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RESUMO 

A presente dissertação tem a finalidade de efetuar um estudo da produção científica sobre o 

tema sucessão em empresas familiares, dado o grande protagonismo que as empresas familiares 

possuem no cenário brasileiro, partindo de estatísticas publicadas pelo SEBRAE. Elaborou-se 

resgate das teorias que determinam as definições de empresas familiares, possibilitando um 

levantamento dos principais autores que versam sobre esses temas, o que corroborou para 

afirmar que há uma relativa estagnação desse campo teórico, porém, analisando a evolução dos 

estudos acadêmicos no período delineado dos anos 2000 a 2018, utilizando como base os artigos 

publicados nos periódicos indexados no SPELL de estratos A-2, B-1 e B-2, percebe-se um 

pequeno desenvolvimento da produção científicos, assim como do mapeamento dos artigos foi 

possível evidenciar uma problemática conceitual nas definições de empresas familiares o que 

demonstra a desarmonia entre os autores. A pergunta a ser respondido pela presente dissertação 

é como se mostra os estudos sobre o tema sucessão em empresas familiares, tendo como 

objetivo geral o mapeamento da produção cientifica desenvolvida na área da Administração e 

como objetivos específicos a identificação dos periódicos que apresentam trabalhos a esse 

respeito, demonstrar as abordagens metodológicas assim como descrever suas tendências 

teóricas, evidenciar os autores mais citados, caracterizar a distribuição temporal desses artigos 

analisar aspectos sobre as sucessões familiares. O presente estudo se justifica pela característica 

empreendedora do brasileiro que costuma iniciar seus empreendimentos sem a realização de 

um preparo, por isso 25% das empresas familiares não sobrevivem ao segundo ano, e das que 

sobrevivem afirma-se enfrentar problemas causados pelo não planejamento da passagem de 

bastão, ou seja, da troca de comando, onde os estudos demonstram que somente 30% das 

empresas sobrevivem ao evento sucessão familiar. A abordagem metodológica utilizada na 

presente dissertação é de caráter qualitativo denominado estado da arte, classificada como 

descritiva e que permitiu eleger 3 categorias de análise a posteriori sendo elas a governança 

corporativa, os tipos de conflitos e a preferência de gênero dos sucessores. Dado a metodologia 

utilizada foi possível, também, demonstrar resultados inventarias que foram essenciais para a 

realização do estudo além de fomentar os resultados, trazendo à tona o que se evidenciou nos 

estudos dos textos. Os resultados apresentados evidenciam ser características das empresas 

familiares que atravessam ou atravessarão uma sucessão familiar o surgimento de conflitos de 

gerações e conflitos entre os herdeiros (conflitos horizontais), no tocando a questão de gênero, 

embora alguns textos narrarem os fundadores serem tendenciosos a eleger o filho homem como 

seu sucessor natural, o aumento substancial de mulheres em cargos direção demonstra que não 

há preleção nos textos avaliados a esse respeito, quebrando o paradigma da cultura patriarcal, 

ainda, as empresas familiares que utilizam a governança corporativa como ferramenta basilar 

para nortear a sucessão familiar obtém êxito na diminuição dos conflitos inerentes a essa fase e 

apresentam solução determinante para a perpetuação e longevidade dessas organizações.  

Palavras-chave: Sucessão em empresas familiares; empresas familiares; governança 

corporativa; conflitos. 

 



 
 

ABSTRACT 

The following dissertation aims to carry out a study about the scientific production on the 

succession in family businesses, given the great protagonism that those businesses have in the 

Brazilian scenario, starting from published statistics by SEBRAE. This research presents the 

theories that determine the definitions of a family business, allowing a gathering of the main 

authors who debate over these topics,  and which corroborated the idea that there is a certain 

stagnation on this theoretical field, although, analyzing the evolution of academic studies in the 

outlined period between the years of 2000 and 2018, using the extracts A-2, B-1, and B-2 from 

the published articles of indexed journals in  SPELL as a basis, it is clear that there is a small 

development of the scientific production, as well as from the mapping of the articles, it was 

possible to pinpoint a conceptual issue about the definitions of family businesses, which 

demonstrates dissension amongst the authors. The question to be answered by this dissertation 

is: ” How are the studies on the  succession in family businesses shown? ” , having as the main 

target the mapping of the scientific production that has been developed in the area of 

administration,  with focus on the Identification of journals that show the studies on this subject, 

demonstrating the methodological approaches as well as, describing their theoretical 

tendencies, highlighting the most cited authors and characterizing the temporal distribution of 

these articles to analyze the aspects about family successions. The current study is justified by 

the entrepreneurial characteristics of Brazilians, who usually start their business ventures 

without proper planning and preparation, since 25% of family businesses do not survive the 

second year, and those who survive claim to face problems caused by the non-planning of the 

“passage of the baton”, that is, the leadership change, when, according to the studies show, only 

30% of these companies survive the family succession. The methodological approach used in 

this dissertation is of qualitative character called State of the Art, classified as descriptive and 

which allowed for the elaboration of 3 categories of hindsight analysis, for instance, the 

corporate governance, the types of conflicts and the successors´ gender preference. Due to the 

used methodology, it was also possible to demonstrate inventory results which were essential 

for the accomplishment of the study, besides fostering the results, bringing up what was 

emerged in the studies of the texts. The results hereby presented show that the arising of 

conflicts of generations or between their heirs (horizontal conflicts),  are characteristics of 

family businesses that go through the family succession process, as far as the matter of gender, 

although some texts cite that the founders are biased towards the son as their natural successor, 

the substantial increase of women in leadership positions demonstrates otherwise in the 

respective evaluated texts, breaking the paradigm of Patriarchal culture, and yet, family 

businesses that use corporate governance as a basic tool for guiding family successions succeed 

in reducing the conflicts inherent in this phase and present a decisive solution to the 

perpetuation and longevity of these organizations.  

Keywords: succession in family businesses; family businesses; corporate governance; 

conflicts.       
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1. INTRODUÇÃO 

Os estudos que versam sobre o tema sucessão em empresas familiares ganharam corpo 

no âmbito nacional no final da década de 1990 e início da década de 2000 (MORAES FILHO, 

et al. 2018), época em que a produção científica sobre o tema cresceu substancialmente, criando 

força pelos trabalhos de consultores como João Bosco Lodi, Domingos Ricca, Renato Bernhoeft 

e Werner Bornholdt. Sobre o tema, Debicki, Matterne, Kellermanns e Chrismann (2009), 

citados por Santos, Oliveira, Sehnem e Brognoli (2017, p. 159 e 160), analisaram 291 artigos 

publicados no período de 2001 a 2007, verificando que “15% das obras científicas abordavam 

sucessão familiar nas empresas”. Assim, a sucessão em empresas familiares, tem sido objeto 

presente nos estudos, dado o protagonismo econômico e social dessas empresas, destacando-se 

dentre as modalidades de empresas brasileiras pelo seu perfil peculiar.  

Autores como Santos, Oliveira e Sehnem (2016) defendema a ideia de que o tema é 

pouco explorado, embora seu trabalho bibliométrico - realizado utilizando como base os artigos 

publicados nos anos de 2004 a 2015 e como parâmetros Ebsco host Research Data bases 

(EBSCO), Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Scientific Periodicals Electronic 

Library (SPELL), Science Direct e SCOPUS e nos eventos da Associação Nacional de Pós-

graduação e Pesquisa em Administração (Anpad) – tenha apontado que 19% das publicações 

no período abordaram esse tema. Mesmo entendimento possuem Bird, Welsch, Astrachan e 

Pistrui (2002 apud SANTOS; OLIVEIRA; SEHNEM; BROGNOLI, 2017, p. 159), ao 

constatarem o mesmo percentual referente às publicações sobre o tema.  

A economia brasileira tem sua história escrita, em grande parte, por empresas familiares, 

tais como Votorantim, Gerdau, Pão de Açúcar, dentre outras (FREITAS, 2008), pois 

correspondem a quase 50% do PIB nacional. Dado este panorama, vale registrar que, na atual 

economia brasileira, as microempresas e as empresas de pequeno porte (MPE’s) destacam-se 

pela expressa contribuição no cenário econômico e no desenvolvimento dos estados. Como 

exemplo, a cidade de São Paulo se destaca nesse tipo de modalidade de empresa em razão do 

número de organizações desse porte em atividade. Dado esse cenário, estudo realizado no ano 

de 2018 pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), 

denominado “Panorama dos Pequenos Negócios 2018”, apontou participação de 98% de MPE´s 

na economia do estado de São Paulo, as quais são responsáveis por 50% dos empregos no 

mesmo período, 39% da folha de salário e 27% do Produto Interno Bruto - PIB (SEBRAE, 

2018). 
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Como as MPE´s são consideradas base de sustentação da economia brasileira, tanto pela 

capacidade de contratação de colaboradores, como pelo seu número expressivo de 

estabelecimentos espalhados geograficamente (OLIVEIRA; FORTE, 2014), assumem 

responsabilidades por parte do crescimento e maturação de uma economia estável. Para 

contextualizar, o cenário nacional não é diferente do apresentado pelo Estado de São Paulo. 

Segundo Freitas e Frezza (2005), os negócios familiares representam 99% das organizações 

nacionais, as quais empregam 60% da mão de obra de trabalho sendo, assim, influenciadores 

da economia e do desenvolvimento no país. 

No cenário brasileiro, a iniciativa de ajudar novos empreendimentos encontra 

justificativa, principalmente quando o jovem não consegue ingressar no mercado de trabalho, 

ou as pessoas acima dos 40 anos de idade que encontram dificuldade de regressarem para o 

mercado de trabalho (KOTESKI, 2004). Assim, as MPE’s acabam sendo alternativa para 

determinada parcela da população quando enxergam oportunidade de iniciar seu próprio 

negócio, pela falta de emprego formal e de qualificação profissional, dificultando o ingresso 

em empresas de maior porte (IBGE, 2003). 

Ricca (2016) defende que as empresas familiares atuam nas mesmas condições 

mercadológicas das MPE´s, já que 90% das organizações constituídas no Brasil são empresas 

familiares. Este número representa a sua capacidade de gerar frentes de trabalho, contribuindo 

assim com aumento na distribuição de renda (BERNHOEFT, 1989) e, como destaca Puga 

(2006), as empresas familiares são provedoras do desenvolvimento social, da criação e 

manutenção dos empregos existentes.  

Outra questão que merece destaque, no Estado de São Paulo, é que cerca de 25% das 

empresas não sobrevivem aos primeiros dois anos de vida, sendo que este percentual atinge o 

patamar de 76,30%. Em contrapartida, o setor industrial sinalizou uma pequena melhora, com 

percentual de 81,40% de sobrevivência nos primeiros dois anos da sua criação (SEBRAE, 

2018). Com base nesta perspectiva, uma em cada quatro empresas constituídas no Estado de 

São Paulo encerram suas atividades precocemente, situação preocupante para a economia do 

país, pois as organizações que não conseguem prosperar deixam de gerar empregos, contribuir 

com pagamento de impostos e geração de lucros.  

