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“Passando o bastão”: o processo de sucessão na empresa familiar sob  

o ponto de vista do fundador 
 

RESUMO 

 

O ciclo multigeracional do processo de sucessão em empresas familiares tem sido 
objeto de preocupações a respeito do posicionamento do fundador. Essas 
preocupações justificam a realização desta tese considerando a seguinte 
problematização: na Passagem do Bastão, qual o ponto de vista do fundador da 
empresa familiar sobre o processo de sucessão? Baseando-se nas percepções do 
fundador sobre o processo de sucessão, procurou-se identificar de que forma sua 
vida é influenciada por 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, no Modelo 
Tridimensional de Desenvolvimento da Empresa Familiar, que procura diferenciar as 
relações familiares do contexto da empresa, bem como na correlação do Modelo de 
Desenvolvimento da família empresária, segundo Gersick et al, (1997) e no Modelo 
de Ciclo Vital da Família apresentado por Cerveny (1994).  Foram participantes 
desta pesquisa quatro fundadores de empresas familiares convidados pela 
pesquisadora. Os dados apresentados foram originados dos registros de entrevistas 
semiestruturadas com os participantes, bem como dos instrumentos aplicados: o 
Genograma Construtivista e a Linha do Tempo Familiar. Procedeu-se à análise 
individual dos dados e os resultados assinalaram as diferenças individuais 
concernentes à história de vida de cada participante, e o ponto de vista de cada 
fundador sobre o processo de sucessão empresarial na Passagem do Bastão. A 
sobreposição do Ciclo Vital da Família e do Ciclo de Vida da Família Empresária, e 
de suas influências em suas vidas, também foram apontadas nos resultados das 
análises. 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 fundador no processo de 
sucessão da empresa familiar, na Passagem do Bastão, dentro das peculiaridades 
de nosso país. 
 
 
Palavras-chave: Família. Empresa familiar.  Fundador.  Família empresária.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

“Passing the baton”": the process of succession in family business under  

the founder's viewpoint 
 

 
ABSTRACT 

 
 
The multigenerational cycle of succession in family businesses has been the subject 
of concerns regarding the positioning of the founder. These concerns justify the 
realization of this dissertation considering the following questioning: in the passing of 
the baton, what is the viewpoint of the founder of the family business on the 
succession process? Drawing on perceptions of the founder on the succession 
process, the researcher attempts to identify how their lives are influenced by this 
process. In order to achieve these objectives, a qualitative research was carried out, 
with collective and instrumental case study outlining grounded in the Systemic 
Approach of the family, in the Three-Dimensional Developmental Model of Family 
Business, which seeks to differentiate the family relationships from the company 
context, as well as in the correlation of the business family‟s Development Model and 
the Family Life Cycle Model. Participating in this study were four family business 
founders invited by the researcher. The presented data was derived from the records 
of semi-structured interviews with the participants, as well as from the applied 
instruments: the Constructivist Genogram and the Family Timeline. Proceeding to the 
individual data analysis, the results marked the individual differences concerning the 
life story of each participant, and the viewpoint of each founder on the business 
succession process during the passing of the baton. The overlapping of the family life 
cycle and the business family life cycle, and their influence on their lives, were also 
identified in the analysis results. This study pointed towards the possibility of 
theoretical probing on the subject, in the Brazilian academic community, through 
scientific research, which may help comprehend the phenomenon of the founder in 
the succession process of the family business, in the passing of the baton, within the 
peculiarities of our country, Brazil. 
 
 
Keywords: Family. Family business. Founder. Business family. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

“Passage de témoin”: le processus de succession dans les entreprises familiales 
 du point de vue du fondateur 

 
 

RESUMÉ 

 
 
Le cycle intergénérationnel des successions d'entreprises familiales fait l'objet de 
difficultés en ce qui concerne le rôle de leurs créateurs. Ces difficultés sont la raison 
de la réalisation de cette thèse qui abordera la problématique suivante : lors du 
passage de relai, quel est le point de vue du créateur de l'entreprise quant au 
processus de succession? Se basant sur les perceptions du créateur à propos du 
processus de succession, nous identifierons de quelle manière sa vie est influencée 
par ce processus. Pour atteindre ces objectifs une recherche qualitative a été 
réalisée dans le cadre de l'étude de cas instrumental et collectif basé sur l'Approche 
Systémique de la famille, dans le modèle Tridimensionnel de Développement de 
l'Entreprise Familiale, qui cherche à différencier les relations familiales du contexte 
de l'entreprise, tout comme de la correlation du Modèle de Développement de la 
famille d'affaires et du Modèle de Cycle vital de la famille. Quatre créateurs 
d'entreprises ont participé à cette enquête sur demande de la chercheuse. Les 
données présentées ont pour origine les archives d'entretien semi-structurées      des 
participants ainsi que des instruments appliqués : le Génogramme Constructiviste et 
la Ligne de Temps Familiale. Une analyse individuelle des données a été realisée  et 
les résultats ont démontré des différences individuelles relatives à l'histoire de 
chaque participant et au point de vue de chaque créateur sur le processus de 
succession d'entreprise et du passage de relai. La superposition du cycle vital de la 
famille et du cycle de vie de la famille d'affaires et leurs influences dans leurs vies ont 
également été présentés dans les résultats des analyses. Cette étude montre la 
possibilité d'approfondissements théoriques sur ce thème dans le milieu académique 
brésilien par le biais d'études scientifiques qui viendraient aider à comprendre le 
phénomène vécu par le créateur lors du processus de  succession de l'entreprise 
familiale, lors du passage de relai dans le cadre des particularités de notre pays. 
 
 
Mots-clés : Famille. Entreprise familiale. Créateur d'entreprise. Famille d'affaires. 
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INTRODUÇÃO 

 
     
                                                                                      Devo ir ou devo ficar? 

 

Hoje em dia podemos trabalhar o quanto quisermos, especialmente se 
somos abençoados com boa saúde, mente sã, e nosso próprio negócio. Mas, 
quanto devemos trabalhar? Essa é uma das muitas perguntas sobre as quais 
membros da geração senior ponderam de vez em quando no meio da noite, e 
de vez em quando discutem com suas esposas durante o dia. A empresa é 
melhor comigo ou ficaria melhor sem mim, eles ponderam. Eu ainda tenho 
valor para a empresa? Minhas ideias ainda são relevantes? E se eu colocar o 
assunto da minha aposentadoria em pauta e mudar de ideia? Como eu lido 
com a dor no meu coração ao considerar deixar algo tão querido? 
Compreender o fundador é reconhecer de antemão o papel central dele ou 
dela como originadores da organização. Não importa quantos muitos anos 
desde sua concepção, os fundadores têm ainda hoje as mesmas motivações 
fundamentais que tinham no início. (NORTON, 2014).  

 
 

O presente trabalho de pesquisa aborda a questão do ser fundador de uma 

empresa familiar e a influência que o processo de sucessão exerce sobre este 

mesmo fundador, na “passagem do bastão” (GERSICK et al., 1997), sob seu ponto 

de vista.  O termo “passagem do bastão” faz uma analogia com as corridas de 

revezamento de atletismo, em que o bastão, em um momento preciso é passado ao 

próximo corredor da equipe, exigindo harmonia e sincronicidade para levar a equipe 

ao êxito da competição. 

Em minha trajetória profissional como psicóloga clínica, por várias vezes me 

deparei com empresários e membros familiares que trabalhavam na empresa 

familiar e que traziam para o consultório a temática da intersecção entre o trabalho 

na empresa e as relações familiares. O interesse por compreender a especificidade 

destas famílias e de empresas familiares, conduziu-me à busca de conhecimento 

para melhor poder ajudá-los. Passei a trabalhar com famílias empresárias e a me 

aprofundar no conhecimento disponível e nos instrumentos capazes de auxiliar a 

organização e harmonização das complexas relações familiares deste ambiente. 

A partir da pesquisa e dos estudos desenvolvidos para a dissertação de 

mestrado sob o tema: Ser herdeiro de um ancestral que construiu um legado 

empresarial (MORAES, 2011), e de seus resultados, procurei direcionar um olhar 

mais atento ao fundador da empresa familiar no processo de sucessão, no momento 

da passagem do bastão. Os participantes convidados para o presente trabalho 
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fazem parte da minha rede profissional de fundadores de empresas familiares com 

as quais já trabalhei no desenvolvimento da Governança Corporativa e Familiar. 

O presente trabalho, portanto, representa um aprofundamento e uma 

continuidade do tema desenvolvido na dissertação, completando o ciclo 

multigeracional do processo de sucessão. Na empresa familiar o processo de 

sucessão é um dos pontos críticos no desenvolvimento e na perpetuidade da 

empresa, e apresenta consequências que vão além do âmbito da família e da 

empresa. 

Sobre a questão da transição entre gerações, Lansberg; Gersick  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 têm 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). 
  

 

  De acordo com Gersick et al. (1997), as estatísticas apontam que 85% das 

empresas familiares desaparecem na transição da primeira para a segunda geração, 

e apenas 15% sobrevivem à terceira geração. Vê-se que a sucessão, a transição de 

uma geração para a seguinte, é fator de risco fundamental para a perpetuidade da 

empresa familiar. 

Em 2008, um estudo foi publicado pelo Wall Street Journal, intitulado 

“Protegendo a riqueza da família”, patrocinado pelo banco U.S.Trust, e conduzido 

por Prince & Associates Trust and Campden Research, ratificando o achado de que 

apenas 15% das empresas familiares permanecem além da segunda geração.  

Este estudo aponta para um melhor planejamento sucessório, como uma das 

respostas para este problema. Sob outra perspectiva, este mesmo estudo também 

aponta que as empresas familiares que tendem a um maior êxito são aquelas 

focadas no próprio negócio, ou seja, “aquelas que colocam as necessidades do 

negócio acima das necessidades de seus membros familiares”. Por outro lado, as 

“famílias focadas na família”, aquelas que usam o negócio para apoio da família e 

endereçamento de suas próprias questões, têm menos probabilidade de êxito. 
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  A empresa familiar aqui é entendida como aquela em que a propriedade e as 

estratégias de gestão são dominadas por membros que compõem um grupo de 

relacionamento emocional e laços familiares e apresentam características próprias 

que as diferenciam das empresas não familiares, tais como serem gerenciadas e 

controladas por uma ou mais famílias, vinculadas societariamente, e possuírem um 

processo de tomada de decisão em que os argumentos lógicos e os dados 

concretos são levados em conta, porém os vínculos afetivos e emocionais que 

permeiam os processos de tomada de decisão geralmente são os fatores 

determinantes. 

A maneira como a família empresária conduz o processo de sucessão está 

intrinsecamente ligado à dinâmica familiar, dentro da qual a interdependência entre 

os membros familiares, as rivalidades de irmãos, os conflitos familiares, o preparo 

dos potenciais sucessores, e a condição financeira da empresa são alguns dos 

fatores que podem influenciar as decisões dos fundadores que serão os doadores 

da herança. 

Por outro lado, os sentimentos íntimos dos fundadores, a dificuldade de deixar 

seu lugar de líder, os medos e anseios que a decisão de assumir seu papel na 

transição traz os conflitos que enfrentam com os vínculos familiares que colocam em 

risco ao escolher e nomear seu sucessor, as frustrações diante da realidade de que 

seus herdeiros não reúnem as condições para a sucessão, são apenas alguns dos 

fatores que influenciam e agem como inquietações para os fundadores na passagem 

do bastão. 

A esse respeito, pode-se fazer algumas interessantes considerações sobre as 

questões enfrentadas por um empresário acerca do planejamento de sua sucessão, 

as quais, frequentemente, são muito difíceis de responder. Por exemplo: Estou 

ficando velho demais para continuar a administrar o negócio que construí? Posso 

apostar em meus filhos para dar continuidade ao negócio? Como posso tratar meus 

filhos igualmente se não são todos que podem/devem continuar em minha empresa? 

Embora as pessoas, muitas vezes, estejam ansiosas para desfrutar de uma 

relaxante aposentadoria, ao mesmo tempo parecem não estar preparadas para 

usufruí-la de imediato, sendo que até mesmo seus assessores evitam pensar sobre 

o momento em que estarão física ou mentalmente incapazes de continuar a gerir 

seus negócios. No entanto, a transição faz parte do ciclo da vida. E é um fato 

inexorável!  
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Portanto, falar do fundador, da perpetuação do legado empresarial e da 

empresa familiar significa falar do ciclo de vida da família empresária, bem como do 

ciclo vital da família. Estudiosos apontam a importância de se considerar o momento 

da transição em relação à confluência desses dois ciclos. A empresa familiar precisa 

enfrentar as mudanças típicas do processo do ciclo vital da família e as mudanças 

concomitantes no processo do ciclo de vida da família empresária que inclui 

mudanças na gestão da empresa e na propriedade da mesma. 

 Os estudiosos sobre o assunto buscam levantar os caminhos mais eficazes 

para a transição de sucesso. O planejamento sucessório; o desenvolvimento de 

competências para herdeiros e a preparação dos futuros acionistas; o 

desenvolvimento de um plano de vida para os fundadores que serão sucedidos; a 

implementação da Governança Corporativa e Familiar, com um Conselho de 

Administração e um Conselho de Família que deem suporte a estes processos são 

alguns desses caminhos.  

Enfim, como manter e perpetuar a empresa familiar e a família empresária é 

um tema que tem despertado a atenção das famílias e de seus estudiosos. 

Ao procurar na literatura especializada subsídios teórico-práticos que 

elucidassem os aspectos teóricos da referida questão, bem como relatos sobre a 

experiência pessoal de fundadores em processo de sucessão, foi encontrada 

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, ao buscar o 

entendimento desta situação específica, o processo de sucessão da empresa 

familiar sob o ponto de vista do fundador, houve dificuldade de encontrar estudos 

que abordassem as influências do processo de sucessão na vida do empresário 

fundador, sua visão sobre o processo de sucessão, seu legado e delegação, e o que 

isto traz para si e sua família. 

Frente a esse contexto surgiram algumas considerações: 

 

 Como o processo de sucessão no momento da passagem do bastão 

influencia o fundador da empresa familiar, sob seu ponto de vista? 

 De que forma os fundadores, devido à sucessão, são influenciados em seus 

projetos de vida pessoal e profissional? 

 Seriam os fundadores ouvidos no processo de sucessão? 
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Destas inquietações surgiu o problema de pesquisa: Como compreender “o 

ser fundador de uma empresa no processo de sucessão na empresa familiar” sob o 

ponto de vista deste mesmo fundador?  

Frente a essas questões, o objetivo geral deste trabalho configurou-se 

como: 

- compreender o processo de sucessão na empresa familiar, sob o ponto de vista do 

fundador. 

 

E os objetivos específicos: 

 

- Compreender como as fases do Ciclo de Vida da Família Empresaria e do Ciclo 

Vital da Família influenciam o fundador no processo da sucessão. 

- Identificar como o processo de sucessão influencia o fundador de uma empresa 

familiar. 

 

Espera-se que os resultados obtidos por essa pesquisa possam ajudar a 

compreender a complexa rede de significados que se forma em torno do processo 

de sucessão na vida do fundador da empresa familiar, e que possa contribuir com 

profissionais das mais diversas áreas de conhecimento, que tenham como interesse 

questões relacionadas à empresa familiar, sucessão, planejamento sucessório e os 

fundadores, ampliando a construção de conhecimento em torno de um tema ainda 

embrionário em estudos acadêmicos, mas que tem sido alvo do interesse e da busca 

do conhecimento por parte dos fundadores de empresas familiares e de suas 

famílias empresárias. 

No primeiro capítulo desse estudo foi abordada a família empresária e suas 

características; a família compreendida como sistema; o modelo tridimensional pelo 

qual a empresa familiar tem sido apresentada, com suas características próprias, 

interligando as questões de afeto, dinheiro e poder nos subsistemas da família, 

propriedade e negócio, respectivamente. Nesse mesmo capítulo, foram abordadas a 

dinâmica da família empresária em uma perspectiva sistêmica, as características 

específicas do fundador da empresa familiar, e suas influências no processo de 

sucessão.  

No segundo capítulo, tratou-se da caracterização do ciclo vital apresentado 

por Cerveny (1994) que coloca a família ao longo de seu ciclo vital em quatro fases, 
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e o desenvolvimento do ciclo de vida das famílias empresárias segundo o modelo 

apresentado por Gersick et al, em 1997, que as divide  em quatro estágios. A 

relação estreita entre os dois modelos conceituais foi também o objeto de 

aprofundamento do tema para a compreensão da sucessão na empresa familiar e 

sua influência no processo de sucessão na empresa familiar sob o ponto de vista do 

fundador. 

O terceiro capítulo tratou do processo de sucessão da empresa familiar; a 

sucessão na gestão da empresa, a sucessão no âmbito da propriedade e a 

sucessão na família. Abordou-se a apresentação da governança corporativa e 

familiar, e de como essa intervenção tem sido uma ferramenta útil para o 

planejamento sucessório.  

O método utilizado para desenvolver esse trabalho foi descrito no quarto 

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

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

coletadas as informações e a forma e descrição do mesmo. 

As análises e discussão dos estudos de caso, embasadas na construção 

teórica pesquisada foi o objeto do quinto capítulo, encerrando-se o estudo com as 

Considerações Finais. 
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CAPÍTULO 1 - A FAMÍLIA EMPRESÁRIA 

 

“Não é o mais forte nem o mais inteligente que 
sobrevive, mas aquele que tem mais 
possibilidades de se adaptar às mudanças.”  

                 (LEON C. MAGGINSON, 1991). 

 

Este primeiro capítulo propõe-se a conhecer melhor quem é a família 

empresária, sobre como se pode compreendê-la, mediante sua dinâmica e as 

características de seu fundador. 

Observa-se na experiência de trabalho com “famílias empresárias” que este 

termo tem sido amplamente utilizado, nos últimos anos, por profissionais que 

trabalham com este modelo de empresa, e o têm difundido em congressos, 

seminários e cursos especializados. Forjado para designar uma família específica, a 

saber, aquela que compõe o quadro societário de uma empresa familiar e seus 

descendentes, em contraponto às famílias não empresárias.   

Oliveira (2012) ressalta que é preciso perguntar: Que tipo de família está 

presente nessa empresa; Quais de seus membros participam dela? Quem faz o 

que? A diversidade de arranjos, de ligações afetivas, qual a dinâmica e quais suas 

demandas, é o ponto crucial, segundo a autora para se falar de empresa familiar.  

 

1.1 Características da família empresária 

 

Alguns pontos importantes para a compreensão da família empresária e sua 

dinâmica de relacionamento familiar serão discutidos a seguir. 

 

1.1.1 A família empresária como sistema 

 

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

Teoria dos Sistemas ampliaram a visão de funcionamento da família nas últimas 

décadas.  

De acordo com Gersick et al. (2006, p.5), o estudo das empresas familiares 

como sistemas começou com alguns artigos nas décadas de 1960 e 1970. Esse 

modelo inicial contemplava apenas as dimensões da propriedade e da gestão. Estes 
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mesmos autores respaldando-se nos estudos de Tagiuri; Davis(1982) elaboraram o 

modelo de dois sistemas, em Harvard, no início dos anos 1980. 

Cerveny (1994) apoiando-se nos estudos de Bertalanffy (1968) afirma que 

sistema é um complexo de elementos em interação e registra que os princípios que 

regem os sistemas também operam no familiar: homeostase, morfogênese, 

feedback, causalidade circular e não-somatividade. 

Ainda segundo o pensamento desta mesma autora, 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, o socioeconômico, entre outros 

(CERVENY, 1994). 

Esta interação constitui a interdependência entre elementos do sistema, de tal 

modo que a 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. 

Avançando no modelo de dois sistemas, propriedade e gestão, da empresa 

familiar, Gersick et al. (2006) propuseram o modelo dos três círculos (Figura 1), em 

que adicionam a dimensão da família ao conceito de empresas familiares. 

 

Empresas com controle familiar: modelo dos três círculos 

 

Tal modelo entende que cada subsistema, representado como círculo, tem 

suas regras próprias, suas estruturas especificas, valores e organização distintos, 

apontando como maior desafio o caminho para que se encontre estratégias capazes 

de satisfazer os subsistemas.  
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Figura 1 - O modelo dos Três Círculos da Empresa Familiar. 
Fonte: GERSICK et al. (2006, p.7). 

 

 

Gersick et al. (2006) ainda sobre o modelo de três círculos referem que: 

 
[...] 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 círculo da família é composto de todos os membros da família empresária, 

descendentes diretos do fundador e seus cônjuges, independente do papel que 

qualquer um desempenhe em sobreposição em um círculo, em dois círculos ou nos 

três círculos. 

O círculo da propriedade é composto de todos os membros familiares que são 

proprietários da empresa familiar. Pode haver membros familiares, por exemplo, 

herdeiros, que ainda não são proprietários da empresa. 

O círculo da gestão compõe-se de 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. 

A compreensão das intrincadas relações entre os subsistemas da família, da 

propriedade e do negócio incentivou Steinberg; Blumenthal (2011) a adaptarem o 

modelo dos três círculos a uma forma mais adequada para a governança familiar, 
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levando em conta as relações existentes nesse tipo de empresa tal qual 

demonstramos a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 - Modelo dos 3 círculos da Empresa Familiar associado aos domínios do afeto,  

poder e dinheiro, adaptado de GERSICK et al. (2006, p.7). 

 

Esses três fatores, afeto, poder e dinheiro, constantemente influenciam a vida 

dos membros familiares e com frequência definem seus destinos na empresa 

familiar. O que significa que as interações de afeto, dinheiro e poder permeiam todas 

as relações da família com o negócio e a propriedade. Eles são os pilares do 

sucesso e fracasso das empresas familiares. Quando combinados ao longo da vida 

familiar, em interações entre a empresa e os membros das famílias que as 

compõem, podem ser a mistura explosiva que faz emergir conflitos, rancores, 

dificuldades de comunicação, mágoas e crises (STEINBERG; BLUMENTHAL, 2011, 

p.42). 

 

                      Propriedade 
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A ênfase no círculo da família é o afeto, aqui compreendido em seu 
significado mais amplo, com todos os sentimentos positivos que contem, 
como amor, generosidade, orgulho, compreensão, alegria, etc., e com 
aqueles considerados negativos, como raiva, ciúme, rivalidade, 
agressividade, entre outros. Na empresa familiar, o afeto permeia todas as 
relações de interdependência com o negócio e com a propriedade. 
(STEINBERG, BLUMENTHAL, 2011, p.36). 

 

O desafio dos pesquisadores e estudiosos da empresa familiar tem sido 

encontrar instrumentos que possibilitem a organização da família empresária em prol 

de sua continuidade ao longo do tempo, pois: 

 
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). 

  

Segundo os mesmos autores, fazer parte de uma empresa familiar é algo que 

afeta todos os membros familiares, por exemplo, ser o presidente de uma empresa 

em que o diretor é seu irmão, ou estar em festas de família e ser perguntado sobre 

os resultados da empresa por sua irmã, quando você é o diretor financeiro. O papel 

de cada membro familiar estando na gestão da empresa ou não é diferente quando 

envolve relações afetivas. Ou quando o nome de seu produto coincide com o nome 

da família, cuja fábrica foi fundada por seu avô. 

Steinberg; Blumenthal (2011) reforçam 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 porquê. 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, um membro familiar que pertence tanto ao 

círculo familiar quanto ao círculo da propriedade, pode numa reunião de acionistas 

desejar o aumento de dividendos, sem levar em consideração o plano de 

investimentos da empresa, enquanto outro membro familiar que pertence ao círculo 

de propriedade, e que também ocupa um lugar no círculo da gestão, com um cargo 

de diretoria, é contra o aumento de dividendos para os acionistas porque deseja 

como gestor, que os recursos sejam dirigidos para a expansão da empresa.  
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Estas 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, pode ser radicalmente contra essa 
ideia porque entende que 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. (STEINBERG; BLUMENTHAL, 
2011, p.36). 

 

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 adaptado dos três 

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

setor correspondente.   

 

 

 
Figura 3 - O modelo dos Três Círculos da Empresa Familiar e seus Públicos 

Fonte: Steinberg, H. (2006), adaptado de Gersick et al.(2006, p.7) 
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Tentando compreender e elucidar melhor as complexas relações entre os 

membros familiares que compõe a família empresária, nas últimas décadas, 

pesquisadores de gerenciamento organizacional começaram a aplicar seus modelos 

de comportamento, ao mesmo tempo em que terapeutas de família começaram a 

aplicar conceitos como diferenciação, envolvimento/separação e outros para 

subgrupos das famílias que tem empresas (GERSICK et al., 2006, p.4). 

Por partilharem o trabalho conjunto e a renda da sobrevivência de uma 

mesma fonte empresárial, bem como por terem um legado e uma história comum, as 

famílias empresárias tendem a vivenciar papéis indiferenciados e relacionamentos 

emaranhados. 

Segundo Oliveira (2012), o conforto com tarefas em grupo, a forte 

identificação entre os membros familiares, a complacência nos relacionamentos 

íntimos e a ênfase na confiança nas famílias emaranhadas, levam a muitas 

vantagens nas empresas familiares. 

Por outro lado, ainda segundo a mesma autora, as questões de diferenciação 

na família, podem levar a sérios prejuízos na empresa, quando, por exemplo, um 

irmão rivaliza com outro e o derrota. “A diferenciação é a força centrífuga agindo na 

família para separá-los. Ao contrário, a identificação é a força centrípeta agindo na 

família mantendo-a unida” (p.134). 

Nesse sentido, Dodero (2014) observa que, consequentemente, há uma forte 

tendência em reproduzir na gestão da empresa, modelos de comportamento e 

comunicação que encontramos na família, o que faz com que a empresa seja gerida 

como uma família. Esse é sem dúvida um aspecto importante para a compreensão 

da dinâmica da empresa familiar. 

Ainda segundo o mesmo autor: 

 
Ao mesclarem-se os papeis afetivos e econômicos, ambos os campos 
entram com frequência em conflito. (...) nas empresas familiares se 
enfrentam desafios onde a racionalidade, as emoções e o afeto se unem e 
se sobrepõe, entrando frequentemente em conflito. O que produz uma forte 
consequência na dimensão do negócio, da família e da sociedade, 
debilitando seus vínculos e ameaçando a perda das grandes fortalezas que 
caracterizam este tipo peculiar de empresas.(DODERO, 2014, p.38). 
 

 

O modelo dos três círculos sobrepostos mostra a realidade das relações entre 

os 3 círculos em momentos distintos da diferenciação de papéis na empresa familiar, 

conforme pode ser observado no quadro que segue: 
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Estrutura fusionada: Alta sobreposição entre família, 

propriedade e gestão. O patrimônio da empresa é 

confundido com o da família. 

 

 

Estrutura indiferenciada: Há uma relativa sobreposição, 

mas a presença de administradores profissionais é 

significativa. A identidade da empresa confunde-se com a 

identidade da família 

 

Estrutura diferenciada: Empresa e família têm identidades 

próprias: há separação entre os interesses da empresa e os 

da família. Os objetivos da empresa são soberanos: os 

acionistas entendem que uma empresa bem-sucedida 

assegura os interesses de longo prazo da família. Poder 

decisório compartilhado. 

 
Quadro 1 - Grau de sobreposição do Sistema Família/Propriedade/Empresa 

Fonte: Adaptado de ÁLVARES et  al. (2003, p.33) 

                                

Todo o esforço de desenvolvimento da família empresária trabalha no sentido 

de promover a diferenciação de papéis nas dimensões dos três círculos, 

propriedade, gestão e família. 

A dificuldade reside em que há uma força especial da intimidade, da história e 

da linguagem comuns às famílias empresárias. Entretanto, essa mesma intimidade 

pode trabalhar contra o profissionalismo do comportamento empresarial. 

As complexas interações dentro de uma empresa familiar, onde se misturam 

questões de afeto, poder e dinheiro, têm sido o grande desafio de continuidade das 

empresas familiares e de suas famílias. 

 

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. (MORAES, 2011, p.49)  
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1.1.2 A dinâmica da família empresária 

 

Na dinâmica de todas as famílias estão presentes os valores familiares, mitos, 

padrões afetivos, papéis e hierarquia, que se originam de sistemas de crenças 

familiares, que proporcionam coerência e organizam a experiência dos membros da 

família. Parece importante a compreensão da dinâmica da família empresaria à luz 

dos conceitos desenvolvidos por estudiosos sobre o tema. 

Cerveny (1994) aponta 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. 

 

As crenças compartilhadas moldam as normas familiares expressadas por 
regras padronizadas e previsíveis que governam a vida familiar. As regras 
de relacionamento, implícitas ou explicitas, proporcionam expectativas sobre 
papeis, ações e consequências que guiam a vida familiar. (WALSH, 2005, 
p.45). 
 
