models: Development of a successor retention process model; Griffeth, R.W., Allen,D.G.,Barrett,  R., 
2000, p.1) 
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Nas economias capitalistas, a maioria das empresas se inicia com as idéias, 
o empenho e o investimento de indivíduos empreendedores e seu parentes. 
[...] Fazer com que um empreendimento empresarial tenha sucesso e 
depois passá-lo de pais para filhos (e, recentemente, filhas) não é apenas 
um sonho americano. O sucesso e a continuidade das empresas familiares 
são o sonho dourado para grande parte da população do mundo (2006, 
p.2). 
 
 

 Consequentemente, na empresa familiar há uma forte valorização da 

confiança mútua e dos laços afetivos, que influenciam comportamentos e tomadas 

de decisão.  

Ainda segundo os mesmos autores (2006), fazer parte de uma empresa 

familiar é algo que afeta todos os membros familiares. O papel de presidente da 

empresa é diferente quando se tem como diretor seu irmão mais novo, e quando ao 

se sentar para almoçar no domingo, sua mãe e sua irmã que também participam das 

reuniões da empresa estão ao seu lado e perguntam dos resultados do mês. O 

papel de sócio é diferente quando o outro sócio é um cônjuge ou filho. Ainda é 

diferente atravessar a porta da empresa quando o nome acima da fábrica é o seu, 

que é também o de seu avô ou bisavô, o fundador da empresa. 

Brenes e Madrigal (2003), apontam para o fato de que à medida que as 

interações familiares crescem no espaço da empresa, cresce também o risco de 

conflitos familiares dolorosos acontecerem, levando a  um desequilíbrio na relação 

família e negócio. Entretanto, o risco de ruptura na maioria das vezes não é 

percebido em sua importância pela família. 

De acordo com Gersick et al (2006), as empresas familiares constituem uma 

forma organizacional peculiar com consequências positivas e negativas. Há uma 

força especial da identidade, da história e da linguagem comuns às famílias. 

Entretanto, essa mesma intimidade pode trabalhar contra o profissionalismo do 

comportamento empresarial. 

O Manual International Finance Corporation (IFC) de Governança para 

Empresas Familiares aponta como pontos fortes das empresas familiares, um 

melhor desempenho do que suas correspondentes não-familiares, tanto em termos 

de vendas e lucros como de outras medidas de crescimento, segundo estudo de 

Leach;  Leahy,  (1991). Ainda segundo um estudo feito pela Thompson Financial, 

citado pelo Manual IFC, que comparou empresas de família a suas rivais dentro dos 

seis índices financeiros mais importantes da Europa, e demonstrou que as empresas 
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familiares em seu desempenho superavam todas suas concorrentes em todos os 

índices considerados. O Manual do IFC aponta algumas características que 

representam  tais vantagens como o compromisso que a família tem com o negócio, 

implicando alto nível de dedicação e interesse em fazer o negócio crescer, prosperar 

e ser transmitido às próximas gerações. A continuidade do conhecimento é 

fundamental na medida em que as famílias proprietárias têm como prioridade a 

transmissão de suas experiências habilidades e conhecimentos acumulados às 

gerações seguintes. Sem contar que muitos membros familiares se envolvem no 

negócio da família ainda muito jovens e inexperientes. Outro ponto alto é a 

confiabilidade e orgulho, que por ter suas histórias de vida, seus nomes e reputação 

associados ao negócio, o esforço da família proprietária é no sentido de aumentar a 

qualidade de seus produtos e serviços e manter um bom relacionamento com seus 

funcionários e parceiros. 

Sob essa perspectiva, Steinberg. H. argumenta: 

 

As diferenças entre a empresa familiar e outras modalidades de empresa 
podem ser verificadas de diversas formas. Algumas características 
demonstram claramente a especificidade desse tipo de companhia: a 
empresa familiar tem a continuidade como parte do seu propósito, e as 
companhias impessoais visam ao aumento do valor do negocio, alem de 
lucro, crescimento permanente e domínio do mescado; a familiar tem como 
públicos de interesses prioritários os próprios familiares, os clientes e os 
funcionários, enquanto as outras se voltam dominantemente para os 
acionistas e os gestores; finalmente, os empreendedores da empresa 
familiar a vêem quase como uma instituição de interesse social, ao contrario 
dos demais empreendedores, que vêem sua companhia como um ativo 
disponível a ser negociado (2008, p.155).  
 

 

Gersick (1997, p.11) enfatiza que enquanto outras empresas são obrigadas 

a responder rapidamente a seus acionistas, reduzindo custos e muitas vezes 

cancelando projetos e produtos em momentos difíceis, as empresas familiares 

trabalham com um horizonte de investimentos mais amplo e, conseguem suportar os 

desaquecimentos da economia e continuam comprometidas e estáveis na relação 

família-empresa e mercado. 

Talvez, a característica mais apontada como o ponto fraco das empresas 

familiares seja que muitas delas não conseguem se perpetuar no longo prazo. 

Segundo Neubauer; Lank (1998), citado no manual IFC de Governança, entre dois 

terços a três quartos das empresas familiares entram em colapso ou são vendidas 



33 
 

pelos fundadores. Apenas 5% a 15 % delas continua operando até a terceira 

geração, nas mãos dos descendentes dos fundadores. 

Essa alta taxa de fracasso é atribuída à somatória de vários fatores que 

tornam as empresas familiares especiais em relação à sua própria natureza. A 

complexidade das questões e emoções típicas de um família combinada às 

questões de administração de um negócio em empresas familiares, segundo 

Steinberg (2008), mostram ser quase natural que os fatores emocionais se 

sobreponham aos fatores racionais no processo de tomada de decisão. Essa 

situação, ganha ainda mais força quando os processos de sucessão se tornam 

iminentes, ou se configura a diluição da participação societária. 

Outras características como a informalidade e a falta de disciplina, ambas 

devido ao fato de que em sua maioria, as empresas familiares são dirigidas pelas 

próprias famílias, que em geral têm pouco interesse em estabelecer processos e 

procedimentos que observem regras claras e respeitadas. Para Frugis (2005), as 

desvantagens de uma empresa familiar estão em sua rigidez em relação a desafios 

internos, ao processo sucessório, a questões emocionais que envolvem toda família 

e a eventuais problemas de liderança. Já Bernhoeft (1990) destaca que os pontos 

fracos de uma empresa familiar consistem na confusão entre propriedade e gestão, 

na ausência de estratégias claramente definidas, nas lutas constantes pelo poder, 

na predominância de caprichos individuais, na eventual falta de clareza quanto à 

vocação da empresa, e pela carência de investimentos em recursos humanos 

profissionalizados bem como na tecnologia e melhoria de métodos e processos. 

Ricca (1998), por sua vez, aponta que os pontos fracos da empresa familiar 

podem ser caracterizados pela dificuldade em transferir o carisma de seu fundador 

para as próximas gerações, além de outras desvantagens como: fracionamento do 

poder acionário na sucessão, conflitos sobre a perspectiva do negócio entre 

membros da família, tendência ao conservadorismo e paternalismo, recursos 

humanos baseado em amizade e familiaridade em sobreposição à competência e 

adequação de perfil, além de conflitos de interesse e atritos entre membros da 

família. 

Steinberg (2008) aponta pra o fato de que uma das saídas para essa 

situação é conseguir definir as regras do jogo num ponto em que os possíveis 

conflitos de interesse ainda possam ser administrados, pois é a radicalização entre 

os familiares que compromete a estabilidade e a continuidade dos negócios. O autor 
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aponta para a moderna governança corporativa e familiar como fator positivo para a 

empresa familiar.  

Tentando equacionar as características da empresa familiar em sua 

complexidade e em como lidar com seus desafios, dentro de um contexto conceitual 

e teórico incipientes, quatro professores acadêmicos, com experiência de consultoria 

para empresas familiares e suas famílias proprietárias, reuniram-se na criação de 

um modelo conceitual de desenvolvimento de empresas familiares, utilizado 

largamente hoje pelos profissionais atuantes na área, e no qual também  esse 

estudo. Apresento a seguir o Modelo de Desenvolvimento Tridimensional da 

Empresa Familiar, de Gersick et al. 

 

2.2. Modelo de desenvolvimento tridimensional da empresa familiar 

 

O estudo das empresas familiares é um tema relativamente novo no trabalho 

acadêmico, iniciando com a descrição de casos de empresas familiares por 

consultores. Nas últimas décadas, pesquisadores de gerenciamento organizacional 

começaram a aplicar seus modelos de comportamento, ao mesmo tempo terapeutas 

de família começaram a aplicar conceitos como diferenciação, 

envolvimento/separação e outros para subgrupos das famílias que possuem 

empresas Gersick et al (2006, p.4). 

A necessidade de um olhar interdisciplinar dirigido ao tema possibilitou a 

aglutinação de contribuições de estudiosos em diferentes áreas e práticas que 

envolvem a empresa familiar, como sociólogos, advogados, contadores, 

economistas, psicólogos, historiadores e outros. 

O estudo das empresas familiares como sistemas iniciou com alguns artigos 

nas décadas de 60 e 70 do último século, de acordo com Gersick et al (2006). O 

modelo conceitual afirmava que as empresas familiares são compostas de dois 

subsistemas superpostos, a saber: a família e a gestão. Tal modelo entendia que 

cada subsistema, configurado como círculos, tem suas regras próprias, suas 

estruturas peculiares, valores e organização distintas. Apontava como maior desafio, 

o caminho para a descoberta de estratégias capazes de satisfazer ambos os 

subsistemas. De acordo com os estudos de Gersick et al (2006), pesquisadores e 

acadêmicos, ainda hoje, usam o conceito de dois sistemas como base para suas 

análises de comportamento organizacional complexo, estratégias e dinâmicas 
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familiares. Tagiuri e Davis(1982), citados por Gersick et al (2006, p.5), elaboraram o 

modelo de dois sistemas em Harvard no início dos anos de 1980, segundo o qual 

era preciso fazer uma distinção crítica entre os subsistemas de propriedade e 

gerenciamento dentro do círculo da gestão, porque observaram que haviam 

empresas em que algumas pessoas são proprietárias, mas não estão envolvidas na 

gestão da empresa, e outras são gerentes operacionais da gestão, mas não são 

proprietárias. Gersick et al (2006) afirma que do fortalecimento do argumento desses 

autores é que surgiu o modelo proposto por eles, ou seja, o modelo dos três círculos. 

 

 
 

Figura 1: O modelo dos Três Círculos da Empresa Familiar 
Fonte: GERSICK, et al. De geração para geração: ciclos de vida das empresas familiares,  

2006, p.7 
 
 

Gersick et al. refere ainda sobre o modelo de três círculos que ele: 

 

[...] descreve o sistema da empresa familiar como três subsistemas 
independentes, mas superpostos: gestão, propriedade e família. [...] A razão 
pela qual o modelo de três círculos teve uma aceitação tão ampla é que ele 
é teoricamente elegante e também imediatamente aplicável. É uma 
ferramenta muito útil para a compreensão da fonte de conflitos 
interpessoais, dilemas de papéis, prioridades e limites em empresas 
familiares (2006, p.7) 
 

 

O Circulo da Família é composto por todos os membros da família 

proprietária, independente do papel que qualquer membro familiar desempenhe em 

sobreposição em um círculo, em dois círculos ou nos três círculos. 
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O círculo da propriedade é composto por todos os membros familiares que 

são também proprietários da empresa familiar. Pode-se ter membros familiares, por 

exemplo, herdeiros, que ainda não são proprietários da empresa. 

O círculo da Gestão é composto por todos os membros que atuam na 

operação do negócio da empresa. Incluem-se aqui, além dos membros familiares 

que trabalham na gestão e que podem ser proprietários, ou não, todos os 

funcionários da empresa, que não são membros familiares.   

Qualquer pessoa de uma empresa familiar pode ser colocada em uma das 

intersecções dos três círculos, denominada de setor, e composta, assim de setor um 

a setor sete, dependendo de seu papel na superposição dos círculos. 

Para facilitar a visualização dos diferentes papéis ocupados por membros de 

empresas familiares e também para facilitar a análise das sobreposições de papéis 

na empresa familiar, Steinberg, H. (2006, p.15) propôs o modelo dos três círculos da 

empresa familiar, com a alocação de cada público da empresa familiar no setor 

correspondente.   

 

 

 

Figura 2: O modelo dos Três Círculos da Empresa Familiar e seus Públicos 
Fonte: Steinberg, H. (2006). Adaptado de Gersick, et al. De geração para geração: Ciclos de 

vida das empresas familiares, 2006, p.7 
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Steinberg, H. (2006) reforça a perspectiva de Gersick et al (2006) 

argumentando que a especificação de papéis e subsistemas diferentes ajuda a 

derrubar as complexas interações dentro de uma empresa familiar e facilita verificar  

o que está, de fato, acontecendo e o por quê. Quando se leva em conta a posição 

de cada membro familiar dentro do modelo dos três círculos, os conflitos familiares 

tornam-se compreensíveis, por exemplo, uma pessoa membro familiar e proprietária, 

pode numa reunião de acionistas desejar o aumento de dividendos, sem levar em 

consideração o plano de investimentos da empresa, enquanto outra, familiar, 

proprietária e que ocupa um cargo de diretoria na gestão é contra o aumento de 

dividendos para os acionistas porque deseja como gestor, que os recursos sejam 

dirigidos para a expansão da empresa. Essas duas pessoas podem também ser 

irmãos, com uma ligação emocional íntima, que não compreendem porque não 

podem concordar nessa questão. Outro exemplo aponta para a dificuldade de 

membros familiares decidirem quem pode trabalhar na gestão da empresa e quais 

serão os critérios definidos. Um membro familiar que esteja apenas no círculo da 

família pode ter o entendimento de que todos os filhos devem ter o direito de entrar 

na gestão, “afinal é a nossa empresa”, enquanto outro membro, proprietário e que é 

presidente da empresa, pode ser radicalmente contra essa idéia, porque a empresa 

precisa de pessoas competentes para ter sucesso no negócio. E ainda outro, sobre 

a mesma questão pode se posicionar defendendo o direito de seu filho de participar 

da gestão, porque o considera competente, enquanto não aprova o filho de seu 

primo, porque não o acha qualificado para a gestão da empresa. Frequentemente, 

nem mesmo as próprias pessoas entendem o que estão sentindo, ou de onde se 

originam a tensão e o conflito. As duplas mensagens e ambivalências que a 

sobreposição de papéis propicia complicam as tarefas em qualquer um dos círculos, 

família, propriedade ou gestão. 

 

Todas as metas de pesquisas e teorias convergem para a descoberta de 
estruturas para desfazer os nós desse comportamento complexo. O modelo 
dos três círculos tem sido uma ferramenta poderosa para se atingir essa 
meta. Ao separar os domínios, ele esclarece a motivação e as perspectivas 
das pessoas em vários locais do sistema como um todo (GERSICK et al, 
2006, p.14). 
 
 

A Governança Corporativa e Familiar tem sido apontada como uma das 

saídas para a organização das empresas familiares, especialmente porque fornece 
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instrumentos de organização dos diferentes papéis que se sobrepõem aos membros 

das famílias proprietárias, por meio de suas estruturas de gestão. Para o objetivo 

desse trabalho, compreender as influências de ser herdeiro de um ancestral que 

construiu um legado empresarial, o entendimento das boas práticas de Governança 

nas empresas familiares, é considerado por nós como um ponto dos mais 

importantes. 

  

2.3 Governança corporativa e familiar 

 

Governança Corporativa é o sistema pelo qual as sociedades são dirigidas e 

monitoradas, envolvendo os relacionamentos entre Acionistas/Cotistas, Conselho de 

Administração, Diretoria, Auditoria Independente e Conselho Fiscal. As boas práticas 

de governança corporativa têm a finalidade de aumentar o valor da sociedade, 

facilitar seu acesso ao capital e contribuir para sua perenidade (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA - IBGC, 2006).  