Tal registro encontra abrigo em trabalhos de autores como Lanzana e Costanzi (1999), 

pois grande parte das empresas familiares não chega à segunda geração, somente 30% dessas 

organizações passam para a próxima geração a sua direção, e somente 10% atingem a sucessão 

na terceira geração. Já para Leone (2005), 75% das empresas familiares estão sob o comando 
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dos fundadores, 20% delas encontram-se sob a gestão dos filhos dos fundadores (primeira 

geração), e apenas 5% sob o comando das gerações seguintes. 

Sob o ponto de vista de Ventura (1993), Machado (2006) e Oliveira (1999; 2006), as 

empresas familiares que conseguem desafiar a estatística e se manter em atividade, em 

determinado momento deverão enfrentar o processo de sucessão, quando o gestor entregará o 

controle da organização para um sucessor. Esse momento é considerado crucial nas empresas 

familiares, em que o processo de sucessão é um marco nessas organizações, sendo o momento 

para troca do comando decisório e administrativo empresarial. 

Segundo Passos et al. (2006), em determinado momento da vida da MPE, seu fundador 

terá que escolher quem será o futuro sucessor, decisão difícil, pois a sucessão é considerada 

evento inédito e sem chance de repetição e, dessa forma, deve ser analisado simultaneamente 

como um fenômeno e um processo (CURVELLO, 2009). De acordo com informações 

disponíveis em trabalho realizado pelo SEBRAE (2014), as MPE´s constituíram um 

crescimento substancial nos últimos trinta anos no país, por agregarem importante desempenho 

no papel socioeconômico nas diversas dimensões da realidade nacional, tais como: número de 

empresas formalizadas, produto interno bruto (PIB), geração de empregos e remuneração. Lodi 

(1998) aponta que o processo de sucessão familiar envolve alguns problemas, tais como a 

disputa de poder e o conflito entre os participantes. 

Dado o contexto apresentado, é razoável assumir que as empresas familiares englobam 

importante parte do mercado, apesar da realidade apontar também o grande número de 

empreendimentos que fracassam. Assim, a contribuição para a longevidade dessas empresas é 

fator premente, ou seja, é necessário pensar sobre a transição de gerações, conforme defendem 

Faria e Rabelo (2017). Em âmbito mundial, como demonstram os trabalhos de Gersick et al. 

(2006) e do próprio SEBRAE (2016), “mais de 80% das empresas existentes no mundo são 

familiares”, e o cuidado com a transição de sucessão requer uma preparação do futuro sucessor 

de modo a dirimir a incidência de falência desse tipo de empresa. 

O atual cenário econômico nos mostra a necessidade de manutenção das MPE’s, uma 

vez que representam enorme porcentagem desse tipo de organizações e sua importância para a 

economia nacional, conforme explanado anteriormente em consonância com os dados do 

SEBRAE (2018). A sobrevivência das organizações de economia familiar se apresenta como 

prioridade, uma vez que a taxa de mortalidade no estado de São Paulo chega a 25%. Lank 

(2003) explica que a transição da primeira para a segunda geração na esfera de sucessão é de 

suma importância para a manutenção da organização, por ser um momento no qual se 

demonstram conflitos que vêm à tona e complicam a relação, principalmente pela falta de 
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normas e regras dessa transição, por isso, a análise desse fenômeno, interessa às empresas 

familiares, as quais, poderão atravessar um processo de sucessão familiar. 

Assim, parece ser importante descrever como se encontram os estudos que versam sobre 

o tema sucessão em empresas familiares no panorama nacional. Para tanto, este trabalho propõe 

um mapeamento e uma análise dos artigos que tenham por objeto de estudo o tema sucessão 

em empresas familiares, utilizando como base a produção científica apresentada no Scientific 

Periodicals Electronic Library (SPELL). 

O repositório SPELL teve início em 2002, sendo um banco de dados virtual que 

concentra revistas/periódicos nacionais nas áreas específicas de Administração, tanto pública 

como privada, além das áreas de Contabilidade e Turismo, tendo como objetivo principal a 

promoção, o acesso, a organização, a divulgação e a análise de produção científica de 

pesquisadores vinculados aos programas de pós-graduação das áreas mencionadas.  

Para ser indexado pelo SPELL, o periódico deve estar qualificado no estrato Qualis B-

5 ou superiores, nas áreas de Administração Pública e de Empresas, Contabilidade e Turismo, 

além de ser uma revista genuína das áreas mencionadas. Em relação ao sistema Qualis-

Periódicos (CAPES), trata-se do conjunto de procedimentos utilizados para estratificação da 

qualidade da produção intelectual dos programas de pós-graduação, tendo como funcionalidade 

atender às necessidades específicas do sistema de avaliação, com base nos aplicativos de coleta 

dados. 

Como o tema dessa  dissertação tem relação com a área da Administração, e o 

repositório escolhido é referência nesses trabalhos, este é o motivo de sua opção, dada sua 

importância no panorama dos estudos administrativos, posto tratar-se de uma biblioteca 

eletrônica e um repositório de trabalhos científicos, disponíveis no site www.spell.org,br. 

Por sua vez, a ANPAD tem como missão desenvolver iniciativos na promoção do ensino 

e, em especial, nas pesquisas e na produção de conhecimento no âmbito das ciências 

administrativas e contábeis do Brasil, acolhendo as mais distintas posições teóricas no cenário 

científico nacional, sendo um dos espaços de debates acadêmicos mais importantes da área. A 

associação foi criada em 1976, e compõe hoje o principal órgão de interação entre programas 

de pós-graduação e grupos de pesquisas (incluindo a comunidade internacional), por isso é 

reconhecida como a mais sólida na referida área.  

Com base no que consta no “Manual de Boas Práticas da Publicação Científica” 

fornecido pela ANPAD, para que os trabalhos possam ser publicados nos periódicos, devem 

passar por algumas etapas de avaliação/revisão, tais como: Revisão de Admissão (Desk 

Review), que consiste na avaliação pelo Editor-Chefe (ou editor associado), de modo a verificar 

http://www.spell.org,br/
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a pertinência ao escopo dos propósitos do editorial da revista, originalidade do material e 

potencial de publicação versus relevância, além da qualidade da pesquisa e sua redação; 

Avaliação por Pares (Peer Review): etapa em que o editor-chefe encaminha o trabalho para 

especialistas da área científica do campo de estudos do artigo, que avaliarão detalhadamente a 

pesquisa, contribuindo com comentários, requerendo esclarecimentos e revisões, com o fim de 

contribuir para a melhoria do trabalho que pretende ser publicado. Nesta etapa, os avaliadores 

não podem conhecer os autores do trabalho e estes não podem ser conhecidos dos revisores, 

garantindo a isenção nos julgamentos. Na eventualidade dos revisores identificarem os autores, 

deve estes declararem conflito de interesses e retirar-se da avaliação.  

Para a realização do presente trabalho, adotou-se com o recorte temporal o período de 

2000 a 2018. Esse período foi escolhido em função do aumento das pesquisas que envolvem o 

tema empresas familiares, conforme pesquisa de Moraes Filho et al. (2018). O trabalho de 

Santos, Oliveira, Sehnem e Brognoli (2017) também registra que, no período de 2001 a 2007, 

15% das obras publicadas tinham como tema sucessão de empresas familiares.  

Portanto, o que se pretende responder é como se apresenta a produção científica de 

pesquisas sobre o tema sucessão em empresas familiares, no período de 2000 a 2018, tendo 

como base os artigos publicados nos periódicos indexados no SPELL.  

Assim, o objetivo geral deste trabalho é mapear a produção científica desenvolvida na 

área de Administração sobre sucessão em empresas familiares. A partir deste objetivo geral, 

surgem os seguintes objetivos específicos:  

• Identificar os periódicos que apresentam trabalhos sobre o tema sucessão em 

empresas familiares; 

• Mostrar abordagens metodológicas e tendências teóricas destes trabalhos; 

• Evidenciar periódicos e autores/as mais recorrentes; 

• Caracterizar a distribuição temporal dos artigos; 

• Analisar aspectos a respeito processo de sucessão apresentado em cada trabalho. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

De acordo com Pochman (2018), a situação recente do trabalho no Brasil apresentou 

desempenho desfavorável, sendo que, no período de 2014 a 2018, o Produto Interno Bruto (PIB) 
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registrou retração de 5,7%, conforme se constata na figura 1, fato que acaba por rebaixar o nível 

geral de ocupação brasileiro. . 

Figura 1. Retração do Produto Interno Bruto (PIB) 2014 a 2018. 

Fonte: Pochmann (2018), com base no índice do IBGE/ Contas Nacionais Trimestrais. 

 

O desemprego apresentou crescimento, evoluindo do 3º trimestre de 2014 de 6,5%, 

chegando ao 1º trimestre de 2018 em 13,1% (IBGE), influenciando o comportamento do 

mercado de trabalho brasileiro. Tais desempenhos negativos acabaram por rebaixar o nível 

geral de ocupação brasileiro.  

O crescimento do desemprego, somado à atitude do empreendedor do brasileiro de 

acordo com a Global Entrepreneurship Monitor (GEM), contribui para que o número de 

empresas familiares cresça no cenário nacional, já que 90% dessas empresas são familiares 

(RICCA, 2016). A taxa de empreendedorismo em estágio inicial (TEA) no Brasil é de 15,14%, 

uma das maiores registradas desde o ano de 2000, quando se iniciou esse tipo de registro no 

mercado nacional; assim, de cada 100 brasileiros, 15 realizam atividade empreendedora 

(VALE; CORRÊA, 2014). 

Dado esse fenômeno, pode-se julgar que o empreendedorismo nacional surge da 

necessidade de subsistência do brasileiro, seja pelo fator desemprego ou por oportunidades 

precárias dos trabalhos disponíveis e não por habitarem atmosfera favorável ao 

desenvolvimento empreendedor, algo também apontado por Vale e Corrêa (2014), pois 

empreendimentos iniciados sem as qualificações necessárias tais como educação, falta de 

preparo administrativo, capital de giro e contatos, tendem a falhar. Os indivíduos que iniciam 
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novos empreendimentos, dada sua necessidade ou por ausência de emprego e condições 

satisfatórias, denominam-se empreendedores por necessidade (AMIT; MULLER, 1995; 

BLOCK; WAGNER, 2010). 

De acordo com dados disponibilizados pelo SEBRAE (2018), no âmbito da atual 

economia emergente e no cenário brasileiro, as MPEs destacam-se pela sua representatividade 

na participação econômica no Estado de São Paulo. Na figura 2, tem-se a proporção da 

participação dos pequenos e médios negócios nesta economia, demonstrando a importância 

dessas organizações no cenário nacional. 