 

Das expectativas sobre papéis, responsabilidades e posicionamentos dentro 

do âmbito da família e da empresa é que surgem os vínculos de lealdade e as 

delegações aos membros familiares, que podem comprometê-los pela vida afora. 

Na família empresária, a expectativa dos pais em relação aos filhos promove 

sentimentos de lealdade e os constrangem a corresponder aos papéis que lhes 

foram delegados na empresa familiar. 

De acordo com Stierlin (1998), os membros familiares provam sua lealdade à 

família cumprindo os papéis e missões que lhe são delegados, a partir do que, o 

autor desenvolveu o conceito de lealdade ligada ao conceito de delegação, outra 

forma de lealdade.  

Não se pode esquecer que os fundadores de uma empresa familiar passam 

um legado que vai além do empresárial, o que Cerveny (1996) denominou de 

“Contrato Psicológico Familiar” frente à presença de lealdades invisíveis, delegações 

e fidelidades implícitas que caracterizam um tipo de interação familiar, bem como o 

legado patrimonial, que coloca em dívida os membros familiares 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. 

Perceber as tramas relacionais que envolvem as lealdades consegue explicar 

atitudes que num primeiro momento parecem absurdas (CERVENY, 1996, p.111).  
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As dificuldades aparecem quando aquele a quem algo é delegado não tem as 

características necessárias para esse papel, ou ainda, não tem a maturidade 

necessária para o cumprimento da missão delegada. Essas são dificuldades muito 

comuns nas histórias 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 (MORAES, 2011).  

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. 

 
A transmissão do legado psicológico da empresa, é  uma parte importante 
da educação dos filhos. Quando são muito pequenos, é um período critico 
para a formação de suas impressões a respeito da empresa da família. As 
crianças irão internalizar as atitudes e valores dos pais sobre a empresa, o 
senso de qualidade de vida que ela provê e as impressões de seu impacto 
sobre o casamento dos pais e os relacionamentos familiares. As lições 
aprendidas nesse estágio influenciarão em grande parte o potencial para a 
continuidade da empresa. (OLIVEIRA, 2012, p.245). 
 

 

Ainda 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. 

Na dinâmica das famílias empresárias em que o afeto, o poder e o dinheiro se 

entrelaçam nas relações familiares, como visto o conflito entre os membros 

familiares precisa ser considerado como fator importante tanto, na resolução, para a 

continuidade da empresa familiar, como pode ser fator de cisão da família 

empresária. 

Brenes; 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. 
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Como qualquer família, as famílias empresárias também evitam o confronto 

aberto e têm dificuldade de lidar com o conflito, o que frequentemente ocasiona 

lentidão nas decisões, por haver grande preocupação em manter a harmonia entre 

os interesses da família e os interesses da empresa (OLIVEIRA, 2012, p.149).  

Amat (2004, p.44) compartilhando da mesma crença dos autores 

supracitados, que por sua vez, também se pode observar na pratica profissional com 

estas famílias, comenta que a família empresária propensa ao conflito caracteriza-se 

pela dificuldade de ter uma comunicação e interação clara e sincera, em que domine 

a confiança mútua, por ter regras de comportamento excessivamente rígidas e 

dominadas pela rivalidade e por primar por uma tomada de decisões 

excessivamente autoritária, ou um conflito contínuo por poder e autoridade entre 

seus membros. 

Ainda segundo a autora, há uma lista possível de verificação em relação ao 

conflito na família empresária:  

 
Quando em uma família existe uma relação de conflito, há sinais que 
manifestam o conflito visivelmente: 
- relações pessoais distantes e tensas; 
- um limitado sentimento de pertencimento à família e de compromisso com 
ela, e uma desconsideração por sua história e tradições; 
- muito pouco respeito pelos membros de maior idade que são percebidos e 
sentidos como modelos de comportamento a não ser imitado pelos 
familiares mais jovens; 
- uma excessiva pressão para reduzir a autonomia dos filhos e satisfazer 
assim as ansiedades paternas de controle; 
- a existência de conflitos sobre a forma de ver o mundo e de dirigir a 
família. Isso se potencializa a partir de uma direção autoritária e pouco 
participativa que dificulta gerar uma interpretação comum e compartilhada 
da realidade, sobre os objetivos da família e a maneira de alcançá-los. 
(AMAT, 2004, p.43). 
 
 

Tais características se observam na experiência de trabalho com famílias 

empresárias.  

Sabe-se que a empresa e a família, no caso da família empresaria, são dois 

subsistemas interligados, mas ainda assim pode-se afirmar que a família e a 

empresa também são dois subsistemas com dinâmicas muito diferentes. Cada um 

tem seus próprios mecanismos de decisão, formas de comunicação, etc., entre 

outros.  Ainda que as regras do sistema empresarial sejam mais fáceis de visualizar 

e estejam mais padronizadas, as normas e formas de operar do sistema familiar são 

especificas de cada família e com frequência os motivos e os comportamentos dos 

membros familiares permanecem ocultos, e são menos claros respectivamente. 
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Apesar disto, as regras do sistema familiar são fortes e profundas e podem dominar 

o sistema da empresa, provocando todo tipo de problemas. (CARLOCK; WARD, 

2010, p.35). 

O sistema familiar possui uma hierarquia e uma definição de papéis próprios, 

que nem sempre pode ser replicado na empresa. Por exemplo, segundo Dodero 

(2014) em famílias cuja cultura aponta o filho primogênito como o líder e sucessor 

natural da autoridade entre os irmãos, pode haver grande conflito quando na 

empresa é o irmão mais novo quem possui as habilidades do cargo e liderança. 

É natural, todavia, que na família todos os filhos sintam que têm os mesmos 

direitos e oportunidades. 

 Já na empresa nem todos os filhos são aptos a exercer com competência 

necessária um papel executivo, o que faz com que os direitos e oportunidades não 

sejam iguais para todos. Por exemplo, é comum nas empresas familiares a 

remuneração definida pelo pai como igual para todos os filhos, o que pode ser 

sentido como injusto para aquele que melhor agrega valor à empresa. Quando essa 

diferenciação de papéis, de familiar e gestor, não é compreendida na família 

qualquer decisão que os pais venham a tomar provocará desconforto em algum 

deles (DODERO, 2014, p.84). 

Em concordância com Dodero, e também em nossa experiência de trabalho, 

para Amat (2004), o predomínio de valores familiares sobre os empresariais pode 

provocar a existência de desequilíbrios na relação profissional, tanto com familiares 

como com profissionais externos. A autora, citando Kets de Vries, aponta para o fato 

de que a empresa familiar pode se encontrar muitas vezes com problemas 

vinculados à família, tais como, nepotismo que é resultado de impor os interesses 

pessoais sobre os interesses da empresa, o desenvolvimento de um estilo de 

direção paternalista e autocrático, ou a existência de fortes resistências à sucessão.  

Normalmente, ainda segundo Amat (2004, p.43) quando os fundadores estão 

presentes, trazem problemas típicos de sua geração enquanto fundadores, pois a 

cultura e o tipo de relações interpessoais que desenvolvem na família podem 

dificultar a continuidade da empresa familiar tanto por frear o desenvolvimento de 

uma cultura de diálogo, cooperação e participação, como por gerar valores que 

podem dificultar o que é adequado para uma sucessão de êxito: uma adequada 

formação dos sucessores; o predomínio da empresa sobre a família; a adequada 

seleção do sucessor; ou seja, a manutenção do mito da família equilibrada que vive 
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em harmonia, que ajuda a sustentar uma série de estereótipos dentro da família e 

que freia as críticas e conflitos, e em definitivo, a mudança. 

 

1.2 O ser fundador 

 

A empresa familiar nasce do sonho de seu fundador. O fundador tem uma 

ideia, um sonho que se transforma em realidade à medida que se desenvolve e 

cresce. Fundadores são em geral visionários, pessoas que acreditam em seus ideais 

e se colocam à disposição da realização de seus sonhos. Geralmente são pessoas 

intuitivas, determinadas a alcançar êxito e que não hesitam em arriscar tudo o que 

têm para conseguir o resultado que esperam. São dedicados no tempo que for 

preciso e se entregam com paixão pelo que desejam realizar. Também em sua 

maioria, iniciam seus empreendimentos quase sempre sem recursos financeiros e 

contam essencialmente com sua força de trabalho para garantir resultados. 

Por outro lado, em nossa observação, os fundadores têm também 

sentimentos pela empresa, um amor pelo que construíram, que os faz querer 

perpetuá-la ao longo das gerações. 

O fundador é o criador da empresa familiar, que muitas vezes com a 

participação do cônjuge, constrói um legado empresarial que garante patrimônio, 

status e um padrão de vida à família, que só era esperado na visão do sonho de seu 

fundador.  

Por essa razão a empresa familiar é vivida pelo fundador como um filho, 

gerado, criado e, portanto, protegido. Talvez alguns fundadores concluam que a 

empresa é, na realidade, o filho mais amado. O ciúme pode persistir por muito 

tempo, causando problemas no momento da sucessão (OLIVEIRA, 2014, p.146).  

Gersick et al., por sua vez, menciona que o fundador passa a considerar a 

ideia de que a empresa pode se perpetuar na família após o nascimento do primeiro 

filho. Esse filho, e outros por vir, podem servir para realizar os sonhos dos pais, 

levando a identidade e o legado da família de geração para geração (1997, p.72). 

Portanto, outro ponto fundamental para uma sucessão positiva, de acordo 

com estes mesmos autores (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 
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psicológica seria de maior relevância  que o próprio estudo acadêmico,  uma vez que 

é mais fácil transformar conhecimento do que modificar traços de personalidade.  

Por outro lado Kets de Vries, citado por Amat (2004), aponta para o fato de 

que um filho de um empresário pode ter bastante dificuldade em desenvolver sua 

autoestima. O que na experiência de trabalho com famílias empresárias mostra-se 

muito comum. O esforço que requer a empresa e o tempo de dedicação 

especialmente do fundador pressupõe pouco tempo de dedicação à família, o que 

muitas vezes leva os filhos à disputa de atenção dos pais e consequente rivalidade e 

ciúmes entre eles. 

Além disso, complementa Amat (2004, p.45), quando se é filho de um 

empresário “que se fez por si mesmo, de um empresário com um claro componente 

carismático, autoritário e heroico como tem sido muitos empresários surgidos antes 

dos anos de 1980”, o medo de não alcançar os altos níveis exigidos pelo pai, o 

medo do fracasso, contribui para desmotivar e frustrar o desenvolvimento das 

capacidades de seus filhos. 

Dodero (2014) complementa, ressaltando que a superproteção dos pais que 

limita possibilidades de desenvolvimento e crescimento pessoal pode gerar filhos 

dependentes e passivos. Quando a esta situação adicionamos o autoritarismo que é 

próprio de muitos fundadores, a consequência de filhos inseguros que não sabem 

tomar decisões se revela ao longo do tempo no fato de não se ter um sucessor com 

liderança como a empresa necessita. E esse é na pratica um dos maiores problemas 

que se enfrenta na sucessão dos fundadores. 

O que se sabe, por pesquisas e relatos de estudiosos do tema, como afirmam 

os autores, Goldberg e Wooldridge, é que 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) 

Davis (2004), em artigo para Family Business Magazine, relata que em sua 

pesquisa sobre empresas familiares identificou três tipos de fundadores que 

denominou de proprietários, condutores e técnicos. Fundamentou-se em Manfred 

Kets de Vries, que identificou dois aspectos importantes na personalidade do 

fundador. Um lado brilhante que é o que oferece suporte para os grandes feitos 

empresariais e a criação de grandes empresas, fazendo com que os fundadores 
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cuidem da empresa que construíram e das pessoas que nela trabalham. E outro lado 

que reside numa relação especial com a empresa, como um filho criado, e grande 

parte da dificuldade na passagem do bastão, ou seja, na passagem da empresa 

para uma nova geração, surge porque muitos fundadores não estão dispostos a lidar 

com esse lado de apego, que exige renúncia e humildade. 

Os três tipos identificados por Davis (2004) tem uma forma característica de 

comportamento e um conjunto típico de respostas quando se aproxima a idade de 

aposentadoria e é forçado a confrontar seu lado emocionalmente vinculado à 

empresa. 

 

1 - Proprietários 

 

Os proprietários são aqueles fundadores identificados com a empresa familiar 

de forma tão totalmente envolta que sua identidade se define pela empresa. 

Sua atitude em relação à empresa, segundo o autor, assemelha-se a de Louis 

XIV, “L’état, c’est moi”. Eles dizem, com efeito, “Eu sou a empresa, a empresa sou 

eu”, e às vezes, “Eu controlo a empresa, e você não”. 

Os proprietários são controladores, e permanecem no centro de todas as 

decisões. Tendem a ter pouca confiança nos outros, não sabem delegar nem 

compartilhar e tendem a tratar seus colaboradores que não são da família como “a 

ajuda”. Como resultado, a cultura da empresa é paternalista. Os filhos são 

controlados como qualquer outra pessoa, e para eles o pai, o fundador, é uma figura 

onipotente, para quem todos os olhares convergem diante de qualquer situação de 

decisão. A expectativa que eles têm em relação aos filhos é de que eles entrem no 

negocio como uma questão de lealdade, sem muita escolha. O comportamento dos 

filhos em geral é optar pelo não enfrentamento, especialmente se a mãe aceita o 

comportamento do pai de forma acrítica. Eles podem tornar-se passivos e 

submissos. Por outro lado, se a mãe resiste ao comportamento controlador do pai, 

os filhos vão aprender a enfrentar. O que pode produzir um padrão de rebelião 

contra a autoridade do pai. Não raro, o negócio é destruído no momento da 

sucessão em uma sequência de batalhas entre egos poderosos. A sucessão nesses 

casos é quase uma impossibilidade. Quando o fundador domina tanto a empresa a 

ponto dos outros não poderem compartilhar do poder, da responsabilidade e do 
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sentimento de propriedade essas suas características não permitem a transmissão 

do legado às gerações futuras. 

 

2 - Condutores 

 

Os condutores, o segundo tipo de fundadores, funcionam como maestros de 

uma orquestra. Preocupam-se com a harmonia da família, querem ter uma boa 

imagem pessoal junto aos filhos e colaboradores e desejam ser respeitados na 

comunidade empresarial. Apesar de estarem bastante no controle e serem 

fundamentais em todas as decisões-chave na empresa, comumente, eles convidam 

os filhos para o trabalho na empresa, atraindo-os com promessas de dinheiro, poder 

e prestígio. Em geral, distribuem as diferentes áreas de trabalho na empresa, 

designando um para a produção, outro para a área de finanças, e um terceiro para a 

área de vendas. Os fundadores condutores costumam construir um forte senso de 

lealdade dentro da família e trabalham para desenvolver normas que incentivem o 

bem maior do grupo. Gostam do calor da família, são capazes de delegar e de dar 

verdadeiras oportunidades a seus filhos. Os filhos abordam o emprego com 

entusiasmo e energia, e se tornam grandes ativos para o pai. Quando chegam noras 

e genros e inclusive netos, a empresa familiar é o ninho, que oferece segurança e 

proximidade para a família e para os funcionários de fora da família. O lado de 

apego à empresa não aparece até bem mais tarde. Sob a superfície, as tensões 

estão se formando. À medida que os filhos começam a ter suas ambições pessoais, 

a harmonia familiar começa a ser quebrada. Eles já almejam serem os condutores 

também. E eles não têm certeza se algum dia irão chegar a conduzir a empresa da 

família, uma vez que nunca se fala a sério sobre a sucessão. Enquanto isso, 

conforme o negócio cresce e fica mais complexo, perguntas como “E se o fundador 

for atingido por um caminhão?” O que aconteceria? Quem ficaria na liderança? É 

claro, embora nunca mencionado, que o fundador irá morrer um dia. Um dos filhos 

terá que se tornar o diretor executivo. Mas, a dificuldade do condutor é favorecer um 

deles e arriscar quebrar a harmonia da equipe, dividindo-a. 

A sucessão, portanto, apresenta um grande dilema que o condutor evita, 

geralmente por muito tempo. A frustração dos filhos cresce, porém eles têm 

dificuldade de lidar com ela devido sua imensa lealdade para com a família e para 

com a empresa. Quando eles atingem seus 30 anos, acirram-se os ânimos, e o 



35 
 

 

desempenho de todos é afetado. Na maioria das vezes, um conflito irrompe, e 

alguém pode deixar o negócio, destruindo assim, o tecido das relações familiares. 

 

3 - Técnico 

 

O terceiro tipo de fundador, retratado por Davis (2004), é o técnico. 

Normalmente o negócio é construído calcado em um talento e uma criatividade 

especial, muitas vezes com grande capacidade para compreender e aplicar 

tecnologias. Os técnicos, em geral, são gênios no que fazem, e o crescimento do 

negócio se dá na base  das ideias e dos esforços de um homem só. Os técnicos em 

geral odeiam administração. Tarefas como contas a pagar, a receber, folha de 

pagamentos e gestão de pessoas, embora necessárias, são evitadas, pois não 

querem lidar com isto. O gerenciamento é feito de forma insatisfatória, ou delegado a 

um membro não familiar leal que fornece alguma estrutura e tenta suprir as demais 

lacunas deixadas pelo técnico fundador. Embora deleguem a parte administrativa 

muito facilmente, tendem a manter o conhecimento técnico especializado em si 

mesmo, e não atentam para a necessidade de passá-lo à próxima geração. De fato, 

é seu conhecimento e habilidade que os dota de poder e prestígio para conseguir o 

que querem. A última coisa que desejam é passá-lo a seus filhos que poderiam 

eventualmente usurpar sua posição. Por outro lado, os filhos percebem cedo que 

nunca serão tão bons quanto o pai em sua área de especialização, e não tentam 

competir com ele, ao contrário tendem a entrar em áreas diversas em que o pai tem 

pouco conhecimento. Muitas vezes os filhos desenvolvem conhecimentos 

administrativos essenciais à empresa, mas o pai não respeita isso. E para ter 

impacto na gestão, eles precisam lidar com os executivos não familiares que são 

parceiros arraigados do pai e que desesperadamente resistem à mudança. 

O fundador pode ser tão vital para o resultado da empresa que sem ele, esta 

tem tão pouco valor que ninguém estará interessado em comprá-la sem a sua 

presença lá. Muitas vezes, o que tem poder transformador para o técnico é seu forte 

desejo de ver o que ele construiu ao longo da vida ter continuidade. 

Há, portanto, um equilíbrio tênue a ser conquistado pelas empresas familiares 

entre seus subsistemas, família e empresa. Há uma interdependência entre a força 

centrífuga da família e a força centrípeta da empresa, tornando a estrutura da 

empresa familiar sujeita a intensas variações. Do ponto de vista sistêmico, o 
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princípio da morfogênese mantém a estrutura do sistema mesmo em um ambiente 

mutante. Diante das situações que desequilibram o sistema, os membros cobram 

lealdade familiar ou induzem à culpa, visando resgatar o equilíbrio. O sistema 

empresa familiar necessita de uma estrutura suficientemente flexível para promover 

novas adaptações ao desenvolvimento de seus membros ou às circunstâncias 

externas; ao se transformar, permite sua continuidade como referência (PUIG, 

2006). 

Se analisarmos a biologia, o parentesco mantém os membros familiares 

juntos. Em outras palavras, o amor é a força centrípeta no seio da família que 

contradiz a força centrífuga do conflito e da diferença. 

Todas as famílias, no entanto, precisam desenvolver uma estrutura flexível, 

porém estável, para um bom funcionamento. Cada sistema familiar mantém padrões 

regulares da sua preferência, resistindo à mudança além de uma certa variação 

aceitável. Ao mesmo tempo, uma família também deve ser capaz de se adaptar às 

exigências do desenvolvimento e do ambiente em frequente mutação. O equilíbrio 

dinâmico entre a estabilidade (homeostase) e a mudança (morfogênese) mantém 

uma estrutura familiar estável, ao mesmo tempo em que permite a mudança na 

resposta aos desafios da vida (WALSH, 2005).  

Inúmeros casos de empresas familiares sem um planejamento sucessório 

escondem dificuldades emocionais ligadas à problemática do assunto. É preciso 

maturidade para enxergar esse cenário e disposição para enfrentá-lo com franqueza, 

quando a família tem esse perfil. Não ter um planejamento sucessório estruturado 

não significa que os membros da família - incluindo o fundador - não tenham seus 

planos ocultos. Pode ser que os planos pessoais já estejam pensados, só não foram 

ditos. Cabe ao processo organizado de sucessão trazer, à tona e às claras, os 

desejos e endereçamentos de todos os membros da família. 

Kepner (1983) pesquisador da área de empresa familiar, em um de seus 

estudos, publicado no começo dos anos 80, revelou alguns caminhos de análise. Ao 

avaliar as interdependências entre o ciclo de vida familiar e o ciclo da empresa 

familiar, concluiu que o estresse é magnificado quando as transições na família 

coincidem com as transições na empresa. As sucessões se veem diretamente 

influenciadas tanto por acontecimentos individuais, como familiares. Portanto, 

transferir a propriedade e o controle de uma geração à outra é um dos maiores 

desafios que se enfrenta na empresa familiar. A empresa familiar tem que enfrentar 
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as mudanças no Ciclo Vital da Família empresária e ao mesmo tempo, as sucessões 

causadas pelo Ciclo Vital da Família, sendo que este será o tema a ser abordado no 

próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 2 - O CICLO DE VIDA DA FAMÍLIA EMPRESÁRIA, SEGUNDO 

GERSICK et al., (1997) E O CICLO VITAL DA FAMÍLIA SEGUNDO CERVENY 

(1994): SUAS  CONFLUÊNCIAS E INTERRELAÇÕES 

 

O que é ciclo vital? 

Onde percebemos que existe um ciclo vital? 

Ao longo do tempo?  No decorrer do tempo? Acontece?  

Mas, inevitavelmente há um ciclo de vida que, inexorável, se manifesta em tudo. 

O Ciclo Vital da Família 

O Ciclo de Vida da Família Empresária 

 

Pensar em ciclo de vida, ciclo vital, significa pensar em etapas, em fases de 

desenvolvimento, em movimento, em transformação, em passagem.  

Conjunto de etapas, sucessão de fenômenos em um ritmo próprio. O 

processo de vida do ser humano e o ciclo de vida familiar estão extremamente 

interligados ao significado do conceito de ciclo, em que estão presentes mudanças e 

é necessário equilíbrio entre a estabilidade e a flexibilidade. 

Ao considerar os ciclos de vida da família empresária e o ciclo vital da família, 

observam-se algumas confluências e algumas inter-relações.  

Nota-se por meio dessas inter-relações que há uma correlação entre os 

momentos vividos pela família empresária e aqueles que seriam vividos como típicos 

do ciclo vital de qualquer família. 

Por essa razão iniciou-se esse capítulo citando algumas características de 

famílias empresárias e características de famílias não empresárias, características 

estas muitas vezes, também, observadas em minha trajetória de prática profissional. 

A Família empresária apresenta especificidades que a diferencia de todas as 

outras: 

- Possui uma empresa;  

- Compartilha um patrimônio e um legado empresarial entre seus membros 

familiares; 

- Mantém um vínculo entre seus membros baseado no econômico;  

- Precisa conhecer a empresa. 

A Família empresária também tem necessidades próprias, tais como: 
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- Permanecerem juntos ao longo das gerações em função da relação societária; 

- Manter vínculos afetivos, emocionais, valores comuns e a mesma conduta ética; 

- Exercer um papel que agregue valor à empresa;  

- Educar seus filhos/futuros herdeiros para o papel de acionistas e ensiná-los a ter 

um espirito empreendedor; 

- Motivar a manutenção de tradições e rituais para promover atividades conjuntas 

que estimulem o vínculo familiar; 

- Compartilhar uma história familiar empresarial que seja capaz de gerar admiração, 

orgulho e interesse da família na continuidade da empresa familiar; 

- Organizar a governança familiar estruturada de forma que a ajude a se 

desenvolver;  

- Organizar a governança corporativa que, entre outras coisas, promova a 

transparência em prestação de contas do negócio para gerar confiança societária 

entre seus membros. 

 

A família não empresária também apresenta algumas características em 

comum: 

 

- Compartilha um legado intergeracional entre seus membros familiares; 

- Podem permanecer juntos, ou não, ao longo das gerações; 

- Mantém vínculos afetivos, emocionais e valores comuns; 

- Exercer um papel que agregue valor à família; 

- Educar seus filhos para o papel de cidadãos; 

- Motivar a manutenção de tradições e rituais para promover atividades conjuntas 

que estimulem o vínculo familiar; 

- Compartilhar uma história intergeracional que gere admiração, orgulho e interesse 

da família na sua continuidade. 

 

A família na visão desenvolvimentista por meio do seu ciclo de vida, descrito 

por Cerveny (1997), passa por fases ao longo do tempo, que são descritas em 4 

estágios com tarefas próprias de cada fase. 

A família empresária vive enquanto família, os mesmos ciclos descritos por 

Cerveny (1997). No entanto, a esse ciclo vital da família, se sobrepõe um ciclo típico 

da família empresária, descrita por Gersick et al. (1997), em seu modelo de 
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desenvolvimento da família também em 4 estágios, caracterizados pelo 

envelhecimento biológico dos membros da família. 

Desses dois ciclos, o que nos interessa são as duas últimas fases: a Fase 

Última, no ciclo vital da família descrito por Cerveny, e a Passagem do bastão, no 

ciclo de desenvolvimento da família empresária, descrito por Gersick et al., que em 

ambos os modelos dependem de como foram vividas as fases anteriores. 

Neste capitulo foram abordados os modelos teóricos dos autores 

supracitados, com o intuito de compreender melhor as influências que a 

sobreposição das fases da passagem do bastão, segundo Gersick et al., e a Fase 

Última do Ciclo Vital da Família, segundo Cerveny,  trazem para o ser fundador de 

uma empresa familiar no momento da sucessão. 

 

2.1 Os modelos teóricos de Gersick et al. (1997) e Cerveny (1994) 

 

Neste capítulo foram abordados os modelos teóricos dos autores 

supracitados, no intuito de compreender melhor as influências que a sobreposição 

das fases da Passagem do Bastão e a Fase Última do ciclo vital da família trazem 

para o ser fundador de uma empresa familiar no momento da sucessão. 

 

2.1.1 O modelo teórico de Gersick et al. (1997) 

 

No modelo tridimensional do desenvolvimento da família empresária, o eixo 

da família inclui 4 estágios sequenciais regidos pelo envelhecimento biológico dos 

membros da família.  

As famílias empresárias conseguem enxergar a si mesmas na exposição dos 

estágios de desenvolvimento da família ao longo do tempo. De acordo com os 

autores, esta identificação com outras empresas de família que estão na mesma 

etapa do processo de desenvolvimento é, então, elucidativa ao mesmo tempo em 

que proporciona certo alívio. As famílias empresárias possuem atributos que as 

distinguem de outras famílias, sendo, portanto, de grande proveito entender que 

cada etapa apresenta desafios que podem ser antecipados permitindo uma 

preparação para o futuro. 
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Estágios do desenvolvimento da família empresária: 

 

1 - Jovem família empresária (JFE) 

2 - Entrada na empresa (EE) 

3 - Trabalho conjunto (TC) 

4 - Passagem do bastão (PB) 

 

“Essa dimensão trata especificamente de famílias que possuem empresas e 

os estágios cobrem a extensão da vida adulta em blocos iguais” (GERSICK et al., 

2006, p. 20) 

A primeira fase da Jovem Família Empresária (JFE) é bastante intensa e 

inclui a definição de uma parceria conjugal que consiga dar suporte à atribuição de 

proprietário-gerente; decisões sobre ter filhos e sua criação; a formação de uma 

nova dinâmica de relacionamento com os progenitores que estão em fase de 

envelhecimento. As imposições da rotina da empresa podem ser preocupantes para 

o cônjuge. A esposa necessita do envolvimento do parceiro na dinâmica familiar 

para as tarefas de criação dos filhos e do lar, muitas vezes para também permitir que 

ela possa seguir com suas intenções de carreira. Neste estágio da JFE o casal de 

pais possuem todos os paradigmas do início da fase adulta da vida definida no 

modelo de desenvolvimento de adultos de Levinson (2001): formação dos sonhos de 

futuro, experimentação de diferentes estilos de vida, estabelecimento de 

credibilidade, comprometimento com carreira e, muitas vezes, com a paternidade e, 

por fim, “tornar-se dono do seu próprio nariz”. 