O IBGC divulgou em sua terceira versão, o Código das Melhores Práticas de 

Governança Corporativa baseado nos princípios de transparência, prestação de 

contas, equidade e responsabilidade corporativa, com o objetivo de aumentar o valor 

da sociedade, melhorar seu desempenho, facilitar o acesso ao capital a custo mais 

baixo e contribuir para sua perenidade. 

Segundo Steinberg (2003, p.18) pode-se resumir tudo isso numa frase: “criar 

um ambiente de controle dentro de um modelo balanceado de distribuição de poder”. 

Gordon Grant e Nigel Nicholson argumentam: 

 

[...] todos nós precisamos de autocontrole e existem maneiras boas e más 
de organizar uma empresa familiar e tomar decisões. Elas podem ser 
agrupadas sob o titulo de “governança”, mas são mais do que isso – elas 
tratam de padrões de comuncação e interação que orientam a tomada de 
decisões e os sistemas e processos aos quais as pessoas se submetem 
(2008, p1). 
 
 

Para Adachi (2006), governança corporativa é a forma de administrar uma 

organização mediante posturas éticas e transparentes, tratando-se de um importante 

instrumento de gestão para todas as organizações e, especialmente, para as 

empresas familiares. 
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Bernhoeft e Gallo (2003) explicam que a governança corporativa, pode ser 

entendida como um conjunto de práticas que disciplinam o processo de tomada de 

decisões e acompanhamento da gestão de negócios.  

Lodi (2000) define governança corporativa como um novo nome para o 

sistema de relacionamento entre acionistas, auditores independentes e executivos 

da empresa, liderados pelo conselho de administração. 

Os objetivos traçados da governança que podem ser adotados para as 

empresas familiares estão na criação de instrumentos claros, facilitadores de 

relacionamento entre seus acionistas, que separam a propriedade (empresa) da 

gestão do negócio (caixa) como uma forma de se imprimir tranquilidade nas 

operações da empresa (LODI, 1994). 

Segundo o Manual IFC de Governança para Empresas Familiares (2008), o 

aspecto ‘família’ é o que diferencia as empresas familiares das demais e, portanto, é 

a própria família que desempenha um papel importante na governança de seu 

negócio. No estágio inicial da empresa familiar, poucas questões de Governança 

Corporativa mostram-se claramente, mas com o passar do tempo, novas gerações e 

membros da família se juntam à empresa trazendo ideias e opiniões próprias sobre 

como os negócios devem ser geridos e qual deve ser a estratégia adotada pela 

empresa. É por isso que se torna indispensável estabelecer uma estrutura de 

governança familiar que traga disciplina entre os membros, prevenindo conflitos e 

assegurando a continuidade do negócio. 

O mesmo manual recomenda que no processo de estabelecimento de uma 

governança, deve se ter uma boa comunicação sobre os valores da família, sua 

missão e visão de longo prazo. Além disso, é necessário garantir que a comunicação 

sobre todo o processo, seus principais desafios, realizações e rumos estratégicos, 

atinja a todos os membros da família, especialmente os que não estão envolvidos 

diretamente com a gestão dos negócios. 

É preciso criar uma estrutura formal que promova reuniões onde decisões 

sejam tomadas e se comuniquem as normas e decisões relativas ao emprego de 

membros da família, distribuição de dividendos, e outros benefícios que eles possam 

obter do negócio, além de estabelecer canais formais de comunicação que permitam 

aos membros da família compartilhar ideias, opiniões, aspirações, 

descontentamentos e preocupações. Assim, deve-se desenvolver uma estrutura de 

governança que ajude a estabelecer relações de confiança e unificar a família, 
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especialmente os que estão de fora da empresa, de modo a aumentar as chances 

de viabilidade do negócio. 

Em conformidade com Steinberg, (2003, p. 104): 

 
Boa governança corporativa é uma espécie de sonho pelo alto teor de 
idealismo que comporta. Adotá-la faz bem às organizações e aos indivíduos 
porque tem a ver com atitude diante da vida. Sendo um processo ao mesmo 
tempo coletivo e individual, tem a ver com projetos pessoais”. (2003, p. 
104). 
 
 

A governança, portanto, é também útil para identificar e preparar sucessores 

dentro dos critérios de profissionalização, para fixar e acompanhar as regras de 

convivência entre sócios e desses com seus sucessores, e fixar critérios para o 

relacionamento com os profissionais que não pertencem à família. 

As estruturas de gestão da Governança Corporativa e Familiar são os 

instrumentos necessários para organizar as empresas familiares, separando os 

fóruns de debate de forma adequada à profissionalização da família empresaria e da 

empresa familiar. Os conselhos de empresa são fundamentais no tocante à 

estruturação de estratégias empresariais. Nas empresas familiares que alcançam 

um bom nível de profissionalização, o conselho é uma forma de participar das 

decisões em ambientes pertinentes a todos os membros familiares e aos executivos 

da gestão, sem precisar se envolver em atividades operacionais do dia-a-dia. 

 

 

 

                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2: Estruturas de gestão da Governança Corporativa e Familiar.  

Fonte: Steinberg, H. (2006, p.15) 
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Segundo o Manual IFC de Governança para Empresas Familiares (2008, 

p.40), as principais funções de um Conselho de Administração são de 

estabelecimento da estratégia geral, supervisão e acompanhamento do 

desempenho da Diretoria Executiva, assegurando que haja uma estrutura 

organizada de governança, com um controle rígido do ambiente, níveis suficientes 

de divulgação, e um mecanismo propício que proteja os acionistas minoritários.  

O conceito de Conselho de Administração é entendido por Steinberg, H. 

como sendo: 

 

Conselho de Administração é o organismo que governa a empresa. Simples 
assim. É ele que define a estratégia, que nomeia o presidente-executivo, 
que avalia e define sua remuneração. É ele que decide qual a missão dos 
diretores-executivos. É ele que fiscaliza as contas da diretoria, que decide 
se a empresa compra ou vende alguma outra empresa ou alguma linha de 
produtos. Enfim, o conselho de administração é o dono das grandes 
decisões. A diretoria as executa, e se submete a seu controle (2008, p.18). 
 
 

A Diretoria Executiva, a alta administração da gestão, submete-se ao 

controle do Conselho de Administração, presta contas de sua gestão ao mesmo e é 

por ele fiscalizado. 

O Acordo de Sócios, segundo Silva, PAGV, em citação do Estudo V, da 

Mesa Corporate Governance (2010) é um acordo de vontades e que, portanto, exige 

uma atenção enorme. Trata-se de um contrato com questões muito especificas. Em 

especial em uma empresa familiar, além da relação dos acionistas na empresa, há a 

relação emocional. Um acordo de sócios, segundo o mesmo estudo, tem por filosofia 

determinar o que se quer e o que não se quer, os compromissos e 

comprometimentos e a visão de futuro, ou seja, onde se quer chegar com a 

empresa. 

Um acordo de sócios tem o papel de formalizar as relações que influenciam 

uma empresa ao longo do tempo. É um contrato que tem fundamento legal, mas que 

necessita, para o seu sucesso, da coesão dos desejos e o comprometimento de 

todos os membros familiares envolvidos para a prática do mesmo. 

O Conselho de Família, grupo formado por conselheiros representantes, 

preferencialmente, de todos os núcleos familiares que compõem a empresa familiar, 

é uma estrutura da gestão da Governança Familiar que organiza e estrutura os 

debates dos temas relativos à família na empresa familiar. O Conselho de Família, 
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segundo Passos, et al. (2008) funciona como um fórum de debates das questões 

familiares, em que os interesses, conflitos, expectativas,valores, ética, conduta, 

educação para o papel de sócios, podem ser administradas. Ao encaminhar essas 

discussões o Conselho de Familia assume a responsabilidade de criar uma fronteira 

clara e organizada para as demandas da familia. Alem de gerar uma mudança de 

atitude dos familiares em relação à própria familia, à sociedade e aos negócios. 

Cabe também ao Conselho de Família promover a conscientização dos 

familiares quanto à separação de papéis de cada um dentro do modelo dos três 

círculos, proposto por Gersick et al (2006), como membro familiar, como acionista e 

como gestor do negócio. 

O Manual IFC de Governança para Empresas Familiares considera que a 

forma e o conteúdo da Constituição Familiar diferem de uma empresa familiar para 

outra, e depende do tamanho da família, do seu estágio de desenvolvimento e do 

grau de envolvimento dos membros da família nos negócios.  

Aponta, no entanto, que uma constituição familiar padrão deverá incluir 

aspectos como valores, missão e visão da família; instituições familiares como a 

assembléia familiar, o comitê educativo e o conselho de família. 

O Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa do IBGC, 3 a. 

versão, aponta entre as principais práticas do Conselho de Família, a preservação 

dos valores familiares (história, cultura e visão compartilhada); a definição e o pacto 

de critérios para proteção patrimonial, crescimento, diversificação e administração de 

bens mobiliários e imobiliários; o planejamento de sucessão, transmissão de bens e 

herança; a visão da sociedade como fator de agregação e continuidade da família; a 

tutela aos membros da família com referência à sucessão na sociedade, a aspectos 

vocacionais, futuro profissional e educação continuada; e, finalmente, definir critérios 

para indicar membros para compor o Conselho de Administração. 

Como já se referiu anteriormente nesse estudo, um dos pontos fracos 

apontados nas empresas familiares é a não sobrevivência das mesmas em longo 

prazo, o que nos leva a considerar o aspecto da sucessão como fator importante no 

estudo das empresas familiares. Sem contar que, o objetivo desse estudo, 

compreender as influências de ser herdeiro, sob o ponto de vista do herdeiro, aponta 

para a temática da sucessão. 
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2.4 A sucessão na empresa familiar  

  

A razão que leva a sucessão na empresa familiar ter uma importância 

significativa é sua influência na perspectiva social e econômica.  

Na perspectiva social, a empresa familiar representa uma das maiores 

geradoras de emprego, além de ser um agente na descentralização dos pólos 

regionais de desenvolvimento. Em 1996, o Observatório Europeu para Pequenas e 

Médias Empresas (SMEs), a estimativa era de que mais de  cinco milhões de 

empresas da União Européia, representando 30% de todas as empresas, deveriam 

passar em curto espaço de tempo pelo processo de transição geracional, e na 

estimativa do mesmo órgão, um e meio milhão dessas empresas corria o risco de 

desaparecer por falta de preparação tanto da empresa como do sucessor para a 

transição de sucesso (GERSICK et al. 2006).  

Sobre a questão da transição entre gerações, Lansberg, I., Gersick, K. 

apontam que: 

 

Atravessamos um momento crucial na história das empresas familiares 
latino-americanas. As transições geracionais competitivas da globalização 
estão obrigando as empresas de propriedade familiar, muitas delas atrizes 
dominantes nos setores econômicos de sua região, a adaptar-se a uma 
série de problemas de complexidade crescente. Desafios como planejar a 
saída de patriarcas que por décadas tem ocupado as posições de liderança, 
selecionar e preparar os sucessores para o comando e para a governança 
corporativa, gerir os conflitos e fomentar a colaboração entre um grupo cada 
vez mais complexo de acionistas familiares, e administrar as dinâmicas 
geracionais tanto na empresa como no interior da família dominam como 
nunca antes a agenda desse tipo de empresa (2008,p.47).  
 
 

Ainda sobre a questão da transição entre gerações, agora, porém sob o 

aspecto da uma transição e um processo de modernização que ocorrem 

simultaneamente, Steinberg, complementa:  

 

Frequentemente, os processos de modernização das empresas familiares 
são confundidos com a deflagração do processo de sucessão do fundador 
ou dos fundadores. Há quem afirme que uma sucessão bem conduzida é a 
mais importante prova de maturidade de um empreendimento (2008, p.176) 
 

 

 Oliveira (1999 Leone (2005) observam que grande parte dos problemas das 

empresas familiares está ligada a aspectos sucessórios. Considerados em seu 
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extremo,  tais dificuldades podem levar ao encerramento das atividades de uma 

empresa rentável e saudável. Esse fato pode gerar outros problemas que  escapam 

ao alcance familiar e afetam a vida de muitas pessoas.  

 De acordo com os estudos de Bernhoeft; Gallo (2003, p.51) “a sucessão em 

empresas familiares tem sido considerada o mais importante desafio a ser 

enfrentado pelos fundadores na luta pela perpetuação do negócio”. Esses autores 

continuam seu pensamento sobre transição: “Qualquer processo de transição, seja 

esse gerencial ou de propriedade, é carregado de dificuldades e desafios e no 

processo de sucessão ainda há o diferencial complicador dos fatores subjetivos 

presentes na dinâmica empresarial e familiar.  

Quanto à questão da sucessão, Lodi (1987, p.54) enfatiza que se observa 

uma situação singular: “tanto pode dar às empresas uma nova perspectiva de 

atuação ou pode ser a destruição da empresa por falta de profissionalismo desta”.  

Adachi contribui para os estudos sobre o tema, esclarecendo as diferenças 

entre ser herdeiro e sucessor: 

 
É preciso diferenciar o ser herdeiro do ser um sucessor. O herdeiro é o 
membro familiar que tem a expectativa de receber um legado patrimonial 
como herança, que pressupõe o falecimento ou a doação de um patrimônio, 
ou uma parte do mesmo. Ser sucessor significa, em empresas familiares, 
além de ser herdeiro, ter sido escolhido para o papel e o cargo do sucedido. 
O sucessor deve ser preparado para assumir o papel do sucedido e ter  
alinhado suas expectativas pessoais com as expectativas geradas na 
família e na empresa pelo fato de ser um sucessor. Herdeiro é a pessoa 
para qual é transmitida a propriedade de bens ou direitos em função de 
falecimento, enquanto o sucessor é a pessoa incumbida para ocupar um 
cargo de outrem, após comprovar ter capacidade e habilidade para suas 
funções (2006, p.172). 
 
 

 Sucessão em empresas familiares é considerada como um processo de 

multi-estágios, que na verdade começa mesmo antes dos herdeiros entrarem no 

negócio com efeitos que se estendem além do momento em que são nomeados 

sucessores. Tradicionalmente, sucessores tendem a ser os filhos do proprietário e 

há apenas um sucessor para o sucedido (LANSBERG, 1989).   

Gersick menciona que “O fundador passa a considerar a idéia de que a 

empresa pode se perpetuar na família após o nascimento do primeiro filho. Esse 

filho, e outros por vir, pode servir para realizar os sonhos dos pais, levando a 

identidade e o legado da família de geração para geração” (1997, p.72).  
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Entretanto, nos anos recentes, tem havido mais evidência de gestão 

compartilhada por mais de um sucessor (GERSICK et al 2006; LANSBERG, 1989; 

WARD,1987).  

Alguns fatores podem ser identificados em toda a literatura especializada na 

área, como determinantes do resultado do processo sucessório, como a preparação 

e habilitação dos herdeiros para suceder; as relações entre a família e os executivos 

da empresa, legitimando o sucessor; o planejamento das atividades necessárias 

para alcançar os objetivos propostos, entre outros. 

O sucesso de um processo de sucessão depende primariamente do nível de 

comprometimento do sucessor com a empresa. Comprometimento é definido como o 

desejo do sucessor em suceder e é considerado o fator crucial para o sucesso da 

sucessão em empresas familiares (GOLDBERG; WOOLDRIDGE 1993). 

 Sucessores comprometidos possuem atitude mais positiva sobre o negócio 

do que os não comprometidos, Goldberg (1996) relata a estreita correlação entre os 

sucesso dos sucessores e o apelo que a empresa representa para eles, enfatizando 

a importância de se revitalizar a empresa para que ela seja viável e atraente para as 

novas gerações.  