     Figura 2 - Participação dos Pequenos Negócios da Economia (Estado de São Paulo) 

 

    Fonte: SEBRAE-SP/ Gestão Estratégica (2018) 

  

Sob esta perspectiva, dada a participação expressiva das MPE’s no contexto econômico, 

Oliveira (1999) ressalta que a manutenção e/ou perpetuação dessas empresas, sob a lente do 

processo de sucessão familiar, o qual deve ser tratado como estratégia e estar inserido no 

contexto empresarial, provavelmente representa um dos processos mais importantes para a 

garantia da continuidade das empresas, sendo o momento em que o fundador passará a 

administração da organização para um de seus herdeiros, fazendo deste seu sucessor. 

Ventura (1993) menciona que os processos de sucessão mal planejados ou não 

planejados, ou ainda os malsucedidos, despontam como as principais causas da vida curta de 

empresas familiares. Da mesma forma, para Lansberg (1997), mesmo as empresas bem 

posicionadas estrategicamente, podem desaparecer em razão da ausência de um planejamento 
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sucessório adequado às necessidades. Na mesma linha de raciocínio, Dias (2003) afirma que a 

passagem de bastão não costuma ser planejada, o que gera conflitos. 

Bernhoeft e Gallo (2003, p. 60) destacam que o processo sucessório “não pode ser 

tratado apenas sob os aspectos puramente lógicos da administração, pois envolve pontos 

afetivos e emocionais, relacionados com a própria estrutura familiar”. Por esses motivos, na 

visão de Lank (2003) e Staudt (2006), a sucessão empresarial deve ser tratada com a devida 

importância que merece, minimizando os impactos, tornando-os mais sutis, posto que a sua 

continuidade pode estar ligada diretamente com o evento sucessão empresarial, principalmente 

se essas organizações não se planejam para o momento sucessório. Quem sabe, um bom 

planejamento está diretamente ligado ao sucesso ou fracasso empresarial. 

Para Lodi (1998), alguns empreendimentos de economia familiar não possuem essa 

estratégia, o que acaba por gerar alguns conflitos e disputas de poder entre o sucessor e 

sucedido. Ademais, empresas familiares em fase de sucessão se deparam com conflitos que 

muitas vezes são advindos da estrutura familiar intrínseca há vinte ou trinta anos. No mesmo 

contexto, Bethlem (1994) alerta que poucas pesquisas foram realizadas no cenário nacional 

envolvendo o assunto sucessão familiar. Ainda, conforme mencionado anteriormente, Santos, 

Oliveira e Sehnem (2016) registram que o tema é pouco explorado, fato constatado em seu 

trabalho bibliométrico. 

Os primeiros estudos no Brasil a respeito de empresas familiares deram-se pela 

iniciativa de João Bosco Lodi. Seu campo de estudo surgiu nos trabalhos de consultoria, dados 

os problemas enfrentados pelas organizações familiares nas sucessões (GRZYBOVSKI, 2007). 

Para Heck et al. (2008) e Poutziouris et al. (2006), a preocupação científica envolvendo 

sucessão em empresas familiares é recente. Contudo, Debicki et al. (2009) sinalizam a presença 

de crescente volume na produção científica sobre a temática sucessão familiar, dado o interesse 

sobre o assunto (DEBICKI et al., 2009). Conforme já mencionado, Ricca (2016) aponta que 

90% das empresas nacionais são empresas familiares, sendo atualmente consideradas pilares da 

economia brasileira, as quais enfrentam dificuldades na sucessão de seus gestores, e que muitas 

delas não sobrevivem à terceira geração.  

Ainda de acordo com dados do Sebrae (2016), muitas empresas familiares são 

constituídas com a intenção de suprir carências financeiras, sendo que a principal característica 

dessas empresas é a gestão nas mãos de dois ou mais membros da família. Tal processo 

apresenta três estágios: primeiro, a preocupação do fundador é a sobrevivência da empresa; 

segundo, uma vez conquistada a estabilidade mercadológica do empreendimento, a 
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preocupação se volta para a expansão com foco na sua estruturação; no terceiro estágio, a 

empresa está com seu produto enraizado no mercado, existindo a preocupação em buscar 

aumento da participação desse comércio (RICHTER, 2015).  

Levando em conta os estágios mencionados, temos, no Brasil, em torno de 90% das 

empresas constituídas no modo familiar e, de cada 100 empresas constituídas, apenas 30 

sobrevivem à primeira sucessão, e somente 5 conseguem superar a terceira sucessão. Como 

razões para esse panorama, temos a falta de capacitação dos herdeiros, a centralização de 

decisões pelo fundador, além de brigas entre os herdeiros pelo poder gerencial. Segundo 

pesquisa da PricewaterhouseCoopers (PWC, 2012), para minimizar esses conflitos, a sucessão 

deve acontecer em época pré-determinada, devendo os sucedidos abrirem o caminho para os 

sucessores, posto que 45% das empresas familiares não possuem plano sucessório pré-

estabelecido. 

Diante deste panorama, a presente dissertação poderá contribuir para o cenário 

organizacional das empresas familiares, com o intuito de cooperar para o debate especializado, 

demonstrando a atual situação dos estudos com essa temática, descobrir possíveis lacunas, tais 

como metodologias mais utilizadas, teorias mais aceitas, conflitos mais descritos nos artigos, 

dentre outros que surgiram, podendo contribuir com o desenvolvimento do campo de pesquisas 

empresariais, além de oferecer um conjunto organizado de dados sobre as publicações 

científicas na área. 

Para tanto, esta dissertação é composta de quatro partes, além desta introdução. Na parte 

seguinte, tem-se a fundamentação teórica com os principais conceitos adotados para o trabalho. 

A terceira parte apresenta os procedimentos metodológicos adotados, seguidos da parte com os 

dados coletados preliminarmente, com alguns critérios de organização. Ao final, apresentam-

se os resultados esperados e o cronograma para execução do trabalho. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Nesta seção, se apresentam os elementos componentes do campo teórico-conceitual 

assumido para este trabalho, com destaque para o porte da empresa, as empresas familiares, o 

processo sucessório em si, a governança corporativa e o estudo sobre a produção científica. 

 

2.1 PORTE DAS EMPRESAS: 

 

Micro e Pequena Empresa 

As empresas podem ser caracterizadas pelo seu seguimento, como por exemplo: 

indústria, comércio ou serviços, também como por seu porte tais como: Microempresas (ME) 

e Empresas de Pequeno Porte (EPP) (PIRES, MENEGASSI e TATOO, 2017). 

Para Chiavenato (2003), conforme citado por Mendonça; Ruzzão; Santos e Azadinho 

(2017, p. 61), organização se define como: “um procedimento humano e complicado com 

características inerentes típicas de seu costume e ambiente organizacional. Esse conjunto de 

versatilidades deve ser ininterruptamente observado, analisados e aperfeiçoados para chegar à 

produtividade”. 

Dornelas (2014), afirma ser relevante a definição, mesmo que generalizada, para 

MPE´s: “são um tipo de empresas com um número reduzido de trabalhadores, nas quais o 

faturamento é modesto”. 

Muitas MPE´s são abertas por força do desejo de seus idealizadores em ter sua própria 

empresa, identificando oportunidades de negócios, mas no primeiro ano o microempresário 

sofre com falta de capital, contando assim, inicialmente com capital próprio ou de familiares na 

tentativa de formar uma carteira de clientes (SEBRAE, 2014).   

As modalidades de Microempresa (ME) e de Empresa de Pequeno Porte (EPP) foram 

criadas pela Lei 123/2006 e suas atualizações, para incluir empresas que têm um volume menor 

de faturamento. Esta Lei instituiu o Estatuto das MPE´s, com essa Lei, essas duas modalidades 

de empresas de menor faturamento passaram a contar com um tratamento diferenciado, 

especialmente quanto à sua tributação. 

Para Marins e Bertoldi (2007, p.35), o porte da empresa se dá, por ordem objetiva, 

através de seus níveis de faturamento.  
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Por definição, temos que microempresas são as pessoas jurídicas que possuírem 

faturamento bruto anual limitado a R$ 360.000,00 (Trezentos e Sessenta Mil Reais), de acordo 

com o Inciso I do Artigo 3ª da Lei Complementar 123/2006. 

Nomina-se, de outro lado, a Empresa de Pequeno Porte as pessoas jurídicas que 

possuírem faturamento bruto anual que ultrapasse R$ 360.000,00 (Trezentos e Sessenta Mil 

Reais) até o limite de R$ 4.800.000,00 (Quatro Milhões e Oitocentos Mil Reais), assim 

definidos nos termos do Inciso II do Artigo 3ª da Lei Complementar 123/2006 com redação 

dada pela Lei Complementar n.º 155/2016. 

O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) editou a Resolução 1.255/09 no qual 

contempla a descrição de MPE´s como sendo empresas que não tem obrigação pública de 

prestar contas e que elaboram demonstrações contábeis voltadas para usuários externos, tais 

como: proprietários que não se envolvem na administração, credores existentes, credores em 

potencial e agencias de avaliação de crédito. 

Santos e Veiga (2011), classificam as MPE´s em dois tipos, de acordo com o número de 

empregados e de acordo com o Mercosul. A primeira define microempresas no ramo da 

indústria as empresas que possuírem até 19 colaboradores em seu quadro de funcionários, nos 

setores de comércio e serviços esse número cai para 9 empregados. No que tange à segunda 

classificação são consideradas microempresas aquelas do setor de comércio e serviços com até 

5 pessoas ocupadas com faturamento limitado a US$ 200 mil em exportação, no caso da 

indústria esse número será elevado para 10 pessoas ocupadas com faturamento de até US$ 400 

mil em exportação. 

Por outro lado, o SEBRAE, juntamente com o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), estabelece parâmetros para classificação quanto ao porte da organização, na 

indústria as ME´s possuem até 19 empregados, as EPP´s de 20 a 99 empregados (SEBRAE, 

2003). 

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC, após editar 

a Resolução Mercosul GMC n.º 90/93 acabou por parametrizar essas empresas, tanto nos ramos 

de indústria, comércio ou serviços. O quadro 1 a seguir apresenta o número de empregados, 

tipificação da empresa e faturamento por áreas.   
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Quadro 1 - Tipos de empresas de acordo com parâmetros do MERCOSUL 

 

      Fonte: Mercosul/Gmc/Res nº 90/93 e nº 59/98, apud Mdic (2002) 

 

 “O primeiro critério de ordem objetiva diz respeito aos níveis de faturamento do agente 

e seu enquadramento como microempresário ou empresário de pequeno porte”, a legislação 

tributária brasileira utiliza os critérios da Lei Complementar n° 123, de 2006, para a definição 

de MPE´s. Ainda, referida Lei autoriza as organizações optarem por um regime de tributação 

menos oneroso e menos burocrático, o tão celebrado Simples Nacional, que se trata de um 

sistema unificado de diversos tributos (MARINS e BERTOLDI, 2007). 