Na próxima fase, a Entrada na Empresa (EE), a geração tem de dez a quinze 

anos a mais que na fase anterior, a JEF. Nesta fase as famílias necessitam articular 

a saída da infância e entrada na vida adulta e produtiva da geração seguinte. Isto 

envolve a preocupação com o estabelecimento de parâmetros para a entrada dos 

filhos na empresa, a preparação de carreiras e escolha sobre a entrada ou não dos 

jovens adultos na empresa; o enfrentamento de questões entre o casal e os irmãos 

em fase de transição e a designação da função do casal que está no meio de duas 

gerações de adultos: os progenitores idosos e os filhos já em preparação para 

estabelecer suas famílias próprias. 

Geralmente, ao chegar nesta fase em que o proprietário-gerente está na faixa 

dos quarenta anos de idade, as lições iniciais sobre “entrega” são aprendidas. Ou 



42 
 

 

seja, o proprietário-gerente começa a ter que abrir mão do controle da empresa que 

está cada vez mais complexa e também inicia o processo de entrega da empresa 

aos filhos que já estão entrando na fase adulta. Ao mesmo tempo, a meia idade 

apresenta seus desafios e transições para outros estilos de vida. 

A etapa seguinte, chamada de Trabalho Conjunto (TC), começa quando os 

pais estão na faixa dos cinquenta anos de idade e a geração seguinte alcança a 

faixa dos 20-30 anos. Este estágio é caracterizado por complexas relações entre 

indivíduos de idades variadas. Novos casamentos, divórcios e avós misturam-se 

numa complexa equação.  

Ao longo deste período a empresa passa pelo teste de sua capacidade para 

sustentar este sistema familiar em rápida expansão. Duas questões são cruciais 

neste teste: Poderá a empresa arcar com os custos do estilo de vida da família 

inteira? Sua estrutura é suficiente para oferecer oportunidades para todos os 

indivíduos capacitados da família? Neste estágio, a comunicação no sistema da 

família e métodos operacionais explícitos e inequívocos são fundamentais. O 

trabalho em time é o objetivo, e para isso é necessário possuir as aptidões de um 

regente de orquestra. 

A última fase, por sua vez, é chamada de Passagem do Bastão (PB) e o foco 

da família inteira está na transição que caracteriza este estágio. É impressionante 

como, apesar de esta ser uma fase da empresa familiar, o círculo familiar é 

profundamente afetado durante este período. Decisões precisam ser feitas em 

relação da partilha ou passagem da liderança entre as gerações em várias 

dimensões da vida familiar. Geralmente o processo de transição e de separação da 

empresa, por mais acertado que esteja na mente do fundador, é mais difícil do que o 

esperado.  A questão da aposentadoria implica uma análise das relações com os 

filhos e da meia idade. A segurança financeira é uma preocupação ao analisar uma 

possível oferta de compra da empresa. A percepção de que um maior planejamento 

estratégico do futuro é necessário e acontece quando o fundador entende que a sua 

vida após a aposentadoria não chega a um final, mas que ela pode ainda se 

estender por vinte anos ou mais. 

As famílias empresárias possuem uma particularidade bastante simbólica de 

gerenciamento e controle que propicia um enfoque nas questões fundamentais do 

envelhecimento e das relações entre as gerações. A primeira geração pode 

envolver-se assumindo a função de presidente ou por meio do controle acionário ou 
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conselho de administração. A função de presidente acarreta a responsabilidade pelo 

desempenho da empresa. Já no envolvimento com o controle acionário ou conselho 

de administração, a preocupação volta-se para a conservação de um nível de 

autoridade.  

A responsabilidade pela direção da empresa fica a cargo da segunda 

geração, e esta provavelmente preenche a maior parte dos cargos de 

gerenciamento. A geração mais nova ainda busca pontos de apoio e seu 

posicionamento. Neste sentido, os avós fundadores podem ser muito influentes no 

sistema familiar desempenhando papel fundamental nas questões de carreira dos 

netos (GERSICK et al., 2006, p. 141). 

Os desafios mais importantes desta fase são o desligamento da primeira 

geração, a transição dos papéis de liderança entre gerações e o enfrentamento da 

questão da morte. Segundo Gersick et al. (1997), o processo sucessório não é um 

único fato, mas muitos. Inicia-se a partir do amadurecimento até o envelhecimento 

das gerações. Por meio de um relógio de desenvolvimento, o velho líder aposenta-

se e passa o bastão para o novo líder.  

O desligamento da primeira geração é relacionado à dialética da sucessão e 

continuidade. São dois processos diferentes e complementares que tornam o 

processo sucessório complexo e dinâmico. Sendo parte do processo de sucessão, a 

continuidade refere-se à esfera do presente que precisa ser preservada na nova 

etapa. Sendo duas faces de uma mesma moeda, o equilíbrio entre a sucessão e a 

continuidade pode atenuar os efeitos perturbadores desta transição de gerações.  

Para este momento da passagem do bastão, é fundamental primeiramente 

perceber que este momento realmente chegou. Ao considerar e realizar a sua 

própria transição, a família torna as mudanças seguintes possíveis. Uma passagem 

de bastão de sucesso requer que a família se prepare bem e tenha força para 

vencer a resistência a mudanças. Afinal, este momento da passagem do bastão 

inevitavelmente chega, as transições acontecem e os ciclos se reiniciam, quer a 

família enfrente e prepare-se para isto ou não. 

O desenvolvimento da família ocorre em simultâneo ao desenvolvimento do 

núcleo familiar. As famílias, contudo, tornam-se mais complexas em razão da 

existência concomitante de vários ciclos familiares.  

De acordo com os autores do modelo apresentado, quase todos os outros 

modelos existentes são direcionados para os primeiros anos da família, que 
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antecedem a chegada dos filhos à vida adulta. Ao final da adolescência eles são 

descritos “deixando a família” enquanto a fase posterior da geração paterna é 

chamada de “pós-paterna” (GERSICK et al.,1997, p.63).  

Para os autores, esta concepção é compreensível já que grande parte das 

famílias reduz o contato entre as gerações depois que os filhos atingem 25 anos de 

idade. 

Observa-se junto às famílias empresárias no Brasil, que essa é uma 

afirmação que não retrata de maneira fiel a realidade brasileira. Ao contrário, nas 

famílias empresárias brasileiras, o trabalho conjunto dos filhos com os pais na 

empresa familiar, costuma trazer uma convivência cotidiana que até então quase 

não acontecia, pela dedicação do fundador ao desenvolvimento de seu negócio. 

Geralmente os filhos não reduzem o contato com a família após os 25 anos, 

na realidade brasileira. A convivência intergeracional é comum mesmo não sendo 

uma família empresária. 

 

2.1.2  O modelo teórico de Ciclo Vital da Família, segundo Cerveny (1994) 

 

Cerveny inicia pontuando que embora do ponto de vista biológico o ciclo vital 

siga uma sequência universal, existe uma estrutura social que influencia a visão 

desse ciclo de forma diferenciada dependendo da estrutura da sociedade. 

Cerveny relata que no decorrer de seu trabalho com famílias, ao longo do 

tempo, passaram a observar nas famílias atendidas algumas coincidências 

recorrentes que circunscreviam as diferentes etapas de seu desenvolvimento. 

Nesse sentido, o estudo do Ciclo Vital da Família oferece um panorama do 

desenvolvimento da vida familiar em suas diversas fases, apontando as tarefas 

evolutivas a serem desenvolvidas pelos membros do sistema familiar em cada uma 

de suas etapas (MACEDO, 1997, p.10) 

Cerveny(1994) caracterizou a família ao longo do ciclo vital em quatro etapas, 

a saber: 

 

1ª Fase de Aquisição; 

2a Fase Adolescente; 

3a Fase Madura; 

4ª Fase Última  
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A denominada „Fase de Aquisição” é o primeiro estágio de um casal jovem, 

para quem as aquisições são prioridade. Uma casa, um emprego que proporcione 

condições de sustento, um carro, seguro de saúde e, quem sabe, estudos de 

aperfeiçoamento profissional ou acadêmico são exemplos dessas aquisições. Filhos 

podem também fazer parte desta equação da Fase de Aquisição acrescentando às 

estas prioridades a organização do dia-a-dia de escola ou creche e outras atividades 

da criança. Alguns casais, porém, optam por estender esta fase por muitos anos e 

retardar a vinda de filhos até que considerem ter atingido um patamar adequado de 

estabilidade financeira e emocional. 

Esta etapa tem como peculiaridade as metas partilhadas pelo casal que 

proporcionam a união do casal. A união é imprescindível para a realização destes 

planos em comum. (CERVENY, 1994). 

Quando os filhos atingem a adolescência, dá-se o início a chamada de Fase 

Adolescente. Esta é marcada pelas mudanças que ocorrem na família, que se torna 

um pouco adolescente também. Em geral, os pais estão entre os 40 e 50 anos de 

idade, quando a aparência, a juventude e as realizações recebem maior atenção. 

Enquanto os filhos estão avaliando os princípios, as regras da família e atentos ao 

seu futuro, os pais estão reavaliando entendimentos, a vida profissional, e também 

seu futuro. Este período é caracterizado por mudanças profundas e grande parte 

dos divórcios acontece nesta etapa. 

Esta fase é também frequentemente marcada por rivalidades entre mães e 

filhas ou pais e filhos e, em decorrência, os pais também podem ter problemas em 

unir-se. Isto pode acarretar uma situação de vulnerabilidade para o adolescente 

(CERVENY, 1997).  

A etapa mais complicada, porém, talvez seja a Fase Madura do ciclo de vida 

da família. Em nosso contexto, é quando o casal possui duas ou mais gerações que 

precisam ser cuidadas e apoiadas. Com o envelhecimento dos pais do casal, eles se 

tornam responsáveis pelos cuidados com sua saúde física e emocional além de, 

muitas vezes, sua saúde financeira. O luto e as perdas na geração dos pais têm 

início nesta fase. Com isto, algumas vezes perde-se também a estabilidade que 

geração anterior propiciava. 

Concomitantemente, os filhos, já casados, ao se tornarem pais muitas vezes 

também precisam de apoio nos cuidados para com seus filhos. 
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As questões de aparência que caracterizavam a fase anterior são 

sobrepostas por cuidados com o corpo em função de um envelhecimento saudável. 

Outra preocupação é garantir o futuro, pois a rentabilidade tende a diminuir com o 

passar do tempo e da capacidade produtiva. 

A fase seguinte é chamada de Última. Esta é cada vez mais longa em função 

do aumento expressivo da expectativa de vida (CERVENY, 1994). As limitações 

físicas e de saúde características desta fase requerem um mecanismo de 

compensação e busca de equilíbrio por meio do chamamento de competências.  

A velhice também é um momento de fechamento e compêndio, e pode trazer 

à tona os paradoxos e hiatos que surgiram ao longo da história familiar. Desta 

maneira, este é o momento em que o balanço intergeracional acontece e é preciso, 

portanto, lidar com as decepções e alegrias que este processo de rememoração e 

análise pode gerar.  

Em geral, este processo sobrepõe-se à aposentadoria e a uma consequente 

maior convivência a dois para o casal, proporcionada pela maior disponibilidade de 

tempo e energia antes voltadas para o trabalho.  Além disso, o foco deixa de ser 

voltado aos filhos e retorna à intimidade do casal de maneira similar ao início da vida 

conjugal. No aspecto econômico, a preocupação é adequar esta nova fase e estilo 

de vida para a garantia da qualidade de vida. 

Estas mudanças estruturais são pontuadas por rupturas e continuidades. A 

ruptura com o trabalho altera a noção de rotina e pode acarretar um sentimento de 

luto pela perda desta estrutura de tempo. A autoestima pode também ser abalada 

em função da perda da condição de „produtivo‟ e da falta de metas de vida. O 

trabalho pode ser tão fundamental dentro da estrutura pessoal que pouco espaço 

resta para a personalidade não ligada ao trabalho (CERVENY, 1997, p.128). 

A ruptura mais importante, porém, está no enfrentamento do caráter 

inexorável da existência: a vida e a morte. Lidar com esta questão permite preparar-

se para uma maior qualidade de vida durante a velhice e para uma possível viuvez. 

A continuidade do ciclo vital, por outro lado, está na visualização da 

preservação da família por meio dos filhos. O olhar volta-se não mais para si 

mesmo, mas para as futuras gerações. É pertinente ao idoso neste momento ter 

uma visão revisitada da família e sua continuidade, sendo eles os personagens mais 

longevos desta trajetória familiar, agora voltam suas atenções para as gerações das 

quais são os precursores vivos.  
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É confortante ter uma visão da família constituída ao longo das gerações, dos 

padrões e comportamentos reproduzidos em filhos ou netos. Esta perspectiva 

possibilita iniciar o processo de desligamento que, na instância física, traz uma nova 

significação do velho, com suas perdas e limitações, para a família e seu sistema. 

 Estudos com este foco consideram a velhice como categoria etária, conceito, 

até então, ignorado e que surge nas últimas duas décadas.  A análise 

intergeracional apresenta a dinâmica e o curso da família de maneira circular, 

olhando para o passado e o futuro, ligando a história familiar de maneira a, 

continuamente, desvendar ao sujeito sua existência neste grupo diminuto, porém , 

essencial: a família. 

 

2.2 Sucessão e continuidade no Ciclo de Vida da Família Empresária / Ruptura 

e continuidade no Ciclo Vital da Família 

 

Em síntese, pode-se apontar as principais características de cada modelo 

para o estudo em questão, o ser fundador de uma empresa familiar na passagem do 

bastão. Ambos os autores, desenvolveram seus modelos teóricos a partir de 

pesquisa e observações das famílias com as quais trabalhavam. Gersick et al., nos 

EUA, e Cerveny, no Brasil. 

Observaram igualmente coincidências nas diferentes etapas de 

desenvolvimento e características comuns às famílias em seu desenvolvimento ao 

longo do tempo. 

Ambos apontam para variações e superposições entre estágios e um 

momento de transição de um estágio para outro. 

No Ciclo de Vida da Família Empresária, as famílias proprietárias de 

empresas são divididas em subgrupos de desenvolvimento, caracterizados pelo ciclo 

biológico, dividido em estágios marcados pela faixa etária de pais e filhos. A 

preocupação dos pais em todas as fases se dá com a inserção da família na 

empresa. A empresa é a fonte de renda e estilo de vida de toda a família. 

No Ciclo Vital da Família, as fases são divididas pelas tarefas evolutivas que a 

família enfrenta ao longo do tempo. A preocupação dos pais e filhos está na divisão 

de tarefas e papéis que desempenham em função das tarefas em cada fase. 
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Na Passagem do Bastão, todos estão preocupados com a transição na 

empresa. A sucessão ganha enorme importância na família e envolve escolhas a 

serem feitas, quem será o sucessor, quem será o novo líder da família empresária. 

Já na fase última do Ciclo vital da família, a característica principal se dá pelo 

fechamento e síntese de uma fase que se inicia quando os pais começam a 

necessitar dos filhos, a velhice. E altera as estruturas familiares, com a 

aposentadoria e volta do casal ao remanejamento de tarefas e atribuições. 

A maior disponibilidade de tempo e energia é também de encontro ou solidão, 

medo ou acomodação. E possui sempre um caráter trigeracional, com conflitos ou 

saltos de qualidade nas relações familiares. 

A velhice é uma categoria criada nas duas últimas décadas, a 3a.  idade, 

alcançando até os 80 anos, e a 4a.  idade, ultrapassando os 80 anos. 

Nas famílias empresárias, o aspecto simbólico do gerenciamento e do 

controle pode ajudar a focalizar as questões do envelhecimento e do relacionamento 

entre as gerações. Para o fundador, separar-se de sua empresa é mais difícil do que 

se espera, e traz reconsiderações sobre sua segurança financeira e reflexões sobre 

os relacionamentos familiares. Na velhice, a passagem do bastão é uma transição e 

requer planejamento estratégico empresarial e planejamento sucessório na família e 

na empresa familiar. 

Ambos os modelos tratam os conceitos inerentes ao momento final do ciclo 

da vida, considerando seus desafios e suas influências numa visão sistêmica circular 

que considera o fundador, de um lado, e sua futura geração de sucessor, de outro, 

na família empresária; e o idoso, os pais, de um lado, e os filhos e netos, expressão 

da continuidade da família, de outro, no ciclo vital da família. 

 

A diferença entre ambos 

 

Gersick et al. (1997) possui o foco no envelhecimento biológico dos membros 

da família, sendo que cada fase é determinada pela idade dos filhos. 

Cerveny (1994) possui o foco nas tarefas evolutivas, atendendo também às 

mudanças no tamanho da família e nas mudanças na composição por idades. 

É preciso considerar que devido ao aumento da expectativa média de vida, as 

famílias estão hoje mais diversificadas verticalmente. Dentro de uma mesma 

família/empresa há três gerações trabalhando ao mesmo tempo. Davis (2007) 
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aponta para um incremento de dificuldades. Já era difícil, para a família que trabalha 

em conjunto, administrar as dinâmicas intergeracionais entre pais e filhos. Adicionar 

uma terceira geração exige capacidade para novos arranjos diante do conjunto de 

inusitados desafios. A geração mais velha pode deter o papel de presidente ou estar 

envolvida mediante o controle acionário e do Conselho de Administração. No 

primeiro caso, terá total responsabilidade sobre o desempenho final da empresa. No 

segundo, estará preocupada com a manutenção de um nível adequado de 

autoridade. A geração intermediaria provavelmente é dominante na maioria das 

posições chaves de gerência da empresa. A responsabilidade pela direção da 

empresa caberá a ela. A geração mais nova na empresa ainda estará buscando seu 

lugar e ponto de apoio. 

Os avós fundadores, representantes da primeira geração, podem ser figuras 

realmente poderosas da família, que cuidam para desempenhar um papel 

apropriado que se refere à questão da escolha de carreira dos netos (DAVIS, 2007, 

p.141). 

O último estágio da dimensão de desenvolvimento empresarial é a Passagem 

do Bastão, quando a geração mais velha chega aos 60 anos, e dura até sua morte. 

Há um casamento que se iniciou há décadas e evoluiu por um longo caminho, 

formando um complexo clã de descendentes. A sucessão será agora vivida e com 

ela conhecemos o choque de duas forças opostas; a dificuldade da geração mais 

velha para sair e a dificuldade da geração mais nova para esperar. Os principais 

desafios desse estágio serão: o desligamento da geração da mais velha; a mudança 

de liderança de uma geração pra outra; e a confrontação associada aos mortos.  

A continuidade no processo inserido na sucessão refere-se ao mundo 

presente que precisa ser preservado na nova era. Sucessão e continuidade são 

faces de uma mesma moeda, e o equilíbrio entre os dois processos pode minimizar 

as consequências perturbadoras da transição de gerações. 

A família deverá considerar sua própria transição e ao fazê-lo, tornará as 

próximas mudanças possíveis. A tarefa mais importante neste momento da 

Passagem do Bastão é o reconhecimento de que este estágio, de fato, foi atingido.  

A empresa familiar tem que enfrentar as mudanças no ciclo vital da empresa 

e ao mesmo tempo, as sucessões causadas pelo ciclo vital individual e da família. 

(CARLOCK; WARD 2010, p.45). 
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A família atravessa fases em seu desenvolvimento que supõem crises 

naturais, contudo a fazem crescer e amadurecer. O tempo de vida de cada empresa 

familiar dependerá em boa medida, de como tem se preparado para fazer 

compatíveis os ciclos de vida da família com os próprios da empresa familiar. O 

crescimento da família supõe sucessivas readaptações e mudanças pessoais, de 

casal, com filhos, sociais, entre outras. Quando o casal se casa, quando nascem os 

filhos, por exemplo, todas as mudanças que implicam o exercício de novos papéis 

muito significativos ao se modificarem, mudam elementos de identidade da pessoa 

(DODERO, 2014). 

A pessoa passa por sucessivos papéis e identidades, exercendo mais de um 

em determinado momento do ciclo vital: filha, esposa, mãe, avó, amiga, entre outros. 

De igual modo, os filhos ao largo de seu desenvolvimento vão assumindo 

progressivamente novos papéis. 

Em cada contexto se vão forjando seu sistema de valores e regras de 

funcionamento que se aprendem desde cedo, na infância. Não se trata de algo 

estático, de um estado, mas de um processo de mudança em que os filhos vão 

amadurecendo sua personalidade, confiando em um sistema de valores fazendo 

mais previsíveis seus comportamentos (CEBERIO; WATZLAWICK, 1998). 

Todos esses aspectos e muitos outros consequentes tornam complexas as 

relações familiares por suas mudanças processuais, continuadas e dinâmicas que se 

dão, e que obrigam a contínuas readaptações a todos, e a cada um dos membros 

familiares porque em todo sistema, a mudança de uma parte afeta a totalidade. 

Às famílias a que se soma um projeto empresarial, a questão se complica de 

uma maneira potencial. A teoria dos sistemas familiares sugere que ambos os 

sistemas, família e empresa, têm seu próprio ciclo de vida, os quais coexistem se 

superpõe e influenciam um ao outro. 

Dodero (2014) respaldando-se nas reflexões de Lansberg (2003, p.50) aponta 

que vale a pena fazer o esforço que for necessário para que as empresas possam 

seguir crescendo ser cada vez melhores, permanecendo dentro do espaço familiar.  

Isto posto, é preciso que a família empresária encare as mudanças 

características do Ciclo Vital da Família em simultâneo às mudanças que o ciclo de 

vida da família causa na empresa. 
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CAPITULO 3 - A SUCESSÃO NA EMPRESA FAMILIAR 

 

Neste capítulo foram abordados dois pontos importantes na compreensão do 

“processo de sucessão na empresa familiar sob o ponto de vista do fundador”: o 

processo de sucessão, suas características, tipos de sucessão e benefícios, e ainda 

a Governança Corporativa Familiar, procurando mostrar como as estruturas da 

gestão da governança podem ser instrumentos facilitadores do processo de 

sucessão na empresa familiar. 

 

3.1 O processo de sucessão 

 

As empresas familiares predominam no cenário econômico em todo o mundo.  

Segundo Brenes et al. (2006) apoiados em Carlock; Ward (2001), o que 

caracteriza uma empresa familiar é a presença de donos e membros familiares na 

gestão e no controle da companhia. Ainda segundo os mesmos autores, estatísticas 

mostram que  um significativo número de empresas no mundo são empresas 

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

Disfuncional, propensa ao nepotismo e aos conflitos familiares, carente de 

energia. Estes são alguns dos adjetivos com que se pode definir a empresa familiar. 

E mesmo na mídia econômica, o modelo da empresa familiar é descrito 

habitualmente como antiquado e problemático. Não obstante, atualmente temos 

provas de que as empresas familiares tendem a funcionar melhor que outros tipos 

de empresa com as quais competem (CARLOCK; WARD, 2010).  

Como se explica essa diferença? Estes mesmos autores (2010) entendem 

que o trabalho como investigadores, professores e consultores sugere que as 

empresas familiares podem ser o melhor e o pior: o melhor, porque têm alguns 

pontos fortes (perspectivas de longo prazo, valores fortes, compromisso); o pior, 

porque são mais complexas que outros tipos de empresas, e porque requerem mais 

atenção, melhor planejamento e boas práticas de governança, circunstâncias que 

nem sempre acontecem. 

Segundo o artigo “Family firms: business in the blood” da revista eletrônica 

The Economist, Warren Buffett1 argumenta que há pelo menos 4 razões para o 

                                                        
1
 Investidor e filantropo americano é o principal acionista, presidente do conselho e diretor executivo 

da Berkshire Hathaway. Constantemente citado na lista das pessoas mais ricas do mundo, ocupou o 
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sucesso das empresas familiares. A primeira delas aponta para o fato de que muitas 

empresas familiares são fruto de empreendedores muito talentosos que têm 

autonomia como controladores e acionistas para tomar decisões rápidas, o que lhes 

dá uma forte vantagem competitiva. 

Outro ponto é que as empresas familiares possuem a tendência de ter 

perspectivas de longo prazo. Também são menos propensas a acumular títulos de 

dívidas, seguindo um crescimento orgânico, ou seja, sem dívidas. Além disso, 

tendem a ter melhores relações de trabalho, de acordo com estudos realizados por 

Mueler; Philippon (2011) da Escola de Negócios Stern da Universidade de Nova 

Iorque. Isso, provavelmente, ocorre porque seus colaboradores são mais propensos 

a acreditar em promessas dos líderes da família fundadora, do que em chefes de 

fora da família que podem não estar mais presentes em poucos anos. 

Ainda segundo este mesmo artigo, no geral, as empresas familiares que ficam 

grandes tendem a ter uma cultura corporativa superior à de seus pares não-

familiares, como aponta Heinz-Peter Elstrodt, diretor da McKinsey's Global Institute, 

em São Paulo. Este instituto aplicou seu índice de saúde organizacional para 114 

empresas familiares e cerca de 1.200 outras grandes empresas. As empresas 

familiares pontuaram significativamente mais alto em termos de cultura, motivação 

dos funcionários e da liderança, ainda que ligeiramente defasadas na inovação e 

também serem mais focadas internamente (ELSTRODT, 2014). 

Segundo um novo estudo, citado no mesmo artigo, realizado por Serrano; 

Letamendia (2010), da IE escola de negócios em Madrid, há evidências de um 

"efeito família" positivo sobre o desempenho financeiro nas empresas familiares. 

Eles calcularam que 1000 euros investidos em 2001, em um portfólio de empresas 

familiares de capital aberto na Europa, ponderados por capitalização de mercado, 

teriam gerado 3.533 euros até o final da década, em comparação com 2241 euros 

de um portfólio de empresas não-familiares. A diferença é equivalente a cinco pontos 

percentuais de retorno extra por ano. 

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

forma organizacional peculiar com consequências positivas e negativas.  

                                                                                                                                                                             
primeiro lugar em 2008. Amplamente considerado o mais bem sucedido investidor do século XX, é 
conhecido como o Oráculo de Omaha.  Fonte: "Buffett  becomes  the  world  richest"  
BBC.06.03.2008. 
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Talvez, a característica mais apontada como 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, criado pelos 

funcionários da International Finance Corporation, entre dois terços a três quartos 

das empresas familiares entram em colapso ou são vendidas 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 uma 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, e se configura a diluição da participação societária. 

Ricca (1998) também 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.  

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 a família e a eventuais conflitos de liderança.  

 Entre os principais problemas relacionados ao processo de sucessão está a 

maneira como a empresa familiar conduz a questão da sucessão, promovendo a 

transição do comando de uma geração à outra. As empresas familiares representam 

sistemas relativamente estáveis, ao menos, enquanto o fundador está presente. 

Tornam-se funcionalmente desestabilizadas a partir de eventos desencadeadores, 

como a decisão de trazer um membro da família para uma posição sênior, ou, ainda, 

quando o fundador decide que é hora de se retirar da operação. 



54 
 

 

O resultado pode ser ambiguidade, e o cotidiano pode passar a ser pontuado 

por confusões e conflitos entre os membros familiares e os executivos atuantes na 

gestão. O que vem a seguir é uma sucessão de ações mal-elaboradas e, claro, mal 

manejadas, provocando processos ainda mais caóticos e incompletos. 

Em uma publicação da Mckinsey & Company, Elstrodt (2014) recomenda 

como prioridade e talvez, segundo ele, o ponto mais difícil, no momento da 

sucessão, a mudança de mentalidade do fundador da empresa familiar de 

sucesso. Fundadores em geral, constroem seus negócios passo a passo, 

agarrando toda oportunidade que apareça. Raramente andam de acordo com um 

grande planejamento. E a mentalidade necessária à uma sucessão de êxito é 

muito diferente. 

Segundo este autor, é preciso olhar para o futuro e planejar de trás para 

frente. Começar com uma perspectiva de dez anos e trabalhar retroativamente. A 

idade das pessoas envolvidas no processo de sucessão é o motor de uma 

sucessão bem sucedida. A idade é fundamental para entendermos a posição de 

cada membro familiar, o que torna possível o planejamento. Por exemplo, em 

nossa experiência, se os pais fundadores têm filhos na idade de 25 a 30 anos, tem-

se um tempo de desenvolvimento dos filhos como futuros acionistas de pelos 

menos 10 anos, considerando que os pais têm neste momento por volta de 55 a 60 

anos. Por outro lado, se os pais fundadores têm no momento do planejamento 

sucessório por volta de 70 a 75 anos e seus filhos, 50 a 55 anos, o planejamento 

sucessório já necessita contar com a realidade profissional e de interesses 

pessoais que estes filhos apresentam. Conta-se então, com 5 anos no máximo de 

preparação para o planejamento sucessório. 

Ao estabelecer e colocar em andamento um plano de ação pode-se definir 

abordagens e prazos, e gerenciar as partes interessadas em torno de questões 

fundamentais como a sucessão do patrimônio, governança corporativa, e decisões 

de gestão. 