A preparação de um herdeiro para ser sucessor demanda atividades 

sistematizadas que incluem desde educação formal, estágios orientados, 

experiências profissionais vivenciadas em outras empresas, período de estágio 

circular de pelo menos um ano dentro da empresa da família, além de uma clara 

definição do nível da função e do cargo a ser assumido na empresa (Blumenthal, 

2008). 

É também necessário considerar a motivação relacionada com as 

expectativas de satisfação de necessidades e interesses do sucessor pela empresa 

da família. A real possibilidade de satisfação das necessidades dos sucessores está 

relacionada com crescimento profissional, responsabilidade, possibilidade de ganho 

financeiro e a associação de perspectivas de manutenção das mesmas ao longo da 

vida (HANDLER, 1989).  

 Em conformidade com as reflexões de Frugis (2007, p.117), algumas 

medidas de caráter societário preparam a carreira do sucessor e facilitam seu poder 
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sobre a organização, tais como “a criação de uma holding2 para controle do grupo, a 

transferência de ações dos pais aos filhos, o entendimento entre grupos acionários 

através de mediante acordos de acionistas e o fortalecimento da posição votante. 

 Segundo Dyck et al. (2002) essa passagem pode ser entendida usando a 

analogia de uma corrida de bastão. Quatro fatores principais: sequência, tempo, 

técnica de passagem do bastão e comunicação, precisam ser endereçados para o 

sucesso da corrida. Eles apontam que primeiro, a melhor sequência para a sucessão 

do negócio deve ser determinada. O que significa que é preciso levar em conta 

também o momento atual do negócio.  

Quanto à preparação para a sucessão familiar, Frugis indica que: 

 

[...] idealmente deve ter início pelo menos, entre três e cinco anos antes de 
sua efetivação, engajando-se as partes interessadas. É um processo que 
altera a estrutura de poder e comando operacional existente, provocando 
mudanças profundas na vida da empresa e da família. Quanto mais tempo 
de preparo, maiores as alternativas financeiras à disposição e menores os 
riscos para os sucessores. Algumas medidas devem ser adotadas: 
formação de base dos sucessores, plano de desenvolvimento e medidas de 
caráter organizacional e jurídico (2007, p.108). 
 
 

Outro ponto fundamental para uma sucessão positiva, de acordo com 

Gersick (1997, p.72), seria a formação psicológica adequada, na qual os fundadores 

educariam seus filhos de modo a formar herdeiros para serem líderes e aptos a 

tomar decisões importantes no futuro. Para o autor, a formação psicológica seria de  

maior relevância  que a própria formação acadêmica,  uma vez que é mais fácil 

transformar conhecimento do que modificar traços de personalidade.    

Lodi (1987, p.09) aponta o processo de sucessão em três momentos: “a 

formação de base dos sucessores, o plano de desenvolvimento a as medidas 

jurídicas. No primeiro momento, a base do futuro de um sucessor é a educação 

familiar”.  

 Blumenthal (2010) afirma que um herdeiro precisa saber lidar com questões 

de relacionamento societário, que exige atitudes de respeito às regras e 

combinados. Necessita adotar um posicionamento claro e transparente, bem como 

saber negociar, liderar, trabalhar em equipe, comunicar-se adequadamente, 

                                                 
2 hosding – sociedade comercial constituída com o fim de concentrar e controlar patrimônio de 
pessoas naturais ou jurídicas, sob a forma de participações societárias em outras empresas, bens 
móveis e imóveis, direitos, etc. 



47 
 

compreender a importância da separação dos papéis como futuro acionista, membro 

familiar e possível gestor ou conselheiro do Conselho de Administração 

Diversos autores enfatizam a importância do treinamento dos sucessores  

mediante experiência de trabalho, conhecimento e desenvolvimento de habilidades, 

formação acadêmica que promova a sistematização de experiências e resolução de 

problemas. É também recomendado que os sucessores familiares tenham a 

oportunidade de uma experiência de trabalho fora da empresa da família, antes de 

ocupar cargos em sua própria empresa (WARD,1987).  

Segundo Lodi (1993, p.61), os conflitos que surgem nas organizações 

familiares no processo sucessório, “geralmente, são resultado do comportamento 

dos familiares atuantes na empresa e pela maneira como os pais educaram e 

prepararam os filhos para transferência de poder”.  

 Bornholdt (2005, p.89) complementa tal raciocínio afirmando que a 

sucessão problemática “ocorre normalmente na transição da primeira geração dos 

fundadores para a segunda geração, pois muitas vezes a paixão do fundador pelo 

seu empreendimento não ocorre com o sucessor, mais pragmático e preocupado 

com o lado financeiro e pessoal”. 

Em empresas familiares, o papel dos predecessores podem ser 

determinantes em criar um ambiente que encoraje os sucessores para aprender pela 

experiência e aceitar os erros próprios do período de aprendizagem, sem perder o 

desenvolvimento da autoconfiança e da autonomia em decisões de gestão 

(GOLDBERG; WOOLDRIDGE 1993).   

Segundo Davis e Harveston (1999), quando os fundadores possuem forte 

influência na cultura familiar e resistência à sua saída da gestão e do controle da 

empresa, a qualidade do relacionamento entre o predecessor e o sucessor pode ser 

afetada ao ponto de causar rupturas e altos níveis de conflito que desestimulam o 

comprometimento do sucessor. 

De acordo com Carlzon (2003,), a qualidade do relacionamento entre pai e 

filho é crucial porque afeta a habilidade do predecessor em ensinar e treinar o seu 

filho, e é preciso humildade da parte do predecessor para permitir o espaço 

necessário para a chegada do sucessor.  Muitas das habilidades que vão se 

traduzir na capacidade de administração empresarial frequentemente, crescem na 

interação familiar e pessoal do relacionamento pai-filho. O papel mais efetivo do 

predecessor consiste em dar suporte ao sucessor, apoiando-o e provendo recursos, 
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reforços, conselhos e encorajamento para o desenvolvimento pessoal no processo 

(Bartlett e Goshal , 1997). 

Carlzon  aponta que: 

 
Ao sucessor, cabe contribuir na melhoria, adequação e perpetuaçao da obra 
que recebeu, e sua missão deve ser privilegiar a preservação dos valores, a 
representatividade da sociedade, a obtenção de resultados e a fidelidade, 
de acordo com a gestão. Suceder é substituir com técnica e sabedoria o que 
já vem sendo feito, sabendo beneficiar-se da história e trajeto percorridos 
(2003, p.98). 
 

Gersick et al (2006, p.78) acreditam que em algumas famílias, a  empresa 

esteja sempre “no centro dos relacionamentos entre irmãos porque ela domina todos 

os aspectos da vida familiar. Permanecer na empresa significa manter posição de 

primeira classe na família; optar por outro caminho significa ficar à margem da 

interação familiar.”    

Na grande maioria das empresas familiares, a maior ameaça à 

sobrevivência não está nas mudanças trazidas pela globalização, no número 

crescente de concorrentes ou nas oscilações do mercado. Para a maioria das 

empresas, as chamadas empresas familiares, o grande desafio consiste em criar ou 

manter a organização competitiva, superando conflitos e separando os âmbitos 

familiar e empresarial. A sucessão mal conduzida, portanto, é fatal para a empresa 

familiar bem sucedida. Um dos principais pilares da perpetuidade em uma empresa 

familiar é a criação e fixação de regras uniformes, que sejam respeitadas e que 

englobem todo e qualquer membro dessa organização.  

Tais regras viabilizam a convivência entre os diversos membros da empresa 

e da sociedade e, consequentemente, perpetuam o negócio. É importante em todos 

esses processos que haja um ambiente propício ao diálogo, capaz de trazer à tona 

as diferentes expectativas de todos os membros familiares envolvidos 

As regras da empresa familiar devem ser traduzidas e registradas em 

normas jurídicas, pois em possíveis períodos de turbulência no futuro elas serão 

utilizadas como base moderadora tanto em discussões estritamente familiares 

quanto em momentos em que não há convergência entre as opiniões dos sócios. 
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CAPITULO 3 – MÉTODO 

 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, descritiva com delineamento de 

Estudo de Caso. Pesquisa qualitativa “[...] é uma atividade situada que localiza o 

observador no mundo. Consiste em um conjunto de práticas materiais e 

interpretativas que dão visibilidade ao mundo” (DENZIN e LINCOLN, 2006, p.17). De 

acordo com Creswell (2007), é aquela que busca o sentido dos fenômenos a partir 

da visão dos sujeitos, dessa forma se configura essencialmente interpretativa.  

É possível nesse tipo de pesquisa trabalhar com diferentes informações, 

pois abarca múltiplas possibilidades e práticas, evitando o uso de uma ferramenta 

única de investigação, estimulando o pesquisador a construir seu trabalho na 

medida em que vai conhecendo o universo a ser pesquisado (DENZIN e LINCOLN, 

1994). Entendi que a utilização da pesquisa de natureza qualitativa é coerente com 

os objetivos desse trabalho, pois como afirmam Guba e Lincoln (1994), na pesquisa 

qualitativa é dada ênfase aos processos e significados, ou seja, enfatiza-se a 

natureza socialmente construída da realidade e a íntima relação entre o pesquisador 

e o pesquisado. 

A pesquisa qualitativa abre a possibilidade do desenvolvimento de uma 

investigação delineada como estudo de caso, o qual se configura como um processo 

de aprender sobre o caso a ser investigado. Como refere Stake (1994), não 

podemos compreender um caso em toda a sua complexidade, cabendo ao 

pesquisador compreender a singularidade do mesmo, inserido em um contexto 

próprio que influencia e recebe influências do ambiente mais amplo. Não é uma 

escolha metodológica, mas a escolha do objeto a ser estudado. Escolhi estudar o 

caso, que pode ser feito de diferentes formas, sendo uma delas o estudo de caso. O 

referido autor enfatiza também, que a pesquisa qualitativa que utiliza o estudo de 

caso não tem como finalidade fazer generalizações, e sim dar um pequeno passo 

para compreender o fenômeno que está sendo estudado.  

De acordo com Lüdke e André, duas precursoras desta abordagem de 

pesquisa no Brasil:  

 
O estudo de caso é o estudo de um caso, seja ele simples e específico, ou 
complexo e abstrato. [...] o caso é sempre bem delimitado, devendo ter seus 
contornos claramente definidos no desenrolar do estudo. O caso pode ser 
similar a outros, mas é ao mesmo tempo distinto, pois tem um interesse 
próprio, singular (1986, p.17).  
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Por outro lado, para Stake (2000, 436) no estudo de caso o interesse é em 

casos individuais e não nos procedimentos de investigação que pode abranger. 

Chama a atenção para o fato de que "nem tudo pode ser considerado um caso", pois 

um caso é “uma unidade específica, um sistema delimitado cujas partes são 

integradas”. 

De acordo com Cartana et al. (2008) o estudo de caso instrumental examina 

um caso visando responder uma questão teórica. A escolha do caso é feita por sua 

capacidade de auxiliar a compreensão e pode ser vista como peculiar a outros ou 

não. Segundo Stake (2000), no estudo de caso coletivo são estudados alguns casos 

com o objetivo de investigar um fenômeno, população ou condições gerais. Os 

casos podem ser tanto semelhantes quanto diferentes entre si, e permitirão, 

também, a compreensão de um número maior de casos.  

Para o propósito desta pesquisa utilizou-se o que Stake (2000) denomina de 

estudo de caso instrumental e coletivo, que é aquele no qual se busca um estudo 

aprofundado do caso em questão, examinando minuciosamente o contexto, com o 

intuito de aguçar o olhar sobre um determinado fenômeno, sempre com o propósito 

de perseguir e enriquecer o objetivo do estudo.  

 Desta maneira, considerou-se nessa investigação como fenômeno em 

questão o ser herdeiro e realizou-se três estudos de caso com três herdeiros. 

 

3.1 Aspectos éticos 

 

 Ao se considerar que os cuidados éticos são os primeiros 

encaminhamentos de uma pesquisa com seres humanos, decidi iniciar por estes 

aspectos a apresentação dos itens que compõem a metodologia da pesquisa. 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da PUC – 

SP, sob número de protocolo 273/2010 e seguiu as exigências éticas de pesquisa 

envolvendo seres humanos. Os princípios éticos, baseados na Resolução 196/96 do 

Conselho Nacional de Saúde implicam em: 

• Consentimento livre e esclarecido dos indivíduos-alvo e a proteção a grupos 

vulneráveis e aos legalmente incapazes (autonomia). Neste sentido, a pesquisa 

envolvendo seres humanos deverá sempre tratá-los em sua dignidade, respeitá-

los em sua autonomia e defendê-los em sua vulnerabilidade, 
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• Garantir a possibilidade da recusa em responder alguma das questões da 

pesquisa que julgue constrangedoras ou invasivas, 

• Explicitar a questão da participação voluntária, 

• Explicitar a isenção de despesas por parte do participante e da inexistência de 

compensação financeira pela participação, 

• Esclarecer ao sujeito mediante informação individual a descrição de seus direitos 

e de sua voluntariedade como pesquisado, 

• Ponderar entre riscos e benefícios, tanto atuais como potenciais, individuais ou 

coletivos (beneficência), comprometendo-se com o máximo de benefícios e o 

mínimo de danos e riscos. 

• Os benefícios esperados pelo pesquisado incluem o entendimento de sua própria 

história de vida, a compreensão do significado de ser herdeiro tanto para si 

mesmo como para seus ancestrais. 

• Os riscos que poderão ocorrer são de caráter emocional, de sensibilização do 

pesquisado com sua história de vida, porém serão observados pela 

pesquisadora, e em caso de necessidade o pesquisado poderá entrar em contato 

com a pesquisadora, através de seu e-mail: josenice.blumenthal@gmail.com; ou 

com a orientadora, de acordo com seu e-mail: ceneide@uol.com.br; ou com o 

Comitê de Ética e Pesquisa. 

• Garantiar  que danos previsíveis serão evitados (não maleficência). 

• A pesquisadora se responsabiliza por descontinuar a pesquisa ou suspendê-la 

quando perceber risco ou dano não previsto ao sujeito participante e também por 

informar o CEP de todos os efeitos adversos ou fatos relevantes que alterem o 

curso normal do estudo, assegurando medidas imediatas adequadas frente a 

evento adverso grave ocorrido e a enviar notificação ao CEP e à Agencia de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), junto com seu posicionamento. 

• A pesquisadora se responsabiliza também para apresentar eventuais 

modificações ou emendas ao protocolo do CEP de forma clara e sucinta, 

identificando a parte do protocolo a ser modificada e suas justificativas. 

• Relevância social da pesquisa com vantagens significativas para os sujeitos da 

pesquisa e minimização do ônus para os sujeitos vulneráveis, o que garante a 

igual consideração de interesses envolvidos, não perdendo o sentido de sua 

destinação sócio-humanitária (justiça e equidade). 
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3.2 Participantes da pesquisa 

 

Os sujeitos desse estudo foram inicialmente contatados pela pesquisadora e 

convidados para participar do mesmo, informados sobre os objetivos da pesquisa e 

esclarecidos sobre as questões éticas que envolvem esse procedimento. Aqueles 

que concordaram em participar assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, conforme se observa no Apendice 2, integrante da pesquisa já 

previamente aprovada pelo Comitê de Ética da PUC-SP. Dentre as questões éticas 

esteve incluso o anonimato dos sujeitos participantes. 

O contato com o primeiro sujeito foi por meio da rede social da 

pesquisadora, e os demais mediante indicação feita pelos participantes, ou seja, o 

primeiro sujeito indicou o segundo, que por sua vez indicou o terceiro. Esse 

processo de amostragem é chamado “amostragem por bola de neve” (Turato, 2003). 

Segundo Patton (2002) a amostragem por bola de neve ou em cadeia é uma 

abordagem para localizar informantes e participantes chaves, que possam 

enriquecer com suas informações o estudo em questão.  