Assim, de acordo com a Legislação apontada, a diferença de uma ME para uma EPP se 

concentra tão somente em seu faturamento bruto anual, facilitando a modalidade de tributação 

desejada pelos seus administradores, além de promover incentivos inerentes à essas 

organizações.  

 

2.2 EMPRESAS FAMILIARES: 

 

Uma das questões que envolvem o tema das empresas familiares é sua própria definição, 

posto que parece não haver consenso entre os diversos autores. Chua, Sharma e Chrisman 

(1999), em revisão literária sobre as empresas familiares, encontraram mais de 34 definições 

diferentes, demonstrando essa problemática conceitual. Os quadros 2 e 3 a seguir apresentam 

definições para demonstrar a falta de convergência entre alguns autores na literatura, tanto 

nacional como internacional.  

 

 Quadro 2 - Conceito de empresa familiar (literatura internacional) 

Autor (es) Definição 
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 Fonte: Adaptado de Eloi (2014). 

 

O quadro 2 demonstra como essa mesma problemática conceitual se manifesta na 

literatura nacional, dificultando determinar com clareza a definição de empresa familiar. 

 

  Quadro 3 - Conceito de empresa familiar (literatura nacional) 

Autor/ (es) Definição 

Bernhoeft (1989) Vinculada por membros de uma única família, incluindo 

a empresa limitada e também de capital aberto, onde em 

ambos os casos, a família tem efetivo controle. 

Lodi (1993) A consideração da sucessão da diretoria está ligada ao 

fator hereditário, na qual os valores institucionais da 

Donnelley (1964) Uma empresa familiar identifica pelo menos duas gerações 

com uma família; além do quanto essa ligação tem 

influenciado a política da empresa nos interesses e nos 

objetivos da família. 

Bernard (1975) Uma empresa que na prática é controlada por uma única 

família. 

Davis, P. (1983) Tanto política quanto diretivamente estão sujeitas a uma 

influência significativa de um ou mais membros de uma 

família ou mais de uma família. Esta influência é exercida 

por meio de propriedade e algumas vezes pela participação 

de membros da família no gerenciamento. 

Donkels e Frohlich, (1991) Os membros da família possuem pelo menos 60% da 

equidade. 

Churchill e Hatten (1993)  Negócio familiar é tanto a ocorrência ou antecipação de que 

um membro da família mais jovem assumiu ou assumirá o 

controle de uma determinada empresa sucedendo um 

membro mais velho. 

Welsh (1994) Um negócio no qual a propriedade é concentrada, e os 

proprietários ou parentes são envolvidos no processo de 

gerenciamento. 

Carsrud (1994) Empresa firmemente controlada, possuída ou controlada 

da política por um “grupo que tem ligação de parentesco 

ou emocional”. 
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firma identificam-se com um sobrenome de família ou 

com a figura de um fundador. 

Pádua (1998) Identificada com uma família há pelo menos duas 

gerações e quando esta ligação resulta numa influência 

recíproca na política geral da empresa e nos interesses e 

objetivos da família. 

Ricca (1998) A família detém o controle por pelo menos duas 

gerações e nas quais existem interesses mútuos tanto em 

termos de políticas estabelecidas como em relação aos 

próprios da família. 

Lanzani e Constanza (1999) Possua um ou mais membros da família exercendo seu 

controle, por deter uma parcela expressiva do capital. 

Garcia (2001) Controlada com uma ou mais famílias. O conceito 

adotado se baseia na ideia de propriedade, que é o que 

permite a uma família decidir os destinos dos negócios. 

Bornholdt (2005) Aquela em que um ou mais dos fundamentos a seguir 

estão presentes: 

Controle acionário pertence a uma família e/ou a seus 

herdeiros; 

Os laços familiares determinam a sucessão no poder; 

Os parentes se encontram em posições estratégicas, 

como na diretoria ou no conselho de administração; 

As crenças e os valores da organização identificam-se 

com os da família; 

Os atos dos membros da família repercutem na empresa, 

não importando se nela atuam; 

Ausência de liberdade total ou parcial de vender suas 

participações/quotas acumuladas ou herdadas na 

empresa. 

   Fonte: Adaptado de Eloi (2014). 

 

Donnelley (1964, p.161) considera a empresa familiar como a empresa que tenha estado 

ligada a uma família pelo menos durante duas gerações e com ligações familiares que exerçam 

influência sobre as diretrizes empresariais, os interesses e objetivos da família. Já para Lodi 

(1993 apud POUSA et al., 2005), a empresa familiar nasce com a segunda geração de dirigentes, 

com influência na política geral da empresa em conjunto com os interesses familiares, 
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acrescentando, ainda, que os valores institucionais se confundem e se identificam com o 

sobrenome da família ou com a própria figura do fundador. Sob o mesmo ponto de vista, Ricca 

(1998) destaca uma característica marcante que difere empresas familiares das normais que são 

os laços de família há pelo menos duas gerações, portanto, “[...] determinam o direito de 

sucessão nos cargos de direção”. 

Ainda para Lodi (1998), a empresa que não concretizou a sucessão para outras gerações 

não se considera familiar, mas um negócio pessoal, deixando claro que não se caracteriza a 

empresa familiar se não houver a transferência do poder entre gerações. Segundo o autor, 

compreende-se que a empresa familiar se caracteriza por ter participado de pelo menos uma 

sucessão familiar, quando ele afirma ser empresa familiar aquela que possui pelo menos a 

segunda geração na direção da organização. Lethbridge (1997, p. 8) argumenta que: 

 

A questão sucessória merece lugar de destaque, até porque, para alguns 

estudiosos, uma empresa só se transforma numa “verdadeira” empresa 

familiar quando consegue passar o controle para a segunda geração. 

(LETHBRIDGE, 1997, p. 8). 

 

Para Grzybovski, (2002, p. 187):  

 

Deve existir o envolvimento de, pelo menos, duas gerações; os interesses 

empresariais são reciprocamente inseridos nos da família; há interação social 

a fim de promover a confiança mútua entre os colaboradores e os familiares; 

os membros do agrupamento nuclear e os agregados ocupam cargos na 

administração; a reputação da organização com a expectativa de fidelidade e 

de realização de um ideal maior está direcionada ao envolvimento negócio-

família na sociedade local; e os traços afetivos, emocionais, os vínculos de 

parentesco e o perfil histórico-institucional devem ser entrelaçados a um 

sobrenome. (GRZYBOVSKI, 2002, p.187).  

 

Do mesmo modo, para Oliveira (2006, p.03): 

 

A empresa familiar caracteriza-se pela sucessão do poder decisório de maneira 

hereditária a partir de uma ou mais famílias. O início desse tipo de empresa 

está ligado a fundadores pertencentes à família e apresenta forte interação. 

(OLIVEIRA, 2006, p.3). 

 

Em relação ao que defende Maximiano (2011, p.7): 

 

“empresa familiar: é uma iniciativa que tem o objetivo de melhorar a condição 

socioeconômica de uma família. Idealmente, a empresa familiar reparte entre 

seus componentes as tarefas e os benefícios, logo outros membros da família 



30 
 

são envolvidos nas operações da empresa, dando início assim a sociedade 

familiar. Essas empresas geram uma série de questões mais complexas do que 

simplesmente a administração de uma atividade comercial ou industrial. Entre 

essas questões estão participação dos descendentes e seus cônjuges na 

sociedade empresarial, a divisão dos lucros e o processo de sucessão” 

(MAXIMIANO, 2011, p.7). 

 

Adachi, (2006) define a empresa familiar como um patrimônio que oferece bens e 

serviços, economicamente organizada, visando lucros e se caracteriza pela sucessão hereditária. 

Em suma, os autores partilham da definição, acrescentando o elemento interação, demonstrando 

assim, que sucedidos e sucessores possuem forte influência uns nos outros. Empresa familiar 

tem origem dentro de uma família, podendo ter ou não a participação de seus membros na 

administração, porém é imperativa a realização da troca do controle acionário para outros 

membros da mesma família (MACEDO, 2009). 

 

Para Oliveira, Albuquerque e Pereira (2013, p.22) empresas familiares são:  

 

[...] caracterizadas pela existência de relações entre a família e a empresa que 

não se limitam ao âmbito da gestão, mas abrangem especialmente a esfera da 

propriedade e da influência da família sobre a condução dos negócios 

(OLIVEIRA; ALBUQUERQUE; PEREIRA, 2013, p.22). 

 

As definições desses autores convergem no tocante aos requisitos de sucessão 

hereditária no mínimo com envolvimento de duas gerações no poder decisório da organização, 

podendo haver pluralidade de famílias envolvidas na sucessão. Lodi (1998), reafirma que a 

empresa que ainda não concretizou a sucessão para outras gerações não se considera familiar, 

mas um negócio pessoal. Assim, é razoável afirmar que a empresa familiar se caracteriza por 

ter participado de pelo menos um processo de sucessão familiar. 

Cabe destaque ao ponto de vista defendido por Andrade, Rezende e Rezende (2003) 

citando Longenecker (1997), sobre a definição de empresa familiar, na qual o controle 

administrativo, estando nas mãos de uma ou mais famílias, mesmo que não tenha acontecido o 

evento sucessão familiar empresarial, é considerado empreendimento familiar. Assim, o fato de 

a empresa ser de propriedade de uma família já a caracteriza como tal, portanto, não fazendo 

menção à sucessão familiar na administração empresarial. Martins (1981) defende que são 

consideradas empresas familiares aquelas controladas por membros de uma única família, onde 

a família detém efetivo controle, divergindo dos autores acima mencionados, afirmando que 

empresa familiar é aquela que o controle pertence à unicidade familiar, restringindo a 

característica dessas empresas. 
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Segundo Davis (1983), as empresas familiares são aquelas cuja política e direção de 

uma empresa estão sujeitas a uma influência significativa de um ou mais membros de uma 

família ou mais de uma família. Igualmente para Garcia (2001), o controle de uma empresa 

familiar está nas mãos de uma ou mais famílias, não importando se há representantes dessas 

famílias na gestão, desde que exerçam influências diretas nos objetivos organizacionais 

voltados para seus interesses pessoais. Além disso, Bernhoeft (1995, p.49-52) destaca que 

“empresa familiar é aquela vinculada a uma família ou que mantém membros da família na 

administração de seus negócios”. Para esses autores, não há necessidade da sucessão hereditária 

para caracterizar a organização familiar. 

No conceito de Leone (1991), empresa familiar é uma organização que foi iniciada por 

um membro da família, que possui membros da família na direção ou participantes da 

propriedade, ou que conserva valores institucionais ligados à família, e que para ele, é 

desnecessária a sucessão hereditária como característica determinante do empreendimento 

familiar. 