A sucessão, segundo Fattoum; Fayolle, (2008), pode ser da propriedade, 

quando o fundador transfere parte ou o todo da propriedade a seu sucessor, bem 

como pode ser da gestão do negócio, quando o sucessor substitui o fundador em 

papéis desempenhados na gestão e comando da direção da empresa. Ou ambos os 

casos ao mesmo tempo. 
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Em relação às opções de sucessão patrimonial, há basicamente 3 opções, 

segundo a publicação da Mckinsey & Company já citado: 

 

1- Entregá-lo em função de um bem maior, criar uma fundação e doar a 
grande maioria de suas ações com uma missão social. Vemos esse modelo 
especialmente nos Estados Unidos, mas também em mercados 
emergentes. Em geral a motivação do fundador nesse caso é não 
sobrecarregar seus filhos com uma grande riqueza e responsabilidade, e 
permitir que eles vivam suas próprias vidas. 
2- Vender. Alguns fundadores não desejam envolver a futura geração 
na propriedade. Muitas vezes não há ninguém capaz de liderar o negócio, 
ou suficientemente interessado em se envolver com a  gestão e a 
propriedade. O fundador pode decidir sair totalmente do negócio e investir o 
dinheiro em um escritório de família, deixando a próxima geração livre para 
suas próprias iniciativas. 
3- Manter na família. Esse é o caminho mais tradicional e o mais 
desejável para a maioria dos fundadores. Nesse caminho a sucessão 
patrimonial tem que ser estruturada, e o fundador precisa decidir como e 
quando distribuir suas ações, quais restrições deve colocar para sua 
liquidez e como a futura geração deve tomar decisões como proprietários. A 
melhor opção é promover a posse responsável sem a pressão da riqueza 
avassaladora e repentina. A pior opção nesse caso é apresentar soluções 
de surpresa em um testamento reveladas após a morte do fundador ou pior 
ainda, não ter nenhum testamento. (ELSTRODT, 2014, p.8). 
 

 
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 

reforçam 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. O planejamento da sucessão, portanto, inclui todas 
as ações estruturadas e organizadas em torno das quais a liderança da 
empresa e por vezes, da propriedade também é transferida do fundador  ao 
sucessor e deve conciliar os interesses da família e da empresa levando ao 
desenvolvimento da empresa, da propriedade e da família. Deve ser um 
processo contínuo ao longo do tempo, baseado na preparação e no 
desenvolvimento dos membros familiares. (BERNHOEFT; GALLO, 2003, 
p.51) 
 
 

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

de caráter societário preparam a carreira do sucessor e facilitam seu poder sobre a 

organização, tais como a criação de uma holding 2  para controle do grupo, a 

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

mediante acordos de acionistas e o fortalecimento da posição votante. 

Ainda em acordo com o mesmo autor (2007), é preciso investir tempo e 

reflexão sobre a posse do patrimônio para a próxima geração. Observa-se na 

experiência de trabalho com famílias empresárias que isso significa que é preciso 

resolver questões de governança, acordo de acionistas e questões interpessoais, 

tais como aprender a tomar decisões em equipe. Desenvolver a confiança e 

aprender a lidar com as diversidades de ideias, opiniões, personalidades e a 

trabalhar de forma complementar.  

 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). 

Por outro lado, o que também percebemos na pratica de trabalho com 

famílias empresarias é que o nível de comprometimento do sucessor com a empresa 

estabelece o sucesso de um processo de sucessão. E comprometimento é definido 

como o desejo do sucessor em suceder e é considerado um dos fatores cruciais 

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 

                                                        
2
 A expressão holding tem origem no direito norte-americano. A expressão é usada no Brasil para 

definir a sociedade que tem como atividade o exercício do controle acionário de outras empresas e a 
administração dos bens das empresas que controla, além do desenvolvimento do planejamento 
estratégico, financeiro e jurídico dos investimentos do grupo, devendo não interferir na 
operacionalização das empresas controladas, mas prestar serviços que elas não podem executar 
eficientemente, ou que, para cada empresa, isoladamente, seja oneroso e para a holding não, tendo 
em vista a pulverização dos custos. Uma holding também serve para centralizar as decisões e a 
administração de várias empresas de um mesmo grupo empresarial É importante lembrar que uma 
empresa, cuja propriedade é dividida entre uma ou mais partes, só terá sucesso na medida em que 
os detentores destes direitos tenham interesses comuns, caso contrário afetará a vida da empresa, 
que por sua vez, entrará num processo de paralisia e autodestruição. Disponível em: 
<http://www.ibrademp.org.br/UserFiles/Artigo_Holding_Familiar.pdf>.  Acesso em: 19 Fev. 2015. 
  

http://www.ibrademp.org.br/UserFiles/Artigo_Holding_Familiar.pdf
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desempenho dos sucessores e o apelo que a empresa representa para eles, 

enfatizando a importância de revitalizá-la para que seja viável e atraente para as 

novas gerações, o que exige do fundador a disposição e motivação para a 

preparação da sucessão.  

É também necessário considerar 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).  

Lambrecht (2005), autor com o qual concordamos por meio da experiência de 

trabalho com empresas familiares e famílias empresarias, aponta ainda para um 

modelo de performance da sucessão, considerando os aspectos relacionados ao 

sucessor, que inicia com o empreendedorismo do sucessor, a preparação 

acadêmica, a educação nos valores e cultura da família, experiência externa à  

empresa familiar, a entrada oficial nos negócios da família, os acordos formais diante 

da família e finalmente a transição multigeracional da empresa familiar. 

Ainda segundo Lambrecht, (2005), cinco elementos devem ser considerados 

como fundamentais, durante a transição, no modelo de transferência multigeracional 

por ele proposto: o modo como a família define a sucessão; a motivação centrada na 

manutenção do negócio em família; o modo de preparação da transição 

multigeracional; o modo de transferência da propriedade, da gestão e a regulação da 

governança; e o papel dos fundadores da empresa familiar; 

Segundo Dyck et al. (2002), essa transição pode ser entendida como uma 

passagem, 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. Essa é a observação 

que se tem no trabalho com famílias empresarias em momento de sucessão. 

Quanto à preparação para a sucessão na empresa familiar, Frugis (2007) 

indica que: 
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[...] 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.  (FRUGIS, 2007, p.108). 

 

Segundo Chittor; Das (2007), a gestão da sucessão em uma visão sistêmica 

pode ser apresentada de forma integradora em alguns passos,  

 
1- Os fatores relacionados ao fundador, personalidade e características, 
motivação e relacionamento com o sucessor.  
2- De outro lado, os fatores relacionados ao sucessor, capacidade, 
motivação, educação e aprendizagem.  
3- Os fatores relacionados à família, harmonia entre seus membros, 
comunicação aberta, comprometimento com o negócio, conselho de família.  
4- Os fatores relacionados ao negócio, cultura organizacional, visão 
compartilhada, sistemas tributários, composição do conselho de 
administração.  
5- As características do processo de sucessão, planejamento da sucessão, 
seleção do sucessor, desenvolvimento do sucessor, estruturas de 
governança corporativa.  
6- E por fim, a performance da sucessão, sobrevivência e manutenção do 
negócio familiar, crescimento das vendas, retorno dos ativos, satisfação 
com o resultado do processo de sucessão. (CHITTOR; DAS, 2007, p.70). 
 
 

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. 

Uma das saídas para as empresas familiares alcançarem a longevidade, 

portanto, é conseguir definir, com clareza, as regras do jogo. Mais importante ainda 

é defini-las na hora certa, ou seja, em um momento em que os possíveis conflitos de 

interesses ainda possam ser administrados, pois a radicalização entre os familiares 

quase sempre acaba comprometendo a estabilidade e a continuidade dos negócios. 
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Sobre a questão da sucessão, 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). 

 

Na pesquisa da PWC3, de 2014, sobre a futura geração, foi detectado um 

outro fator complicador na questão da sucessão de empresas familiares, foram  

encontradas muitas empresas na qual a próxima geração está na faixa dos 60 anos, 

e o pai ainda está no comando da operação com mais de 80 anos. Esse é um 

exemplo extremo, diz a pesquisa, mas o fenômeno básico é bastante comum, a 

natureza do modelo  da empresa familiar é tal, que os proprietários raramente se 

aposentam por completo; mesmo aqueles que querem de fato sair talvez achem 

difícil faze-lo, o que pode levar à frustração de ambas as gerações. É como se os 

fundadores não saibam como sair. Um dos desafios enfrentados por todos os que 

fazem parte do processo de sucessão é gerenciar a fase de transição, quando os 

fundadores ainda estão envolvidos, seja no comando ou não. (PWC, 2014, p.21) 

Lodi (1987, p.54) enfatiza que se observa uma situação singular no processo 

de sucessão, pois “tanto pode dar às empresas uma nova perspectiva de atuação ou 

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

Steinberg (2008) aponta para a moderna governança corporativa e familiar 

como fator positivo para a empresa familiar, especialmente no momento da transição 

geracional. 

 

3.2 A Governança Corporativa e Familiar 

 

A Governança Corporativa e Familiar tem sido apontada como uma das 

saídas para a organização das empresas familiares, especialmente porque fornece 

instrumentos de organização dos diferentes papéis que se sobrepõem aos membros 

das famílias empresárias, acionista, gestor, e/ou familiar; por meio de suas 

                                                        
3
 PwC é a marca sob a qual os membros da Pricewaterhouse Coopers  International Limited (PwCIL) 

operar e prestar serviços profissionais. Juntas, essas empresas formam a rede PwC. "PwC" é muitas 
vezes usado para se referir tanto a empresas individuais no âmbito da rede PwC ou para vários ou 
todos eles coletivamente. Disponível em: <http://www.pwc.com/structure>.  Acesso em 18 Fev. 2015. 

http://www.pwc.com/structure
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estruturas de gestão. Para o objetivo desse trabalho, compreender o processo de 

sucessão na empresa familiar sob o ponto de vista do fundador, o entendimento das 

boas práticas de governança nas empresas familiares, é considerado como um 

ponto dos mais importantes. 

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. O objetivo das 

práticas de governança corporativa é criar e operacionalizar um conjunto de 

mecanismos que visam a fazer com que as decisões sejam tomadas de forma a 

otimizar o desempenho de longo prazo das empresas. 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, 2009).  

Os objetivos principais da governança que podem ser adotados para as 

empresas familiares estão na criação de instrumentos claros, facilitadores de 

relacionamento entre seus acionistas, que separam os subsistemas da propriedade 

(empresa) da gestão do negócio (caixa) como uma forma de se imprimir 

diferenciação e consequente tranquilidade nas operações da empresa familiar 

(LODI, 1994). 

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

preceitos éticos e transparência. É, portanto, um importante instrumento de gestão, 

especialmente para as empresas familiares. 

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 importantes, 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. 

As estruturas de gestão da Governança Corporativa e Familiar são os 

instrumentos necessários para organizar as empresas familiares, separando os 
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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 de administração 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. São nos Conselhos de Administração que comumente se abrigam os 

fundadores que no processo de sucessão deixam seus cargos operacionais.  

 

 

 
Figura 4 - Estruturas de gestão da Governança Corporativa e Familiar 

Fonte: Steinberg (2006, p.15) 

 

 

O conceito de Conselho de Administração é entendido por Steinberg como 

sendo: 

 
[...] 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). 

 

Em conformidade com os estudos e experiência de Elstroldt (2014), a criação 

de um Conselho de Administração eficaz pode ser de grande ajuda na realização da 

sucessão do fundador. Quando o fundador/fundadora deixa de ser o presidente, ou 

CEO, uma cadeira no Conselho de Administração traz a oportunidade de uma 

transição de êxito. Um Conselho eficaz é a melhor garantia para a sustentabilidade 
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em longo prazo de uma empresa. A experiência de trabalho com empresas familiares 

tem mostrado ser uma das mais usuais e propícias alternativas para o planejamento 

sucessório. 

Segundo este mesmo autor (2014), os mais eficazes Conselhos de 

Administração têm duas características em comum:  

 

1. Eles incluem um apanhado de talentos que é tanto de alto padrão 
quanto complementar. A equipe demonstra profundo conhecimento 
sobre a indústria e sobre as áreas funcionais relevantes para a 
corporação. Os membros do conselho precisam trazer habilidades, 
experiências e redes de relacionamento que são únicos e que o 
fundador hoje não têm, para respeitar o conselho. 

2. Um comprometimento maior do que o habitual em termos de tempo é 
necessário para os membros do conselho manterem um profundo 
engajamento na estratégia e nas questões organizacionais. 
(ELSTRODT, 2014, p.11). 

 

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.  

O Conselho de Família, outra estrutura da governança corporativa familiar, 

grupo formado por conselheiros representantes, preferencialmente, de todos os 

núcleos familiares que compõem a empresa familiar, é uma estrutura que organiza 

os debates dos temas que lhe são relativos. O Conselho de Família, 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 Família assume a responsabilidade de criar uma fronteira clara e 

organizada para as demandas da família. Além de gerar uma mudança de atitude 

dos familiares em relação à própria família, 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 que proporciona o caminho de diferenciação entre os 

papeis de cada membro familiar. 
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O Manual IFC de Governança para Empresas Familiares (2009) 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 

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

Assim, deve-se desenvolver uma estrutura de governança que ajude a 

estabelecer relações de confiança e unificar a família, especialmente os que estão 

de fora da empresa, de modo a aumentar as chances de viabilidade do negócio. 

Ao retomar o estudo de Elstroldt (2014), vê-se que muitos fundadores 

continuam com energia em uma idade avançada e estão dispostos e aptos a 

desempenhar papéis importantes. Isso é ótimo, desde que não seja na função de 

CEO ou de uma cadeira excessivamente executiva - esses papéis provavelmente 

prejudicarão o objetivo final de criar uma instituição sustentável que sobreviva a seu 

fundador. 

Para o fundador, deixar de lado o gerenciamento de sua empresa, não é 

tarefa fácil. É como se a empresa fosse um filho. E é difícil confiar em outra pessoa 

para cuidar dela. Esse é um processo emocional com consequências racionais. 

Segundo o autor, se a abordagem da sucessão for excessivamente racional, 

provavelmente irá falhar. Esse processo da sucessão refere-se tanto ao coração 

quanto à cabeça. Um bom grau de motivação emocional é necessário para 

responder a pergunta: “O que eu quero fazer na próxima fase da minha vida?” É 

importante um novo projeto de vida do fundador. É também importante a mudança 

das relações familiares (ELSTRODT, 2014, p.13). 

Para a sucessão acontecer sem problemas entre as gerações, é fundamental 

que o titular e seus sucessores abandonem a relação pai-filho em favor de uma 

interação mais equilibrada entre adultos. Idealmente, a nova relação deve finalmente 

colocar mais foco em estreitos laços familiares, que normalmente foram ofuscados por 

questões relacionados ao trabalho. O relacionamento de superior e subordinado 

idealmente se transforma em uma relação de mentor mais distante, que equilibra a 

autonomia com uma orientação delicada. O primeiro passo nesse sentido é ter um 

diálogo honesto e aberto sobre as expectativas mútuas e os anseios de cada um para 

um futuro do negócio, bem como os papéis de ambos os indivíduos na empresa. 



64 
 

 

            Ainda conforme Elstroldt (2014, p.14), “Emoções desarticuladas e tabus (como 

medo da morte ou a competição intergeracional) podem prejudicar o seu progresso. A 

resistência à mudança pode vir de várias fontes, algumas mais visíveis do que outras. 

É por isso que é importante considerar a sucessão de todos os ângulos”. Na 

experiência do autor, as melhores abordagens focam no legado que o fundador quer 

deixar, o que para muitos é a perpetuação de sua criação. Se foi criada uma equipe de 

sucessão dedicada a seus objetivos, não se deve temer a delegação de poder. 

 As questões apontadas pelos autores supracitados corroboram a experiência 

de trabalho com famílias empresárias e fornecem fundamentação teórica que apoia a 

vivência das mais diversas situações em trabalhos com este tipo de família, 

demonstrando a importância de se levar em consideração os fatores apontados por 

esses estudiosos com os quais se concorda. 

 As relações familiares, como se vê, são de fundamental importância no 

processo de sucessão, como foi visto em capítulos anteriores. 
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CAPITULO 4 - MÉTODO 

 

Neste estudo optou-se pela pesquisa qualitativa, descritiva com delineamento 

de Estudo de Caso. De acordo com as reflexões de Denzin e Lincoln (2006, p.17), 

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”.  

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, e estimulando o pesquisador a construir seu trabalho na medida em 

que vai conhecendo o universo a ser pesquisado (DENZIN; LINCOLN, 2006).  

Creswell (2007) entende pesquisa qualitativa como sendo aquela que busca o 

sentido dos fenômenos a partir da visão dos sujeitos, dessa forma configura-se 

essencialmente interpretativa.  

Para melhor elucidação da pesquisa qualitativa, Creswell (2007) apresenta 

quatro de suas características relevantes sem, contudo, estabelecer nenhuma ordem 

de importância entre elas: 

 

Múltiplas fontes de dados – Os pesquisadores qualitativos geralmente coletam 

múltiplas formas de dados tais como entrevistas, observações, genograma e 

documentos, ao invés de confiarem em uma única fonte de dados. Na sequência 

examinam todos os dados, extraem sentido deles, e os organizam em categorias ou 

temas que abarcam todas as fontes de dados. 

Significados dos participantes – Em todo o processo de pesquisa qualitativa, o 

pesquisador mantém um foco no significado que os participantes dão ao problema 

ou questão e não ao significado que os pesquisadores trazem para a pesquisa ou 

que os autores expressam na literatura. 

Interpretativa – A pesquisa qualitativa é uma forma de investigação interpretativa 

em que os pesquisadores fazem uma interpretação do que enxergam, ouvem e 

entendem Suas interpretações não podem ser separadas de suas origens, histórias, 

contextos e entendimentos anteriores. Depois de liberado um relato de pesquisa, os 

leitores, assim como os participantes fazem uma interpretação, oferecendo, ainda, 

outras interpretações do estudo. Com os leitores os participantes e os pesquisadores 
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realizando interpretações ficam claras as múltiplas visões que podem emergir do 

problema. 

Relato holístico – Os pesquisadores qualitativos tentam desenvolver um quadro 

complexo do problema ou questão que está sendo estudado. Isso envolve o relato 

de múltiplas perspectivas, a identificação dos muitos fatores envolvidos em uma 

situação e, em geral, o esboço do quadro mais amplo que emerge.  

Guba; Lincoln (1994) afirmam que na pesquisa qualitativa é dada ênfase aos 

processos e significados, ou seja, enfatiza-se a natureza socialmente construída da 

realidade. 

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 (2000), não se pode 

compreender um caso em toda 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. 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.  

Lüdke; André (2013), duas precursoras desta abordagem de pesquisa no 

Brasil, afirmam que o “Estudo de Caso” é o estudo de um caso, independente de 

suas especificidades, seja ele simples, complexo ou abstrato. Sob o ponto de vista 

destas autoras, o caso é sempre bem delimitado, seus contornos são claramente 

definidos no desenrolar do estudo. O caso pode ser ainda similar a outros, porém é 

ao mesmo tempo distinto, pois tem um interesse próprio, singular. 

No estudo de caso coletivo, segundo Stake (2000), 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 deles.  

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.  
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 Desta maneira, considerou-se nesta investigação como fenômeno em 

questão o processo de sucessão na empresa familiar sob o ponto de vista do 

fundador, sendo que quatro estudos de caso foram realizados com quatro 

fundadores no processo de sucessão. 

 

4.1 Aspectos éticos 

 

 Ao considerar que os cuidados éticos são os primeiros encaminhamentos 

de uma pesquisa com seres humanos, o presente trabalho foi aprovado pela 

Plataforma Brasil em seu projeto sob o número 30857014.7.0000.5482. Decidiu-se 

iniciar com a apresentação dos itens que compõem a metodologia da pesquisa 

justamente por estes aspectos. 

Os princípios éticos, baseados na Resolução 466/2012 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, 

 Garantir a possibilidade da recusa em responder alguma das questões da 

pesquisa que o indivíduo-alvo 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 
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pesquisadora, e em caso de necessidade o pesquisado poderá entrar em 

contato com a mesma, mediante 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 da PUC-SP. 

 Garantir 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 ao 

evento adverso grave ocorrido e a enviar notificação ao CEP e à Agência de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), junto com seu posicionamento. 

 A pesquisadora responsabiliza-se também por apresentar eventuais 

modificações ou emendas ao protocolo do CEP de forma clara e sucinta, 

identificando a parte a ser modificada e suas justificativas. 

 Responsabiliza-se também por explicitar a relevância social da pesquisa com 

vantagens significativas para os participantes 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). 

Vale registrar que todos os nomes dos participantes da pesquisa e de seus 

familiares são fictícios, preservando assim a identidade dos mesmos.  

 

4.2 Participantes da pesquisa 

 

Os participantes deste 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. Dentre as questões éticas incluiu-se o anonimato dos participantes. 

Por essa razão, as entrevistas (dados brutos) realizadas com os participantes não 

foram colocadas como apêndice à este trabalho, uma vez que os relatos e as 

informações contidas nas entrevistas poderiam identificar os participantes e seus 

membros familiares. Por serem fundadores de empresas familiares líderes no 

mercado em suas áreas, e por conterem dados numéricos de resultados e 

dimensões do negócio, permanecerão em poder da pesquisadora para preservar a 

mailto:josenice.blumenthal@gmail.com
mailto:ceneide@uol.com.br


69 
 

 

ética do sigilo assumido com os participantes. No entanto, teve-se o cuidado de 

processar uma sumarização das entrevistas, com maiores recortes das informações 

e relatos dos participantes que estão no APÊNDICE B desse trabalho para maior 

compreensão do ponto de vista do fundador da empresa familiar no processo de 

sucessão, na passagem do bastão. 

O contato com o primeiro participante foi por meio da rede profissional da 

pesquisadora, bem como os demais participantes. De acordo com os estudos de 

Turato (2003), este processo de amostragem é conhecido como “Amostragem por 

conveniência”.  

Participaram, então, dessa pesquisa quatro pessoas, de quatro diferentes 

empresas familiares brasileiras, que se enquadraram nos seguintes critérios de 

inclusão:  

a) ser empresário de empresa familiar, de camadas altas da população, segundo 

o índice de vulnerabilidade paulista desenvolvido pela Fundação SEADE;  

b) viver a condição de empresário fundador de uma empresa familiar em 

processo de sucessão;  

c) ser o fundador da empresa familiar.  

 

Obedecendo aos critérios éticos de pesquisa, cada participante foi 

convidado a participar deste estudo, depois de ter sido explicado o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE C). Após estes esclarecimentos, 

assinaram a anuência à pesquisa. 

  
4.3 Instrumentos 

 

Ao considerar que em pesquisas delineadas como Estudo de Caso, as 

diferentes técnicas de relatos de casos oferecem a possibilidade de compreender a 

realidade a partir de diversas óticas, os instrumentos para obter informações nessa 

pesquisa, foram o Genograma Construtivista (CERVENY; DIETRICH, 2008); a Linha 

do Tempo Familiar – LTF Cerveny (2001); a Entrevista semiestruturada e o Diário de 

Campo.  

O primeiro instrumento, o genograma, é um mapa da genealogia da família, 

que além de situar o participante 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; Dietrich (2008) avançam nesta definição 

questionando o que é o genograma atualmente. Enfatizam que possivelmente não 

se consegue defini-lo com exatidão, pois vem se configurando 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 

denominá-lo de Genograma Construtivista” (CERVENY; 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. 
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4.3.1 Símbolos usados no Genograma  

 

Os símbolos aqui apresentados foram propostos por McGoldrick; Gerson 

(1985). 

 

  
 
 

Figura 5 - Símbolos do Genograma representativos de relacionamentos  
de família e emocionais. Fonte: McGoldrick; Gerson (1985). 
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Figura 6 - Outros símbolos do Genograma (Continuação) 
Fonte: McGoldrick; Gerson (1985) 

 

 

A partir dos símbolos apresentados traçou-se, então, o genograma conforme 

a família se configura. De acordo com McGoldrick; Gerson (1985, p.25) “Esse 

traçado é a construção de figuras que representam pessoas e linhas que descrevem 

suas relações”. 

 

 

 

             

                     

                      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 
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4.3.2 Linha do Tempo 

 

O segundo instrumento a Linha do Tempo Familiar - LTF, 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 (2007).  

Esta mesma 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). 

 

4.3.3 Entrevista  

 

A entrevista, terceiro instrumento deste estudo, 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 semiestruturada, 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 semiestruturada fornece subsídios para a coleta de dados nesse 

estudo, optou-se por utilizá-la juntamente com o Genograma e a Linha do Tempo 

Familiar-LTF.  

 

4.3.4 Diário de campo 

 

O diário de campo configurou-se como o quarto instrumento, uma vez que é 

recurso para registro, pois segundo Neto (2001) 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 

não são obtidas por meio de outras técnicas. De acordo com este mesmo autor o 

diário de campo é um amigo, que ajuda em silêncio, e que sua contribuição não 

pode ser subestimada. 
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4.4 Registro das informações 

 

Entende-se o processo de registro de informações como uma conversa com 

intenções definidas, claras para ambos, sujeito e pesquisadora, destacando a 

importância da interação entre os mesmos. A interação neste momento facilitou a 

comunicação verbal, reforçando o valor da linguagem e do sentido da fala. Assim 

considerando, os encontros neste processo foram realizados em locais acordados 

por ambos. 

O registro das informações foi desenvolvido da mesma maneira com cada 

participante. Ao considerar a opção pela entrevista semiestruturada, iniciou-se 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 A). 

A elaboração da LTF concluiu o registro das informações, trazendo 

visibilidade aos depoimentos dos participantes. O uso do Genograma, da Linha do 

Tempo Familiar e da Entrevista semiestruturada ofereceu o suporte necessário para 

o registro das informações ao ampliar a visualização do fenômeno em diferentes 

prismas. 

Para o registro das informações, 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 as falas em programa Word for Windows e 

serão arquivadas pela pesquisadora por cinco anos. Para este registro também se 

fez uso do diário de campo. 

 

4.5 Tratamento das informações 

 

Lüdke; André (2013) 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 

acontecimentos devem ser também registradas, pois certamente contribuirão com a 

análise dos dados. Estas notas podem trazer elementos substanciais à elucidação 

das questões pesquisadas. 
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Segundo Cartana et al. (2008, p.218), “para a análise poderá ser utilizado 

qualquer método de análise qualitativa”. Assim considerando, optou-se por utilizar na 

análise o mesmo roteiro adotado por Frello (2009), a qual decidiu seguir a orientação 

de passos oferecida por Creswell (2007), uma vez que é estudioso em métodos de 

pesquisa, investigação qualitativa, e que, a meu ver, aplica-se muito bem aos 

estudos de caso que esta pesquisa se propôs investigar. 

 

Primeiro passo: Organização e preparação dos dados para análise 

  

Após o trabalho de gravação dos encontros com os participantes, todos os 

registros foram transcritos. Neste momento, uma atenção maior foi direcionada a 

detalhes que, talvez, tenham passado despercebidos no momento da aplicação do 

instrumento. Dentre estes detalhes, sentimentos expressos, silenciados ou 

observados como o tom de voz empregado em determinados momentos, o curto ou 

o longo silêncio entre as frases e as palavras, o risos ou a apreensão, entre outros, 

podem ser incluídos.   

Neste primeiro passo, imprimiu-se também um olhar mais atento no 

momento da elaboração conjunta (pesquisador e pesquisado) do genograma. Esta 

estratégia foi utilizada com o objetivo de buscar informações que clarificassem as 

relações, posicionando o participante no contexto intergeracional de sua família, e 

que evidenciassem sua relação com demais membros familiares.  

A Linha de Tempo Familiar também foi elaborada junto ao participante, neste 

momento foi organizada uma sequência temporal com os fatos marcantes de sua 

história de vida, trazendo visibilidade à sequência dos mesmos, tanto para o 

pesquisador quanto para o participante. Estes fatos somaram-se aos da entrevista 

oferecendo maiores subsídios para a análise da pesquisa.  

Segundo passo: Leitura de todos os dados 

 

Com a intenção de obter uma visão mais ampla das informações 

transmitidas e refletir sobre seu sentido global foi feita uma leitura exaustiva de todo 

o material. Esta leitura mais atenta permitiu analisar, de uma maneira geral, os 

sentidos e significados trazidos pelos sucedidos sobre suas vivências frente o fato 

de se reconhecer como sucedido no processo de sucessão empresarial, esta leitura 

permitiu-me detectar em tempo real a “passagem o bastão”.  
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As leituras sucessivas possibilitaram a divisão das informações brutas em 

seus componentes sem, contudo, perder de vista a relação destes elementos com 

todos os demais componentes da pesquisa, pois é importante considerar neste 

material tanto o conteúdo manifesto quanto o latente.  