Participaram, então, dessa pesquisa três sujeitos, de três diferentes 

empresas familiares brasileiras, que se enquadraram nos seguintes critérios de 

inclusão: a) ser herdeiro de camadas altas da população segundo o índice de 

vulnerabilidade paulista desenvolvido pela Fundação SEADE; b) viver a condição de 

herdeiro de um legado empresarial familiar; c) ser descendente direto do fundador 

da empresa familiar da qual é herdeiro; d) pertencer a faixa etária entre 20 a 35 

anos; e) propor-se a participar do estudo. 

  

3.3 Instrumentos 

 

 Ao se considerar que em pesquisas delineadas como Estudo de Caso, as 

diferentes técnicas de coleta de dados oferecem a possibilidade de compreender a 

realidade a partir de diversas óticas, os instrumentos para obter informações nessa 

pesquisa, foram o genograma construtivista (CERVENY e DIETRICH, 2008), a linha 

do tempo familiar - LTF, a entrevista semi-estruturada e o diário de campo.  

O primeiro instrumento, o genograma, é um mapa da genealogia da família 

que além de situar o sujeito na rede de relações familiares mostra seu 

posicionamento. Além do que, é um instrumento eficiente que registra informações 
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sobre os membros de uma família, pelo menos durante três gerações e nos dá o 

entendimento das relações, dos vínculos e pode ser analisado horizontalmente (o 

contexto familiar atual), e verticalmente (a intergeracionalidade). 

Segundo Cerveny (2001, p.90): “O genograma é uma representação gráfica 

multigeracional da família que vai além da simples genealogia, pois inclui também as 

relações e interações familiares”. Cerveny e Dietrich (2008) avançam nessa 

definição questionando o que é o genograma atualmente. Enfatizam que 

possivelmente não se consegue defini-lo com exatidão, pois vem se configurando 

em mais do que um instrumento, uma técnica, um mapa, uma ferramenta. “Mas 

como temos certeza de que sua construção só é possível na interação, com e entre 

pessoas, passamos a denomina-lo de genograma construtivista” (CERVENY e 

DIETRICH, 2008, p.43). 

É neste ponto que se enfatiza o valor do genograma como um modo de 

evidenciar as relações familiares e colocar os eventos na forma de linguagem, 

coletando informações necessárias para a clarificação de regras, mitos e lealdades. 

 

3.3.1 Símbolos usados no Genograma  

 

Os símbolos aqui apresentados foram propostos por McGoldrick e Gerson 

(1985), no entanto nesse trabalho optou-se por apresentá-los na forma proposta por 

Cerveny (2001), conforme registro a seguir no Quadro 1: 
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Quadro 1 – Alguns símbolos do genograma. Fonte: McGoldrick e Gerson (1985) 

 

Homem, com idade situada dentro do símbolo e a inicial do nome embaixo. 

 

 

Mulher, seguindo as mesmas características da representação do homem. 

 

 

Casamento 

 

 

 

 

Casamento com filhos 

 

 

__________________                _________//__________                ________16_________ 

Separação, divórcio                       União, casamento  União com registro do tempo 

 

 

 

Número de filhos                    Posicionamento dos filhos: o 

mais velho à esquerda 

 

 

 

 

 

Gêmeos univitelinos                                                     Gêmeos bivitelinos 
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Quadro 2 – Alguns símbolos do genograma (Continuação). Fonte : McGoldrick e Gerson (1985) 

 

 

 

  

                           Filho adotado                      Gravidez 

 

 

 

 

 

       Aborto espontâneo            Aborto provocado 

 

                         Morte (acrescenta-se a data e a causa da morte ao lado) 

 

 

                                  

                                Pessoas que moram juntas na mesma casa, aliança intergeracional 

 

 

              Aliança intrageracional 

 

 

     

    

                 Rompimento                          Relacionamento distante 

 

 

Relacionamento            Relacionamento   Relacionamento 

    fusionado                conflitivo        fusionado e conflitivo 
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A partir dos símbolos apresentados traçou-se então o genograma conforme 

a família se configura. “Esse traçado é a construção de figuras que representam 

pessoas e linhas que descrevem suas relações.” (MCGOLDRICK E GERSON, 1985 

p.25). 

 

3.3.2 Linha do Tempo 

 

O segundo instrumento a LTF - Linha do Tempo Familiar - , oportuniza 

coletar a cronologia dos fatos e a identificação fácil por parte do sujeito, sobre os 

fatos marcantes da história familiar e individual, como proposta por Cerveny (1992). 

A autora afirma que “[...] apesar de autores explorarem no próprio genograma as 

relações e coincidências de datas, a sua organização, numa linha específica de 

tempo, tem mostrado que existe uma maior riqueza na cronologia dos fatos e 

identificação mais fácil por parte da família dos momentos de estresse e grandes 

acontecimentos” (CERVENY, 2001, p.98). 

 

3.3.3 Entrevista 

 

A entrevista, o terceiro instrumento foi composta por temas geradores de 

perguntas e questionamentos, possibilitou compreender a experiência do ponto de 

vista dos entrevistados numa conversação de mútuo interesse. Dentre os tipos de 

entrevistas encontra-se a entrevista semi-estruturada, a qual no processo de 

pesquisa qualitativa é entendida como uma prática discursiva, como uma ação, uma 

interação que se dá em certo contexto, numa relação constantemente negociada 

entre pesquisador(a) e pesquisado(a) (PINHEIRO, 2004). Considerando que a 

entrevista semi-estruturada fornece subsídios para a coleta de dados nesse estudo, 

optei por utilizá-la juntamente com o genograma e a LTF (Linha do Tempo Familiar). 

 

3.3.4 Diário de campo 

 

O diário de campo configurou-se como o quarto instrumento, uma vez que é 

recurso para registro, pois segundo Neto (1994) como o próprio nome já diz, é uma 

ferramenta que podemos utilizar em qualquer momento do trabalho que realizamos. 

Nele anotamos nossas percepções, angústias, questionamentos e informações que 
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não são obtidas por meio de outras técnicas. “Ele, na verdade, é um ‘amigo 

silencioso’ que não pode ser subestimado quanto à sua importância” (Cruz Neto, 

1994, p.63). 

 

3.4 Coleta e registro dos dados 

 

Entende-se o processo de coleta de dados como uma conversa com 

intenções definidas, claras para ambos, sujeito e pesquisadora, destacando a 

importância da interação entre os mesmos. A interação nesse momento facilitou a 

comunicação verbal reforçando o valor da linguagem e do sentido da fala. Assim 

considerando, os encontros nesse processo foram realizados em locais acordados 

entre sujeitos e pesquisadora. 

Realizada no mês de Janeiro de 2011, a coleta de dados foi desenvolvida da 

mesma maneira com cada participante. Ao se considerar a opção pela entrevista 

semi-estruturada iniciei com a pergunta geradora e, a partir da mesma, a elaboração 

conjunta do genograma. Ao concluir a elaboração do genograma construtivista a 

entrevista foi retomada seguindo o roteiro previamente preparado (Apêndice 1). 

A elaboração da LTF concluiu a coleta de dados, trazendo visibilidade aos 

depoimentos dos sujeitos. O uso do Genograma, da Linha do Tempo Familiar e da 

entrevista semi-estruturada ofereceu o suporte necessário para a coleta de dados ao 

ampliar a visualização do fenômeno em diferentes prismas. 

Para o registro dos dados, antes do início da coleta propriamente dita, foi 

solicitado aos participantes autorização para a gravação em áudio deste processo, 

realizada com a utilização de mídia digital (sistema MP3), sendo posteriormente 

transcritas e digitadas em programa Word for Windows e arquivadas pela 

pesquisadora por cinco anos. Para este registro também fez-se uso do diário de 

campo. 

  

3.5 Tratamento dos dados 

 

Lüdke e André (1986) enfatizam que à medida que o estudo se desenvolve, 

podem surgir ideias sobre modos de analisar o material coletado. Salientam que é 

importante o registro, por parte do pesquisador, de seus “insights” ao longo de todo 

o processo de pesquisa. Explicações e relações mentais entre diferentes 
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acontecimentos devem ser também registradas, pois certamente contribuirão com a 

análise dos dados. Estas notas podem trazer elementos substanciais à elucidação 

das questões pesquisadas. 

Concordamos com as autoras supracitadas, pois no momento em que o 

pesquisador chega à etapa da análise de dados, muitas vezes encontra-se esgotado 

intelectualmente e estes registros podem trazer-lhe novo ânimo para a continuação 

do estudo. Para estes apontamentos recomenda-se o diário de campo, nosso “amigo 

silencioso”, como bem disse Cruz Neto, (1994, p.63), fato que contribuiu 

consideravelmente para esta etapa de investigação. 

Segundo Cartana et al. (2008, p.218), “para a análise poderá ser utilizado 

qualquer método de análise qualitativa”. Assim considerando, optou-se em: 

 

[...] seguir os passos propostos por John W. Creswell (2007), estudioso em 
métodos de pesquisa, investigação qualitativa e elaboração de projetos de 
métodos mistos e aplicações metodológicas em educação, nas ciências 
sociais e na medicina de família” (FRELLO, 2009, p.36). 
 

 

Passo 1: Organizar e preparar os dados para análise  

 

Transcreveram-se os registros gravados, prestando atenção aos detalhes 

invisíveis naquele momento, mas que puderam ser percebidos durante esse 

processo. Dentre esses detalhes salientamos sentimentos expressos ou silenciados 

observados tais como tom de voz, silêncio, risos, entre outros. Neste passo, ainda 

olhamos atentamente o genograma elaborado em conjunto com o sujeito, com o 

objetivo de buscar dados que clarificaram as relações, posicionando o sujeito no 

contexto intergeracional de sua família e evidenciaram sua relação com os membros 

familiares. A LTF, elaborada junto ao sujeito organizou em uma sequência temporal 

os fatos marcantes em sua história de vida, trazendo visibilidade à sequência dos 

mesmos, tanto para o pesquisador quanto para o sujeito. Estes dados somaram-se 

aos da entrevista oferecendo maiores subsídios para a análise da pesquisa.  

 

Passo 2: Ler todos os dados 

 

Efetuou-se a leitura exaustiva do material, com o intuito de ter uma noção 

geral das informações e refletir sobre seu sentido global. Este processo permitiu 
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analisar, de uma maneira geral, os sentidos e significados trazidos pelos herdeiros 

sobre suas vivências frente à influência de se reconhecer herdeiro de um ancestral 

que construiu um legado empresarial. As leituras sucessivas possibilitaram a divisão 

dos dados brutos em seus componentes, sem contudo, perder de vista a relação 

desses elementos com todos os demais componentes. É importante considerar tanto 

o conteúdo manifesto quanto o latente nesse material. É necessário que ao realizar 

a análise, o pesquisador não se restrinja ao que está explícito nos dados, mas 

procure mergulhar mais fundo nos dados, desvelando mensagens implícitas, 

dimensões contraditórias e temas sistematicamente silenciados (LÜDKE E ANDRÉ, 

1986). Vale ressaltar a importância fundamental de ouvir o que o dado diz e não o 

que o pesquisador quer ouvir. 

 

Passo 3: Começar a análise detalhada com um processo de codificação 

 

Lüdke e André (1986) salientam que a forma de codificação pode variar de 

pesquisador para pesquisador, de pesquisa para pesquisa. No entanto, este trabalho 

deverá resultar num conjunto inicial de categorias que certamente serão 

reexaminadas e modificadas. Para Frello (2009), baseada em Crewel, deve-se 

organizar os dados em grandes categorias, separando as frases ou parágrafos, 

nomeando cada categoria com um termo baseado nas falas das participantes.  

 

Passo 4: Usar o processo de codificação para gerar uma descrição do cenário 

ou das pessoas, além das categorias ou dos temas de análise  

 

Às falas transcritas adicionaram-se detalhes relevantes retirados da 

linguagem não verbal e do diário de campo para o enriquecimento da análise dos 

dados. Foram descritos detalhes sobre as participantes, locais e fatos envolvidos no 

cenário da pesquisa. 

 

Passo 5: Prever como a descrição e os temas serão representados na narrativa 

qualitativa  

 

As categorias que emergiram no passo anterior subsidiaram o delineamento 

detalhado, as múltiplas perspectivas e as falas dos sujeitos para compor o relatório 
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da investigação. Nesse passo ainda buscou-se subsídios na literatura específica 

para fundamentar teoricamente os resultados do estudo.  

 

Passo 6: Extrair significado dos dados  

 

Esse passo culmina com a análise dos dados, apontando os resultados da 

pesquisa. Para tanto, o pesquisador realiza por meio de interpretação pessoal e pelo 

entendimento individual, a comparação dos dados com informações da literatura. Foi 

neste passo que os resultados da pesquisa tomaram forma e tornaram-se visíveis. 

Esta discussão aprofundou o tema a partir dos dados, o que sugeriu novas 

questões a serem respondidas em pesquisas futuras.  

“A metodologia apresenta a direção que o estudo deve tomar, focando 

principalmente a análise de dados, pois a partir dela se podem delinear os 

resultados do estudo. Com essa descrição dos passos utilizados neste estudo, pode-

se visualizar a trajetória que motivou a aprofundar meus conhecimentos”(FRELLO, 

2009, p.36). 

Vale lembrar que esse processo aconteceu simultaneamente entre os três 

casos do estudo, no sentido individual ou no coletivo.  

Considerando que essa investigação envolveu três casos distintos entre si, 

mas versando sobre o mesmo fenômeno: o ser herdeiro, os dados diferem entre 

eles, mas ao se considerar o todo, ou seja, os três casos do estudo pode-se 

perceber diferenças e similitudes individuais e/ou coletivas. Sendo assim, apresento, 

em um primeiro momento, os dados de cada caso em separado, e posteriormente 

analiso os três casos conjuntamente, na busca de atingir os objetivos do estudo. 

 

3.6 Análise e interpretação dos dados 

 

Ao se considerar a proposta metodológica dessa investigação, esse capítulo 

destinou-se à análise e interpretação dos dados. Em um primeiro momento, os 

dados de cada serão apresentados isoladamente, e em seguida analisados os três 

casos conjuntamente. Ao expor os casos separadamente adotaram-se os passos a 

seguir: apresentação do participante da pesquisa, registro do genograma construído 

conjuntamente com o sujeito, sumarização dos dados, culminando com a LTF. Em 

seguida registrou-se a análise do caso em questão. Após a apresentação dos três 
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casos realizou-se uma análise conjunta na busca de diferenças e similitudes 

individuais e/ou coletivas. 

Vale registrar que todos os nomes dos participantes da pesquisa e de seus 

familiares são fictícios, preservando assim a identidade dos mesmos. 

 

3.7 Apresentação e análise do caso de kelly 

 

Apresentação do participante da pesquisa 

 

Kelly tem 30 anos, é casada, tem dois filhos. É formada em administração de 

empresas e há 2 anos iniciou uma formação em “coaching”3 e “coaching” em 

Programação Neuro Linguística. Atualmente, trabalha em escritório próprio com 

atendimento individual e presta serviço em treinamentos de “coaching” empresarial e 

palestras sobre o tema na empresa da família. 

 

 

Figura 1 – Genograma da participante Kelly 

                                                 
3
 Coaching , treinamento, processo estruturado de acompanhamento do individuo ou grupo para 
desenvolvimento de competências e habilidades pessoais e profissionai. 
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Kelly apresentou-se na entrevista de forma cooperativa, num estado 

emocional de excitação, verbalizando a satisfação de poder participar de uma 

pesquisa sobre o tema de ser herdeiro e contribuir para ajudar de alguma forma 

outros herdeiros. 

A partir da pergunta geradora apresentou uma narrativa rica em detalhes e 

em alguns momentos do relato de conflitos familiares em sua trajetória dentro da 

empresa da família, evidenciou emoção, com os olhos ligeiramente avermelhados e 

umedecidos.  