Para Acquaah (2013, apud SILVA et al., 2017 p. 59), empresas familiares são 

organizações que possuem características únicas, permitindo assim se organizar 

estrategicamente com eficiência, dando importância nas relações familiares. Bertrand e Schoar 

(2006) afirmam que os gestores familiares tendem a abrir mão de um possível crescimento 

oportuno com certo risco, com a finalidade de preservar a organização familiar para as próximas 

gerações, em função das dependências dos membros da família na propriedade e 

consequentemente na gestão empresarial, ocorrendo com mais frequência em pequenas 

empresas. 

Conforme mencionado, dado a problemática conceitual, tanto no cenário nacional 

quanto no internacional, na área acadêmica a respeito da definição de empresa familiar (CHUA; 

SHARMA; CHRISMAN, 1999), se faz necessário elaborar um quadro de comparação acerca 

dos autores que evidenciam essas divergências, de modo que os autores nacionais e os 

internacionais que convergem na questão para ser considerada uma empresa familiar, o evento 

sucessão familiar no poder decisória e administrativo da organização e determinante temos 

Lodi, Padua, Ricca e outros, ao passo que os autores que conceituam empresas familiares como 

sendo aquelas que o poder decisório e administrativo se encontra nas mãos da família, não se 

abordando a sucessão, temos Bernard, Bernhoeft, Bornholdt e outros que estão demonstrados 

no quadro 4. 
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Quadro 4 – Quadro Comparativo  

Autores nacionais/internacionais 

Empresa Familiar e Sucessão Familiar 

Autores nacionais/internacionais 

Empresa Familiar e família na 

gestão 

Donnelley (1964) Bernard (1975) 

Churchill e Hatten (1987) Davis, P. (1983) 

Lodi (1987) Donkels e Frohlich, (1991) 

Pádua (1998) Welsh (1993) 

Ricca (1998) Carsrud (1994) 

 Bernhoeft (1989) 

 Lanzani e Constanza (1999) 

 Garcia (2001) 

 Bornholdt (2005) 

Fonte: Elaborado pelo autor 

As divergências conceituais são evidentes, porém, deve-se salientar que ambas as 

teorias são aceitas na esfera administrativa o que corrobora na afirmação de existir ligeira 

estagnação conceitual. 

Davis (1983) aponta que as empresas familiares enfrentam 5 desafios, a saber:  

• Manter-se competitivas, sendo a concorrência cada vez mais difícil; 

• Lidar com o nepotismo (conter o ingresso de parentes nos postos de trabalho); 

• Manter o controle nas mãos da família, já que cada vez mais fica difícil de manter o 

interesse dos negócios nas mãos dos herdeiros, pois tanto a empresa quanto a família 

crescem e a fonte de renda continua única.  

• Perpetuação do sucesso familiar, já que a transmissão para as próximas gerações é o 

‘ponto-chave do sucesso dado a transmissão da cultura empresarial, dado o risco de que 

a riqueza familiar não sobrevive a três gerações; 
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• Sucessão: para a passagem de bastão da administração empresarial, se faz necessária a 

formação de profissionais para a próxima geração, sendo difícil despertar a paixão pelo 

negócio da família, fazer com que a geração mais velha delegue responsabilidades às 

gerações posteriores, descentralizando o poder e a transferência de poder e posse na 

hora oportuna. 

Para compreensão dos aspectos que se apresentam dentre os desafios da gestão de 

empresas familiares, cabe menção aos destaques feitos por alguns autores, como demonstra o 

quadro 3.  

 

Quadro 5. Vantagens e desvantagens das empresas familiares 

Autor (es) Pontos Fortes Pontos Fracos 

  Possui bom clima empresarial, 

bom relacionamento entre os 

participantes, ideias semelhantes, 

cooperação entre irmãos 

 

Longenecker (1997) 

  

  

  Vantagens por meios dos 

recursos, estratégias e 

habilidades, menor burocracia, 

estrutura administrativa enxuta, 

menor controle. 

 

Habbershon e Williams (1999) 

  

Raimundini (2005) 
 

Forte envolvimento familiar, 

família presente no cotidiano 

empresarial e empresa presente 

no cotidiano familiar 

  

  

Ricca (2007) Carisma, Rapidez Decisória, 

Desburocratização Pela Falta de 

Hierarquia 

Dificuldade de delegar tarefas, 

falta planejamento a longo 

prazo.   

Hatak et al. (2013) Menos burocracia na tomada de 

decisões, estrutura administrativa 

enxuta, menor monitoramento e 

controle formal 

 Não apresentou pontos fracos 

   

   

  Fonte: Elaborado pelo autor. 

Conforme o quadro 5 pode-se identificar os pontos positivos que são características das 

empresas familiares, os quais traduzem vantagens quando comparados com outro tipo de 

organização, mais especificamente grandes corporações, de modo que a desburocratização se 

destaca como uma das maiores vantagens das empresas familiares. 

2.3 PROCESSO DE SUCESSÃO 
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O processo de sucessão define-se como a transferência de poder administrativo e 

decisório envolvendo a atual gestão da empresa e a futura administração, ou seja, quando o 

sucessor toma o lugar do sucedido, caracterizando-se como um ritual de transmissão de poder 

e do patrimônio entre duas gerações (LEONE, 1991). Para Ferrari (2014), esse ritual deve 

acontecer gradativamente e de maneira planejada, pois o processo de sucessão deve ser 

planejado, facilitando a troca de administração da organização familiar. 

Para Salvato e Corbetta (2013), a sucessão é o momento de transferência de liderança, 

quando o papel de líder sai das mãos do precursor e passa para seu sucessor, tornando-se esta 

etapa a mudança de comando, oportunidade de estudos e compreensão para as empresas, 

principalmente paras as MPE´s, consideradas imprescindíveis para a economia nacional.    

Segundo Oliveira (2006), por ser um momento inevitável nas organizações mais 

longevas, o processo de sucessão apresenta características de possuir riscos, por vezes altos, em 

sua tramitação, uma vez que passará o seu controle para outras/novas gerações. Da mesma 

forma, representa um dos processos mais importantes para a garantia de continuidade da 

organização, sendo que, na perspectiva do autor, existem dois tipos de processos de sucessão: 

a sucessão familiar e a sucessão profissional. Do mesmo modo, para Leone (2005), uma 

sucessão envolve a família e a outra sucessão envolve profissionais. 

No processo de sucessão das empresas familiares – escopo deste trabalho -, entende-se 

a presença da figura do fundador da organização que representa a primeira geração, na segunda 

geração temos a figura do herdeiro ou do não herdeiro, sendo este um terceiro alheio à unidade 

familiar e assim sucessivamente (LEONE, 2005). 

A consolidação da sucessão familiar se dá com a troca de gerações na administração da 

organização familiar, ou seja, quando um membro da família assume o lugar deixado por outro, 

existindo, ainda, a troca patrimonial no momento que a nova geração recebe as quotas da 

empresa (GONZALEZ; SATO; PELISSAR; SILVA, 2009, apud OLIVEIRA, 2006). 

Assim, conforme Lodi (1998), a sucessão familiar como o próprio nome já sugere, é 

aquela em que a geração anterior (podendo ser o fundador), privilegia os seus herdeiros naturais 

em detrimento de outros, pois para este, são os melhores sucessores para a empresa. 

Compreende, também, a troca do patrimônio, ou seja, das quotas de capital da empresa. Essa 

premissa não possui verdade única, já que Leone (2005) ressalta que a sucessão familiar traz 

consigo vantagens como a manutenção do controle administrativo no seio familiar, confiança 

no sucessor (por ser conhecido) assim como a desburocratização e rapidez no processo.  

Machado (2006) destaca que o processo de sucessão nas empresas familiares é 

importante para sua expansão ou mesmo sua sobrevivência, sendo este um dos pontos mais 
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críticos da vida das empresas familiares. É a fase que necessita de maiores cuidados no que se 

refere à sobrevivência e continuidade da organização familiar (COSTA; LUZ, 2003). Por isso, 

retomando Lodi (1998), a sucessão profissional é aquela que se representa por uma 

administração profissional, ou seja, quando a organização contrata administradores 

profissionais, substituindo os administradores familiares, efetivando, assim, troca dos 

executivos.  

Entretanto, Bernhoeft (1991) menciona que o processo de sucessão empresarial quando 

profissionalizado é um movimento “opt-out”, de dentro para fora, englobando todas as partes, 

desde profissionalizar os familiares que colaboram na organização quanto capacitá-los para 

assumirem cargos no futuro. Para Oliveira (1999), a sucessão familiar é promotora de 

problemas, ao passo que a sucessão profissional proporciona resultados. Isso se explica pelo 

fato de que o executivo profissional tende a elevar o nível de aprendizado e conhecimento da 

organização familiar (OLIVEIRA, 2006; LEONE, 2005). 

Em suma, a sucessão apresenta dois resultados, podendo ser destrutiva nas mãos de 

maus profissionais. Assim, é necessário pensar no processo de sucessão como um todo, 

visualizando de maneira mais eficiente as etapas, a passagem e a continuidade (MOREIRA et 

al., 2013). 

 

2.4 SUCESSÃO FAMILIAR 

 

As MPE’s são constituídas sem a certeza de sucesso, uma vez que a grande maioria 

delas não apresenta planejamento empresarial adequado, muitas vezes por total 

desconhecimento dos empresários que as fundaram. No Brasil, essa falta de planejamento é 

mais latente, e cada vez mais os estudiosos do assunto chegam à mesma conclusão: a questão 

da sucessão é o ponto-chave para o sucesso da empresa familiar (VIDIGAL, 1999). 

Sob esta ótica, Moreira et al. (2013) expõem que a implantação do planejamento 

estratégico em uma empresa familiar faz-se necessária, pois permite a manutenção da 

instituição por meio da transferência eficaz de poder e controle dos que ali trabalham. Leone 

(1991) afirma ser a sucessão um ritual de transmissão de poder e do patrimônio entre duas 

gerações, pois quando as MPE’s desafiam a estatística, viram realidade e se estabilizam no 

mercado, mantendo-se por anos em plena atividade, é natural que os filhos dos fundadores 

trabalhem nelas. 

Já para Costa e Valdisser (2017, apud SILVA, 2017, p. 21), a sucessão é vista por alguns 

membros como uma oportunidade, por outros uma ameaça, principalmente por resistência a 
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grandes mudanças. Assim, a sucessão empresarial está norteada por desafios ligados à empresa, 

à família e às partes envolvidas; por esse motivo, “o processo sucessório é um dos momentos 

mais críticos e aguardados em uma empresa familiar, pois é um momento de muitas 

expectativas, aflições, ansiedade”. 