Esta leitura mais atenta também induziu a uma fragmentação das 

informações brutas em seus componentes sem, contudo, afastar-me da relação 

entre estes fragmentos e os demais elementos da pesquisa. Para isto foi necessário 

um esforço no sentido de evidenciar não só os conteúdos expressos, como também 

os implícitos. De acordo com as reflexões de Lüdke; André (2013) torna-se 

imprescindível que ao realizar a análise, o pesquisador não se restrinja somente 

naquilo que estão explícitos nos dados, e sim procure mergulhar mais fundo neles, 

desvelando mensagens implícitas, dimensões contraditórias e temas 

sistematicamente silenciados. 

Neste sentido, vale ressaltar a importância fundamental de ouvir o que a 

informação diz e não o que o pesquisador quer ouvir. 

 

Terceiro passo: Codificação dos dados para iniciar uma análise mais detalhada  

 

Lüdke; André (2013) apontam 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. Recorrendo ainda uma vez a Frello (2009), que se 

respalda em Creswel (2007), apontando para a organização os dados em grandes 

categorias, separando as frases ou parágrafos, nomeando-as, se possível, com um 

termo baseado nas falas das participantes.  

 

Quarto passo: Uso do processo de codificação para gerar uma descrição do 

cenário ou das pessoas, além das categorias ou dos temas de análise.  

 

Às falas transcritas foram acrescidos detalhes relevantes retirados da 

linguagem não verbal e do diário de campo para o enriquecimento das 

considerações. Também foram descritos detalhes sobre as participantes, locais e 

fatos envolvidos no cenário da pesquisa. 
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Quinto passo: 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 das falas dos participantes que compuseram 

tanto a análise de dados quanto à discussão de resultados. No desenvolvimento 

deste passo buscou-se ainda subsídios na literatura específica para fundamentar 

teoricamente os resultados do estudo.  

 

Sexto passo: Extração de significado a partir dos dados relevantes levantados 

 

O sexto passo finalizou a análise das informações, apontando para a análise 

e considerações finais da pesquisa. Neste ponto, o pesquisador deixa de lidar com 

dados literais e acresce à pesquisa sua interpretação pessoal e entendimento 

individual, mediante o confronto dos dados obtidos com as informações extraídas da 

literatura pertinente. Somente neste ponto da pesquisa, os resultados tomaram 

forma e tornaram-se visíveis. Esta discussão aprofundou o tema a partir dos relatos, 

o que sugeriu novas questões a serem respondidas em pesquisas futuras.  

Segundo o pensamento de Frello (2009, p.36), “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 esta descrição dos passos, utilizados neste estudo, pode-se visualizar 

a trajetória que me motivou a aprofundar conhecimentos sobre o tema. Vale lembrar 

que este processo aconteceu simultaneamente entre os quatro casos do estudo, no 

sentido individual ou no coletivo.  

 

4.6 Apresentação e análise dos dados 

 

Ao considerar a proposta metodológica desta investigação, esta seção 

destinou-se à apresentação dos casos e a análise das informações. Levando-se em 

conta que essa investigação envolveu quatro casos distintos entre si, mas versando 

sobre o mesmo fenômeno: o processo de sucessão na empresa familiar sob o ponto 

de vista do fundador.  
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Em um primeiro momento, os relatos de cada caso serão apresentados 

isoladamente. Ao expor os casos separadamente, os seguintes passos foram 

adotados: apresentação do participante da pesquisa, registro do genograma 

construído conjuntamente com o sujeito, culminando com a LTF. Em seguida, 

registrou-se a análise do caso em questão. Posteriormente às análises dos casos, 

procedeu-se às considerações finais. 

 

4.6.1 Apresentação do Caso Senhor Luís 

 
Senhor Luís tem 86 anos de idade, é fundador de um grande grupo 

empresarial, que hoje conta com mais de 300 lojas em todo o Brasil, além de outros 

empreendimentos comerciais que foram se desdobrando na trajetória do grupo. 

De origem humilde, instrução primária, Senhor Luís iniciou vendendo leite, de 

casa em casa, numa carroça na pequena vila onde nasceu. Na primeira 

oportunidade montou um armazém com um parente como sócio, que prosperou no 

primeiro momento, mas que depois precisou ser vendido devido às dívidas que 

possuía. 

Foi, então, trabalhar como funcionário de um grande magazine da época e lá 

construiu uma fama de bom vendedor, até receber a oferta de sociedade minoritária, 

uma pequena participação em um comércio que estava iniciando. Aceitou a oferta, 

até porque seus inúmeros problemas de saúde, advindos do estresse ocasionado 

pelo período de falência do pequeno comércio inicial, lhe provocavam o desejo de 

trabalhar por conta própria. Nesta mesma época, ocorreu o casamento com D. 

Amélia, que o ajudou a organizar uma rotina e estabelecer metas mais objetivas de 

saúde e trabalho em função da família. Na primeira oportunidade que teve, Senhor 

Luís comprou a participação societária do sócio, passando a ser o único dono das 

lojas até então abertas. Resistindo a crescer empresarialmente pelos sofrimentos 

físicos passados na construção de sua trajetória, Senhor Luís não queria abrir outros 

negócios. Por insistência de um funcionário antigo, decidiu ampliar o negócio. Ele 

que não teve oportunidade de estudar, fez questão que todos os 3 filhos, pudessem 

fazer faculdade e trabalhar com ele na empresa, em princípio para ajudá-lo e 

também para prepará-los para assumir uma posição dentro da empresa. Hoje, 

Senhor Luís tem uma empresa organizada há 5 anos com a Governança Corporativa 

e Familiar , na qual seu filho mais novo é o presidente do grupo e Senhor Luís atua 
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no Conselho de Administração da Holding do Grupo, em que também participam 

seus três filhos. 

Senhor Luís apresentou-se para a entrevista de forma colaborativa, e contou 

sua história de forma estruturada e dentro de uma linha narrativa que deixou claro os 

pontos iniciais da pergunta geradora. Com uma postura participativa, deixou claro 

sua intenção de colaborar com outros empresários que podem  serem beneficiados 

com sua história.  

Senhor Luís termina bastante satisfeito por ter contado sua historia e ter 

percebido ao contar, a satisfação de estar no que considera o caminho certo e 

benéfico para toda a família. 

 

 

Figura 7 -  Genograma Construtivista da Família de Senhor Luís 
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Figura 8 - Linha do Tempo Familiar - Senhor Luís 
 

4.6.2 Apresentação do Caso Senhor Uri 

 

Senhor Uri, hoje com 78 anos, antes de iniciar seu empreendimento 

empresarial era faxineiro de uma empresa concorrente. Ao observar o trabalho, os 

clientes e ao se dispor a ajudar mais do que seu cargo exigia, aprendeu o ofício, e, 

na mesma época, casou-se com D. Ana, que praticamente iniciou o negócio com o 

marido. Juntos, varreram o chão, literalmente, e enfrentaram todas as vicissitudes 

próprias do início de um negócio. Cresceram como empresa, e hoje são os 

fundadores de um dos maiores grupos empresariais em seu ramo de negócio. A 

família cresceu junto, são 4 filhos, que desde a adolescência estiveram presentes 

participando do negócio, em maior ou menor  escala. O crescimento do negócio foi 

gradual, orgânico, isto é, sem dívidas, com o reinvestimento do dinheiro para a 

ampliação do negócio. Senhor Uri, que à época só tinha concluído o primário, ainda 

no início do negócio fez Supletivo de 2o.grau, em seguida, Faculdade de 

Administração, e com isso ganhou conhecimentos para dirigir seus 
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empreendimentos. Os quatro filhos iniciaram trabalhando juntos no negócio da 

família, todos fizeram faculdade, mas apenas 2 permanecem efetivamente 

trabalhando na empresa e um, presta um trabalho esporádico na empresa.  

Há cerca de 4 anos iniciaram um processo de Governança Corporativa e 

Familiar. Foi criado um Conselho Consultivo do qual fazem parte Senhor Uri e sua 

esposa, D. Ana, e 2 conselheiros independentes. Foi redigido um acordo de sócios, 

no qual foram determinadas as regras para a participação da família na empresa e 

foi criado o Conselho de Família. Seus dois filhos que atuam no negócio um é 

superintendente da empresa e o outro, diretor de área. Senhor Uri continua no cargo 

de Presidente do grupo, sendo também o presidente do Conselho de Administração. 

 

 

Figura 9 - Genograma Construtivista da Família de Senhor Uri 
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Figura 10 - Linha do Tempo Familiar - Senhor Uri. 

 

4.6.3 Apresentação do Caso Senhor José 

 

Senhor José, técnico em contabilidade, iniciou sua empresa familiar a partir 

de uma cisão da empresa de seu pai com seus irmãos. Dessa cisão, com o pai e 

mais uma irmã que o acompanhou desde o início, começou o negócio que 

prosperou até o dia de hoje. De origem italiana, Senhor José colocou o filho mais 

velho desde o início da adolescência a seu lado. Privilegiou o estudo dos 3 filhos, e 

incentivou a todos na participação da gestão da empresa. O filho mais velho foi seu 

braço direito e até hoje é aquele que se senta a seu lado na mesma sala dentro da 

empresa.  

Não obstante, quando começou a pensar na sucessão, Senhor José dividiu 

igualmente a participação acionária entre os três filhos em partes iguais, porém com 

seu usufruto, da esposa e de sua irmã sócia, solteira sem filhos. 

Ainda hoje Senhor José faz questão de ir à empresa todos os dias, assina 

cheques e confere alguns pagamentos. Em questões de decisões que envolvam 

patrimônio e valor maior está sempre presente, e embora seja usufrutuário, não 
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deixa de participar de toda decisão importante, como compra, venda, e 

investimentos de alto porte. 

A empresa cresceu muito, hoje possui mais de 3 mil funcionários, entre 

fabrica e administração. A esposa de Senhor José participou diretamente dos 

negócios muito pouco, apenas no início, quando ajudava na assinatura de cheques, 

embora seja elo de união da família, segundo o Senhor José. Senhor José tem 3 

netos, 2 dos quais trabalham na empresa. A governança corporativa e familiar é 

ainda incipiente, agora que redigiram o acordo de sócios e se preparam para a 

formação de futuros acionistas. 

Senhor José apresentou-se para a entrevista animado com a ideia de poder 

contribuir com sua história para outros empresários. Mostrou-se cooperativo e pronto 

a dar as informações e respostas pertinentes ao assunto. Não obstante, o Senhor 

José não manteve o foco nas questões apresentadas na entrevista, divagava em 

sua história pessoal, seu relacionamento matrimonial, e em lembranças de sua 

infância. Embora colaborativo, desviava-se em assuntos paralelos, em 

reminiscências de sua infância com o avô, o quanto aprendeu com ele, e o forte elo 

que mantiveram até o fim. Quando convidado a voltar ao tema proposto da 

entrevista - seu ponto de vista acerca da sucessão em sua empresa familiar, suas 

respostas eram precisas, porém rápidas e objetivas, dissertando ao final sobre 

particularidades de sua vida pessoal e familiar.   
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Figura 11 - Genograma Construtivista da Família de Senhor José 
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Figura 12 - Linha do Tempo Familiar - Senhor José 
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4.6.4 Caso Dona Eulália 

        

Dona Eulália tem 78 anos, escolaridade primária, é empresaria e fundadora 

da empresa da família junto com seu marido, já falecido, Senhor Brandino. Ainda 

adolescente, conheceram-se e casaram em pouco tempo. Decidiram morar na 

pequena cidade natal de ambos, embora a família de Dona Eulália tivesse mudado 

para a capital de outro estado, segundo ela por sua insistência junto ao próprio pai, 

visando a um futuro mais promissor para a família. A empresa familiar tem 60 anos 

de vida. Eulália sempre trabalhou junto com o marido, primeiro no comércio que 

iniciaram, e depois na empresa dividia com seu marido a responsabilidade pelos 

negócios. Na fábrica ela era responsável pela parte operacional e ele pela 

administração geral e financeira da empresa. Construíram juntos uma empresa de 

grande porte, uma das líderes do mercado em seu setor. Dona Eulália é de 

descendência italiana, enquanto seu marido, Senhor Brandino, é de descendência 

alemã. Começaram atuando em comércio, e durante 20 anos estiveram com a loja 

inicial. Com uma poupança inicial decidiram montar uma fabrica, devido à 

experiência que obtiveram com a loja. Iniciaram a fábrica concomitantemente com a 

loja, mas logo perceberam a necessidade de optar por um empreendimento ou 

outro. E assim, fecharam a loja e ficaram com a fábrica. Durante 20 anos 

administraram a fábrica em conjunto, com as responsabilidades e papéis bem 

definidos, até o falecimento de Senhor Brandino. 

O casal teve 2 filhos, José e Roberto. O primeiro atualmente, com 56 anos e o 

segundo com 54 anos de idade. Ambos trabalharam sempre junto com os pais 

desde o início da adolescência por volta de 13, 14 anos de idade.  

Dona Eulália e Senhor Brandino estudaram até o Ensino Primário, e seus 

filhos cursaram até o Ensino Médio, sendo que após o falecimento do patriarca da 

família, trabalharam arduamente, e continuaram a desenvolver  a empresa. 

Ambos os filhos se separaram de suas esposas, e em virtude da separação 

abriram mão de suas participações acionárias na empresa para a mãe, que hoje 

detém 98% das ações. Dona Eulália possui 5 netos, 2 dos quais trabalham 

diretamente na gestão da empresa e estão sendo preparados potencialmente para 

no futuro assumir um papel de liderança na empresa. Seus dois filhos, por 

problemas de saúde diversos, e falta de interesse, segundo ela, retiraram-se da 

gestão da empresa há 3 anos. Nesta época, já havia sido iniciado um processo de 
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Governança Corporativa na empresa, há 7 anos, o que resultou na nomeação de um 

executivo de fora da família como presidente, bem como na criação de um Conselho 

Consultivo formado por  Eulália, seus 2 filhos e mais 2 conselheiros externos que se 

reúnem mensalmente. 

Os netos de Eulália, a terceira geração da empresa familiar, ainda não são 

vistos como profissionais prontos para uma sucessão, mas alguns deles estão sendo 

preparados na própria gestão da empresa. 

 

 

 

Figura 13 - Genograma Construtivista da Família de Dona Eulália 

 

Dona Eulália mostrou-se muito cooperativa na entrevista, verbalizando a 

importância de sua história para outras famílias empresarias. Dizendo estar 

passando um momento muito difícil, Dona Eulália, iniciou falando de seu estado 

emocional, desanimada. Os fatos recentes de sua empresa depois de um processo 

de mudança proporcionado pela governança corporativa que a colocou no Conselho 

de Administração junto com os dois filhos e 2 conselheiros independentes a afastou 
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da gestão da empresa. Ela acredita ter sido necessária todo esse processo e afirma 

que sabe estar no caminho certo, e que essas dificuldades são próprias do caminho.  
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Figura 14 - Linha do Tempo Familiar - Dona Eulália 
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CAPÍTULO 5 - ANÁLISE DOS DADOS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

5.1 Caso Senhor Luís 

 
Senhor Luís, aos 86 anos, é o fundador de uma empresa familiar que iniciou 

há 58 anos. Sua trajetória é semelhante a de muitas outras empresas familiares, 

tendo começado de origem muito pobre e construído um grande grupo empresarial, 

que conta hoje com seis mil colaboradores. 

Sua dedicação ao trabalho, de forma exaustiva, causou-lhe problemas de 

saúde em função de estresse e de uma vida desregulada em termos de alimentação 

e períodos de sono. 

 

Então me alimentava mal, dormia mal, às vezes dormia uma parte da semana e outra parte não 

dormia, eu não tinha horário para alimentação, mas com o casamento a coisa começou a mudar. 

 
 

A vivência do estresse e suas consequências acompanhou Senhor Luís por 

toda sua trajetória profissional, com períodos de melhora e outros de piora do 

quadro. 

 

Em 1959 já tinha casado, já estava melhor, o estresse já tinha passado um pouco, já estava dormindo 

melhor, já tinha minha primeira filha. Só que em um ano nós abrimos, passamos a dobrar o negócio 

(...) aí o negocio nosso ficou mal de novo... Eu sei que aí nessa altura eu reduzi o negocio de novo 

porque eu estava, voltei a pegar estresse de novo. 

 

De acordo com Cerveny (1994), a Fase Última depende de como foram 

vividas as fases anteriores. 

Senhor Luís por vários momentos em sua trajetória empresarial pensou em 

vender o negócio ou diminuir, por causa de sua saúde. 

 

Eu sei que a minha vontade era sair do negócio porque eu estava arrebentado, naquela altura eu 

tinha perdido dinheiro, perdido saúde de novo com o negócio, e já tinha minha segunda filha. Aí 

graças a Deus, Deus me ajudou que nas medidas que foram tomadas, enxugar a empresa, (...) fiz a 

fusão com o meu irmão, e o meu irmão ficou com 12% e eu fiquei com 88% do negócio. (...) Aí eu já 

tinha meu filho mais novo, eu fui pegando, delegando poderes, tive sorte de pegar muita gente boa. 

...então fui delegando poderes e o negócio foi crescendo. 
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Segundo o estudo de Davis (2004) em seu artigo sobre os tipos de 

fundadores que ele identificou em sua pesquisa, Senhor Luís parece se encaixar no 

modelo de condutores, que funcionam como maestros de uma orquestra, que apesar 

de estarem bastante no controle e serem fundamentais em todas as decisões chave 

na empresa, aprendem a delegar, distribuem as diferentes áreas de trabalho na 

empresa e por fim convidam os filhos para trabalhar na empresa, atraindo-os com 

promessas de dinheiro, poder e prestigio. 

 

Meus filhos já estavam na faculdade, os três, e eu me sentia bem, disposto, porque o negocio ia bem 

sem nenhum problema, aí começou a ideia de passar, foi passando quota para os filhos, e mesmo na 

faculdade, nas ferias eles trabalhavam na empresa, aí a principio eu passei 5% para cada um. 

Quando casaram cada um já tinha 10%, e eles passaram a receber dividendos também. 

 

 

Em relação às opções de sucessão patrimonial, manter na família é o 

caminho mais tradicional e o mais desejável para a maioria dos fundadores. 

Segundo Elstrodt (2014), a sucessão patrimonial tem que ser estruturada, e o 

fundador decide qual o momento de distribuir suas ações e como a futura geração 

deve tomar decisões responsáveis. Ainda segundo o autor, a melhor opção é a 

estruturação de um processo de sucessão patrimonial que gradativamente prepara 

os herdeiros para a posse responsável. A riqueza repentina pode exercer uma 

pressão grande demais para os herdeiros. 

Senhor Luís relata que sempre esteve interessado no treinamento e 

desenvolvimento dos filhos para o gerenciamento do negócio. E dá como exemplo o 

momento que os filhos decidiram construir suas casas. 

 

[...] quando vi o projeto eu falei, como é que é a economia de vocês? Quanto vocês têm de reserva? 

Quanto que vocês pensam em gastar? Vocês tem x, “Ah, eu acho que nós vamos gastar...” Eles 

falaram mais ou menos a metade, e eu falei, “Eu acho que vocês estão enganados, esse projeto vai 

ficar o  dobro   do que  vocês estão pensando”, e eles: ”Não, o senhor está enganado” e eu fale. “Não 

estou” e depois eles falaram “É, o senhor tinha razão”. 

 

Portanto, outro ponto fundamental para uma sucessão positiva, de acordo 

com Gersick et al. (1997, p.72) seria a formação psicológica adequada, “na qual os 

fundadores educariam seus filhos de modo a formar herdeiros para serem lideres e 

aptos a tomar decisões importantes no futuro.” 
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É preciso investir tempo e reflexão no acompanhamento do desenvolvimento 

da próxima geração para que aprenda a gerenciar e empreender sobre o patrimônio. 

De acordo com Frugis (2007, p.117), algumas medidas de caráter societário 

preparam a carreira do sucessor e facilitam seu poder sobre a organização, tais 

como a criação de uma holding para o controle do grupo, a transferência de ações, o 

entendimento mediante acordo de acionistas. 

Senhor Luís relata que com essa evolução 

 

Eu fui pensando, veio também a ideia da holding, e eu afastei um pouco do negocio e para não me 

desentender com o meu filho, porque jovem às vezes tem aquela, aqueles arranques que só jovem, 

(...) aí eu passei a vir ficar mais aqui no escritório que eu tinha montado para minha esposa, e 

também continuava estressado, muito cansado, aquela coisa toda, aí vou passar o escritório lá para 

poder aliviar um pouco a cabeça, o cérebro. 

 

O processo de transição, seja da sucessão patrimonial, seja da sucessão da 

gestão deve ser um processo contínuo ao longo do tempo, baseado na preparação e 

no desenvolvimento dos membros familiares (BERNHOEFT; GALLO, 2003, p.51) 

Vemos que o Senhor Luís foi realizando seu processo de transição de forma 

gradativa, em todos os subsistemas da empresa familiar, na propriedade, na gestão 

e na família. 

 

[...] mas, aí com a evolução do negócio, chegaram a conclusão que eu teria que realmente dar mais 

condição de vida para eles, melhorar a renda deles, passei a dar a retirada deles, passei a dar 

dividendo anualmente para eles terem condição de ir tocar os filhos. Então me ocorreu de aumentar, 

então primeiro passei para 15%. 

 

Segundo Davis (2004), os fundadores condutores preocupam-se com a 

família, com o bem estar da família, com uma boa imagem diante dos filhos e 

querem ser respeitados na comunidade empresarial. Gostam do calor da família, são 

realmente capazes de delegar e de dar verdadeiras oportunidades aos filhos. 

Compartilhar os valores familiares, e promover atividades que fortaleçam o 

vínculo afetivo na família empresária contribui para, no futuro, ter uma sucessão de 

êxito na empresa familiar. 



91 
 

 

Senhor Luís relata que “levei a família, os filhos, e contei essa história mais 

ampliada lá no local, fomos lá ao local, (...) e contei a história lá de frente para os 

netos, mostrei os negócios que eu tinha lá, onde foi, todo mundo junto”. 

 
A transmissão do legado psicológico da empresa é uma parte importante da 
educação dos filhos. Quando são muito pequenos, é um período crítico para 
a formação de suas impressões a respeito da empresa da família. As 
crianças irão internalizar as atitudes e valores dos pais sobre a empresa, o 
senso de qualidade de vida que ela provê e as impressões de seu impacto 
sobre o casamento dos pais e os relacionamentos familiares. As lições 
aprendidas nesse estágio influenciarão em grande parte o potencial para a 
continuidade da empresa. (OLIVEIRA, 2012, p.245). 

 

Senhor Luís se diz realizado com o processo que tem liderado, “[...] e acho, 

cheguei à conclusão que com a idade, aquela coisa toda, o melhor realmente é fazer 

isso agora”. 

 

[...] mas eu acho que em síntese, eu acho que todo pai, e toda mãe deve fazer esse processo em 

vida, primeiro porque não é justo você ter o pai que tem um nível de vida e deixa o filho no nível de 

vida inferior, às vezes algum filho revolta-se contra isso, no fundo a gente tem filho que deseja a 

morte do pai para poder herdar. Então eu acho que feliz é a família que faz isso para ter uma 

convivência de família com um bom nível, isso gera um respeito mútuo principalmente dos filhos, dos 

netos, então hoje eu já fiz alguns amigos fazerem isso. 

 
 

Segundo Cerveny (1994), a continuidade na Fase Última está preservada nos 

filhos, e cabe ao idoso voltar-se para a olhada para trás, reflexão sobre a família 

construída e a família constituída para frente, colocando o olhar não mais em si, mas 

estendido aos filhos e netos, de maneira que o sentido de continuidade possa ser 

compartilhado por pelo menos três gerações. 

Então eu confesso a você que eu me sinto realizado, me sinto bem, graças a 

Deus, os netos todos bem encaminhados, se eu morrer amanhã eu acho que missão 

cumprida. 

Senhor Luís, não obstante, continua presidindo o conselho de administração 

da holding. 

 

Eu continuo presidindo, e espero presidir enquanto eu puder a holding, onde estão todos os negócios 

do grupo. O meu filho é o presidente da empresa, se tornou um grande empresário, e acho que 

aprendeu muito com os erros também, todo mundo erra. Meus três filhos fazem parte do Conselho de 

Administração da holding e tem um conselheiro de fora, e continuo administrando o balancete da 
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empresa, o balancete de fim de mês vem para as minhas mãos , e é uma briga constante porque ano 

passado, por exemplo, não esteve tão bem. 

 
 

O grande desafio dos processos de sucessão das empresas familiares no 

comando de seus fundadores é o desligamento dos fundadores, que podem deter o 

papel de presidente por meio do Conselho de Administração. Esse papel o coloca 

em responsabilidade sobre o desempenho final da empresa (Gersick et al, 2006). 

O desligamento dos fundadores está associado à sucessão e continuidade. 

Senhor Luís fala a respeito de um livro autobiográfico que é uma ideia da família 

para homenageá-lo e comenta: 

 

Eu estou esperando ter mais tempo, ficar mais tranquilo para ver se eu consigo mais, desenvolver 

mais memoria para a história. 

 

 

Todas as famílias, no entanto, precisam desenvolver uma estrutura flexível, 

porém estável, para um bom funcionamento. Cada sistema familiar mantém padrões 

regulares de sua preferência, resistindo à mudança além de certa variação aceitável. 

Ao mesmo tempo, uma família também deve ser capaz de se adaptar às exigências 

do desenvolvimento e do ambiente em frequente mutação. O equilíbrio dinâmico 

entre a estabilidade (homeostase) e a mudança (morfogênese) mantém uma 

estrutura familiar estável, ao mesmo tempo em que permite a mudança na resposta 

aos desafios da vida (WALSH, 2005).  

 

5.2 Caso Senhor Uri 

 

Senhor Uri é o fundador de uma empresa familiar que iniciou sem recurso 

financeiro, apenas com a força de trabalho de seu fundador, juntamente com sua 

esposa, Dona Ana, e se transformou em um grande grupo internacionalizado, líder 

em seu setor. 

Aos 78 anos de idade, Senhor Uri ainda é o presidente do grupo, e presidente 

do Conselho de Administração. Esse é um dos fatos mais desafiadores para os 

fundadores de empresas familiares: a transição na sucessão e a saída da direção da 

gestão da empresa. 
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[...] mas, o fenômeno básico é bastante comum, a natureza do modelo da 
empresa familiar é tal, que os proprietários raramente se aposentam por 
completo; mesmo aqueles que querem de fato sair talvez achem difícil faze-
lo, o que pode levar à frustração de ambas as gerações. É como se os 
fundadores não saibam como sair. Um dos desafios enfrentados por todos 
os que fazem parte do processo de sucessão é gerenciar a fase de 
transição, quando os fundadores ainda estão envolvidos, seja no comando 
ou não. (PWC, 2014, p.21). 
 
 

Senhor Uri tem 4 filhos. Os quatro filhos iniciaram o trabalho na gestão da 

empresa, e hoje somente os dois filhos homens permanecem com uma gestão 

regular, um deles é diretor de uma área da empresa e o outro é hoje o 

superintendente da empresa. Uma das filhas trabalha junto com o marido na 

coordenação de um setor, sem ter o comando da área, e a outra filha do casal 

trabalhou por um período também junto com o marido, mas ambos se retiraram da 

empresa familiar e montaram um negócio próprio. 

Relata também as dificuldades de relacionamento na família empresária, com 

os filhos no trabalho e na família, e entre eles no trabalho. 

 

O primeiro a chegar aqui foi o meu filho mais velho, com uma dedicação impressionante e com uma 

humildade aceitando críticas, aceitando reclamação, ele hoje está como superintendente, mas ele 

ouve a gente, às vezes ele faz uma porção de besteiras, mas a gente chega e ele reconhece, aí 

chega a minha filha mais velha, ela é um problema sério porque ela diz que não quer se afastar da 

vocação dela, mas quer o resultado. O marido dela trabalha com ela e em virtude dos dois serem da 

mesma área eu designei os dois para dirigir essa área, que eu não tenho trânsito, aí de vez em 

quando a gente tem problema porque eles ficam só mandando e não vão conferir in loco, e eu vou 

para os locais.” Então, ela e o marido eu tenho que estar constantemente dentro do problema, ela e o 

marido já tiveram choques homéricos com o irmão que é superintendente... 

 

Sobre a chegada dos filhos mais novos na empresa, Senhor Uri continua a 

relatar: 

 

Aí chega meu filho mais novo, entrou, não quer nada com estudo, é limitado, se apressou no 

casamento, e a mulher, ela não fazia nada, não queria nada, tentei colocar ela aqui dentro (da 

empresa). Aí eu tive que a tirar, não faz nada, não trabalha. [...] Aí finalmente chega minha filha mais 

nova, que resolveu, como você deve saber, não se achou, não se encontrou ainda, resultado, fez 

medicina, abandonou, fez direito, depois fez dois anos de pós-graduação, chega agora e resolve 

fazer arquitetura, para ser empregada de quem em arquitetura? 
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As expectativas de Senhor Uri em relação a seus familiares, filhos, genros e 

noras, claramente mostram os emaranhados das relações em sua família, em que 

os pais esperam que os filhos provem suas lealdades à família cumprindo os papéis 

e missões que lhe foram delegados.  