Ao término da entrevista, demonstrou contentamento e expressou um senso 

de realização, colocou-se à disposição e agradeceu. 

 

Sumarização 

 

Kelly inicia respondendo que a há mais ou menos 4 anos  é que teve ciência 

de que é uma herdeira. Antes disso sabia que iria herdar alguma coisa, mas era de 

uma forma muito “nebulosa” [sic].  

Diz-se herdeira duas vezes, porque é herdeira dos avós maternos que 

possuem uma empresa familiar na área industrial, e porque é herdeira de seus pais, 

que construíram um grupo empresarial separado da empresa dos avós. 

Os avós maternos possuem 3 filhas, e a única que nunca trabalhou na 

empresa deles é a sua mãe, que era professora de línguas. Há 32 anos, o pai 

comprou uma pequena empresa e a mãe foi trabalhar junto com o pai. Em seguida 

montaram uma fabriqueta, e desde então, são sócios 50%, prosperaram com outros 

negócios em comum. 

Kelly cresceu ouvindo dos avós maternos frases como “isso tudo é de 

vocês”,  “tudo isso é pra vocês”,  “isso tudo é  de vocês, isso tudo sempre foi de 

vocês, tudo vai ser de vocês”.  Assim adquiriu uma consciência de que realmente, 

um dia, iria herdar uma empresa, e aí estavam incluídas as filhas e todos os netos. 

Então, todas as propriedades dos avós eram referidas como da posse de todos os 

membros familiares. Porém, o trabalho em si, a empresa, Kelly relata que nunca 

entrou lá, e nunca soube o que era. 

Por outro lado, Kelly cresceu em seu núcleo familiar ouvindo constantemente 

do pai  “isso aqui é meu e só vai ser de vocês seu eu quiser que seja”.  Segundo 

relato da própria Kelly:  
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“Então, eu tinha muito claro desde sempre em relação aos meus pais que 

assim, foi tudo assim, construído por eles, se um dia eles quiserem vender 

ou se desfazer, é deles”. Então, até o momento eu não tenho nada. Então, 

fico esse nebuloso na minha cabeça por conta das duas histórias. Primeiro 

foi o meu avô falando sempre: “é de vocês”. E a outra história: “isso tudo é 

meu”, que foi a história do meu pai. Então a hora que eu quiser vender, a 

hora que eu quiser me desfazer é meu. Meu e da sua mãe, vocês não têm 

nada, se vocês quiserem vocês vão trabalhar como funcionários. Então pra 

mim, eu cresci acreditando nessa história, se realmente é e se um dia eu 

vou ser herdeira o dia que eles falecerem, e eu não quero que isso 

aconteça, então não vai ser nunca, sabe? Então eu ficava confusa, isso pra 

mim era... Então eu não vou ter isso nunca porque eu não quero que eles 

morram, sabe?” 

 

A trajetória profissional de Kelly começou aos 17 anos na empresa dos pais, 

como funcionária, recebendo salário, no departamento de contas a pagar e depois 

no de contas a receber, onde ficou por dois anos e meio. A mãe depois sugeriu que 

ela tomasse conta de uma distribuidora do grupo, onde ficou por  três anos, mais ou 

menos.  

 

“E aí, foi virando uma bola de neve, fechou com trezentos mil de prejuízo. 

Então pra mim foi assim, foi o ápice, foi uma sensação de fracasso. Também 

foi um perrengue na minha vida, achei que eu não era capaz de mais nada 

depois disso. Eu é que tomava conta de tudo”. (sic) 

 

 Em seguida, a empresa estava abrindo uma importadora/exportadora e ela 

foi convidada pelo gerente para trabalhar com ele. Gostou muito, ficou muito feliz, e 

a área começou a apresentar cada vez melhores resultados. O trabalho exigia que 

ela viajasse frequentemente em viagens internacionais e foi nesse período que 

casou. Os pais não viam com bons olhos o fato de Kelly ter que viajar 

constantemente. O pai assumiu claramente que não queria uma importadora, mas a 

mãe apoiava e nada foi dito claramente,  
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“eu sei porque meus tios me contaram. (sic) Fecharam a área da 

importadora...  (“Kelly, não vai ter mais exportação”. Ah, então deixa eu ser 

traiding de novo?, “Ah não, traiding você não vai trabalhar mais”. Mas 

porque? “Ah não, não, não, já não tá bom essa história de você ficar 

viajando”)  

 

Assim, sugeriram que Kelly voltasse para a área financeira.  

 

“E quando eu fui trabalhar na área financeira eu me apaguei, porque não era 

isso que eu queria da minha vida, não era o que eu gostava, eu nunca gostei 

da área financeira e não é o meu maior talento mexer com número.” (sic) 

 

A participante conta que já sabia disso, porém precisava do dinheiro, já 

estava casada, tinha as contas para pagar e nunca gostou de receber mesada. Kelly 

relata que ficou com o mesmo salário, mas sem função, sem horário e sem cargo, o 

que para ela caracterizava o que ela chama de salário de filha. 

Nessa época, os pais contrataram um conselheiro, uma pessoa profissional 

de outra empresa com quem se reuniam para debater todos os assuntos da 

empresa.  O pai convidou os filhos para participarem e Kelly começou a ver que 

poderia haver uma forma diferente de conduzir a empresa, separando os papéis de 

filha  e funcionária. 

 

“Naquela época eu vi bem que eu não separei os papéis, eu realmente 

falava como filha do dono pra ele, “você não pode fazer isso”, como um 

subordinado não fala.” 

 

 Essa situação começou a desgastar a relação de Kelly com o pai, e não 

mais com o dono da empresa. Começaram a ter discussões que se transformaram 

em brigas, com um emocional exaltado. Ela relata que em sua casa nunca se 

separou os assuntos de trabalho, que sempre vinham para o almoço, para o jantar, 

os pais sempre discutiam o assunto do trabalho, e os filhos sempre souberam de 

tudo e sempre interferiram em tudo, brigavam, falavam, mas depois de alguns 

momentos já estava tudo bem.  

 



65 
 

“A gente sempre foi de falar muito e perdoar muito rápido”. (sic) Mas o 

relacionamento começou a ser muito afetado, o pai dizia que ela não o ouvia 

mais, que não amava mais o pai”. 

 

Foi nessa época que Kelly decidiu que não era mais o caminho que queria 

seguir, que não iria mais trabalhar dentro da empresa.  

 

“Mas foi muito doloroso”. (sic) Foi muito dolorido eu entender que não era 

mais o caminho e nesse momento eu senti culpa, eu senti que eu era muito 

ingrata, eu senti que ‘como assim eu vou deixar um patrimônio desse, como 

assim não vou ajudar ele nesse momento tão difícil’. Então eu ficava com o 

pensamento decorrendo o tempo todo. ‘Mas como é que você vai sair, você 

é louca? Você tá precisando de ajuda, você não tá vendo?”.  E por mais que 

a minha função não fosse uma função, por mais que a minha saída não ia 

afetar em nada a empresa”. (sic) 

 

Kelly diz que esse processo durou um ano, mas internamente, porque com a 

família em 2 duas semanas já estava resolvido.   

 

“... eu resolvi ficar quieta e entender que o negócio é deles mesmo e eu não 

tinha que meter mais o “bedelho”. Então em duas semanas já tava resolvido, 

agora dentro de mim eu fiquei um ano com isso, sai ou não sai, ingrata, ai 

que culpa.”(sic) 

 

Kelly resolveu fazer coaching, e depois desse ano começou a fazer esses 

cursos e com vinte e oito anos formou-se. Fez cursos de  coaching  em programação 

neurolinguística e  terapia transpessoal.  De vinte e oito pra vinte e nove anos 

terminou esse curso e já começou com dois clientes. E aí com vinte e nove saiu 

definitivamente da empresa. 

 Fez todos os cursos sem que a família soubesse. Omitiu de todos, exceto 

do marido. E mesmo depois de abrir sua própria empresa e de estar prestando 

serviço à empresa da família, fazendo treinamento de coaching de liderança para os 

funcionários, a história é assim ainda.  
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“A minha avó materna ela fala: ‘Você é burra Kelly, como é que você deixa o 

que é seu pros outros cuidarem’, ela fala exatamente assim. E a minha mãe, 

ela fala assim: ‘A gente com tanta coisa aqui, com tanto problema e você fica 

com essas ‘piquinêzinha’, atendendo ‘clientinho’, fazendo coisinha pra 

ganhar cem reais Kelly. Olha o tamanho dos nossos números menina, olha o 

tamanho dos nossos problemas pra você ficar fazendo coisinha de cem 

reias”. (sic) 

 

Kelly relata que ao fazer sua escolha profissional não conhecia outro mundo. 

Diz que para ela não havia opção. Queria fazer Psicologia, que sempre foi fascinada 

por esse mundo de entender as pessoas e poder ajudar as pessoas, mas a sua tia 

havia feito Psicologia e a desestimulou, dizendo que ela não ganharia dinheiro, que 

ela tinha que ajudar a família e optar pelo que era mais estável. Até hoje é chamada 

de Madre Tereza de Calcutá na família.  

 

“Então até hoje a pressão é muito grande, muito grande. E meu pai que 

falava que é tudo dele, dele e da minha mãe e tal, ele fala assim pra mim: 

“É, estamos aqui com essas coisas aqui, você não valoriza o que é seu”.” 

(sic) 

 

Relata que a pressão que ela sente é muito grande. E entende que os 

cursos e treinamentos de coaching  e desenvolvimento de pessoas que tem feito na 

empresa são uma forma de minimizar a culpa que sente.  

Kelly conta que, nesse momento, ela e o marido têm um padrão de vida de 

classe média no Brasil, mas tem o conforto de ter uma família, que são os pais, que 

são ricos. E, portanto desfrutam junto com eles de um conforto que inclui viagens 

que eles fornecem, casa que eles frequentam, presentes que ganham e que os 

filhos ganham.   

 

“Aí vira culpa, “tá vendo o que a gente faz por vocês” e “ Você tá vendo que 

isso tudo é seu, que se você não cuidar não vai ter mais nada disso e como 

seus filhos vão sobreviver depois de tudo isso”. E aí você tem que trabalhar 

muito bem o que você veio fazer no mundo, porque você nasceu, quais são 

os seus talentos reais, porque você nasceu pra esses talentos, porque... 
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Você tem que acreditar em alguma coisa forte.”(sic) Porque se você não 

acreditar realmente naquilo, não achar realmente o caminho, você 

volta...”(sic) 

 

Kelly tem consciência que nasceu numa família de empreendedores de 

sucesso. E percebe hoje sua posição como herdeira com ônus e bônus. Sabe que 

se as empresas continuarem bem, como futura acionista irá receber o lucro delas, 

mas também sabe que a responsabilidade de ser herdeira recairá sobre ela, o que 

no momento é a responsabilidade de seus pais e de seus avós, que ainda trabalham 

ativamente. Sabe que um dia será sócia de seus irmãos e terá que tomar decisões 

junto com eles. 

 

“E só que eu sei que em algum momento eu vou ter que retomar, saber do 

que tá acontecendo, saber das diretrizes do grupo, das metas, como é que 

tão andando as coisas, porque um dia as decisões também, eu vou ter que 

participar dessas decisões, então eu sei que existe essa responsabilidade 

um dia em que, o dia em que tiver essa governança corporativa e familiar 

estabelecida talvez eu volte a participar disso.”(sic) 

 

Kelly termina com a reflexão sobre sua própria trajetória, dizendo que esse 

não é um caminho fácil, porque os fundadores são figuras muito fortes. Eles, os 

fundadores têm um estilo de vida de muito sucesso que os faz acreditar, segundo 

ela, que se a fórmula deles deu certo, porque você não irá querer segui-la? Para 

eles não faz sentido os filhos ou netos querer escolher seu próprio caminho, como 

que dizendo “porque você vai tentar fazer de novo, começar do zero, bater a cabeça 

de novo, como  bateram, não precisa.  

 

E aí a comodidade ela te deixa meio paralisado, por mais que você esteja 

infeliz, você não acha outra alternativa porque aquilo é muito cômodo.”(sic) 

Como é que você vai sair daquela comodidade, pôr os pés pra fora numa 

coisa que você não conhece, vai bater a cabeça, como assim. E aí você tem 

que se jogar da janela e falar, deixa eu ver o que tem lá fora, deixa eu ver se 

eu sei voar... E no meu caso eu me machuquei muito, porque essa 

habilidade financeira ela ainda dá uma comodidade.”(sic) 
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Família tinha uma padaria 

Fábrica de fios 

Começa a trabalhar no contas a pagar/receber da empresa dos pais 

Inicia faculdade de administração 

Responsável pela distribuidora de materiais elétricos da família 

Fecha a empresa com prejuízo de 300 mil 

Monta área de exportação  na empresa da família 

A empresa da família fecha a área de exportação 

Nasce o primeiro filho – depressão por 6 meses 

Desavença / confronto com o pai Começa a pensar sua saída da 
empresa da família 
Nasceu seu segundo filho 

Inicia cursos de coaching  
Avisa que sairá da empresa da família 
 

Deixa a empresa da família 

Abre sua própria empresa de coaching 
Treinamentos para funcionários da empresa da família 

1983 

1984 

1997 

1997 

1999 

2002 

 

2004 

2005 

2007 

2008 
Julho 

 

2009 

2010 
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Análise dos dados 

 

Kelly relata ter sido influenciada sempre pela condição de ser/não ser 

herdeira. Desde criança conta ter ouvido frequentemente dos avós a condição de 

que seria herdeira por meio de frases, as quais indicavam a futura posse de tudo 

aquilo que pertencia aos avós. 

Ao mesmo tempo, em seu núcleo familiar, ouvia muitas vezes por parte do 

pai exatamente o contrário, ou seja, que nada era seu, nem seria, senão quando os 

pais morressem. O que lhe trazia uma angústia porque não desejava a morte dos 

pais, ao contrario, já não queria herdar nada, porque não lhes desejava a morte. 

Sofreu, portanto, a contradição de valores e regras intergeracionais, que a 

deixaram confusa, ou em suas próprias palavras, “nebulosa” em relação a esse 

assunto, Sem compreender claramente o significado do que experenciava em sua 

infância e adolescência. 

Começou a trabalhar com 17 anos, na empresa da família, direcionada como 

que “naturalmente”, para as opções que a família lhe apresentava como sendo 

aquela que fazia sentido para o contexto de trabalho da família, não lhe sendo 

permitido pensar em outra opção porque na visão dos membros familiares, nada lhe 

proporcionaria maior retorno financeiro do que a sua própria empresa. 

Outro ponto importante era o compromisso de ajudar a família naquilo que 

era considerado e visto como cuidar do que é seu.  Embora tivesse considerado a 

Psicologia, foi totalmente desestimulada, porque não havia possibilidade de ganho 

financeiro nessa área, inclusive porque uma tia, psicóloga, já havia desistido da 

profissão e voltado para a empresa da família, no caso, a empresa do avô de Kelly. 

A opção de fazer Administração de Empresas foi estimulada por toda a família, 

inclusive pelo pai que lhe garantia um carro de marca e status significativo se ela 

passasse na FGV (Fundação Getúlio Vargas). 

 Esse legado foi recebido por Kelly mediante as regras estabelecidas pela 

família, e da memória familiar, que segundo Neuburger (1999) é um processo de 

seleção daquilo que é necessário lembrar e daquilo que é melhor esquecer, para 

sustentar, manter e transmitir o mito de um grupo familiar. Além do que os ritos e 

mitos familiares delegam aos membros da família um papel e um destino que 

constituem o ponto de ancoragem das obrigações que são transmitidas ao longo das 
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gerações, dando direção e significado à vida, por ser um processo necessário e 

legítimo. 