Além disso, com o passar do tempo, é comum acontecer sucessão na direção e no poder 

decisório, porém, na maioria das vezes, essa sucessão não é tratada com o devido planejamento, 

acarretando problemas na organização (LANK, 2003; KETS DE VRIES, 1996; LANSBERG, 

1988). 

Na visão de Machado (2006), o processo de sucessão é visto como um marco na vida 

das empresas familiares, sendo um dos momentos mais importantes e cruciais, pois guarda 

relação direta com a sobrevivência dessas organizações e com a expansão do próprio negócio. 

Tal importância se dá pela significante participação econômica, social e, por vezes, política das 

empresas familiares (BERNHOEFT, 1995), pois a sucessão acarreta a substituição do fundador 

do negócio (LIMA, BORGES; CARVALHO, 2007). 

Segundo Biehl e Silveira (2003, p. 414), os fundadores de empresas com características 

familiares comumente constroem a sua vida com muito sacrifício e algum sucesso, e são 

reconhecidos, podendo despertar sentimentos de inveja ou de admiração e até mesmo pelo que 

contribuem com a sociedade, construindo sua vida em torno de um sonho, sendo peças-chave 

na organização. Mas, na perspectiva dos autores, “a empresa é gerida pelo fundador, este 

equivocadamente se esquece de pensar na continuidade de seus negócios e não prepara seus 

herdeiros para sucedê-lo, demonstrando falta de planejamento sucessório, colocando sobre os 

ombros dos herdeiros um enorme peso”. Por isso, para Peiser e Wooten (1983) substituir a atual 

administração pode causar alguns conflitos, por questões dos participantes não conseguirem 

separar as relações e decisões familiares das profissionais, haja vista a grande participação da 

família na direção da organização e, como consequência deste envolvimento familiar, os 

sucessores sofrem essa pressão.  

Lodi (1998) afirma ser a sucessão, em grande parte das empresas familiares, geradora 

de conflitos. Estes problemas geralmente são advindos da estrutura familiar que está inserida 

há vinte ou trinta anos, por isso a continuidade da gestão familiar é constituída em longo prazo. 

Como nem todas as empresas adotam a questão da sucessão familiar de maneira planejada, 

nascem os conflitos, podendo resultar em uma empresa sem planejamento adequado. Já para 

Dias (2003), a sobrevivência das empresas familiares depende de uma sucessão estruturada, de 

um plano bem executado, embora poucas organizações apresentem esse plano. Tal qual para 

Teixeira e Carvalhal (2013), há diversos casos de fracasso no processo sucessório, onde as 
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falhas se concentram na falta de alinhamento gerencial entre sucessores e sucedidos, ou seja, 

falta de planejamento sucessório eficaz. 

Oliveira et al. (2013) ressaltam que o afastamento do fundador (sucedido) da 

administração exige cautela, tanto para auxiliá-lo nesta etapa difícil de afastamento, quanto para 

que possa ser gerado um ambiente estável para que o sucessor consiga garantir sua estabilidade, 

desempenhando seu trabalho. Segundo os autores, o planejamento sucessório e a 

profissionalização aparecem como meios para que a família e a empresa consigam ter 

embasamento e tenham capacidade para minimizar seus conflitos. Assim, a pesquisa elaborada 

por Salvato e Corbetta (2013) destaca que a comunicação, o plano de sucessão, o envolvimento 

da família no processo de sucessão empresarial e a comunicação dos membros envolvidos são 

fatores facilitadores no processo sucessório.  

Da mesma forma, Lima (2010) explica que, para se ter certeza da continuidade da 

empresa, se faz necessário um processo de sucessão bem planejado, embora seja difícil é 

controlar as emoções, haja vista não se tratar tão somente de um empreendimento e sim uma 

ação harmoniosa entre os envolvidos no processo. Na proposta de Santos et al. (2016), as 

organizações que passam por sucessão familiar têm como um de seus maiores inimigos a má 

gestão de conflitos. Entretanto, se esta gestão for bem administrada, existe a possibilidade de 

propiciar o sucesso das organizações, haja vista ser um momento diretamente relacionado com 

o processo de sucessão familiar.  

Todavia, existem empresas que planejam a sucessão familiar empresarial, as quais 

tendem a se manter no mercado, obtendo sucesso na continuidade da organização familiar por 

tratarem desse tema de maneira institucional, preparando o sucedido para o processo de 

sucessão (OLIVEIRA; ALBUQUERQUE; PEREIRA, 2013). Assim, empresas que planejam o 

evento sucessório, tratando desse tema como processo organizacional, respeitando a cultura 

organizacional já instituída, diminuindo os conflitos, podem impulsionar seu crescimento a 

partir da inserção de novas práticas de gestão e direcionamento estratégico (TILLMANN; 

GRZYBOVSKI, 2005). 

Oliveira, Albuquerque e Pereira (2013) defendem que a sucessão profissional é um dos 

fatores facilitadores do processo sucessório, sendo que para eles, este tipo de sucessão acontece 

quando a organização pretende agregar habilidades técnicas e profissionais em sua gestão. 

Assim, a profissionalização desenvolveria o pensamento e a visão dos indivíduos da 

organização, bem como possibilitaria ferramentas indispensáveis para a compreensão sobre 

questões complexas na esfera familiar, da propriedade e da gestão. Enfatiza-se que a 
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profissionalização da gestão de uma empresa familiar pode acontecer pela contratação de 

profissionais que poderiam contribuir para a condução dos negócios empresariais. 

Em contrapartida, Santos et al (2006) destaca a sucessão familiar como um momento de 

transferência do poder decisório, de administração e do comando da organização familiar, que 

caracteriza-se por ser um dos momentos mais dificultosos na vida de uma empresa em que, na 

maioria das vezes, o fundador crê que a melhor sucessão será aquela em que um membro de 

sua família assumirá a direção da empresa. Ainda para o autor, existe a corrente que acredita 

que a empresa familiar terá maior sucesso se o sucedido encontrar um sucessor com as suas 

características e qualidades, mas deve-se ressaltar que há diferença entre originar uma empresa 

e propiciar seu crescimento contínuo. Por isso, o sucessor deverá ser quem procura transformar 

a organização sem destruí-la, moldando-a conforme o mercado e de acordo com a missão 

proposta pela sua equipe. 

Dessa maneira, Lank (2003) e Grzeszczeszyn e Machado (2009) afirmam a existência 

de pontos de fraqueza que podem contribuir para a mortalidade de empresas familiares, como 

por exemplo, jogos de poder, habilidade política ou familiar em detrimento de capacidade ou 

qualificação profissional, confusão do patrimônio da empresa com o da família. Os autores 

mencionam também descapitalização (caixa da empresa misturado com finanças dos 

familiares), ausência de gestão normatizada, ausência de planejamento, dentre outros. Assim, 

um bom planejamento do processo sucessório pode sustentar o negócio da empresa familiar 

desde que venha a enfatizar, concomitantemente, sucessor e sucedido. 

 

2.5 GOVERNANÇA CORPORATIVA: 

 

O Termo Governança Corporativa foi definido no início da década de 90 em países 

considerados desenvolvidos como por exemplo na Grã-Bretanha e define as regras de 

relacionamento organizacional dos acionistas, os administradores, auditores, executivos das 

empresas e o Conselho de Administração com interesse em aumentar o valor de mercado da 

Organização, (MENDES; RODRIGUES, 2004). Assim, é considerado conjunto de mecanismos 

que auxiliam na comunicação das empresas com os meios externos. No Brasil, criou corpo com 

a criação do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) e com a edição do primeiro 

Código Brasileiro das Melhores Práticas de Governança Corporativa, além de ser 

institucionalizada pela Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA e pela Comissão de Valores 

Mobiliários – CVM. 
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Podemos considerar o IBGC como sendo o órgão de maior representatividade nacional 

sobre o tema GC (ANDRADE; ROSSETTI, 2004) e de acordo com pesquisa no site através do 

endereço https://www.ibgc.org.br/quemsomos (acesso em 17/07/2019), o IBGC é uma 

organização sem fins lucrativos de referência nacional e internacional em Governança 

Corporativa com intuito de contribuir para o desempenho sustentável das organizações por meio 

da geração e disseminação de conhecimento das melhores práticas em Governança Corporativa. 

Teve sua fundação em 27 de novembro de 1995 no Município de São Paulo, desenvolvendo 

programas de capacitação, certificação profissionais e eventos, hospedando as atividades da 

Global Reporting Initiative (GRI) no Brasil, integrando a rede de Institutos de Gobierno 

Corporativo de Latino America (IGCLA) e o Global Network of Director Institutes (GNDI), 

grupo que congrega institutos relacionados à governança e conselho de administração ao redor 

do mundo. 

A constituição do IBGC em 1995, segundo Silva (2017), além das iniciativas públicas 

no Brasil foi primordial para a melhoria das práticas de Governança Corporativa. Para 

Gonçalves (2000), a GC é um método não coercitivo capaz de traduzir em resultados eficazes 

e positivos em prol das organizações que buscam uma melhor conduta empresarial no mercado, 

satisfazendo valores morais com ênfase em lograr êxito em sua função social. Por isso a GC 

regulamenta a atual estrutura administrativa das empresas alterando a estrutura anterior. Dessa 

forma constitui uma democracia societária, de modo que separa os poderes e retira do controle 

administrativo anterior seu poder centralizador, compondo uma nova estrutura, segundo Wald 

(2002, p.10), nas palavras desse autor o conceito de governança sob o enfoque da 

Administração de empresas é assim definido: 

(...) do ponto de vista técnico podemos dizer que o conjunto de medidas 

que assegura o funcionamento eficiente, rentável e equitativo das 

empresas deve assegurar a prevalência do interesse social sobre os 

eventuais interesses particulares dos acionistas, sejam eles 

controladores, representantes da maioria ou da minoria. Trata-se, 

portanto, da criação do Estado de Direito dentro da sociedade anônima, 

em oposição ao regime anterior de onipotência e de poder absoluto e 

discricionário do controlador ou do grupo de controle. (WALD, p.10). 

   

Para o Instituto Brasileiro de Governança Corporativo (IBGC), o conceito de GC é: 

https://www.ibgc.org.br/quemsomos
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Governança Corporativa é o sistema pelo qual as organizações são 

dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos 

entre proprietários, Conselho de Administração, Diretoria e Órgãos de 

Controle. As boas práticas de Governança Corporativa convertem 

princípios em recomendações objetivas, alinhando interesses com a 

finalidade de preservar e otimizar o valor da organização, facilitando 

seu acesso a recursos e contribuindo para sua longevidade. 

 

La Porta et al. (2000, p.6) definem a GC como sendo mecanismo de equilíbrio 

assimétrico informal, uma vez que protegem os acionistas minoritários dos acionistas ou 

diretores com maior poder de decisão, atribuindo importância idêntica entre esses interessados, 

essa proteção tende a minimiza os problemas de conflitos. Segundo esses autores, a GC possui 

dois objetivos latentes sendo o primeiro de promoção e incentivo de estruturar a administrativa 

de maneira eficiente com vistas a maximizar valores da organização e o segundo instituir uma 

salva guarda para inibir que gestores expropriem valores em detrimento dos acionistas e demais 

partes interessadas. 