Não se pode esquecer que os fundadores de uma empresa familiar passam 

um legado que vai além do empresarial, o que Cerveny (1996) denominou de 

“Contrato Psicológico Familiar” frente à presença de lealdades invisíveis, delegações 

e fidelidades implícitas que caracterizam um tipo de interação familiar, bem como o 

legado patrimonial, que coloca em dívida os membros familiares 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. 

As dificuldades se manifestam quando o membro familiar a quem se delegou 

algo não tem as competências necessárias para esse papel, ou ainda não tem o 

interesse e mesmo a maturidade necessária para o cumprimento da missão 

delegada. 

Essas são dificuldades muito comuns nas histórias 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 (MORAES, 2011).  

Tais dificuldades são em geral fonte de conflito na dinâmica da família 

empresaria. 

 
Ao mesclarem-se os papéis afetivos e econômicos, ambos os campos 
entram com frequência em conflito. (...) nas empresas familiares se 
enfrentam desafios onde a racionalidade, as emoções e o afeto se unem e 
se sobrepõe, entrando frequentemente em conflito. O que produz uma forte 
consequência na dimensão do negócio, da família e da sociedade, 
debilitando seus vínculos e ameaçando a perda das grandes fortalezas que 

caracterizam este tipo peculiar de empresas. (DODERO, 2014, p.38)  
 

Pesquisadores 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 (BRENES; MADRIGAL, 2003). 

As dificuldades de lidar com o conflito nas famílias empresárias trazem um 

crescente grau de insatisfação aos fundadores, especialmente na fase de transição 

da passagem do bastão quando coincide com a fase ultima do ciclo vital. 
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A “olhada para trás”, termo cunhado por Cerveny (1994), para falar do 

balanço intergeracional típico da Fase Última, pode trazer alegrias e decepções. 

 

E o que acontece? Eu faço esse esforço, mas me frustra ver uma minha filha fora, me frustra ver a 

minha nora não fazer nada na vida, entendeu? Um carro na mão, tudo isso. [...] então essas coisas 

me frustram, a minha outra nora, que era para ser uma balconista de loja, ela hoje só vive em 

boutique, outra, qualquer viagem que faz que isso me maltrata muito, ela tem uma amiga colunista 

social que para qualquer lugar aonde ela vai, ela manda recado para a colunista para a colunista 

botar na nota. Isso eu sei que cria um, um ódio, uma inveja, e distante da sociedade, que mostra 

esnobação. Então essas coisas aí me maltratam, mas eu engulo sapo seco porque eu não quero 

dividir, não quero dividir a família. Então o fato é esse. 

 

Senhor Uri, segundo a classificação de Davis (2004) caracteriza-se como uma 

mescla de fundador proprietário, e condutor. Preocupa-se com a harmonia da 

família, quer ter uma boa imagem diante dos filhos e dos colaboradores como os 

condutores, porém espera dos filhos que eles entrem no negócio como uma questão 

de lealdade, sem muita escolha, como os fundadores proprietários. O 

comportamento dos filhos é optar pelo não enfrentamento, porém se a mãe resiste 

ao comportamento controlador do pai, os filhos aprendem a enfrentar, o que pode 

produzir um padrão de rebelião contra a autoridade do pai e os conflitos emergem. 

 

Com referência à minha vida com a Ana a gente tem problema de quando em vez que Ana é 

duplamente mãe, pode ter o erro que for, quando nós vamos sentar para conversar “Uri, mas não é 

bem assim”, mas se está errado, está errado, se está certo, está certo. 

 

Segundo a descrição dos fundadores condutores, formulada por Davis (2004) 

outro problema surge quando chegam noras e genros e inclusive netos, a empresa 

familiar é o ninho, que oferece segurança e proximidade para a família e para os 

funcionários de fora da família. O lado de apego à empresa do fundador não 

aparece até bem mais tarde. Sob a superfície, as tensões estão se formando. À 

medida que os filhos começam a ter suas ambições pessoais, a harmonia familiar 

começa a ser quebrada. Eles já almejam serem os condutores também. E eles não 

têm certeza se, algum dia, irão chegar a conduzir a empresa da família, uma vez que 

nunca se fala a sério sobre a sucessão. 
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Você veja bem, hoje eu estou mandando muito menos porque meu filho assumiu a superintendência 

e ele está resolvendo a maior parte das decisões e só chega para mim aquilo que ele não pode 

resolver, certo?  Mas mesmo ele resolvendo o que é da competência dele, eu não deixo de olhar, e 

quando olho que está errado, por exemplo, eu tenho atitudes desse tipo, se você me vê entrando 

aqui, meu braço direito fica mais tempo no ar do que no carro ou dentro, porque do varredor, do 

servente, do vigia, do pedreiro, eu não passo por nenhum deles todo dia sem cumprimentar.  No meu 

prédio eu sou o único cara, dizem que eu sou o único que entra e sai e cumprimento eles, toda vez 

que eu entro e saio, porque eu valorizo muito as pessoas que me ajudam a carregar o barco, está 

entendendo? Então o que acontece? Eu preciso é mostrar para, não só para a família, mas para 

aqueles que vivem comigo que eu tenho respeito por eles, que eu tenho carinho por eles, eu não 

chego numa seção, que eu passo todo dia por alguma seção, eu beijo todo mundo, entende? 

 

Outro ponto importante a ser ressaltado, sob o ponto de vista de Senhor Uri, 

diz respeito à transição, é a forma como seus valores pessoais e familiares 

construíram a dinâmica da família e foram passadas a seus filhos. Os valores e 

regras implícitas de funcionamento se aprendem desde cedo, na infância. Na visão 

de Senhor Uri, relatado por ele, os filhos não reproduzem na empresa o tipo de 

relacionamento que ele tem para com os colaboradores e que esperava ver repetido 

pelos filhos, como se observa na seguinte fala: 

 

[...] aí forcei e forcei e ele me disse que o superintendente, meu filho, tinha dado ordem para ninguém 

entrar por ali, meu Deus do céu! O cara pode trabalhar com toda a estrutura da empresa, e não pode 

entrar pela porta da diretoria, aí eu só dei coice, entende? Então essas coisas me mordem, 

principalmente quando atinge o colaborador. Entendeu? E me agride, entendeu? Porque, aí forcei, 

forcei, e tiveram a maior dificuldade de soltar para mim quem foi que mandou. 

 

A educação dos filhos na família empresária é um tema relevante para haver 

possibilidades de continuidade da empresa familiar no processo de sucessão.  

Observa-se, no entanto, que fatores característicos da personalidade do fundador, 

que foram fundamentais para a construção de seus sonhos, tais como: ser 

centralizador; manter o controle em suas mãos; ter a estratégia da empresa em sua 

mente, sem compartilhar suas intenções; tomar decisões sozinho; não delegar; ter 

certezas de suas convicções; considerar suas posições como “as corretas” são 

alguns dos pontos de afastamento da família do fundador da possibilidade de 

perpetuar o legado que receberam.  
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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 e com os quais se concorda. 

Segundo os estudos de Goldberg; Wooldridge (1993), a atitude dos 

fundadores mediante os desafios da transição é, em geral, determinante para a 

sucessão de êxito. O que se sabe, por pesquisas e relatos de estudiosos do tema, é 

que 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. 

Senhor Uri, no relato abaixo, mostra como tem se conduzido no processo de 

transição: 

[...] então isso me maltratou, e agora pense o meu esforço para não mostrar que eu estou ofendido, 

quer dizer, simular, então eu queria lhe dizer uma coisa, para a questão família se alguma coisa 

possa passar para alguém que precise, a pessoa primeiro tem que ter uma coisa que eu já venho 

usando há muito tempo, tem que ter renúncia, tem que renunciar até o direito, entendeu? Nem digo a 

vaidade, mas até o direito de ser o dono da bola, o que decide, porque se não tiver renúncia não 

sobrevive ao relacionamento, porque estão sempre na contramão [...]. 

 
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. A Governança Corporativa Familiar tem sido 

o instrumento de maior êxito na organização da empresa familiar, promovendo a 

diferenciação dos subsistemas da empresa, da família e da propriedade. 

Senhor Uri atribui à implementação da Governança em sua empresa a 

possibilidade de êxito no processo da sucessão. Em sua visão: 

 

[...] e foi esse o grande feito, a grande decisão que mudou a cabeça da gente, eu posso até lhe dar o 

depoimento, até por escrito, que a Governança é o melhor caminho para uma empresa sobreviver, se 

não tiver a humildade de querer enfrentar os acertos e os erros da governança, a família se acaba 

como todas as outras, na questão de sucessão, na questão de direitos, tudo isso, então é preciso que 

a pessoa entenda que foi um grande invento, uma grande iniciativa a criação da governança, nos 

moldes, claro, e na adaptação caso a caso. Mas quem não tiver a governança e for agir pela maneira 
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do “eu acho” não vai resolver, nunca terminará bem, principalmente quando houver sucessão, 

quando o líder sair da frente, morrer ou o que for. 

 

Quanto à sucessão patrimonial, Senhor Uri relata que sempre se preocupou 

com o futuro, desde quando os filhos nasceram. 

 

Sim, então o que aconteceu, eu peguei, uma parte pequena do capital e ei em partes iguais para 

cada um dos filhos, e o restante ficou metade para mim e metade para Ana, [...] então quer dizer, eu 

fiz isso como estímulo para que eles tivessem direito a uma retirada periódica e hoje eles têm uma 

retirada muito boa que jamais eles teriam como salário até de desembargador. Então tudo isso eu fiz, 

na questão de patrimônio, todos eles hoje tem vários imóveis, sempre em igualdade. 

 

 

Porém, deixar de lado o gerenciamento de sua empresa, para o fundador, 

não é tarefa fácil. É como se a empresa fosse um filho. E é difícil confiar em outra 

pessoa para cuidar dela. Esse é um processo emocional com consequências 

racionais. 

Conforme Elstrodt (2014, p.13) se a abordagem da sucessão for 

excessivamente racional, provavelmente irá falhar. Esse processo da sucessão 

refere-se tanto ao coração quanto à cabeça. Um bom grau de motivação 

emocional é necessário para responder a pergunta: “O que eu quero fazer na 

próxima fase da minha vida?” É importante um novo projeto de vida do fundador. 

É também importante a mudança das relações familiares. 

Senhor Uri diz que a família deseja vê-lo mais descansado, afastando-se 

mais da empresa.  

 

[...] eles insistem que eu só viva viajando, mas eu não me sinto bem se eu estou com sessenta e 

tantas obrigações que eu não estou vendo ser resolvidas. 

 
 

Apesar de identificar seu filho superintendente como seu sucessor, relata: 

 

É o único que eu vejo, é o único que eu vejo, ele comete vários erros, mas ele tem mais acertos do 

que erro, entendeu?  Ele se dedica. 
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Senhor Uri, como alternativa à dificuldades que encontra com os filhos, tem 

colocado profissionais de mercado, executivos de fora para gerir a empresa em 

áreas importantes. 

 

E é isso que tem feito, que tem salvo a coisa, certo?  Mas a eles eu continuo defendendo, vivo para 

eles, tudo o que eu conquisto é para eles, eu não me preocupo de reservar para mim nada, 

entendeu?  

 

Perguntado sobre o que gostaria de fazer no futuro, como vê o futuro, 

responde: 

 

Eu ficaria só para supervisionar e passar para eles, e hoje não, eu tenho que estar aqui sete horas da 

manhã para ver o que foi feito, e o que não foi,  para eu eliminar o que já foi feito, e cobrar o que falta 

fazer, entendeu? Então essas coisas, agora, eles não tem essa sede de cumprir horário, essa sede 

de avançar, eles estão acostumados com o futuro já ganho. Estou sim, não, eu estou doido que isso 

se consume, por exemplo, esse negócio agora de fazer a empresa para transferir o próprio 

patrimônio, os imóveis, então é uma coisa que eu já vou deixar a vida deles arrumada, mais arrumada 

ainda, e aí eu posso sair e ficar só no conselho acompanhando o que se passa na parte mais alta da 

instituição, agora, o detalhe é esse, eu dependo desse compromisso deles, e principalmente do meu 

filho que é superintendente... 

 
 

Sucessão e continuidade, dois processos inseridos na passagem do bastão, a 

continuidade refere-se ao presente que precisa ser preservado no futuro. A 

sucessão, a passagem a um novo líder que o Senhor Uri ainda não percebe como 

pronto para assumir seu papel. A sucessão, no entanto, é também um processo 

movido pelo ciclo do tempo. 

Senhor Uri, vê-se entre os dois momentos que provocam reflexões e 

questionamentos típicos da Fase Última do ciclo vital. Observando e avaliando cada 

um dos filhos e a própria relação parental, desejando a saída, ao mesmo tempo em 

que não se permite sair, por não ver nos filhos a expectativa de sucessão de êxito 

correspondida. 

 

5.3 Caso Senhor José 

 

Senhor José, aos 83 anos, fundador junto com seu pai e irmã da empresa 

familiar, sempre foi o líder da família, ainda quando o pai estava presente, desde 
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que a empresa iniciou. De descendência italiana, atribui a esse fato o temperamento 

controlador e autoritário. Aprendeu o oficio com seu avô, que veio para o Brasil e 

trouxe os irmãos para serem sócios, junto com seus filhos, da primeira empresa 

criada por ele, o que acabou por proporcionar o desenvolvimento da empresa A 

história da família é uma historia de cisões e divisões societárias empresariais com 

causas e consequências de conflito entre os membros familiares. Senhor José relata 

que não havia na época um conhecimento de sucessão. Ao contrario, na medida em 

que os filhos se desenvolviam como indivíduos e no oficio, separavam-se e criavam 

o próprio negócio, concorrente com os outros familiares. 

Foi nesse ambiente que Senhor José propôs ao pai de forma impositiva que 

deixasse a sociedade dos irmãos e formasse com ele e a irmã uma nova empresa, 

da qual é o líder ainda hoje.  

Segundo Dodero (2014) o sistema familiar possui uma hierarquia e uma 

definição de papéis próprios, que nem sempre pode ser replicado na empresa. Por 

exemplo, em famílias, cuja cultura aponta o filho primogênito como o líder e sucessor 

natural da autoridade entre os irmãos, pode haver grande conflito quando na 

empresa é o irmão mais novo quem possui as habilidades do cargo e liderança. 

Repetindo o modelo vivenciado por ele com seu avô, de quem foi o primeiro neto, e 

por isso, seu companheiro desde criança, trabalhando com o avô de manhã e 

frequentando a escola a tarde, Senhor José fez de seu filho mais velho seu braço 

direito, e até hoje se senta na empresa na mesma sala, ao lado dele.  

Interessado na formação dos filhos, preocupou-se desde cedo em que eles se 

formassem, estudassem fora e fizessem estágios em outras empresas para terem 

uma competência maior. A atitude de Senhor José é corroborada por vários autores 

e estudiosos do tema. 

Blumenthal (2008) aponta que 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. 

Segundo os estudos de Davis (2004), Senhor José pode ser identificado 

como o fundador condutor. Como regente de uma orquestra, apesar de manter o 

controle em suas mãos até hoje, conferindo as finanças e de ter as decisões 
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maiores, venda e compra de ativos sob seu domínio, atraiu os filhos para o trabalho 

na empresa, realizando a sucessão patrimonial aos 70 anos de idade, com a 

consciência do movimento do ciclo de vida tanto da família empresária, quanto do 

ciclo vital da família. Em suas palavras “[...] tinha 70 anos quando fiz, ninguém fica 

para  semente”. 

A sucessão patrimonial dividindo as ações em partes iguais aos três filhos, e 

mantende Senhor José, sua esposa e sua irmã, também sócias, como usufrutuárias, 

deu-lhe a possibilidade de comprometer os filhos na empresa, proporcionando maior 

rendimento à eles, sem contudo lhe tirar o controle. 

Um dos maiores desafios dos fundadores é a saída de fato da empresa 

familiar. Senhor José continua presente todos os dias na empresa, vai ao chão de 

fabrica e faz questão de estar presente nas grandes decisões.  

 

Em suas palavras: “Eu não saí, eu não saí, não abro mão!  

E eu falei para os meus filhos - Vocês vão ter que me aguentar até o final”.  

 

Segundo Cerveny (1994), a Fase Última é também a fase da aposentadoria, 

do rompimento da rotina vivenciada ao longo da vida, que pode representar em 

termos de tempo, tanto um maior poder de vivenciar o que até então era impedido 

pelo trabalho, como também pode representar um momento de crise. O tempo na 

Fase Última é também vivido como ociosidade e inutilidade. A dificuldade de muitos 

fundadores de desligamento da empresa está associada ao sentimento de apego à 

empresa criada e sentida como um filho. 

Embora em suas reflexões sobre sua história de vida, Senhor José apresente 

um sentimento de realização em todos os aspectos, por outro lado manifesta a 

necessidade de continuar com sua rotina de trabalho, dizendo: 

 

É, mas veja bem, eu nasci nisso, eu não sei fazer outra coisa, para eu viver e eu vivo tão bem com a 

minha mulher, mas eu gosto de ter um horário, se eu ficar o dia inteiro. [...] Então é neste sentido, 

então eu gosto de trabalhar, me faz bem. Tenho a minha sala. 

 

O processo de sucessão, a Passagem do Bastão, portanto, é vivenciado 

como transição e do ponto de vista de Senhor José, não poderia ser diferente. O 

processo sucessório é complexo e envolve tanto o sentido de continuidade realizado 

por intermédio dos filhos, e também dos netos, que já estão trabalhando na 
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empresa, como experienciam o sentimento de ruptura, de sucessão, a dificuldade da 

saída da empresa, percebidos como perda. 

 

5.4 Caso Dona Eulália 

 

Dona Eulália é fundadora junto com seu marido, já falecido, de uma empresa 

familiar. Como relata em sua história de vida, iniciou a empresa familiar  “do zero” 

(sic) e construiu em sua trajetória uma empresa familiar que é uma das líderes do 

mercado em que atua. 

Hoje se encontra com 78 anos, e vive um processo de sucessão na empresa 

familiar que do seu ponto de vista foi muito rápido. 

 

Foi muito, muito, foi demais, sabe, trancando a gente de ir para lá, tudo isso daí foi muito demais, 

essa mudança da sede da empresa para outra cidade, tudo isso aí foi muito demais, por exemplo. 

 

Embora o processo de Governança Corporativa tenha iniciado há 7 anos, sob 

sua perspectiva foi muito rápido e a  coloca em angústia e conflito pessoal. Assim 

como também a coloca em realização e alegria pelo sucesso da empresa. “Eu fico 

numa gangorra, porque também tem muita coisa boa.” 

Dona Eulália vivencia um sentimento típico de processos de sucessão em 

empresas familiares em que se sobrepõe a fase da “Passagem do Bastão” descrita 

por Gersick et al. (1997),  e a Fase Última do Ciclo Vital da Família descrita por 

Cerveny (1994). 

A Passagem do Bastão na empresa familiar significa para o fundador a saída 

do centro de poder e decisão da gestão da empresa, a mudança de liderança de 

uma geração para outra. Sucessão e continuidade. Já, a Fase Última do Ciclo Vital 

Familiar, por sua vez, suscita reflexões de significado de sua trajetória de vida, o que 

foi construído, e traz o significado de ruptura e também de continuidade por meio 

dos filhos e netos. 

Dona Eulália demonstra em seu relato o quanto as mudanças causadas na 

empresa pelo processo sucessório a afeta. 

 

Tudo que a gente lutou, porque não foi fácil, eles não sabem como foi, mas foi muita luta para chegar 

até aqui. E agora a que ponto nós chegamos, que você é dono e não é. (sic) 
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A perda do poder, do “ser dono”, característica dos fundadores, que 

experimentaram o controle da empresa ao longo da vida, somado à mudança de 

papel, deixando de ser o presidente da empresa, para assumir um papel distanciado 

da gestão, no Conselho de Administração, de um lado mostra-se como uma das 

facetas deste processo. De outro lado, reforçam a percepção de Cerveny (1994) 

sobre as características da Fase Última. 

 

É, e agora está assim, então eu estava pensando aqui na praia que eu estou aqui já desde, eu vim 

sexta-feira à noite, sábado, ontem, mas ontem também saí, mas até o meio dia eu estava sozinha. E 

então eu vou repensar muito, muito mesmo.  Eu, me parece assim que eu até quero largar, sabe, que 

eu não estou mais assim para pegar, e deixar os filhos sozinho mesmo, não sei, uma hora eu penso 

isso, outra hora eu tenho medo, então não sei o que eu tenho que fazer, tenho que me preparar 

muito, muito para isso. 

 

Segundo Cerveny (1994), a Fase Última daria sentido a todo o ciclo de vida, e 

é nesse momento em que se olha para trás pode trazer sentimentos ambíguos, de 

alegria e tristeza, porque não há mais tempo para reparações e mudanças.  

Ainda segundo Cerveny, a transição para a Fase Última é marcada por 

mudanças importantes que podem ser analisadas segundo dois aspectos: ruptura e 

continuidade. As mudanças provocadas pela implementação da Governança 

Corporativa, em especial no que diz respeito à separação de papéis e da 

diferenciação entre os subsistemas da propriedade, da família e da gestão, são 

percebidas por Dona Eulália como fatos que a afetam pessoalmente, como ela diz: 

 

Eu me sinto muito desanimada, muito desgastada, mesmo. Olha, essa noite mesmo, eu mal dormi. E 

assim tem sido, por que é muita coisa. É muita coisa que eu vejo e não posso fazer nada. Agora 

mesmo, ontem, vieram-me dizer que é para tirar tudo que é da família de dentro da empresa. Então 

parece que tudo que a gente construiu eles estão devolvendo, entende? 

 

A característica da empresa familiar em seu início, de ter os subsistemas que 

a compõe fusionados e os relacionamentos familiares emaranhados, traz para o 

fundador, na transição do processo de sucessão, o mais importante desafio, o 

desligamento da empresa, de sua função de trabalho e a compreensão nem sempre 

fácil de um novo papel, como membro familiar e acionista. 
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No primeiro ponto, o tempo pautado pela rotina do trabalho diário na gestão e 

comando da empresa é totalmente alterado pela mudança das atividades funcionais. 

Dona Eulália saiu da presidência da empresa para a posição de Presidente do 

Conselho de Administração. Não obstante sua consciência de seu papel dentro do 

Conselho de Administração, sua percepção e sentimento é descrito por ela de forma 

antagônica ao papel que formalmente desempenha. 

 

Se eu vou numa reunião de Conselho de Administração que eu não falo: -O que tem, Dona Eulália?  

Como é que eles me disseram essa ultima vez? – Ah! a Dona Eulália não está falando nada.  E eu 

disse - Não, não tenho nada para falar!  E foi aonde o Dr. Fortunato falou: - Dona Eulália não tem 

nenhum assunto? E eu disse: - Não, não tenho nada, hoje não tenho nada, está tudo bem!  Só falei 

assim, mas eles perceberam, né? 

 

Qual é o papel dele? (do Conselho) Porque nós vamos lá? Nós não queremos saber se falta 

empregado ou não falta, a gente vem para números, e é isso que os meus filhos reclamam porque é 

muita coisinha pequena e pouca esperança, porque você vê, a gente, os meus filhos sempre dizem 

isso para mim: - Mãe, nós não precisamos saber se quebrou o caminhão ou não quebrou, se teve 

empregado ou não teve, nós temos que saber de números, e é isso que nós precisamos saber!  

 

Outro ponto importante no relato de Dona Eulália é a dedicação ao trabalho 

que pautou toda sua vida, dizendo que não desfrutava de sábado, de domingo e 

nem de feriado. 

 

Eu trabalhava o domingo inteiro, não tinha domingo nem sábado, deixava os dois pequenos ainda ,e 

saía para o trabalho e era aquela loucura! 

 

Em relação à essa característica típica de fundadores,  Amat (2004) menciona 

que o esforço de dedicação que a empresa requer do fundador pressupõe pouco 

tempo de atenção e dedicação à família, o que muitas vezes leva os filhos à disputa 

de atenção dos pais, rivalidades e ciúmes entre eles, e em nossa observação, 

também em consequente desinteresse pela continuidade da empresa. Tais pontos 

aqui levantados se constituem em problemas no processo de sucessão. 

Para Dona Eulália, o desinteresse dos filhos pela condução da empresa é um 

fato real de impacto no processo de sucessão. Em alguns momentos, ela 

compreende como escolhas de “aproveitar a vida”, e em outros lhe causa indignação 

“quem vai pegar? “Não tem quem pegue, não tem”. 
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É comum em empresas familiares o trabalho dos filhos desde muito cedo, 

como se deu no caso de Dona Eulália, o que nem sempre garante a sucessão e 

continuidade da empresa familiar. De acordo com Dodero (2014) quando os pais tem 

a característica de autoritarismo, que é próprio de muitos fundadores, os filhos 

tendem a se tornarem inseguros sem saber tomar decisões sozinhos, e ao longo do 

tempo se revelam sem a liderança que um sucessor necessita para conduzir a 

empresa. 

Oliveira (2012, p.245), complementa o entendimento deste tema afirmando 

que a transmissão do legado psicológico da empresa é uma parte importante da 

educação dos filhos e que a vivência das crianças no início da empresa familiar, 

certamente, influenciarão no futuro a continuidade da empresa. 

A Governança Corporativa na empresa de Dona Eulália direcionou a 

sucessão para um executivo de mercado, resolvendo o impasse da sucessão na 

gestão, com o posicionamento da família acionista no Conselho de Administração. 

No relato de Dona Eulália, o sentimento de ambiguidade e divisão predomina, 

como ela mesma aponta:  

 

E agora é muita coisa que eu vejo errada, e eles, os profissionais que assumiram não tem a mesma 

visão, os mesmos valores. E eles são muito bons, são pessoas boas, mas o que vamos fazer? 

 

Dona Eulália mostra em seu relato seu desconforto com o fato de não 

perceber a sucessão do legado psicológico da família, os valores, crenças e 

lealdades implícitas que são compartilhadas na família empresária. 

 

No caso de empresas familiares, a lealdade aos fundadores, lealdade ao nome da família, lealdade à 

identidade familiar, permeiam suas historias e são fonte de conflito e ao mesmo tempo, contribuem 

para a preservação da família e da empresa familiar. 

 

Outro ponto importante na história de Dona Eulália é o fato de que apesar das 

medidas já realizadas no âmbito da família e da gestão, a sucessão da propriedade 

ainda não foi feita. Ela detém 98% das ações da empresa, e esse, pode-se 

considerar pela idade dos filhos, é um desestimulo à maior participação e interesse 

dos mesmos na condução da empresa familiar. 
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Mas tudo tem um preço, alguma coisa, é uma escolha e uma renúncia. Sim, eu olho para fora e é 

tudo diferente, é tudo, até na criação de um bebê, de um filho, e eu concordo com isso, eu vejo que é 

tudo, tudo diferente. Tem a tristeza, mas também tem alegria. É, e é muito importante isso também. 

Então olha, eu falei tanta coisa de ruim e nós estamos, tem mais quase qualidades do que outra 

coisa. 

 

 

Com essa afirmação Dona Eulália, de certa forma, sintetiza a complexidade 

do processo que vivencia. A escolha do novo, em favor da continuidade, a renúncia 

que a ruptura exige, e o preço que se paga, em sentimentos que, ora fazem com 

que ela olhe para o futuro e veja que fez a escolha certa, e que em outros 

momentos, a deixam em crise, em angústia, com o processo que inevitavelmente 

traz a confrontação com a finitude. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao aprofundar o conhecimento a respeito do fenômeno da “sucessão na 

empresa familiar sob o ponto de vista do fundador”, algumas inquietações 

levantadas ao iniciá-lo, começam a ser respondidas, gerando novas questões 

apontando assim, a necessidade de continuidade de pesquisas nessa área temática. 

Existe uma lacuna do conhecimento cientifico 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 de conhecimento. 

Dessa forma, entende-se que esse estudo contribui para a compreensão do 

fundador da empresa familiar no processo de sucessão, na Passagem do Bastão, 

sob seu ponto de vista, preenchendo, assim, parte da lacuna desse conhecimento. 

Ao findar esse trabalho perguntas iniciam a ser respondidas abrindo portas e 

possibilidades de maiores estudos sobre o assunto, apontando que se necessita 

despertar o interesse de pesquisadores para ampliar esse objeto de estudo. 