De acordo com o pensamento de Penso, Costa e Ribeiro: 

 
 
A delegação é a expressão de um processo natural e indispensável para a 
construção da identidade e varia conforme a história familiar. As dificuldades 
surgem quando aquele a quem algo é delegado não tem ainda a maturidade 
ou as características necessárias para assumir as missões que lhe são 
passadas, perturbando, assim, seu desenvolvimento psicossocial. Ou ainda, 
quando existem delegações contraditórias e inconciliáveis (2008, p.15). 
 
 

O conceito de delegação está intimamente ligado ao de lealdade familiar, 

que é definida por Boszormenyi-Nagy e Spark (1983). 

No caso específico de Kelly, fica claro que quando ela tentou romper com o 

papel que lhe foi delegado e à ela atribuído em alianças invisíveis, sofreu o 

sentimento de culpa e o conflito entre aquilo que era  seu desejo e vocação 

profissional e o desejo dos pais, e ainda as expectativas que a família nuclear e 

extensa, considerando os avós e tios, tinham a seu respeito. 

Fica evidente o rompimento das regras e mitos familiares quando ocupando 

um cargo no setor financeiro da empresa, contraria o pai com sua posição 

profissional, sendo que o mesmo entende seu gesto como desamor e inicia um 

confronto com a filha, que a faz decidir pela saída da empresa, para não enfrentar o 

pai. 

Por outro lado, o tempo decorrido entre a decisão íntima de Kelly de sair da 

empresa, e o momento em que efetivamente conseguiu concretizá-la, demonstra de 

modo claro o quanto é difícil romper com as expectativas estruturadas do grupo 

familiar em que todos os membros possuem um forte comprometimento de 

obrigação ética. Tal ocorrência corresponde ao termo utilizado por Boszormenyi-

Nagy e Spark (1983) como contabilidade dos méritos, ou seja, o que cada membro 

familiar pode esperar receber e o que deve dar à família, o que estabelece conexões 

tiranas entre gerações passadas e futuras. 

O contrato de delegações pressupõe a existência de uma ética na família, 

que deve ser respeitada e obedecida, e cujo rompimento não se dá  impunemente. 

Outro ponto importante a ser ressaltado na história de Kelly é o marco que o 

conhecimento da Governança Corporativa e Familiar em primeiro lugar por meio de 

um conselheiro profissional contratado pelos pais, e posteriormente pela consultoria 
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especializada na área, desencadeou nela uma consciência de que poderia haver 

uma outra maneira de se equacionar a complexidade da situação que vivia, como 

filha, funcionária, e membro de uma família que desde a avó até os pais misturavam 

os papéis de cada um, dentro da empresa e no âmbito familiar. 

Hoje, Kelly se vê futura sócia de seus irmãos, filha e neta de 

empreendedores que ainda estão na ativa, e que, portanto não lhe exigem decisões 

no ambiente dos negócios. Pode seguir a carreira que escolheu e enfrenta as 

consequências de retaliação e não compreensão de sua família, uma vez que não 

realiza financeiramente o que é considerado satisfatório frente aos resultados da 

empresa familiar.  

Por enquanto, sente-se vitoriosa em ter conseguido equacionar e conciliar 

seu talento e vocação com o atendimento das expectativas familiares, trabalhando 

como consultora para a empresa da família. Por outro lado, tem consciência de que 

em algum momento de sua vida terá que enfrentar o fato de ser herdeira de um 

ancestral que construiu um legado empresarial.  Em seu caso, dois, seus avós e 

seus pais. Terá que acompanhar os resultados da empresa, tomar conta do que é 

seu, como hoje lhe diz a família. 

 

3.8 Apresentação e análise do caso de Taís 

 

Apresentação do participante da pesquisa 

 

Taís tem 27 anos, é psicóloga e atuou na área clínica desde sua graduação 

até 2009. Hoje trabalha como promotora de eventos e faz cursos de chef de cozinha, 

com a pretensão de no futuro trabalhar como chef. 
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Figura 4: Genograma da participante Taís 

 

  Essa participante pertence à 4a. geração de uma empresa familiar, que já  

conta com uma 5a. geração  se preparando.  Seus pais se separaram quando ela 

tinha  três anos de idade. Cresceu com um grande distanciamento em relação ao pai 

e à família paterna, ramo familiar que a caracteriza como herdeira de um ancestral 

que construiu um legado empresarial.  Retomou o contato com o pai e os familiares 

do núcleo paterno por volta dos 20 anos de idade. Recentemente, acerca de três  

anos apenas é que passou a ter relacionamento com toda a família paterna, 

mediante a facilitação de um trabalho de consultoria de governança corporativa e 

familiar, no qual começou a atuar dentro da empresa familiar, envolvendo a família 

no processo de estruturação da governança familiar. Hoje participa como 

conselheira do Conselho de Família da empresa. 

  Apresentou-se um pouco ansiosa no início da entrevista, e com um riso 

nervoso, perguntou  duas vezes qual era mesmo a pergunta, como se não soubesse 

por onde começar, ou como responder. À medida que se estabelecia o rapport, foi 

gradativamente ficando à vontade e narrando livremente os fatos e as percepções 

de como ser herdeira influenciaram sua vida. 

 Ao término da entrevista, estava visivelmente satisfeita com o próprio relato e 

a oportunidade de encadear a narrativa de sua história de vida. Agradeceu a 

participação e se dispôs a contribuir mais se necessário. 
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Linha do tempo familiar – LTF 

 

Ao final da entrevista a partir dos relatos elaborou-se a LTF em conjunto com 

o participante, conforme abaixo registrado 
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Sumarização 

 

 Os pais de Taís se separaram quando ela tinha três anos de idade. Em 

seguida sua mãe mudou-se para outra cidade do interior do Estado, e casou-se 

novamente. Taís relata que a família empresária,  

 

“A família ´sobrenome´, não é uma família muito unida né, então eu nunca 

tive contato extra... mesmo assim meus pais se separaram eu tinha três 

anos, eu via meu pai de quinze em quinze dias, nos finais de semana, em 

férias aquela coisa toda, e quando eu tinha 8,9 anos o meu pai foi morar fora 

do país, então eu passei a ver meu pai uma vez por ano... Com isso eu perdi 
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praticamente todo contato que eu tinha, com essa pequena família... Eu até 

os visitava, mas muito pouco.”  

 

 Além do distanciamento físico-geográfico, Taís relata que a família de sua 

mãe sempre emitiu considerações negativas a respeito da família de seu pai, 

acabando por ficar com a visão de que aquela família era “do mal”. Durante o 

período de seu desenvolvimento infantil e de adolescência, Taís não tinha 

consciência do que era ser herdeira, nem seu sobrenome trazia qualquer associação 

entre sua pessoa e a empresa familiar da qual é herdeira. 

 Segundo ela, na cidade em que viveu ter o seu sobrenome ou qualquer outro 

era a mesma coisa.  

 

“Eu me considero nova pra função de herdeira, essa é uma questão muito 

nova na minha vida, pela minha história de vida, por eu ter morado longe e 

tudo mais, eu não vivi esse papel de ser ´sobrenome´, de ter alguma coisa 

ou qualquer coisa. Eu fui a ´nome´ a minha vida inteira, ou por um quarto da 

minha vida inteira, sem o peso desse sobrenome ou de ser herdeira...”  

 

Taís continua seu depoimento: 

 

“Eu antes tinha um papel muito confortável onde eu não sabia o que 

acontecia, eu ouvia uma coisa ou outra, mas eu me retirava quando alguma 

coisa acontecia, ou se ficava era de butuca mesmo só pra saber uma 

coisinha ou outra da família, mas sem me envolver sem ter contato com a 

minha família, com essa família empresária. Eu tinha contato com o meu 

núcleo familiar que nada mais é do que pai, vó e tio.. e primo, não tinha o 

peso de uma empresa em cima.” 

 

 Quando estava com 20 anos, o pai voltou para o Brasil e começaram a ter 

uma convivência mais próxima. E com essa convivência surgiu o interesse de Taís 

em saber o que era a empresa. O primeiro contato de Taís com a empresa da 

família foi quando tentou fazer um estágio no RH (Setor de Recursos Humanos) no 

3o.ano da faculdade. 
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 “também eu lutei muito pra estar aqui, desde o tempo da faculdade, eu 

lembro que eu tentei fazer um estágio no RH e não me deixaram por eu ser 

neta do meu avô, diziam que eu ia aprontar, que eu não ia ser competente, 

tá...Então vetaram a minha entrada, porque o meu avô e o meu pai tem 

estilos de vida que não são aprovados pelo resto... Meu vô tinha um estilo de 

vida que a família reprovava, e o meu pai de uma forma ou outra dá 

continuidade... Eu mesma reprovei isso durante muito tempo, e hoje eu 

enxergo que são estilos de vida diferentes, onde a pessoa pode sim se 

divertir, ela pode ser desencanada, brincar, e mesmo assim ser séria, 

competente e responsável. Eu vejo que a família enxerga que as duas 

coisas não podem andar juntas, que se a pessoa é bon-vivant, é festeira, ela 

não pode também ser responsável, e competente. Então a pessoa 

brincalhona ela não é competente, e meu avô foi muito julgado por isso. E o 

meu pai ainda é julgado por isso.” 

 

Taís relata uma luta consciente e decidida para participar da empresa 

familiar junto com toda a família, e que enfrentou dificuldades por parte do núcleo do 

seu pai. A oportunidade surgiu com a contratação de uma consultoria de 

Governança Corporativa e Familiar pela empresa, e o inicio da estruturação do 

Conselho de Família. 

 

“[...] Eu tava com uns vinte e três e começou o Conselho de Família, e aí 

com as primeiras ações que nós fizemos pra montar o Conselho de Família 

que surgiu o interesse em participar... Eu fui oferecida (risos) eu me ofereci, 

eu na verdade decidi lutar pra estar ali... Minha vó não queria me deixar 

participar pelo meu distanciamento da família, por eu não pertencer, pelo 

meu não-pertencimento, sabe, eu cresci afastada e... ´e o que você tá 

querendo fazer aqui agora?´. Eu lutei pra estar aqui e foi participando das 

reuniões, dos workshops, não faltando nenhum e, sabe, insistindo com ela, 

que ela me permitiu, porque era na época pra esse lugar ser o dela, que ela 

me permitiu participar no lugar dela... E, hoje é muito legal.” 
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  Ao continuar sua narrativa, Taís afirma que a maior motivação para participar 

e para pertencer veio do lado social, de ser reconhecida socialmente, mais como 

parte de uma família empresária, que ela não se sentia fazendo parte e nem 

conhecia. 

 

“Porque também eu já tava na faculdade, já vinham pessoas que conheciam, 

no meu meio social a mesma coisa, ´ai porque ela é ´sobrenome´´, sabe... 

Então nesse sentido o peso de ser herdeira pelo lado social me pesa mais 

do que dentro da empresa mesmo.” 

 

Sobre esse lado social, Taís continua falando: 

 

“O social. O todo mundo falar da minha empresa, da minha empresa, dessa 

empresa que eu cresci longe, que quando muito eu sabia que existia,  e por 

eu sempre saber por terceiros. Eu, por eu ter duas famílias muito diferentes, 

eu fui criada pela família da minha mãe que é um ambiente familiar muito 

diferente, e por eu ver os problemas nessa família que é uma família 

empresária e disse ´opa, eu tenho alguma coisa pra contribuir aí´. Isso, 

exatamente isso foi o que realmente me motivou. Eu ver que eu tenho 

alguma coisa pra contribuir nessa família diferente da que eu fui criada, da 

que eu sou habituada, uma forma diferente de ser família. A qual eu não 

concordo muito, e se eu não concordo não adianta eu ficar de fora julgando, 

eu tenho que entrar e fazer alguma coisa diferente.” 

 

 Taís mostra em seu relato a comparação entre a família materna, que não 

possui uma empresa familiar, e a família paterna, de quem é herdeira de um 

ancestral que construiu um legado empresarial. 

 

“Hoje que eu estou aqui, que eu aprendi, que eu convivo com outras famílias 

que também são empresárias, hoje eu vejo que é algo comum, algo normal, 

dentro de uma família que envolve negócios, que envolve dinheiro, as brigas 

constantes, a luta por poder, tanto poder dentro da família quanto poder 

dentro dos negócios. Eu fui criada num meio distante de tudo isso, eu fui 

criada num meio diferente, onde família é família, e quem pode mais dá 
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mais, onde todo mundo se ajuda e ninguém cobra juros pelo dinheiro que 

emprestou (risos) Nem cobram o dinheiro que emprestou porque sabe que o 

outro vai pagar quando puder, e se puder. Sabe, e... aqui é diferente. Aqui é 

uma luta constante, de quem tem mais, de quem pode mais, e eu não 

enxergo isso como família, nem como negócio (risos). Eu enxergo isso como 

errado. O ser humano devia ser melhor.” 

 

  Aponta o ser membro do Conselho de Família como a forma de participar,  

ajudar a mudar e contribuir com a família, especialmente naquilo que ela enxerga 

como errado. E relata o quanto emocionalmente lhe custa essa participação. 

 

“Como foi uma escolha aqui, como foi uma decisão aqui, e foi uma luta 

conseguir ser aceita aqui então eu não tenho esse peso sabe... Eu curto 

muito, eu gosto muito, eu venho com vontade de estar aqui. É difícil, claro, 

as decisões, por fazer parte do Conselho de Família, as decisão que a gente 

tem que tomar... e lidar com a própria família nessa área profissional, o peso 

disso é difícil. Eu geralmente saio doente da reunião (risos). Eu saio com 

uma dor de garganta, com uma enxaqueca, o dia seguinte é um dia que eu 

fico muito cansada, a noite é uma noite sempre tensa; em função desse 

peso do Conselho, das decisões difíceis que a gente tem que tomar, da 

tensão que é estar ali, eu sou a única da minha geração. Por eu vir de um 

núcleo, de um braço que não é tão bem visto dentro da família, eu sinto que 

eu tenho que estar sempre provando alguma coisa, sabe, provando o meu 

valor, sabe, que eu sou inteligente, que eu tenho competência pra estar ali. 

ou que não tenho (risos)”  

 

 Fala de um aprendizado crescente por meio da participação no Conselho de 

Família. 

 

“Porque na minha primeira reunião eu resolvi já fazer mudanças muito 

drásticas, e aí eu mexi num ponto que é uma ferida de um outro núcleo. 

Você tem que ter cuidado pra não sair falando e eu saí falando, e a melhor 

defesa é o ataque então me atacaram diretamente e eu saí aos prantos, eu 

voltei, mas eu chorei o resto da reunião. Mas eu voltei (risos). E com a 
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consciência de que aquela porrada na cara poderia me levar a dois lugares, 

ela me derrubou, então eu tinha duas possibilidades levantar mais forte ou 

me arrastar dali e continuar chorando... E continuar chorando não é de mim, 

já foi... Então eu sou muito daqui sabe (coração).” 

 

 Essa participante relata que tem aprendido a negociar as posições, a fazer 

acordos, que nem sempre são exatamente o que ela gostaria que fosse, mas que é 

um acordo. 

 

“Mas eu vejo que hoje, depois de quase dois anos de Conselho de Família, 

eu olho pra trás e vejo todas as mudanças, grandes mudanças que nós 

fizemos na empresa como um todo, eu vejo assim que se eu não estivesse 

ali provavelmente muitas dessas coisas não teriam sido feitas da forma que 

foi...” 

 

 Revela também a mudança de percepção sobre a família que ocorreu nela, a 

partir dessa participação no conselho de família. 

 

“A visão que o meu núcleo me passava da família era que é uma família 

ruim; eu não enxergo um bando de feliz, ou bonzinho, não, mas eu não 

enxergo todo mundo como lobo-mau também. Hoje eu consigo ter a minha 

própria opinião sobre essa família. É uma família guerreira, que por ser 

assim está onde está, e tá na hora de mudar pra continuar lutando, pra 

continuar seguindo... Mas eles só são duros da forma que são porque 

precisaram, ninguém fica duro porque é ruim, as pessoas ficam duras 

porque tem que ficar.” 