No ponto de vista de Bianchi (2005), a GC é o conjunto de mecanismos de 

monitoramento entre a gestão e o desempenho da organização, alinhando os objetivos da 

administração com os interesses dos acionistas, enquanto para Machado (2006), a GC deve 

diminuir os conflitos de simetria existentes entre o agente, pela transferência de poder 

hierárquico, e o principal (Teoria da agência de Jensen e Meckling, 1976). Para Okimura 

(2003), não há agente perfeito, vez que, o que se apresenta nunca será satisfatório em relação a 

intenção para a qual o agente foi contratado. Ainda segundo Blair (1995) a Governança 

Corporativa é definida como todo conjunto legal, cultural e institucional, são as diretrizes que 

determinam publicamente o que a empresa deve fazer, quem são seus controladores, de qual 

forma se manifesta esse controle, como são administrados os riscos e os retornos das atividades 

empresariais. 

A GC possui 4 princípios que a norteiam, segundo o IBGC: 

Transparência: As decisões, os processos e as informações devem ser claras para as 

partes envolvidas e os interessados, ou seja, para os quais a organização de relaciona 

(stakeholders); 
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Equidade: Além das partes terem direito a acessos de informações de seu interesse, 

também devem ser tratados de maneira igual, justo, prevalecendo um equilíbrio no seu 

tratamento. 

Prestação de contas (Accountability): A Organização tem o dever de prestação de 

contas de maneira responsável, compreensiva e tempestiva, de tal forma a informar o papel que 

exerce junto aos stakeholders, como também dos recursos financeiros que administra. 

Responsabilidade Corporativa: Os administradores da GC devem se empenhar em 

reduzir as repercussões negativas da empresa e aumentar as positivas, zelar pelos recursos de 

capital que possui (financeiro, humano, ambiental etc.). 

Ainda, de acordo com os modelos de governança corporativa devemos destacar que 

estes estão fundamentados em 4 modelos conceituais de acordo com a representação do quadro 

6: 

Quadro 6: Abordagens da Governança Corporativa 

Prowse 

focada nas constituições dos conselhos de administração e em outros 

mecanismos internos de governança 

La Porta et al. 

que enfatiza a concentração da propriedade acionária e a proteção dos 

minoritários 

Berglöf 
que destaca a fonte de financiamento predominante 

Franks e Mayer 

que analisa as diferenças atribuídas às forças de controle internas e 

externas 

Fonte: Elaborado pelo autor 

A governança corporativa utilizada como ferramenta nas empresas familiares traduz 

em regramentos práticos e operacionais que servem para direcionar as decisões com vias a 

favorecer o desempenho empresarial, tal qual planejar sua longevidade, pois a sucessão familiar 

deve ser tratada como processo de longa duração (LAMBRECHT, 2005), para Ward (2003), 

uma sucessão familiar bem conduzida reverte em longevidade da empresa e a governança 

corporativa é essencial para contribuir com essa longevidade, de modo que a utilização a GC 

de demonstra um diferencial para orientar as empresas que atravessarão essa etapa. 
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2.6 ESTUDOS SOBRE A PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

 

Os estudos denominados Estado da Arte ou Estado de Conhecimento são recentes no 

Brasil, os quais foram iniciados na década de 1980, pelas pesquisas financiadas pelo Instituto 

Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP), com temas variados voltados para estudos 

educacionais. Segundo Ferreira (2002), essas pesquisas são desafiadoras, pois conseguem 

mapear uma discussão acadêmica em diferentes campos de conhecimento, diferentes lugares e 

épocas, com o fim de responder de que forma estão sendo realizadas as publicações. São, 

também, reconhecidas por conseguir inventariar e descrever as produções científicas, as quais 

o pesquisador pretende analisar. 

Assim, podemos descrever os estudos denominados estado da arte como sendo um 

levantamento bibliográfico, se utilizando de requisitos sistemáticos que categorizam o tema 

escolhido pelo pesquisador, de maneira a analisar e criticar as produções acadêmicas de seu 

interesse. Nas palavras de Barreto (2001, p.5): 

“com os avanços da informática, a seleção de fontes tem contado com os bancos de 

dados existentes, cuja sistematização regular de informações possibilita maior 

abrangência do levantamento; e se, de um lado, eles ampliam o universo contemplado, 

de outro, armazenam os dados de forma resumida, o que deve ser levado em conta ao 

se utilizar tais fontes, pois nem sempre os resumos disponibilizam as informações 

básicas necessárias para análise. O ideal, nesses casos, seria o exame dos textos 

originais, ainda que se admita a dificuldade de acesso a eles. Quando não se dispõe de 

banco de dados, o próprio processo de elaboração dos estados do conhecimento tem 

levado à organização desses bancos”. 

 

Cabe frisar, o levantamento bibliométrico compõe uma das etapas inventariais que 

possuem relação com estudos denominados “estado da arte”, pois esse levantamento deve ser 

considerado um início dos trabalhos, sendo uma revisão preliminar e temporária (GIL, 2007)   

As pesquisas do tipo estado da arte devem apontar os caminhos já percorridos pelos 

pesquisadores e demonstrar quais aspectos estão sendo pensados com base na sistemática da 

produção em determinada área do conhecimento. Assim, se tornam imprescindíveis para 

absorver o que se produz, abrangendo uma área do conhecimento e demonstrando as diversas 

abordagens das produções (ROMANOWSKI; ENS, 2006; VIEIRA, 2007). Portanto, essas 

pesquisas se mostram incentivadoras para propagar as pesquisas realizadas sobre determinados 

temas, pela própria necessidade de divulgar os estudos de maneira organizada, pois, mesmo 

com a facilidade da internet em obter informações, tem-se como dificuldade a extensão 

territorial nacional e o grande número de informações sobre temas diversos, conforme destaca 

Ferreira (2002, p. 259): 



43 
 

 

“sustentados e motivados pelo desafio de conhecer o já construído e produzido para 

depois buscar o que ainda não foi feito, de dedicar cada vez mais atenção a um número 

considerável de pesquisas realizadas de difícil acesso, de dar conta de determinado 

saber que avoluma cada vez mais rapidamente e de divulgá-lo para a sociedade, todos 

esses pesquisadores trazem em comum a opção metodológica, por se constituírem 

pesquisas de levantamento e de avaliação do conhecimento sobre determinado tema”. 

 

Assim, o estado da arte funciona como um balanço das áreas de conhecimento que 

se pretende aprofundar, analisando as relevâncias temáticas, as emergentes e periódicas, 

organizando, apontando e informando o cenário estudado sobre o tema, com o propósito de 

descobrir lacunas e possíveis contradições (ROMANOWSKI; ENS, 2006; VIEIRA, 2007). Em 

relação às pesquisas bibliográficas, estas possuem finalidade de apresentar o conhecimento e 

diferentes contribuições acadêmicas sobre determinado assunto e fenômeno, como aponta 

Oliveira (1999). Igualmente, Serrano (2003) define a pesquisa bibliográfica como parte da 

pesquisa científica, que permite aprofundar o conteúdo bibliográfico com finalidade de 

conhecer as diferentes formas de contribuição realizadas sobre certo tema, assunto ou 

fenômeno, enquanto Andrade e Marconi (2000) definem pesquisa bibliográfica como 

permissão para analisar assunto ou abordagem, chegando a novas conclusões.  

Assim, o estado da arte faz com que as pesquisas não sejam iniciadas do zero, ou 

seja, podem e devem servir como inspiração de modo que contribuem para a valorização da 

pesquisa além de ser amplo avanço no que concerne ao conhecimento teórico científico, por 

isso deve-se procurar pesquisas similares às de interesse do pesquisador, aumentando a 

descoberta de juízos já manifestados (LAKATOS, 1999), segundo esse mesmo autor, os 

resultados apresentados por outros pesquisadores podem convergir com outros trabalhos 

apresentados ou ainda contrapor esses achados, o que somente engrandece os trabalhos 

realizados. 

Já na visão de Gil (2007), o pesquisador deve identificar as fontes capazes responder 

o problema proposto, somadas a tarefas de desenvolver uma revisão bibliográfica preliminar e 

temporária, que se soma a essas fontes com a finalidade de apresentar uma visão geral, uma 

visão do todo o qual fornecerá tópicos mais importantes dado as amplas fontes exploradas, por 

isso, a identificação das fontes e o trabalho bibliográfico é uma preparação, é uma tarefa, uma 

parte que precisará harmonizar um encadeamento lógico às pesquisas de um todo que procederá 

no resultado final, o estado da arte. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este trabalho assumiu abordagem qualitativa, de modo a investigar aspectos sobre a 

produção científica a respeito do tema da sucessão em empresas familiares no cenário nacional, 

possibilitando organizar os dados em determinada área, assim como em determinado espaço 

temporal, conforme proposto por Haddad (2000, p. 123). 

Os estudos do tipo estado da arte permitem, num recorte temporal definido, 

sistematizar um determinado campo de conhecimento, reconhecer os principais 

resultados da investigação, identificar temáticas e abordagens dominantes e 

emergentes, bem como lacunas e campos inexplorados abertos a pesquisas futuras 

(HADDAD, 2000, p. 123).     

 

De modo a buscar um caminho interpretativo (VIEIRA; RIVERA, 2012) em relação ao 

trabalho com os dados coletados – a produção científica analisada - esta dissertação está 

classificada como descritiva, de acordo com Gil (2007), pois apontou a exposição das 

características da produção científica dos artigos que foram objeto do trabalho de acordo com 

os critérios para sua obtenção os quais serão explicados mais à frente. 

 

Deve-se destacar a importância que os estudos caracterizados como estado da arte 

possuem no panorama científico, pois são trabalhos que fazem referência aos estudos já 

pesquisados, revisitando as bases já consolidadas sobre certo tema, evitando que se façam 

investigações desnecessárias, desvelando conceitos e paradigmas, conforme destaca Salomon 

(1991, p. 239): 

“o pesquisador, ao desenvolver para o leitor o assunto, deixa de ser por um 

momento investigador, para se tornar o filósofo de seu trabalho. Abandona as 

técnicas da pesquisa com que já se habituara, para usar os recursos da lógica 

da demonstração”  

 

As pesquisas denominadas estado da arte são definidas como bibliográficas para 

Ferreira (2002, p. 258), pois têm o intuito de mapear e discutir certa produção acadêmica em 

diferentes campos de conhecimento, respondendo aos aspectos que se destacam em épocas e 

locais diferentes e como têm sido produzidas. Também fazem parte dos estudos acadêmicos, 

de forma a introduzir resumidamente de maneira reflexiva, representando enormes 

contribuições na constituição do campo teórico de uma determinada área de conhecimento, 

apontando as restrições sobre o campo da pesquisa (FREITAS; PIRES, 2015, p. 3). 