Como início de contribuição, algumas considerações podem ser feitas a partir 

deste estudo: 

 

- a realidade do fundador da empresa familiar, que não deseja sair das decisões 

maiores e do controle de resultados, independentemente do nível de maturidade da 

empresa, da família e da sucessão patrimonial, precisa ser levado em conta no 

planejamento sucessório; 

- o tema da sucessão é fator relevante e quanto antes for introduzido na família 

empresária, maiores as oportunidades de êxito na transição; 

- quanto mais os valores dos fundadores forem respeitados na transição, maior a 

facilidade da Passagem do Bastão; 

- a transição da Passagem do Bastão precisa considerar a permanência do 

fundador. 

- a dinâmica da família empresária precisa ser trabalhada, ser considerada com mais 

atenção, trabalhando o relacionamento do casal e dos pais e filhos; 
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- a família empresária precisa ser compreendida em suas especificidades e 

trabalhada nos relacionamentos entre seus membros familiares, considerando a 

singularidade de suas relações de afeto, poder e dinheiro, suscetível à conflitos e 

dificuldades de interação entre pais e filhos; 

- é importante o trabalho interdisciplinar na dimensão da família empresária, 

trazendo o psicólogo terapeuta das relações familiares, que pode trabalhar junto à 

família as questões de conflito, relações pai-filho, a compreensão do ciclo vital da 

família, e ainda junto ao administrador de empresas; o suporte jurídico; o 

especialista nas questões de Governança Corporativa e familiar, entre outros 

assuntos que se mostrem relevantes. 

Por outro lado, ficou evidente, nesta pesquisa, que esta oportunidade 

representou para os participantes momentos de elaboração, de olhar sua própria 

história de vida familiar e empresarial, e de como sua trajetória como fundador e o 

momento atual influenciam suas vidas. Ficou também evidenciado a vontade dos 

participantes de ajudarem outros fundadores com seus depoimentos e histórias de 

vida, sua experiência na trajetória de construção da empresa familiar e da família 

empresária. 

Cabe dizer que, como pesquisadora, não tive dificuldades em coletar as 

informações necessárias no que diz respeito ao interesse dos participantes da 

pesquisa de contribuírem para esse estudo. Ao contrário, apesar das altas posições 

que ocupam no cenário empresarial nacional, encontrei colaboração e disposição de 

todos em compartilhar suas histórias no intuito de ajudar outras famílias em 

processo de sucessão. Minhas dificuldades se concentraram na revisão bibliográfica, 

pois não encontrei maiores subsídios teóricos que corroborassem a visão dos 

fundadores no processo de sucessão empresarial e a importância da dinâmica da 

família empresaria como um tipo de família singular, que apresenta características 

especifica e que, parece ainda não ter despertado a atenção devida dos psicólogos 

especialistas, e talvez em função disto, tem sido negligenciadas em pesquisas e 

trabalhos acadêmicos. 
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APÊNDICE A 

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

PERGUNTA GERADORA: 

 

Qual o ponto de vista do Senhor/Senhora a respeito do processo de sucessão de 

sua empresa familiar, da qual é fundador? 

 

- Como foi o início de sua trajetória empresarial, como tudo começou? 

- Como iniciou o processo de sucessão? De quem partiu a ideia da sucessão? 

- Como Senhor/Senhora  vê a participação dos filhos no processo de 

sucessão? 

- Quais os pontos que lhe incomodam   nesse processo de sucessão?  

-  Quais os pontos que lhe dão satisfação no processo de sucessão? 

- Que posição o Senhor/Senhora ocupa hoje na empresa e na família?  

- Olhando para trás, como o Senhor/Senhora sente-se  em relação à sua 

trajetória empresarial e familiar? 

- Olhando para o futuro, como o Senhor/Senhora vê sua participação na 

empresa e na família?  
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APÊNDICE B 

 

SUMARIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS 

 

CASO SENHOR LUÍS 

 

Sr. Luís inicia sua história relatando que começou sua vida profissional 

vendendo leite para o seu pai na pequena vila onde nasceu. Em seguida, iniciou um 

comércio de armazém onde não foi bem sucedido. Foi então, trabalhar como 

funcionário de um grande magazine da época, onde conheceu um cliente que 

impressionado com sua capacidade de venda o convidou para ser sócio de um 

negócio. Aceitou, era uma indústria de móveis, onde trabalhou muito, 16 horas por 

dia, e foi perdendo saúde, muito estressado, porque o negócio não ia bem, apesar 

de tudo. Nessa época, chegou para o sócio e disse que não tinha mais condições de 

tocar o negócio e que, portanto queria sair. Assumiu um prejuízo, mas saiu do 

negócio. 

 

Eu estou falando a verdade, “se você acha que eu devo continuar sócio, fico”, eu não posso 

administrar. Aí saí com, depois de uns dois meses eu comecei a recuperar, alimentar melhor, 

comecei a dormir, superestressado né, eu sei que o negócio, isso era mês de abril, eu saí da 

sociedade em julho, parece, fim de julho, quando foi no fim do ano de 1956, ou seja, cinco meses que 

eu toquei o negócio, aí admiti mais dois sócios com dinheiro dois meses depois, eu sei que a 

empresa terminou o balanço em 31 de dezembro do mesmo ano, em cinco meses eu tinha 

recuperado o prejuízo que eu perdi lá na indústria. Então eu sempre falo “há mal que vem para bem”, 

a indústria ao iniciar fabricando foi um péssimo negócio foi um negócio que me tirou saúde, um 

estresse violento, mas gerou um negócio gigantesco. 

 
 

Sr. Luís conta que levou a família no local, os netos e contou essa história, 

para verem onde era o armazém, a indústria... 

 

Eu contei essa historia mais ampliada lá no local, levei a família, os filhos, fomos lá no local e não 

tinha mais a indústria, ele já morreu, o ex-sócio, mas está o prédio lá, e contei a história lá de frente 

para os netos, mostrei os negócios que eu tinha lá, a loja, onde foi o bar, onde foi o armazém, todo 

mundo junto, eu fiquei até rouco de falar, fiquei falando umas duas horas sobre os negócios. Então foi 

um negócio que teve um início dramático, mas depois o negócio foi se desenvolvendo e agigantou, 
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quer dizer, de uma origem, eu acho que poucas pessoas passaram na vida o que eu passei, poucas. 

Mas aí então continuando, o negócio foi desenvolvendo e depois veio o casamento em 58. 

 

Antes do casamento Senhor Luís já estava com a empresa, com mais dois 

sócios, um com 40% e outro com 10% e tinham 3 lojas. Antes de casar acertou com 

os sócios e saiu do negócio, ficou apenas com a filial e eles ficaram com o nome da 

empresa. O negócio foi crescendo, e Sr. Luís soube que a empresa que ficou para 

os outros sócios não ia bem, e a dele estava crescendo. Propôs aos antigos sócios 

uma fusão, em 1959, adquiriu novamente o controle acionário e o nome da empresa. 

Em um ano, passaram de 5 para 10 lojas, com o tempo, acabou comprando a parte 

dos sócios e ficando sozinho. Nessa época, voltou a ficar com estresse, insônia, 

passando mal de novo, com vontade de sair do negócio. 

. 

[...] eu sei que a minha vontade era sair do negócio porque eu estava arrebentado, naquela altura eu 

tinha perdido dinheiro, perdido saúde de novo com o negócio, e já tinha, inclusive, a minha segunda 

filha. Aí graças a Deus, Deus me ajudou que nas medidas que foram tomadas, enxugar a empresa, 

depois de uns seis meses a empresa começou a dar lucro de novo. 

 

Com a experiência marcante dos problemas de saúde, Sr. Luís começou a 

delegar poderes e a empresa foi crescendo. Quando os filhos já estavam todos já na 

faculdade e trabalhando no negócio, Sr. Luís relata que começou a pôr em prática a 

idéia de lhes passar cotas. A princípio passou 5% para cada um. 

Antes do casamento dos filhos, Sr. Luís determinou a doação de 10% para 

cada um, sendo que também começaram a receber dividendos. Logo depois do 

casamento, os filhos começaram a construir suas casas, segundo Sr. Luís, 

certamente pensando, que ele os ajudaria a pagá-las. Sr. Luís relata que lhes 

mostrou que estavam enganados quanto aos custos de uma construção, mas deixou 

que errassem para aprender. 

 

[...] segurei um pouco porque eles têm que ver que eles estão errados, eles não podiam abraçar um 

projeto desse tamanho, aí quando vi que não dava eu fiz um rateio, o meu filho sempre levou 

vantagem porque pegava dinheiro com boi, aquela coisa toda e pegaram o rateio, já fiz rateio 

inclusive pensando no mobiliário, “vou fazer um rateio na empresa para vocês terminar a casa de 

vocês e mobiliar. Vocês lembram de eu falar que ia ficar em x?”, eles “É, o senhor tinha razão”, ficou 

mais do dobro que o projeto, orçamento deles, e com isso, com essa evolução eu fui então pensando, 

veio a ideia também de holding, e eu afastei um pouco do negócio e para não me desentender com o 
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meu filho, porque jovem as vezes tem aquela, aqueles arranques que só jovem, quer dizer, eu tive, 

mas muito menos porque toda vida eu fui muito ponderado, e principalmente meu pai, nunca discutia 

com o meu pai, não que eu não entendia de negócio, aí eu passei a vir ficar mais aqui no escritório da 

filial que tinha montado  para a minha mulher, e também continuava estressado, muito cansado, 

aquela coisa toda, aí vou passar o escritório lá para a filial para poder aliviar um pouco a cabeça, o 

cérebro.  

 

Mas aí com a evolução de negócio, chegaram a conclusão que eu teria que, realmente dar mais 

condição de vida para eles, melhorar a renda deles, passei a dar a retirada deles, passei a dar 

dividendo anualmente para eles terem condição de ir tocar os filhos, já vem escola de filho, é carro, 

carro para o marido, carro para a mulher. Então me ocorreu de aumentar, fazer doação de 25%, aliás, 

primeiro passei para 15, ou 12,5 e o imposto de renda chegou até a me multar, não, primeiro eu 

passei de 5% e depois chegou para 10, 5% o imposto de renda me pegou, eu tive que pagar, aí os 

10% eu paguei em doação, aí queria passar para 25% cada um, eu ficava com 25 e cada um com 25, 

para melhorar os dividendos, o rateio deles. Aí é que veio a ideia de criar holding, conselho, conselho 

administrativo da empresa, conselho administrativo da holding, e criei o conselho em família. Então 

ao passar para 25% para eles, melhorou demais o horizonte deles porque eles passaram a participar 

anualmente dos dividendos da empresa, e acho, cheguei à conclusão que com a idade, aquela coisa 

toda, cheguei a conclusão que o melhor realmente é fazer isso agora... 

 

Sr. Luís diz que sempre procurou fazer com que os filhos pensem em primeiro 

lugar na empresa. “Não, primeiro vocês têm que pensar na empresa, não é em 

vocês não, primeiro a empresa”. 

E expõe o pensamento que o motivou a fazer a sucessão muito cedo, em um 

tempo em que poucos empresários se preocupavam com o tema, e as vantagens 

que ele vê nesse processo: 

 

[...] mas eu acho que em síntese eu acho que todo pai, e toda mãe deve fazer esse processo em 

vida, primeiro porque não é justo você ter o pai que tem um nível de vida e deixa o filho no nível de 

vida inferior, às vezes algum filho revolta-se contra isso, no fundo a gente tem filho que deseja a 

morte do pai para poder herdar. Então eu acho que feliz é a família que faz isso para ter uma 

convivência de família com um bom nível, isso gera um respeito mutuo, principalmente dos filhos, dos 

netos, então hoje eu já fiz alguns amigos fazerem isso. 

É, você procura ajudar o filho em vida, não deixe o seu filho morar mal, não ter o carro que às vezes 

gostaria de ter, e eles sabem que eles poderiam ter, se você fizesse essa distribuição em vida porque 

no fim vai ser dos filhos, na falta da gente os filhos, eu até brinco “tem viúva que descobre” 

principalmente viúva de fazendeiro, descobre que é rica quando o marido morre porque ela vai 

vender a fazenda.  
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Então, tantas vezes alguns filhos que não tem nível cultural razoável, quer dizer, mas a maioria sabe 

que o pai tem e ele não tem, tem, mas o pai segura, dá pouco, passa pouco a ele. E cria-se muito 

atrito entre pai e filho, em muitas empresas também não tem condições de permanecer no mercado 

porque o filho não participa, porque o filho não foi treinado pelo pai para aquele negócio, para ele 

descobrir como aquele negócio funciona, então a maioria, eu conheço muitas empresas no Brasil 

inteiro que não deu certo, o pai morreu, a família tomou conta e a família não estava apta a gerir o 

negócio... 

 

O próximo passo foi fazer a estruturação da Governança Corporativa e 

familiar, como Sr. Luís relata: 

 

Eu estava presidindo o Conselho de Administração, os dois Conselhos, presidi o Conselho da 

empresa, nós tínhamos três diretores de fora que é muito bom, o outro saiu, foi convidado para ser 

presidente de uma empresa no interior de São Paulo, eu estou só, hoje eu estou presidindo só a 

holding do negócio. 

Eu continuo presidindo, e espero presidir enquanto eu puder, hoje a holding de participação onde 

está todos os imóveis da empresa. 

É, e a empresa está dentro da holding, todos os negócios da empresa, tudo aquilo que ela participa, 

empreendimentos, tudo está nessa holding da empresa, mas o presidente é o meu filho, secretário, 

as minhas filhas fazem parte do conselho também, e continuo administrando balancete da empresa, 

balancete fim de mês vem para as minhas mãos, e é uma briga constante porque ano passado, por 

exemplo, não esteve bem, lucro muito pequeno, mas este ano vai bem, vem de cima da diretoria, hoje 

a empresa está com dez diretores, dez com o meu filho, o meu genro também é diretor, oito diretores 

extra família. Oito diretores convidados. 

 
 

Sr. Luís relata que está satisfeito com o processo que liderou e participa ainda 

de sucessão. Sabe que o filho está em aprendizado e que seu afastamento 

gradativo faz parte do processo e é necessário, conforme relata: 

 

Bom, o meu filho tornou-se um grande empresário, muito competente, tem feito, todo mundo, errar é 

humano infelizmente, tem coisa que não pode fazer e, às vezes, teima e faz, tem coisa que eu falei 

“não faça” e fez. 

 

[...] eu fui me afastando do dia-a-dia, acho que de dois anos para cá, aliás, mais, é, de dois anos para 

cá eu passei a participar menos de reunião e deixando ele presidir sozinho, decidindo sozinho, as 

vezes ele me consulta antes, se pode fazer, se pode tomar o caminho, principalmente em expansão, 

até hoje para abrir uma loja tem que me consultar, tem que me perguntar, nós fizemos um negócio 

grande que foi comprar, nós compramos duas empresas...mas foi uma opção que eu não faria...mas 

acho que no fundo ele fala “meu pai tinha razão. 
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Sr. Luís termina dizendo-se muito realizado com toda a sua trajetória de vida 

e que percebe que todo esforço e sacrifício valeram a pena: 

 

Então com todo o sacrifício que eu tive na minha vida, vindo de origem muito humilde, muito simples, 

pobre, e conseguir o que eu consegui, tenho três filhos maravilhosos, são três filhos que são ótimas 

mães e ótimo pai, o meu filho chega a ser um pai que eu não fui para ele, que o meu pai não foi para 

mim porque eu nasci em época diferente, modelo de criar filho diferente, já a evolução, os meus filhos 

já pegaram evolução diferente, com mais insistência, mais atenção, então com todos esses altos e 

baixos que eu tive na minha vida, eu acho que Deus me deu um poder fantástico, um poder que me 

tornou um grande vencedor que eu consegui conquistar muita coisa que eu jamais sonhei, no início, 

eu não te falei, no início eu pensava em ter uma vida melhor, melhorar a minha vida, ter uma vida 

diferente do que eu fui até a minha mocidade, eu sonhava ter três lojas, chegou um ponto, quando eu 

abri a empresa sozinho e aquela coisa toda, três lojas já está ótimo, quando eu fiquei sozinho de 

novo, quando eu comprei a parte do sócio que eu fiquei com 98% e a minha mulher com 2% eu fiquei 

com eu tinha seis lojas, e eu falei “está ótimo”, eu sou um homem realizado, um homem que 

conseguiu um patrimônio muito bom, e com os filhos tudo encaminhado, fazendo faculdade, já posso 

parar, não parei porque vem um diretor, um gerente e me diz: vamos crescer, vamos abrir loja, o 

senhor é um homem de sorte, tudo o que o senhor abre se desenvolve, vamos desenvolver, vamos 

crescer mais, vamos abrir lojas, não vamos deixar o concorrente crescer sozinho”, então aquilo foi 

uma bola de neve e foi desenvolvendo e etc., essa coisa toda. Mas eu acho, eu afirmo a você que eu 

me sinto realizado, me sinto bem, graças a Deus, os netos todos bem encaminhados, estão 

entusiasmados, e dispostos, eles conversam o negócio e eu fico lembrando quando eu era jovem no 

começo, o meu assunto era negócio... 

 

Então, resumindo eu acho que valeu a pena todo sacrifício, toda a luta, todas as noites não dormidas 

provocadas pelo negócio, o estresse que eu adquiri, e tenho até hoje, é só ficar, por exemplo, com 

muita carga, por exemplo, resultado do ano passado, chega final do ano eu não passei bem porque o 

negócio não era bom, um negócio grande que hoje nós estamos com 180 lojas, tem seis mil 

colaboradores, são dez diretores, que deve aumentar, é conselho, quer dizer, é um negócio, se 

tornou um negócio gigante que era pequenininho, o meu primeiro negócio eu tinha, quando eu 

comprei, o primeiro negócio que foi o armazém, eu comprei com dinheiro emprestado na época, que 

eu era vendedor de um magazine, não tinha economia, eu peguei com um amigo do meu pai vinte mil 

cruzeiros naquela época e o filho dele entrou de sócio comigo, ele entrou com vinte e eu com vinte, 

então eu tinha um empregado que me auxiliava, eu trabalhava que nem um gigante, fazia tudo 

sozinho, praticamente sozinho e o empregado ficava, criava um caixinha, eu ia almoçar, e deixava o 

empregado e dava uns trocados para ele, ele abriu um caixa, meu caixa não, mas ele tinha um caixa 

para vender e receber durante o almoço, eu almoçava em meia hora e voltava para o negócio, e 

fechava, abria e fechava o negócio sozinho, e aqui depois de 1956 que eu abri a empresa eu tinha 

três colaboradores... 
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É, comprava, vendia, entregava, tinha um contador que fazia a minha escrita, então esses dias eu 

brinquei numa reunião de diretoria, hoje a empresa tem dez diretores, ela começou com três 

funcionários, três colaboradores, que ganhavam salário mínimo. 

 

Senhor Luís termina bastante satisfeito por ter contado sua história e ter 

percebido ao contar, a satisfação de estar no que considera o caminho certo e 

benéfico para toda a família. 

 

CASO SENHOR URI 

 

Senhor Uri inicia dizendo que fica se questionando sobre como Deus foi 

generoso com ele, e indaga a si mesmo: 

 

Por quê? Primeiro que eu nem sonhava, toda pessoa tem uma ambição de chegar a alguma coisa, eu 

nunca sonhei porque eu sabia que não tinha condição de chegar lá, meu pai motorista, minha mãe 

servente. 

 

Depois de ter passado por alguns empregos, onde foi servente, lavava 

sanitários, passou a auxiliar de secretaria. Quando foi admitido em um emprego de 

secretaria, prestava atenção em tudo, queria aprender tudo e chegou num ponto em 

que dominava mais que o dono. Ganhou liderança no negócio e era procurado pelos 

clientes mais que o dono da empresa.  

Então, saiu para abrir seu próprio negócio, concorrente, com tudo que havia 

aprendido e levou metade da clientela, porque tinha comprometimento e as pessoas 

o respeitavam. Isso aconteceu em 1960. Casou-se com D. Ana no mesmo ano, e 

trabalharam juntos no negócio dividindo todas as tarefas, sendo que Sr. Uri sempre 

tomou as decisões e assumiu o comando geral da empresa. Depois de 5 anos num 

local alugado, conseguiu comprar um terreno e em dois anos construiu a primeira 

sede própria da empresa. Deste momento em diante, sempre crescendo de forma 

orgânica, ou seja, sem dívidas, a empresa expandiu para outros estados e depois 

internacionalizou e hoje tem parcerias em 17 países.   

Sr. Uri relata o que entende ter sido a razão de seu sucesso: 

 
E aí Deus foi demais, aí começamos a andar, e aí eu assumi um compromisso de qualidade, eu não 

quis tamanho, aí começamos a desenvolver o trabalho prestigiando colaboradores, procurando o que 
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tinha de qualidade para a gente apresentar, aí em sequencia a isso nós começamos a pensar numa 

exigência caríssima de qualidade de trabalho.  

 

Senhor Uri relata as histórias de seu sucesso, até chegar à empresa de hoje, 

e em seguida aborda a questão da família e da sucessão.  

 
Bom, aí entra o problema de gestão, a família. O primeiro a chegar aqui foi o meu filho mais velho, 

com uma dedicação impressionante, e com uma humildade aceitando críticas, aceitando reclamação, 

ele hoje está como superintendente, mas ele ouve a gente, às vezes ele faz uma porção de besteiras, 

mas a gente chega e ele reconhece. 

 

Aí chega a minha filha mais velha, é um problema sério porque ela diz que não quer se afastar da 

carreira dela, mas quer o resultado. O marido dela trabalha com ela e em virtude dos dois serem da 

mesma área, eu designei os dois para dirigir essa área da empresa que eu não tenho trânsito, aí de 

vez em quando a gente tem problema porque eles ficam só mandando e não vão conferir in loco, e eu 

vou para os locais. Então, ela e o marido eu tenho que estar constantemente dentro do problema, ela 

e o marido já tiveram choques homéricos com um dos meus filhos, quando um dia ele fez uma carta 

dizendo para ele que se ele fosse o dono daqui que mandava ele embora, aí pronto, quem dorme na 

cama com ele é ela, aí o ódio foi bárbaro, mas depois foram se aproximando e reataram. 

 

Aí chega meu outro filho, entrou, não quer nada com estudo, é limitado, se apressou no casamento, e 

a mulher, ela não fazia nada, não queria nada, tentei colocar ela no trabalho aqui dentro, sem ir para 

lá, ela começou a criar problema com os melhores colaboradores de lá para mandar embora, aí eu 

tive que a tirar, não faz nada, não trabalha, com carro em casa e chama o marido para sair do 

trabalho para ir buscar a filha na escola. 

 

 

[...] Aí finalmente chega minha filha mais nova, que resolveu, como você deve saber não se achou, 

não se encontrou ainda, resultado, fez medicina, abandonou, fez direito, depois fez dois anos de pós-

graduação, chega agora e resolve fazer arquitetura, para ser empregada de quem em arquitetura? 

Até hoje não quis mais nada... 

 

Senhor Uri reconhece que por todos esses problemas, a sucessão é um 

problema, como ele diz:  

 

[...] e voltando ao problema de sucessão, eu continuo chegando aqui sete horas, e saindo nove, dez 

da noite, com 78 anos. E meus filhos chegam às 9, saem às 5, 6 da tarde, o que é superintendente 

ainda fica um pouquinho, a minha filha sempre está atrasada em tudo, entendeu, e meu outro filho, é 

o que eu lhe disse, que ele está no trabalho e cinco horas a mulher chama para ele ir buscar o filho 

na escola, ela estando com o carro em casa. 
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Senhor  Uri continua relatando seus sentimentos em relação à situação 

familiar: 

 

Eu lhe confesso que em alguns, primeiro, a filha mais nova para mim é uma grande frustração porque 

é a mais inteligente, a mais viva, a mais cricri da família, se pós-graduou, na área financeira é 

excelente, era a pessoa que eu visava para dirigir a área financeira da instituição e fez aquilo que 

você já sabe, não quis nada porque não se encontrou, não achou ainda o que ela quer, puxa, agora, 

se não tivesse, eu cheguei a dizer isso no dia que ela disse a macaca aqui, eu disse: se não tivesse 

na conta bancária todo mês, ela estaria sem encontrar o caminho dela? Encontrava, mas não falta 

nada, está todo mês o dinheiro dela no banco, semestralmente tem o repasse dos lucros societários, 

entendeu? No fim do ano o balanço tem, entendeu, não vai sentir falta, está entendendo? Agora, 

gosta do melhor restaurante, gosta de viajar, tudo isso, então a conversa para mim não me satisfaz, 

não me agrada, então eu me calo para não ser mais ruim do que pareço ser porque eu sou exigente, 

entendeu? Como eu me policio para não faltar a eles em nada, tanto é que eu moro num prédio que a 

elite rica mora, mas todos eles têm os filhos, mas os bens estão em nome do pai. 

 

Sr. Uri reconhece que fez a sucessão patrimonial desde muito cedo, diferente 

dos empresários que conhece e com quem se relaciona.  

 

O meu caso, eu quando comecei a poder comprar um imóvel, o primeiro imóvel eu botei no nome do 

mais velho, quando ganhei mais, botei o segundo para meu segundo filho, quando cheguei na mais 

nova,  voltei para a mais velha, outro prédio, outro e outro, então criei um patrimônio que garante a 

independência deles, garante a sobrevivência deles se tudo faltar, certo? 

E o que acontece? Eu faço esse esforço, mas me frustra ver uma filha fora, me frustra ver a mulher 

do meu filho não fazer nada na vida, entendeu? Então essas coisas me frustram, as minhas noras, 

que era para ser balconista de loja, hoje só vive em boutique, outra, qualquer viagem que faz que isso 

me maltrata muito, tem colunista social que para qualquer lugar aonde ela vai, ela manda recado para 

a colunista para a colunista botar na nota. Isso eu sei que cria um, um ódio, uma inveja, e distante da 

sociedade, que mostra esnobação.  

 

Então essas coisas aí me maltratam, mas eu engulo sapo seco porque eu não quero dividir, não 

quero dividir a família. Então o fato é esse. Agora, continuo insistindo para que eles se integrem, quer 

dizer, eu hoje tenho uma luta para valorizar os meus assessores, meus diretores que são referência, 

eu tenho os diretores aqui que eu acho que qualquer empresa queria eles,  

 

Então, mas isso aí eu precisava ter os meus dentro, certo? E é isso que tenho feito, que tem salvo a 

coisa, certo, mas a eles eu continuo defendendo, vivo para eles, tudo o que eu conquisto é para eles, 

eu não me preocupo de reservar para mim. 
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Então eu estou fazendo isso, eu estou começando a fazer uma mensagem que eu vou deixar lacrada 

dentro de um cofre para quando eu for embora, que não pode me atingir, eu vou deixar mensagem 

para cada um, o que ele faz de bem, o que faz de errado na condução da vida deles. O meu filho que 

é superintendente, que é para mim o melhor filho de todos, eu tenho esse comprometimento 

reservado, mas é o filho, agora, me frustra, ele já teve mais carro na vida do que eu em 78 anos, ele 

há pouco mais de um ano comprou um carro, com seis meses comprou outro, chega agora vendeu 

um e já comprou outro, e tudo carro que causa inveja, carro que causa mal estar na sociedade, 

porque a inveja vem logo pelo tipo do carro. 

 

Senhor Uri reconhece que os valores que os filhos praticam não são os que o 

guiaram na construção da empresa familiar, e que gostaria que perpetuassem. Ao 

falar de sua esposa, percebe que não tem dela o apoio que gostaria em relação aos 

filhos. 

 

Com referência à minha vida com a Ana, a gente tem problema de quando em vez, que Ana é 

duplamente mãe, pode ter o erro que for, quando nós vamos sentar para conversar:  “Uri, mas não é 

bem assim”, mas se está errado, está errado, se está certo, está certo.? Então você vê o seguinte, eu 

hoje vivo somente para o trabalho, para a empresa, deixa eu lhe mostrar como continua sendo a 

minha vida, este é o meu dia, obrigações. Está entendendo? Para cada um para eu cobrar, então 

esse é o meu dia a dia. Tudo que eu tenho que fazer amanhã, e o que eu consigo resolver eu já 

elimino e o que eu não consigo eu passo para um novo dia. 