 

 Ao final, Taís mostra como a visão de sua família paterna foi modificada, 

como o quadro que ela tem hoje difere da que tinha  a apenas 3 anos. 

 

“Orgulho. Ás vezes eu não acredito sabe, quando eu vejo assim todo mundo 

trabalhando, quando eu chego no refeitório e tem aquele mundo de gente, 

de funcionário... Dois anos, e eu ainda não acredito. É difícil ter essa 

consciência, e eu ainda fico embasbacada, eu ainda fico emocionada. Entrar 
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aqui no memorial, e ver o primeiro produto, de ver a primeira ata, sabe... É 

da minha história, que não é minha. É da onde eu venho, e também não 

é...(risos) porque eu tô vindo pra cá agora. Ainda é tão confuso um pouco 

pra mim, sabe... Essa questão, ser ´sobrenome, se destacar de qualquer 

um... Eu acho que eu até aceito bem, eu não sei como, eu achei um meio 

termo da balança, eu achei o meu ritmo aqui dentro.” 

 

Sobre sua noção de pertencimento Taís afirma o seguinte:  

 

“A questão de saber que a minha família construiu isso, que eu pertenço a 

isso me dá uma coisa super boa...”  

 

Sobre sua realização, continua: 

 

“Nem no meu sonho mais lindo eu pensei estar participando do Conselho de 

Família como igual, apesar de ser a mais nova, apesar de ser a única que 

nunca tinha passado por nenhum tipo de conselho, reunião, assembléia, ou 

ajuntamento de pessoas (risos), e ser de uma geração a menos que todo 

mundo”. 

 

A respeito de sua persistência em participar dos negócios da família, Taís 

explica: 

 

 “Uma coisa que facilita é que eu já nos encontros da terceira geração eu me 

metia de vez em quando. Por, acho que uma coisa junta com a outra, e por o 

meu pai nunca ter casado de novo, e a gente estar sempre junto, a família 

me considera terceira geração, eles não me consideram da quarta geração... 

Ao contrário dos meus dois primos um ano mais novos do que eu, eles são 

quarta, eles são vistos como, nunca ninguém confunde a geração deles e eu 

sou mais chamada de terceira do que de quarta”.  

 

 Taís, hoje, tem claro a influência de ser herdeira em sua vida e enumera 

vários pontos em que ela percebe essa influência. 
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“Influencia na forma que as pessoas que sabem de onde eu venho olham 

pra mim, influencia cada vez que eu entro num a loja de material de 

construção (risos) Ai influencia em tanta coisa e ao mesmo tempo nada. Eu 

ainda não entendo como pra mim tanto tempo longe e está sendo tão 

natural... eu nunca pensei, eu nunca imaginei, eu nunca sonhei que eu fosse 

conseguir me sentir tão á vontade e pertencente...Mas eu senti que encaixou 

aquela pecinha do quebra-cabeça que eu nunca tinha percebido que faltava. 

E hoje eu tenho uma família completa, eu não tenho só a família da minha 

mãe. hoje eu tenho uma família, hoje eu aceito ela como ela é, eu faço tudo 

que eu posso e ás vezes o que não posso pra tentar interferir, influenciar as 

pessoas nos pontos que eu acho importantes... no lado humanitário da vida, 

no lado sentimental, de apoio, de enxergar e respeitar o outro. Acho que a 

questão do respeito é uma coisa muito forte em relação aos meus objetivos 

aqui; é amor e respeito, são os meus objetivos aqui.” 

 

Análise dos dados 

 

Taís cresceu longe do convívio de sua família paterna, que possui uma 

empresa familiar da qual  é herdeira e membro da 4a. geração. 

O distanciamento da família paterna não proporcionou  a Taís um sentido de 

identificação com o grupo familiar paterno, porque não participou do 

compartilhamento do sistema de crenças, de convicções e regras que são 

transmitidas  ao longo das gerações,  que integram a família como um sistema e tem 

por função manter a coesão do grupo e a manutenção dos papéis sociais de cada 

um (BUCHER,1985). 

Até os 20 anos, quando retoma o contato mais próximo com o pai e com a 

família paterna, Taís não tinha consciência do ser herdeira, nem experiência de 

influência desse fato em sua vida pessoal. 

Na mesma época, ao entrar para a faculdade, começou a se deparar com a 

importância de seu sobrenome em suas relações pessoais. O sobrenome, que até 

então não tinha um significado em sua história de vida, passou a ser relacionado 

diretamente à empresa familiar da qual ela é herdeira, sendo vista como “dona” da 

empresa, em questionamentos de interesse e curiosidade sobre  “sua” empresa. 

Isso faz com que Taís reflita e lhe desperte o interesse e a motivação para lutar para 
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fazer parte dessa família e dessa empresa familiar, que passa a reconhecer como 

sua também. 

Em paralelo, inicia-se na empresa familiar um trabalho de consultoria de 

Governança Corporativa e Familiar, que convida todos os membros da família a 

participar da estruturação do Conselho de Família da empresa. 

 Essa participante vê, então, a oportunidade de ser inserida, de buscar seu 

lugar de pertencimento nessa família. No entanto, como afirma Penso (2008, p.15), 

no estudo dos mitos familiares e de sua transmissão por meio da memória e dos 

ritos familiares, observa-se que  se delega a cada membro da família um papel e um 

destino bem precisos. 

É aí que Taís encontra a resistência da família, especialmente da  avó 

paterna, que chega a questioná-la frontalmente, “o que você ta querendo aqui 

agora?”, porque não havia um papel delegado  a ela dentro da família. 

 Ao contrário, o mito familiar, (de que o patrimônio da empresa deva ser 

extenso somente àqueles que estejam mais próximos a ela, ou desempenham uma 

função dentro da empresa), transmitido por meio das gerações, que tem a função 

tanto de proteção como de defesa da família, identificava Taís como uma intrusa, 

tentando evitar que ela conhecesse a realidade familiar, uma vez que a família 

nuclear em que foi criada identificava a família paterna como uma família ruim. 

Como protetores, os mitos tem a função de manter afastados os intrusos, e “como 

mecanismos de defesa, eles atuam para distorcer a realidade das relações 

familiares, evitando a dor e o conflito, protegendo assim a família do enfrentamento 

com algumas verdades dolorosas sobre o próprio funcionamento.” (PENSO, 2008, 

P.12). 

O legado recebido por Taís, expresso simbolicamente  em seu sobrenome a 

impulsiona para lutar para estar presente na família paterna. Ajudada pela 

circunstância do trabalho da consultoria, decide participar de todas as oportunidades 

oferecidas de workshops, seminários e dinâmicas familiares, e em meio de conflitos 

íntimos de auto-afirmação, de sofrimento e de dor, começa a resgatar a memória 

familiar e os rituais familiares, validando as informações transmitidas ao longo das 

gerações e compartilhadas por todos os seus membros, e ao mesmo tempo, 

tomando conhecimento de como a família administra aquilo que convém esquecer 

para assegurar a continuidade familiar. 
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O processo de reelaboração de significados, que Taís trazia de sua história 

de vida, começa a introduzir mudanças e transformações no mito original de que a 

família paterna era ruim. O contato com outras famílias empresárias também 

contribui para ajudar Taís a perceber que há similaridades de situações e de 

relações familiares que são comuns a essas famílias que compartilham poder, 

dinheiro e relações afetivas familiares. 

Ao final de três anos de participação intensa nos processos da empresa 

familiar, sente-se pertencendo à família paterna, com o orgulho restaurado por essa 

família que agora vê como guerreira, às vezes dura, porém com compreensão por 

sua história de lutas e adversidades e que construiu um legado da qual faz parte e já 

percebe como delegado  a ela também.  

“Eu nunca quis trabalhar na empresa ou me envolver diretamente com os 

negócios, hoje que eu faço parte do Conselho de Família eu digo ´opaa´. 

Quero ser conselheira algum dia em algum outro conselho? Sim, quero, mas 

não agora. Sabe, não é um projeto nem de curto, nem médio, nem de longo 

prazo, é de longuíssimo prazo, (risos) é uma coisa mais pra frente.” 

 

3.9 Apresentação e análise do caso de Bruna  

 

Apresentação da participante da pesquisa 

 

Bruna tem 20 anos, cursa o 2o.ano de Publicidade e Propaganda, e é 

membro da 4a.geração de uma empresa de 70 anos, fundada por seu bisavô 

paterno. Seus pais se separaram quando Bruna tinha 10 anos de idade, mas 

segundo  seu relato, têm um bom relacionamento e a separação não afastou o pai 

do convívio das filhas. 
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Figura 5: Genograma Participante Bruna 

 

 A empresa é presente no cotidiano dos membros familiares que participam de 

comemorações, festas, e têm acesso à empresa livremente. A empresa possui uma 

casa em Campos do Jordão onde a família se encontra com frequência e convive 

social e familiarmente. 

 Bruna trancou a matrícula na faculdade esse semestre para  passar  seis 

meses ou um ano na Alemanha, de onde a família descende e onde tem parentes. 

 

Linha do tempo familiar – LTF 

 

Ao final da entrevista a partir dos relatos elaborou-se a LTF em conjunto com 

o participante, conforme abaixo registrado 
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Sumarização 

 

 Bruna relata que tomou consciência de ser herdeira por ocasião da separação 

dos pais, quando na partilha dos bens do casal, a preservação do patrimônio das 

filhas foi um item importante. 

 O bom relacionamento dos pais proporcionou  a Bruna a continuidade na 

participação do cotidiano do pai e do relacionamento com a família paterna, 

proprietária da empresa familiar da qual Bruna é herdeira. 

 

“Olha, eu sei que a nossa é uma empresa que pelo fato de me sustentar é 

uma empresa importante, pelo fato de sustentar o meu pai, e por ser uma 

empresa antiga, e da família, e sempre presente assim no cotidiano … A 

gente tá sempre indo lá, a gente tá sempre nas festas, nos aniversários, 

sempre que tem alguma coisa a gente vai... E aí a gente acaba até sentindo 

um certo orgulho, assim por ser uma coisa da família, que a família lutou pra 

ter...” 

 

  Essa participante conta que os pais a deixaram livre para escolher o curso 

que gostaria de fazer, sempre enfatizando que a apoiariam em qualquer que fosse 

sua escolha. Embora tenha um vinculo afetivo com a empresa da família e de sua 
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historia familiar, ela tem claro que não gostaria de trabalhar na empresa e isso não é 

um problema, nem para ela, nem para a família. Ou seja, na visão dela não há 

cobrança nem expectativa de que ela esteja no futuro da empresa, o que se pode 

observar nas seguintes falas: 

 

“Ah o meu pai falou que eu sempre vou ser bem vinda pra trabalhar lá, se eu 

quiser, se eu me interessasse... Mas ele nunca me forçou, tipo ‘não acho 

que você tinha que participar’ ou  ‘acho que você tinha que trabalhar na 

empresa’”. 

 

 “Mas eu não me interesso muito em trabalhar na empresa na verdade... 

Gosto muito da empresa, e eu ia me sentir muito bem se eu fosse uma 

pessoa que pudesse continuar, melhorar os negócios da empresa... Mas não 

é isso que eu quero fazer pelo resto da minha vida... Trabalhar num 

escritório, num lugar fechado assim, eu não me imagino...” 

 

 Bruna relata que acha que foi isso que aconteceu com o pai dela. Que sua 

avó exerceu influência sobre ele para que fosse trabalhar na empresa, sendo que a 

princípio ele não queria, mas acha que com o tempo ele acabou se interessando 

também. Embora perceba que o pai gostaria que ela fosse trabalhar na empresa um 

dia, também percebe que sua própria historia o faz agir diferente. 

 

“Claro que eu acho que meu pai ia gostar muito se eu fosse trabalhar lá um 

dia, se eu mantivesse essa tradição de herdeira. Mas eu acho que não é 

bem isso; talvez eu pudesse trabalhar na área de marketing, ajudar nessa 

área, mas não é uma coisa que me interessa muito. Mas eu gostaria muito 

de um dia ajudar a empresa...” 

 

 Bruna demonstra uma ambivalência entre sua escolha pessoal e a vontade de 

continuar a tradição da família na empresa familiar. 

 

“Eu sempre achei que pra você ser herdeira de alguma coisa você tem que 

necessariamente participar. Estar lá, trabalhar, enfim... Talvez até uma certa 

responsabilidade”.  
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“É eu não quero viver apenas disso. Eu sei que, como minha prima falou, 

que eu tenho o futuro garantido, sou herdeira da empresa, tenho um futuro 

financeiro. E acredito que não vai ter um problema financeiro, que a empresa 

vá fechar ou algo assim”. 

 

Ela coloca bem a divisão entre agradar o pai e dar continuidade à empresa 

familiar e seus desejos pessoais de carreira profissional e de vocação. Relata que há 

casos na família de membros familiares que não trabalham na empresa e recebem 

os dividendos que lhes concernem por serem acionistas. Porém, demonstra a visão 

da família sobre esse tipo de situação e o desejo de não repetir esse modelo. 

  

“Eu vejo, por exemplo, o que acontece com a minha tia que não tá 

trabalhando na empresa, e também fez publicidade e marketing, trabalhou 

em agências. E ela trabalhou numa linha de facas, que não deu muito certo, 

mas eu achei super legal e no fim acabou não indo pra frente... E ela hoje 

não faz nada e é sustentada pela empresa. Mas eu não me vejo apenas 

sendo sustentada pela empresa futuramente, não. Eu tenho interesse de me 

sustentar com o que eu faço, com o meu trabalho, trabalhar numa produtora 

ou agência e...” 

 

  Revela de forma branda, os conflitos familiares gerados por membros da 

família que não se ajustaram ao trabalho na empresa, e também com membros que 

desejaram se retirar da sociedade e que causaram dificuldades para a empresa no 

âmbito financeiro, e as consequências desses conflitos no relacionamento familiar. 

Relata que no contexto do relacionamento de sua geração, houve mudanças por 

parte de sua prima que hoje não faz mais parte da sociedade empresarial porque 

sua mãe se retirou da empresa. 

 

“Acho que o que pode ter mudado um pouco foi o fato dela não poder ir pra, 

por exemplo, Campos do Jordão que é a casa da empresa, da família. Por 

exemplo, ela não se sente mais a vontade ir com os amigos dela pra lá 

porque ela não sente que a casa pertence mais a ela... ela sabe que ela 

pode ir a hora que ela quiser, mas ela falou isso... Que ela tem muita 
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vontade de viajar pra lá com os amigos como ela fazia antigamente quando 

a mãe dela ainda tinha essa conexão com a empresa; nesse sentido.” 

 

 Bruna demonstra sua preocupação em não ter que enfrentar nem causar esse 

tipo de problema por suas decisões pessoais. 

 

“eu espero no futuro não ter problemas em relação a isso, em relação a ser 

herdeira da empresa e não ser participativa... Como, por exemplo, minha tia 

que nunca trabalhou na empresa também... Ou a outra que teve problemas 

quando quis sair da empresa, acho que na época não iria ser muito bom pra 

empresa pra eles comprarem a parte dela… Enfim, eu espero que 

futuramente pelo fato de eu não trabalhar na empresa eu não cause 

nenhuma intriga na família...” 

 

 Continuando seu relato, Bruna manifesta o receio de que por não saber que 

conduta deve ser apropriada, possa com isso causar o conflito familiar que 

exatamente busca evitar, e comenta o que lhe  incomoda: 

 

“O fato de pertencer a empresa e abandonar o pertencimento a empresa... E 

de de repente não fazer a coisa certa com a empresa. Eu não sei na 

verdade o que seria a coisa certa, ficar ou sair...  Se você não é 

participativo... Não sei o que seria bom ou ruim, com a família, é eu não 

gostaria que causasse problema o fato de eu não estar trabalhando lá.” 