 

Ao voltar a falar dos valores e de como é sua atitude com os colaboradores, 

Senhor Uri revela o sentimento que tem: 

 

Você veja bem, hoje eu estou mandando muito menos porque meu filho assumiu a superintendência,  

e ele está resolvendo a maior parte das decisões e só chega para mim aquilo que ele não pode 

resolver, certo? Mas mesmo ele resolvendo o que é da competência dele, eu não deixo de olhar, e 

quando olho que está errado, por exemplo, eu tenho atitudes desse tipo, se você me vê entrando 

aqui, meu braço direito fica mais tempo no ar do que no carro ou dentro, porque do varredor, do 

servente, do vigia, do pedreiro, eu não passo por nenhum deles todo dia sem cumprimentar, no meu 

prédio eu sou o único cara, dizem que eu sou o único que entra e sai e cumprimento eles, toda vez 

que eu entro e saio, porque eu valorizo muito as pessoas que me ajudam a carregar o barco, está 

entendendo? Então o que acontece? Eu preciso é mostrar para, não só para a família, mas para 

aqueles que vivem comigo que eu tenho respeito por eles, que eu tenho carinho por eles, eu não 

chego numa seção, que eu passo todo dia por alguma seção, eu beijo todo mundo, entende? 
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Senhor Uri exalta a diferença de tratamento e relacionamento dos filhos entre 

si e com os colaboradores, e diz que isso o maltrata e não consegue entender. 

Relata então seu sentimento em relação à essas situações. 

 

[...], então isso me maltratou, e agora pense o meu esforço para não mostrar que eu estou ofendido, 

quer dizer, simular, então eu queria lhe dizer uma coisa, para a questão família se alguma coisa 

possa passar para alguém que precise, a pessoa primeiro tem que ter uma coisa que eu já venho 

usando há muito tempo, tem que ter renúncia, tem que renunciar até o direito, entendeu? Nem digo a 

vaidade, mas até o direito de ser o dono da bola, o que decide, porque se não tiver renúncia não 

sobrevive ao relacionamento, porque estão sempre na contramão, nós temos a reunião dia de 

segunda-feira entre os sócios, e quando termina a reunião meio-dia aí vamos para um restaurante 

sentar, de maneira informal conversar sobre o que aconteceu, minha filha nunca foi para um almoço 

com os irmãos, nunca, não foi só em um não, nunca foi a um, e você aturar um negócio desses, 

entendeu? 

 

Com relação à questão da governança, Senhor Uri reconhece que por 

insistência de seu filho é que se iniciou o processo. 

 

Lhe digo uma coisa, isso aí eu devo a meu filho, foi quem lutou para que realizássemos isso, na 

ocasião nós inclusive estávamos contra porque entendíamos que não havia a necessidade, processo 

empírico, aí depois de muita conversa nós aceitamos e foi esse o grande feito, a grande decisão que 

mudou a cabeça da gente, eu posso até lhe dar o depoimento, até por escrito, que a governança é o 

melhor caminho para uma empresa sobreviver, se não tiver a humildade de querer enfrentar os 

acertos e os erros da governança, a família se acaba como todas as outras, na questão de sucessão, 

na questão de direitos, tudo isso, então é preciso que a pessoa entenda que foi um grande invento, 

uma grande iniciativa a criação da governança, nos moldes, claro, e na adaptação caso a caso. 

 
 

“Mas quem não tiver a governança e for agir pela maneira do “eu acho” não vai resolver, nunca 

terminará bem, principalmente quando houver sucessão, quando o líder sair da frente, morrer ou o 

que for”. 

 

Neste momento, Senhor Uri revela que identifica em seu filho 

superintendente, o seu sucessor. 

 

É o único que eu vejo, é o único que eu vejo, ele comete vários erros, mas ele tem mais acertos do 

que erro, entendeu, que ele se dedica, uma luta que eu tenho hoje é forçar ele a delegar, ele tem  

qualidade, ele tem iniciativa, ele é bom de diálogo, ele tem uma boa imagem, agora é centralizador, e 

isso prejudica a empresa. Eu não sou centralizador... Não, não, eu toda vida procurei ouvir as 
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pessoas que me cercam, principalmente aquelas que estão mais próximas, que tem controle e 

domínio da coisa, entendeu, agora, sempre valorizando as pessoas, aqui, por exemplo, ele e a mãe, 

principalmente, ele e a mãe tem uma coisa, cometeu um erro já quer mandar embora, eu digo “não, 

vamos ouvir, vamos ouvir. 

 

A decisão de tornar os filhos sócios partiu do Senhor Uri, com algumas 

ressalvas de Dona Ana que não pensava da mesma maneira. 

 

[...] Sim, então o que aconteceu, eu peguei, uma parte pequena do capital e ei em partes iguais para 

cada um dos filhos, e o restante ficou metade para mim e metade para Ana, se amanhã eu me 

desarrumasse com a Ana ela ficaria em situação melhor porque todos eles são do lado dela e são 

contra mim, não tem uma coisa que eu diga, até dinheiro dela, “meu pai, mas não é bem assim”, 

sempre tem os “não é bem assim”, então quer dizer, eu fiz isso como estímulo para que eles tivessem 

direito a uma retirada periódica e hoje eles têm uma retirada muito boa, que jamais eles teriam como 

salário até de desembargador. Então tudo isso eu fiz, na questão de patrimônio, todos eles hoje têm 

vários imóveis, sempre em igualdade de condições, e agora, tenho feito agora, aos netos, eu tenho 

feito um depósito em poupança para só poderem retirar com 21 anos, entende, então a minha 

preocupação é essa. 

 

Senhor Uri relata que desde o começo, quando foi desenvolvendo o negócio, 

sempre se preocupou com o futuro, e foi comprando e garantindo uma renda para 

todos, independente da empresa, com imóveis. 

Perguntado sobre o que gostaria de fazer e como deseja conduzir o processo 

daqui para frente, Senhor Uri diz:  

 

Ah, só o conselho e chegar aqui como visita, ir a um setor e “isso aqui não está feito”, eu chegar num 

lugar e encontrar um negócio errado e eu poder chegar aqui e dizer “fulano, está aqui”, essa é a 

minha lista, só para lhe mostrar o tipo das pequenas coisas, deixa lhe mostrar aqui, olha. 

 

E perguntado sobre o que lhe impede, diz a respeito dos filhos: 

 

[...] Não tem comprometimento, horário então, não tem de jeito nenhum, e minha filha é carta fora do 

baralho, então a minha situação é essa, eu estou precisando consumar esses fatos como a alteração 

da empresa para passar patrimônio e tudo isso, quando estiver pronto eu digo: Vamos designar um 

presidente e até logo. Esse é o meu propósito. 
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Complementa dizendo que já está numa transição gradativa, a cada viagem 

de trabalho soma 2 ou 3 dias de descanso, “Resolvo alguma coisa e descanso, 

entendeu?” 

Diz que os filhos insistem em que saia mais, mas não se sente bem porque as 

coisas não estão resolvidas e a sucessão ainda não está resolvida. 

Senhor Uri finaliza com o desabafo de que a sucessão não resolvida é um 

problema.   

 

“Então essas coisas rapaz, maltratam. Então eu fico, hoje, doido para me livrar dessas coisas, assim 

que eu me livrar, eu quero pedir o boné. Não vou esperar que me mandam embora não”.  

 

CASO SENHOR JOSÉ 

 

Senhor José inicia contando que seu avô veio da região da Alta Itália. 

Estabeleceu-se em São Paulo em 1929, quando comprou uma pequena empresa 

que estava na mão de um banco alemão por não ter ido bem. Ele arrematou a 

empresa e iniciou aí o conhecimento do ofício empresarial de toda a família.  

O avô de Sr. José era, segundo seu relato, uma pessoa muito dominadora, 

que controlava toda a família, filhos, agregados, e netos. Sr. José foi o primeiro neto 

homem de seu avô. Por este motivo cresceu muito ligado ao avô e sempre trabalhou 

junto com ele desde a adolescência. Estudava de manhã e trabalhava a tarde, até 

fazer o técnico de contabilidade. A firma pertencia ao avô, a seu pai, que era o filho 

mais velho, duas tias, e à irmã mais velha de Senhor José. 

 

É, o meu pai era sócio com o meu avô, quando o meu avô faleceu, com 68, a firma continuou, a 

minha irmã, eu tenho uma irmã que é mais velha do que eu, e ela era sócia da firma, que meu avô 

tinha posto ela como sócia também. É, a firma era o meu pai, o meu tio, duas tias minhas e minha 

irmã. Na sociedade. Dizem que italiano não protege a mulher, ele era, meu avô o contrário, ele era 

muito, e eu acho que está certo, perfeito. 

 

A firma, infelizmente, meu avô era o mais velho da família, e ele trouxe os irmãos, ele tinha cinco 

irmãos, e aí todos os irmãos seguiram trabalhando com ele, conforme ia crescendo a família eles iam 

montando suas próprias firmas, teve uma época que em São Paulo tinha 3 irmãos concorrentes entre 

si. Isso, e assim foi, infelizmente hoje eu sou o único. 
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Bom, vamos falar do meu avô e companhia, ele faleceu com 68 anos, era um italiano, lutou, 

trabalhador, ele era contra o fascismo, ele esteve na Itália, voltou duas, três vezes, quatro vezes ele 

voltou, eu não conheci minha avó, a minha avó faleceu dia, em 29, então e eu nasci em 31. A minha 

mãe, minha mãe era descendente de portugueses. 

 
 

Senhor José segue relatando que na época não existia sucessão. E assim, a 

herança do avô foi se dissipando em cisões e separações entre os filhos, e também 

com brigas entre os irmãos. 

Aos 24 anos, logo depois de se casar, exige do seu pai a saída da sociedade 

da firma com seus tios, porque a firma já não ia bem. Ele conta que disse a seu pai 

que se ele não saísse, iria trabalhar em outro lugar. 

 

[...] um mês depois que eu casei eu fiz meu pai sair da sociedade, ou ele saía ou eu ia embora. Saiu 

dos irmãos dele e das irmãs, e fizemos a nossa firma. Minha irmã também saiu com o meu pai e o 

único que não tinha nada era eu, eu era o pronto. É, eu casei e eu fiz meu pai sair da sociedade, ou 

ele saía ou eu ia embora, eu estava para ir trabalhar em Cubatão. 

 

Senhor José conta que seu pai era diabético, e logo após o início da firma, o 

pai quase já não trabalhava, fazia o serviço de banco de manhã e depois já não 

trabalhava mais. A irmã era a contadora, quem fazia toda a contabilidade e ficou 

trabalhando até os 75 anos, quando resolveu não trabalhar mais.  A esposa de Sr. 

José ajudou um pouco no começo apenas, sendo que ele se responsabilizava pela 

parte comercial, quem comprava e vendia. 

Relata que tudo o que fez foi para a família, e para os filhos. Conta que 

quando fez 70 anos, e sua irmã solteira com 75 anos, decidiram passar tudo para os 

filhos, ficando ele, a esposa e a irmã como usufrutuários. 

 

Eu fiz, passei as ações para eles, só que eu sou sócio usufrutuário, tem certas condições da 

sociedade nossa que eu não abro mão, eu quero continuar trabalhando, fiz a deles, o seguinte, eu 

quero continuar trabalhando, eu sou sócio usufrutuário, eles não podem mexer no patrimônio. Sim, eu 

sou usufruto, não pode mexer sem minha anuência, de nada. A finalidade era essa né, eu fiz tudo 

isso para que? Tinha 70 anos, e ninguém fica para semente.  

 
 

Ele, porém, faz questão de dizer que não se desligou da empresa, que vai 

todos os dias para lá e ainda controla os cheques, e participa de decisões que 

considera importantes. 
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Eu não saí, eu não saí, não abro mão, e eu falei para os meus filhos “Vocês vão ter que me aguentar 

até o final”. Tanto é que hoje eu faço a parte financeira. Eu sou homem de chão de fábrica, sempre 

fui, graças a isso eu acho que nós tivemos sucesso. E isso para mim é importante. 

 

Durante o crescimento da empresa, Sr. José chegou a ter um 

empreendimento com mais 2 sócios, sem perder o controle, e assim que possível 

comprou primeiro um e depois o outro, ficando o negócio apenas nas mãos da 

família. 

Senhor José lembra que fez questão de que seus filhos estudassem, fossem 

preparados. O mais velho segundo ele, é seu braço direito. 

 

É, mas veja bem, eu nasci nisso, eu não sei fazer outra coisa, para eu viver e eu vivo tão bem com a 

minha mulher, mas eu gosto de ter um horário, se eu ficar o dia inteiro. [...] Então é neste sentido, 

então eu gosto de trabalhar, me faz bem. Tenho a minha sala. Minha sala é conjugada com a do meu 

filho mais velho, ele sempre foi o meu companheiro. 

 

Perguntado se há um sucessor entre os filhos, Sr. José responde que não, 

que são os três. Cada um tem 33% das ações. 

 

Eu acho, realmente, meus filhos são fruto daquilo que eu fiz, todos eles hoje, graças a Deus, eles tem 

melhor cultura e educação do que eu, incentivei eles a viajarem, foram para fora, fizeram estágio, fico 

feliz disso. 

 

Senhor José termina dizendo-se realizado com o seu trabalho e com sua 

história de vida. 

 

Eu vou te dizer uma coisa, eu estou feliz já com o que eu tenho, eu não mexeria em nada, gostaria 

que, se pudesse parar o tempo eu ia aproveitar a minha mulher. 

 

CASO DONA EULALIA 

 

Dona Eulália inicia o relato da pergunta geradora da entrevista, dizendo como 

se sente em relação ao fato de ser a fundadora da empresa familiar no processo de 

sucessão e transmissão do legado empresarial que construiu. E se diz muito 

desanimada, muito desgastada. 
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Eu me sinto muito desanimada, muito desgastada, mesmo. Olha essa noite mesmo, eu mal dormi. E 

assim tem sido, o que é muita coisa. É muita coisa que eu vejo e não posso fazer nada. Agora 

mesmo, ontem, vieram me dizer que é para tirar tudo que é da família de dentro da empresa. Então 

parece que tudo que a gente construiu eles estão devolvendo, entende? Tudo que a gente lutou, 

porque não foi fácil, eles não sabem como foi, mas foi muita luta para chegar até aqui. E agora a que 

ponto nós chegamos, que você é dono e não é.  (sic) 

 

Dona Eulália iniciou o empreendimento empresarial da qual é fundadora junto 

com seu marido e diz “nós começamos do zero” (sic). Iniciaram com um comércio e 

por 10 anos administraram em conjunto o comércio até decidirem iniciar a fábrica, 

mantiveram ambos os empreendimentos por 10 anos quando então optaram por 

vender o comércio e ficar apenas com a fábrica. Administraram a fábrica em 

conjunto, dividindo as funções, ele no administrativo financeiro e ela na operação, 

por 10 anos, quando então Sr. Brandino faleceu de ataque cardíaco. 

Dona Eulália relata que depois da morte do marido, ela e os filhos que já 

estavam juntos nos negócios desde o início da adolescência, “pegaram pesado” e 

muita coisa os filhos ajudaram muito e conseguiram trazer a empresa onde está 

hoje. 

D. Eulália ainda segue dizendo sobre os filhos: “mas agora eles não querem 

mais, e tiveram muito problema de saúde, eu entendo que também querem 

aproveitar a vida”. Os filhos de D. Eulália herdaram a condição cardíaca do pai e 

ambos já precisaram fazer cirurgias cardíacas. 

O processo de Governança Corporativa e Familiar iniciou há cerca de 7 anos, 

conscientizando a família sobre a necessidade da sucessão, criando um Conselho 

Consultivo e iniciando uma preparação dos herdeiros. D. Eulália relata um 

desconforto com o processo, que no seu ponto de vista foi muito rápido. 

 

Foi muito, muito, foi demais, sabe, trancando a gente de ir para lá, tudo isso daí foi muito demais, 

essa mudança para outra cidade, tudo isso aí foi muito demais, por exemplo, (...) e depois outras 

pessoas que foram infelizes de trazer para dentro da empresa que eles não tinham o nosso perfil, 

nem o meu, nem dos meus filhos, porque eu entrava na fábrica, eu batia nas costas das funcionarias, 

eu falava com as encarregadas, eu ia nas reuniões com elas, sabe, desse jeito, apoiando, nunca, 

meu Deus, mas nunca tivemos como ano passado que foi quantos que saíram, ah não sei, 

quatrocentas pessoas parece que foram. 
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Por outro lado, Dona Eulália demonstra em alguns momentos as 

consequências de seu estado emocional de desgaste, como vemos na fala a seguir: 

 

Se eu não me engano, quatrocentas ou estou dizendo besteira? Ah eu nem sei, vamos falar que foi 

cem só, vamos falar que foi cem, porque às vezes fico tão nervosa que não gravo, vamos falar que 

fosse cem pessoas que deu o rodizio aqui né, então, mais saíram do que entraram, sabe, então isso 

aí é bastante ruim, agora me parece, e quando eu falava lá de uma pessoa que eu falava que ele não 

entendia, que não sabia, ah não, ele é bom. Então está bom, agora ele fica. 

 

Dona Eulália relata que suas considerações e pareceres não são ouvidos.  

 

Então o restante de uma caixa e meia, não foi tudo para jogar fora, aproveitaram e assim estão 

jogando fora o material há muito tempo e quando eu falo para eles, eles ficam bravos, ficam muito, 

eles não querem que eu fale. Se eu vou numa reunião de Conselho de Administração que eu não 

falo, o que tem, Dona Eulália, como é que eles me disseram essa ultima vez? “Ah a D. Eulália não 

está falando nada” e eu disse “não, não tenho nada para falar” e foi aonde o Dr. Fortunato falou. “D. 

Eulália  não tem nenhum assunto?” e eu disse “não, não tenho nada, hoje não tenho nada, está tudo 

bem”, só falei assim, mas eles perceberam, né. 

 

No entanto, Dona Eulália demonstra consciência da necessidade do processo 

de sucessão, como ela diz:  

 
[...] não podemos, nós temos que dar força porque agora quem vai pegar? Ninguém, ninguém quer. 

É, e agora está assim, então eu estava pensando aqui na praia que eu estou aqui já desde, eu vim 

sexta-feira à noite, sábado, ontem, mas ontem também saí, mas até o meio dia eu estava sozinha, 

então eu vou repensar muito, muito mesmo. Eu, me parece assim que eu até quero largar, sabe, que 

eu não estou mais assim para pegar, e deixar os filhos sozinho mesmo, não sei, uma hora eu penso 

isso, outra hora eu tenho medo, então não sei o que eu tenho que fazer, tenho que me preparar 

muito, muito para isso, por exemplo, uma das netas está se preparando, mas é  muito nova né, eu 

com a idade dela, nossa, eu mandava tudo, mas elas não foram acostumadas né. Então está 

começando só agora ali...E para quem vamos passar, para os netos cuidarem disso? Pessoas 

estranhas? Não sei.” 

 

Dona Eulália relata que o papel do Conselho de Administração ela 

compreende que é de entregar os números e os resultados da empresa, como ela 

diz: 
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Qual é o papel dele (do Conselho) porque nós vamos lá, nós não queremos saber se falta empregado 

ou não falta, a gente vem para números, e é isso que os meus filhos reclamam porque é muita 

coisinha pequena e pouca esperança, porque você vê, a gente, os meus filhos sempre dizem isso 

para mim “mãe, nós não precisamos saber se quebrou o caminhão ou não quebrou, se teve 

empregado ou não teve, nós temos que saber de números”, e é isso que nós precisamos saber, para 

que fofoquinha? Eu não estou ali para fazer fofoquinha, então vamos ter que cuidar é dos números e 

daí dando os números está tudo bem. 

 

Por outro lado, explicita seu desconforto com o novo processo de controle da 

empresa, comparando com o início do negócio, quando o controle era manual e 

estava em papel, no que ela diz serem “continhas de padeiro”. 

 

E não é, é só ir lá e saber os números, mas aqueles números, às vezes eu fico pensando, poxa se é 

alguma coisa que eu pego, esses números vão me dizer “quinhentos mil reais”, mas são quinhentos 

mil reais numa produção, é muito dinheiro né. Eu acho muito dinheiro porque a gente começou do 

nada, então, quinhentos a mais, queira ou não queira são um milhão né, porque se você tem na mão, 

você faz, se não tem, tem que pegar emprestado, um milhão né. Então você vê como que é, e eles 

não fazem essas continhas de padeiro né, e essas continhas de padeiro ainda são válidas, né. 

 

Outro ponto de desconforto para Dona Eulália é o fato de ser excluída das 

decisões da gestão, às quais anteriormente passavam pelo seu poder de decisão, o 

que não acontece mais, sendo decididas pela presidência da empresa e depois 

levadas ao Conselho de Administração.  

 

É, eles informaram que vinha os robôs depois de comprado, né, informaram da nova, a nova 

tecnologia, mas também já tinha comprado, então essas coisinhas assim sabe, aí eles levam então 

para as reuniões, mas não é a reunião de compra, então se a gente, mas agora, olha, acho que nós 

vamos deixar tudo como está e vamos levando. ... a gente pensando lá no fundo, eu me sinto muito 

como eu comecei, por exemplo, que foi tudo com mais sacrifício, mais trabalho, e talvez eu faça um 

pouco de confusão na minha cabeça, porque agora explode muito balão né, é rápido. 

 
 

Dona Eulália prossegue mostrando como era o trabalho no início, e a relação 

da família com a empresa, muito próxima, e como ela sente o distanciamento de 

hoje. 

 

A grande diferença é que no passado nós moramos na empresa, eu morava dentro da fábrica, os 

filhos moravam do lado dela, então a gente tinha contato pessoal com todos, desde manhã quando 
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nós entravamos, tinha contato com todo mundo, a gente botava furo em caixa, fazia buraco, 

carregava caminhão. Fazia tudo, né... Então é bem diferente do que está sendo. Eu trabalhava o 

domingo inteiro, não tinha domingo nem sábado, deixava os dois pequenos ainda e saía para o 

trabalho e era aquela loucura. 

 

Este distanciamento reflete-se também no sentimento de perda do 

relacionamento com funcionários antigos, do início da empresa, e os reflexos da 

mudança que atingiram o ambiente social de pertencimento da família. 

 

Sabe o que foi também, que houve um erro, foi assim muito de repente, demitir muitas pessoas 

antigas que nós tínhamos lá dentro, sabe, as encarregadas foram todas.  [...] Pessoas de vinte anos, 

vinte e dois anos, e isso aí foi na minha rua, nossa, eu quase nem mesmo podia mais ir, que estavam 

lá, me pegavam lá “D. Eulália” o que aconteceu? 

 

E de vez em quando eu ia almoçar com elas, eu tenho até foto com elas né, todas sentadas lá e eu 

junto com elas almoçando, conversando, então era isso aí que falta, esse aconchego, esse carinho, e 

que não custa nada, né.  

 

Neste ponto Dona Eulália reflete sobre os valores da família, a cultura da 

família, e percebe que as pessoas que assumiram a condução da empresa não têm 

a mesma visão especialmente dela, a fundadora. “E agora é muita coisa que eu vejo 

errada, e eles, os profissionais que assumiram não têm a mesma visão, os mesmos 

valores. E eles são muito bons, são pessoas boas, mas o que vamos fazer?” 

Dona Eulália reconhece os ganhos empresariais trazidos pela estruturação da 

Governança Corporativa e familiar, e ganha nova perspectiva ao falar das mudanças 

positivas que o processo de sucessão já gerou. 

 

Eu fico numa gangorra, porque também tem muita coisa boa. A posição da empresa no mercado é 

muito boa, boa, boa, porque olha, abriram, a pessoa que está em frente ali das vendas, ele é muito 

bom, foram trocadas várias pessoas e foi para o melhor, é maravilhoso, o que mesmo mais impactou, 

eu posso dizer para você é a produção, a visão de grandeza tudo tem, robôs, informática que está 

completa, novas máquinas, agora tem novos gestores aí, tem novas inteligências que tem várias 

inteligências ali dentro muito boas, então está, é isso aí sabe, a gente fala tudo, mas também no 

fundo, no fundo, teria eu acho, que acontecer, teria que acontecer porque senão não chegava a 

fazermos isso. De robôs, por exemplo, que não tem mão de obra, vai substituir oitenta pessoas, 

custou caro? Custou, essa é uma das dívidas né? Mas tudo tem um preço, alguma coisa, é uma 

escolha e uma renúncia. 
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Dona Eulália termina pontuando seu entendimento da profundidade das 

mudanças que tem vivido e experimentado. “Sim, eu olho para fora e é tudo 

diferente, é tudo, até na criação de um bebê, de um filho, e eu concordo com isso, 

eu vejo que é tuto, tudo diferente.” E arremata com a consciência da inevitabilidade 

das mudanças, mesmo aquelas que não são desejadas, mas que podem ocorrer, 

como a venda da empresa, por falta de sucessor familiar, e a constatação de que o 

processo é positivo. 

 

Mas infelizmente, ou felizmente, não sei, uma hora a gente tinha que terceirizar né, motivo às vezes 

de terceirizar porque tem essas pessoas, essa inteligência, para que, valorizar mais a empresa? 

Talvez a gente possa amanhã ou depois vender com muito mais valor né, só com o sistema né, o 

sistema que é pioneiro na região toda. 

 

Não, eu não penso em vender, mas meus filhos às vezes pensam, já teve uma época aí que eles 

quiseram vender e eu me tranquei. 

Tem a tristeza. Mas também tem alegria. É, e é muito importante isso também. Então olha, eu falei 

tanta coisa de ruim e nós estamos, tem mais quase qualidades do que outra coisa. 
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APÊNDICE C 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 
Ao Comité de Ética em Pesquisa da PUC-SP 
 
 
Título da tese de doutorado: “Passando o Bastão”: o processo de sucessão na 

empresa familiar sob o ponto de vista do fundador 

 

 
      Eu, Josenice Regina Blumenthal de Moraes, aluna do Curso de Pós-

Graduação em Psicologia Clínica, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 

no Núcleo de Família e Comunidade (NUFAC), venho desenvolvendo o projeto de 

Tese intitulado: “Passando o bastão: o processo de sucessão na empresa familiar 

sob o ponto de vista do fundador”, como requisito parcial para obtenção de título de 

Doutora em Psicologia Clínica na PUC/SP, sob orientação da Profa. Dra. Ceneide 

Maria de Oliveira Cerveny. 

     O presente projeto tem como objetivo: compreender a sucessão na empresa 

familiar sob o  ponto de vista do empresário sucedido. 

     Venho convidá-lo a participar desse estudo juntamente com outros quatro 

empresários fundadores de empresas familiares. 

    Serão realizadas entrevistas semiestruturadas com temas referentes ao 

trabalho, e também construídos o Genograma Familiar e a Linha do Tempo da 

história pessoal e empresarial do participante. Esses dados serão analisados 

qualitativamente, possibilitando a compreensão do processo de sucessão 

empresarial sob o ponto de vista do empresário sucedido. 

     Cabe ressaltar que os procedimentos acima descritos são de baixo risco. No 

entanto, estarei atenta para eventuais desconfortos que evidenciem a necessidade 

de intervenção e consequente encaminhamento psicológico do participante. 

    Os participantes não receberão nenhuma compensação financeira ou 

benefício direto por participarem do estudo. No entanto, benefícios podem ser 

gerados, pois os procedimentos acima referidos permitem a cada participante uma 

reflexão em torno da experiência em foco, além do estudo poder gerar benefícios 

para outras pessoas que estejam  vivenciando a mesma situação. 
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    O sigilo em torno da identidade e da privacidade dos participantes ficam 

garantidos em arquivo por esse termo pelo prazo de 5 anos. A recusa em participar 

da pesquisa não implicará em nenhum prejuízo ao participante. 

    A pesquisadora coloca-se à disposição para informar os resultados obtidos, 

que também ficarão disponíveis na Biblioteca Nadir Kfouri da PUC/SP e poderão ser 

divulgados para fins acadêmicos. O participante poderá resolver dúvidas e questões 

sobre a pesquisa também diretamente na PUC/SP na Rua Monte Alegre, 984, 

Perdizes, São Paulo, São Paulo, CEP 05014-901. 

 

CONSENTIMENTO PÓS-INFORMADO 

 

Eu,________________________________________________________________,  

 

portador do R.G._________________________declaro: 

 

- Haver compreendido os objetivos da pesquisa: “Passando o bastão: o processo de 

sucessão na empresa familiar sob o ponto de vista do fundador”, inclusive os riscos 

envolvidos; 

- Haver compreendido que posso me retirar da pesquisa a qualquer momento, sem 

qualquer consequência para minha pessoa; 

- Haver concordado com a gravação em áudio (ou vídeo) dos procedimentos; 

- Haver autorizado a divulgação e publicação dos dados obtidos para fins de ensino e 

pesquisa, com a garantia de sigilo em torno de minha identidade. 

 

 

 

 

Assinatura do participante 

 

 

Endereço:___________________________________________________________ 

 

Fone:_____________________________ 
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Pesquisador responsável: 

Josenice Regina Blumenthal de Moraes 

R.G.: 54525759-1 

Fone: (11) 23392332; (11) 981059741 

 

 

___________________________________________________________________ 

 

Assinatura da pesquisadora 

 

 

                                                          São Paulo, ___ de ___________de 2014. 

 

 

 

 

 

 

, 

 

 