 

 Bruna mostra o orgulho que tem da empresa familiar e da história da família 

ligada diretamente à historia da empresa.  

 

“Inclusive aí fiz um trabalho pra faculdade com a empresa, de filmar a 

empresa e fui lá no meio das máquinas, era parte de um trabalho de 

faculdade, eu achei super legal. Ah, e me senti super orgulhosa de mostrar 

isso também na sala”. 

 

 A história da empresa familiar dá a ela a conexão com a sua própria historia 

de vida, de onde veio, e de certa forma, para onde está agora indo, em regime de 
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intercâmbio, para a Alemanha, conviver com os membros familiares que moram lá, 

conhecer outros que ainda não conhece. 

 

“Ah, acho que o nome tá diretamente ligado a família, e a minha história, os 

antepassados... Eu tô aqui por causa da empresa, no Brasil por causa da 

empresa”. 

 

Análise dos dados 

 

 Bruna faz parte da 4a.geração de uma empresa familiar de 70 anos, originária 

da Alemanha, cujos antepassados chegaram ao Brasil refugiados da 2a.guerra 

mundial. É herdeira da empresa familiar pertencente ao ramo paterno, que por sua 

vez foi herdada por sua avó paterna. 

 Seu pai graduou-se em uma área compatível com os negócios da família, e 

foi influenciado por sua avó, que Bruna supõe ter imposto ao pai o trabalhar na 

empresa.  Atribui a esse contexto o fato de seus pais nunca a terem influenciado a 

optar por um curso de graduação diretamente ligado aos negócios da empresa 

familiar.  

 Essa participante apresenta-se, num primeiro momento, como quem é livre 

para escolher seu direcionamento profissional e de certa forma, desligada do 

comprometimento com a empresa familiar. No decorrer da entrevista, no entanto, 

gradativamente vão surgindo em suas observações preocupações e considerações 

que revelam entre outros pontos, que Bruna possui uma lealdade invisível para com 

a família, lealdade essa que não gostaria de quebrar. Receia que, na hipótese de 

repetir o modelo de comportamento de suas tias, que quebraram o vínculo de 

pertencimento da empresa familiar quando se retiraram da  sociedade, ou quando 

deixaram de trabalhar  nela, e  continuaram a receber  seus dividendos  fique tão 

mal vista quanto elas que  foram  tidas, por um lado, como causadoras de intrigas na 

família,  e, por outro, perderam o vínculo de pertencimento da família.  

  Percebe a importância da empresa familiar em sua família e em sua vida. 

Identifica a mesma como fonte de sua própria subsistência e de seu núcleo familiar, 

inclusive da mãe, que recebe a pensão alimentícia do pai, como fruto do rendimento 

da empresa. 
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 Ela mesma é identificada pelos familiares e socialmente como uma pessoa 

que possui  suas questões financeiras resolvidas pelo fato de ser herdeira. As regras 

familiares, os mitos familiares transmitidos ao longo das gerações por seus 

ancestrais, não a deixam confortável com a situação de não trabalhar para receber o 

fruto que cabe ao herdeiro como acionista da empresa. 

 Claramente se percebe o conflito íntimo entre seu interesse profissional e 

pessoal, e o que deve ser considerado como certo ou como errado, entre pertencer 

à empresa familiar e trabalhar nela para honrar o sustento financeiro, ou receber o 

direito de acionista, o dividendo que lhe cabe, e poder ter sua vocação satisfeita, 

sem ferir o código de ética da família. 

 Parece claro que, como o código de ética da família, com suas delegações, já 

foi rompido por duas vezes, pelo menos, e com a situação de seu pai, de ter 

aceitado a delegação que lhe foi imposta, resultou em sua aparente atitude de 

liberar a filha de qualquer comprometimento com  delegações anteriormente vigente 

na família. Bruna sente-se dividida entre o comprometimento com a lealdade familiar 

e a liberação da delegação de papéis familiares, com a qual seus pais lhe acenam. 

 Sente orgulho da empresa familiar, do legado que recebeu de seus 

ancestrais, a história de sua família lhe dá um sentimento de pertencimento, que se 

enfatiza na decisão recém tomada de interromper a faculdade para vivenciar de  seis 

meses a um ano na Alemanha o resgate familiar com os membros que lá 

permaneceram, e que a conecta com a vivência de sua historia familiar no Brasil,  

por meio da empresa da família.  

 

3.10  Discussão dos resultados 

 

Esta investigação está delineada como um Estudo de Caso instrumental e 

coletivo (Stake, 2000), desta forma, a partir das análises individuais, apresentou-se a 

análise coletiva, ou seja, a análise dos três casos conjuntamente na intenção de 

encontrar diferenças e similitudes individuais e/ou coletivas.  
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3.11 Diferenças individuais referentes ao fenômeno “o ser herdeiro” 

 

A participante 1 (Kelly), possui uma história de vida familiar que lhe confere a 

posição de herdeira por duas vezes, uma vez que é herdeira da empresa familiar 

construída  por seu avô e também herdeira da empresa familiar construída por seus 

pais. O fator que a torna distinta dos outros participantes, é que além dessa 

peculiaridade, vivenciou desde a infância a contradição de valores e regras e mitos 

familiares opostos entre sua família de origem e sua familia intergeracional. 

Enquanto a família de seus avós maternos a identificavam como herdeira com a 

posse natural de todos os bens da familia, sua familia nuclear se posicionava, 

especialmente na figura de seu pai, como se os filhos não fizessem parte  do 

patrimônio dos pais, cabendo a ela o papel de herdeira apenas no caso da morte 

dos pais. 

 Ser herdeira, para ela, significa uma fonte de conflito e angústia, só 

equacionada com a maturidade e o rompimento com a delegação  a ela atribuída 

pela família de origem. 

Para a participante 2 (Taís), o diferencial em sua história de vida, foi o fato de 

ter crescido longe da família paterna,  da qual é herdeira da 4a. geração da empresa 

familiar. Somente no final da adolescência, Taís retoma o contato com o pai e a 

convivência com a familia extensa paterna. Ao se deparar com a influência de seu 

sobrenome em suas relações sociais que a identificavam com a empresa familiar da 

qual é herdeira, surge a necessidade pessoal de pertencer à empresa e à familia da 

qual faz parte. 

Enfrenta obstáculos na família extensa paterna, na qual não havia a 

delegação de um papel  para ela no grupo familiar, ao contrário, havia a expectativa 

de não  a ter presente. Com o trabalho da consultoria de Governança Corporativa e 

Familiar, em especial do Conselho de Família, Taís participa e resgata seu lugar na 

familia e consegue equacionar sua história de vida e pertencer à familia e à empresa 

familiar da qual é herdeira. 

Já a terceira participante  (Bruna), pela própria idade, ainda no final de sua 

adolescência e início de sua vida de jovem adulta, ainda não tem uma história de 

influências e consequências claras do ser herdeira. 

A transmissão intergeracional dos mitos familiares foi mantida até a geração 

de seu pai, que aceitou a delegação que lhe foi conferida de trabalhar na empresa 
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familiar, mesmo não sendo sua opção pessoal. Por essa razão, Bruna supõe que os 

pais a liberaram do comprometimento familiar e lhe deram liberdade de escolha de 

carreira profissional, o que  aceitou, optando por um curso de graduação fora do 

centro dos negócios da família.  

Por outro lado, percebe que o rompimento das expectativas familiares,  

mediante a atitude de  duas tias, acarreta consequências na família e no 

pertencimento à mesma, o que não quer repetir em sua história de vida e receia que 

lhe aconteça o mesmo, se persistir em seguir sua vocação pessoal.  A participante 

ainda não vê equacionadas suas escolhas pessoais e a delegação de papéis e 

comprometimento com as lealdades invisíveis de seu grupo familiar.  

  

3.12 Similitudes que constituem o fenômeno “ser herdeiro” 

 

 O primeiro ponto que ressaltou foi a consciência tardia de todos os 

participantes em conhecer e se reconhecer como herdeiro, não tendo visibilidade 

das implicações que esse fato acarreta em suas vidas pessoais, nem tampouco em 

suas escolhas e decisões. 

 Também nos três casos analisados, vê-se claramente que o legado recebido 

por meio de seus mitos familiares, com suas regras e transmissão da memória 

familiar que perpassa as  gerações, determina o papel delegado a cada herdeiro 

dentro da família. Quando há contradição nas regras familiares transmitidas, o 

herdeiro enfrenta o paradoxo de sua condição de ser herdeiro garantindo-lhe um 

futuro que não se harmoniza com sua experiência de vida no presente. 

 As lealdades invisíveis, o comprometimento com os papéis delegados e com 

a história da família na construção do legado empresarial do qual se é herdeiro, 

demonstram ter um peso para o herdeiro maior do que ele mesmo é capaz de 

perceber, e gera conflitos, angústias e sofrimento, quando suas escolhas pessoais 

não coincidem com as expectativas da família empresarial sobre os mesmos. 

 A intervenção, na empresa familiar, de um processo de implementação da 

Governança Corporativa e Familiar, via Conselho de Família, do Conselho de 

Administração e do Conselho de sócios, parece altamente positiva na ajuda aos 

herdeiros no entendimento  de seu papel, como futuro acionista e especialmente 

indicando e oportunizando caminhos de equacionamento da complexidade de ser 

membro familiar e herdeiro da empresa familiar.  
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Pode-se concluir, portanto, que ser herdeiro se constitui em um fenômeno 

que, embora tenha em cada caso particularidades específicas à história de vida de 

cada participante, possui em todos os casos desta pesquisa semelhanças que são 

passíveis de generalizações.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao aprofundar conhecimentos a respeito do fenômeno “ser herdeiro” por 

meio desse estudo, algumas inquietações levantadas ao iniciá-lo,  começam a ser 

respondidas, gerando novas questões apontando, assim, a nescessidade de 

continuidade de pesquisas nessa área temática. 

A utilização dos instrumentos propostos para a coleta de dados desse 

estudo:  o Genograma Constritivista, a Linha do Tempo Familiar (LTF), a Entrevista 

Semi-Estruturada e o Diário de Campo, facilitaram o estabelescimento do processo 

interativo necessário nesse momento. Os dados que daí emergiram apontaram, a 

partir do ponto de vista de cada participante, o quanto o “ser herdeiro”  influenciou 

suas escolhas passadas, e continua influenciando no presente e, possivelmente 

suas decisões futuras. 

Por outro lado, ficou evidente que essa oportunidade se constituiu em 

momentos de elaboração, para todos os participantes, do quanto o “ser herdeiro” 

influencia em suas vidas. 

Ao delinear este estudo à partir da proposta de Stake (2000), qual seja o 

Estudo de Caso instrumental e coletivo, tendo por base os passos para tratamento 

de dados de Creswell (2007), apresento à academia uma nova possibilidade de 

análise de dados para esta proposta de pesquisa. Num primeiro momento analisou-

se verticalmente os casos, individualmente; e em seguida  fez-se uma análise 

horizontal abordando diferenças e similitudes entre os casos. 

Ao aplicar essa proposta de análise, os dados analisados verticalmente 

apontaram que ser herdeiro constitui um fenômeno que distingue, em cada caso, as 

características específicas à história de vida de cada indivíduo. No que tange à 

análise horizontal, ao apontar diferenças e similitudes entre os casos dessa 

investigação, assinalou-se que em todos eles existem semelhanças que são 

passíveis de generalizações. 

Existe uma lacuna do conhecimento científico a respeito do tema aqui 

apresentado, fato observado ao se revisar a literatura. Paralelamente a essa revisão, 

fez-se uma busca mais abrangente, na qual vários autores relatam suas 

experiências empíricas em publicações não acadêmicas. Esse fato  reforçou nossa 

inquietação frente à crescente demanda e à pouquíssima produção de 

conhecimentos científicos nessa área do conhecimento. 
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Desta forma, entende-se que esse estudo contribui para a compreensão do 

ser herdeiro a partir da perspectiva do próprio herdeiro, preenchendo, assim, parte 

da lacuna do conhecimento sobre essa temática ao oferecer a presente dissertação 

aos interessados. 

Ao findar esse trabalho perguntas iniciam a ser respondidas, abrindo portas 

e possibilidades de maiores estudos  sobre esse assunto. Aponta que se necessita 

despertar o interesse de pesquisadores para ampliar o conhecimento científico 

nessa área de Empresa Familiar e nesse objeto de estudo o fenômeno “ser 

herdeiro”. 

Assim, pode-se afirmar que os objetivos propostos: Compreender o 

fenômeno de ser herdeiro de um ancestral que construiu um legado empresarial, e 

como o ser herdeiro influencia a vida dos participantes, foram atingidos ao 

descortinar o fenômeno “ser herdeiro” a partir do ponto de vista do sujeito, de como 

ele se percebe nessa condição.  
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APÊNDICES 

 

 

APÊNDICE 1 

 

ROTEIRO PARA A ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

 

Dados de Identificação do sujeito:  

Nome:______________________________________________________________ 

Idade:_________Escolaridade_________________Formação__________________   

Profissão_________________________________________________________ 

Tempo de ciência da condição de herdeiro_______________________________ 

Algum tipo de testamento_____________________________________________ 

Posição societária na empresa familiar____________________________________ 

 

 

Perguntas Geradoras:  

Como é para você ser herdeiro de um ancestral que construiu um legado 

empresarial? 

 

De que modo você se percebe nesta posição? 
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APÊNDICE 2  

 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

Título da Pesquisa: “Ser herdeiro de um ancestral que construiu um legado 

empresarial” 

 

O presente trabalho está sendo realizado pela Psicóloga Josenice Regina 

Blumenthal Dietrich– CRP 80597– residente a Rua Diogo Jacome,518, AP. 152-2– 

São Paulo – SP. – Tel. 11 45080045, como requisito parcial para a obtenção do 

título de Mestre em Psicologia Clínica na PUC/SP, sob a orientação da Profa. Dra. 

Ceneide Maria de Oliveira Cerveny.  

Seguindo os preceitos éticos, informamos que sua participação será 

absolutamente sigilosa, não constando informações que possa identificá-lo em 

qualquer publicação posterior sobre esta pesquisa. Pela natureza da pesquisa e 

seus procedimentos, a mesma é de baixo risco a sua pessoa, trazendo benefícios  

ao investigar o tema em pauta e caso haja qualquer tipo de desconforto psicológico 

em relação ao tema, o participante terá o apoio psicológico necessário. 

TEMA DA PESQUISA: O impacto de se saber herdeiro de um ancestral que 

construiu um legado empresarial. 

OBJETIVO: Compreender o significado e a vivência de ser um futuro herdeiro de um 

ancestral que construiu um legado empresarial  por meio  de depoimentos e relatos 

dos futuros herdeiros. 

PROCEDIMENTO: Aplicação de entrevistas semi-estruturadas com os futuros 

herdeiros. 

Após a conclusão do trabalho as informações serão utilizadas para a elaboração de  

dissertação de mestrado no curso supracitado e em outras publicações científicas da 

área, estando essas informações acessíveis para os participantes com o próprio 

pesquisador. Solicitamos também sua autorização para a gravação das entrevistas .  
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Você tem total liberdade para interromper sua participação, retirando seu 

consentimento sem qualquer penalização ou prejuízo. 

Agradecemos imensamente sua participação. 

 

 

       Josenice Regina Blumenthal Dietrich 

        Psicóloga – CRP 80597 

 

Tendo ciência das informações contidas neste Termo de Consentimento, eu 

____________________________, portador do RG.___________ 

 

Autorizo a utilização dos dados por mim fornecidos. 

 

     

 Data:___________________________________ 

       

 

Assinatura:_______________________________ 

 

 

 