Não se deve confundir pesquisas bibliográficas com as documentais, pois as 

bibliográficas são consideradas mais amplas, mas podem ser elaboradas simultaneamente. As 

bibliográficas têm como escopo o conhecimento científico de certo assunto, ou certo fenômeno 
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em determinado tempo e espaço (OLIVEIRA,1999). Para Ferreira e. al. (2014), o método de 

pesquisa bibliográfico tem por finalidade o estudo de materiais já divulgados, pois o 

pesquisador alcança maior número de fenômenos sobre certo tema, em determinado período, 

ao passo que a pesquisa documental se utiliza de materiais denominados internos, ou seja, 

documentos de uma organização, principalmente dados estatísticos. 

Estudos dessa natureza ganharam corpo significativo nos últimos 15 anos, e este 

fenômeno deu-se pela sensação de não conhecimento do total dos estudos e pesquisas de certas 

áreas, posto que houve crescimento dos estudos tanto qualitativos como quantitativos, e a 

análise de dados de maneira sistêmica resultou em arcabouço de dados, utilizando gráficos e 

tabelas referentes à coleta de dados (FERREIRA et al., 2014). 

O método estado da arte se contribui não só com a teoria, mas também com a prática de 

certa área de conhecimento, pois traduz as discussões sobre temas de várias áreas, em 

determinados períodos (MESSINA apud ROMANOWSKI; ENS, 2006, p. 40), resultando em 

método de caráter bibliográfico com mapeamento das produções cientificas de determinado 

tema e período, conforme argumenta Ferreira (2002, p. 257): 

[...] discutir certa produção acadêmica [...] tentando responder que aspectos e 

dimensões vêm sendo destacados e privilegiados em diferentes épocas e lugares, 

de que formas e em que condições têm sido produzidas certas dissertações de 

mestrado, teses de doutorado, publicações em periódicos e comunicações em 

anais de congressos e de seminários (FERREIRA, 2002, p. 257). 

 

A opção feita para coletar as informações neste trabalho se caracteriza como estado da 

arte ou do conhecimento, uma vez que busca levantar e analisar o panorama sobre o tema 

sucessão em empresas familiares, produzido em artigos publicados na plataforma SPELL entre 

os anos de 2000 a 2018. Assim, pretende-se resgatar e sintetizar a produção acadêmica em 

determinada área de conhecimento, pois o volume de conhecimento sobre um tema e a 

necessidade de divulgação para a sociedade se transforma em elemento incentivador 

(BARRETO, 2001). Essa metodologia se justifica pela organização das fontes de pesquisa, pois 

a classificação dessas informações auxilia em análises futuras, justificando o armazenamento 

desses dados. 

Tal desafio permitirá compreender como se encontram as publicações de artigos 

científicos acerca da temática Sucessão em Empresas Familiares com base nos trabalhos 

publicados na plataforma SPELL, caracterizando-se assim a pesquisa descritiva, pois envolverá 

o máximo de informações sobre determinado assunto (RAUPP; BEUREN, 2006), e a proposta 

do estado da arte se demonstra indicada neste caso. 
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De modo a se identificar trabalhos elaborados com maior rigor, optou-se por periódicos 

qualificados no sistema Qualis/CAPES entre os estratos A-2, B-1 e B-2 por sua relevância e 

por serem considerados de maior impacto. Dessa forma, não foram selecionados artigos 

publicados em revistas de estratos inferiores. O fator de impacto é o instrumento que mais se 

usa como critério de avaliação para identificar a suposta qualidade de uma revista, refletindo 

inclusive as citações desse periódico nos últimos 2 anos.  

A base SPELL é um repositório brasileiro, composto por periódicos nacionais. Como, 

especificamente, na área de Administração, não há periódico nacional classificado como A-1, 

foram considerados neste trabalho os três estratos mencionados anteriormente. 

Da apreciação dos textos selecionados, elegeu-se 3 categorias de análise, as quais só 

puderam ser determinadas a posteriori e que convergem com os objetivos da dissertação, tendo 

como norte os próprios textos que compõem a base da dissertação, assim, conforme quadro 7 

Quadro 7. Categorias de análise 

Critérios de Análise Categoria Aspectos de Contexto 

Apontar a utilização dessa 

ferramenta e seus êxitos 

Governança 

Corporativa 

Contribuição para longevidade 

empresarial; 

Conselho de Família; 

Conselho Administrativo; 

Separação do Presidente Conselho 

Administrativo do Presidente do 

Conselho Familiar 

 

Identificar quais os conflitos mais 

comuns Tipos de Conflitos 

Conflitos de Gerações; 

Falta de Planejamento 

Analisar se a questão de gênero é 

determinante na sucessão familiar Gênero 

Cultura Patriarcal; 

Relação do Pai fundador com filha 

herdeira; 

Relação do Pai fundador com filho 

herdeiro 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

As categorias de análise foram determinadas após a leitura dos textos pré-selecionados, 

assim, os tipos de conflitos mais comuns e a questão de gênero foram determinadas a posteriori 

o que significa dizer que foram categorias que surgiram após a leitura. 

Após a leitura dos textos, eles foram separados pelas categorias determinadas, 

realizando novas leituras de maneira a imergir nos exames desses trabalhos restando nas 

descrições e nas interpretações dessas categorias, possibilitando realizar as inferências desses 

resultados. 
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4. CRITÉRIOS PARA OBTENÇÃO: 

Em primeiro momento, buscou-se nas bases indicadas do SPELL, utilizando o filtro 

temporal de janeiro de 2000 a dezembro de 2018, artigos com o tema “Sucessão em Empresas 

Familiares”, obtendo-se retorno de 254 trabalhos, assim para demonstrar o início das pesquisas 

efetuamos “print” das telas de conforme a seguir demonstrado.  

Para ilustrar como a busca fora realizada, efetuamos “prints” das telas, as quais constam 

abaixo, demonstrando o início dos trabalhos aqui realizados. 

 

Pesquisa no site com o título Sucessão em Empresas Familiares: 

 

 

Em seguida, ampliou-se o filtro utilizando a mesma linha temporal empregando o tema 

“Empresas Familiares”, resultando em 78 artigos, conforme demonstração a seguir. 

 

 

 

 

Pesquisa Empresa Familiar: 
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Na rodada seguinte, mantendo-se o filtro aliado ao tema “Sucessão Familiar”, foram 

obtidos 9 artigos. 

 

Pesquisa com o tema sucessão familiar: 

 

 

Ao final da busca, foram inicialmente pré-selecionados 341 textos, porém, ainda faltava 

uma categorização a ser concretizada, assim, tal qual mencionado anteriormente, foram 
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analisados os textos publicados em revistas com qualificação CAPES A-2, B-1 e B-2. Assim, 

os textos que não se enquadravam nesse requisito foram descartados, embora abordassem o 

tema desta dissertação. 

Do total de artigos identificados, 59 trabalhos têm como tema específico Sucessão em 

Empresas Familiares, sendo que o restante foi descartado para fins deste trabalho. 
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5. APRESENTAÇÃO DE DADOS 

 

Da apreciação dos textos que compõem a dissertação, foi possível apresentar resultados 

inventariais, como se poderá constar nos tópicos a seguir.     

 

5.1 RESULTADOS INVENTARIAIS: 

 

De início, tem-se os dados denominados inventariais, que serviram para elaboração da 

presente dissertação e que compõem a base de eleição das categorias de análise que serão 

apresentadas adiante. 

Em relação aos periódicos presentes na Plataforma SPELL, 9 não apresentam trabalhos 

com o tema Sucessão em Empresas Familiares (embora apresentem 26 artigos com o tema 

empresas familiares). Dentre as revistas não selecionadas, temos a Revista Contabilidade Vista 

& Revista e a Revista de Administração de Empresas – RAE ambas de estrato qualis A-2, a 

Revista de Administração e Inovação - RAI de qualis B-1, Revista de Administração da 

Mackenzie – RAM também de qualis B-1, Revista Organização em Contexto – ROC, qualis B-

1 e Revista de Administração da Universidade Federal de Santa Maria, qualis B-2, conforme 

quadro 8: 

 

Quadro 8. Periódicos que não apresentam artigos com o tema 

Revistas Qualis Período  

Sucessão 

empresas 

familiares 

Empresas 

familiares Total  

Revista de Administração de Empresas - RAE A-2 2000-2018 0 8 8 

Revista Contabilidade Vista & Revista A-2 2000-2018 0 2 2 

REPeC - Revista de Educação e Pesquisa em 

Contabilidade B-1 2000-2018 0 1 1 

Revista de Administração e Inovação - RAI B-1 2000-2018 0 2 2 

Revista de Administração MACKENZIE - RAM B-1 2000-2018 0 3 3 

Revista Organização em Contexto - ROC B-1 2000-2018 0 4 4 

Revista Administração Ensino e Pesquisa - RAEP B-2 2000-2018 0 1 1 

Revista de Administração da UFSM B-2 2000-2018 0 3 3 

Revista Pensamento Contemporâneo em 

Administração B-2 2000-2018 0 2 2 

Total     0 26 26 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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No quadro 9, tem-se o cenário com os periódicos que apresentam artigos sobre sucessão 

em empresas familiares, formando a base para análise nesta dissertação. 

Quadro 9. Periódicos que apresentam artigos sobre o tema de pesquisa 

Revistas Qualis Período  

Sucessão 

Empresas 

Familiares 

Empresas 

Familiares Total  

Revista Administração Contemporânea - RAC A-2 2000-2018 5 9 14 

Revista Administração Pública - RAP A-2 2000-2018 1 1 2 

Revista Brasileira de Gestão de Negócios - RBGN A-2 2000-2018 2 3 5 

Revista de Administração - RAUSP A-2 2000-2018 5 4 9 

Revista O&S Organizações & Sociedade A-2 2000-2018 5 9 14 

Caderno EBAPE.BR - FGV A-2 2000-2018 2 3 5 

BASE B-1 2000-2018 1 3 4 

Contabilidade, Gestão e Governança - CGG B-1 2000-2018 1 3 4 

CONTEXTUS B-1 2000-2018 2 0 2 

JISTEM - Journal Inf System and Technology Management B-1 2000-2018 1 2 3 

REAd - Revista Eletrônica de Administração B-1 2000-2018 1 1 2 

REGEPE B-1 2000-2018 3 5 8 

REGE-USP B-1 2000-2018 1 6 7 

Revista de Ciência da Administração - RCA B-1 2000-2018 4 3 7 

Revista de Contab. do Mestrado em Ciências Contábeis da 

UERJ B-1 2000-2018 1 1 2 

Revista de Negócios B-1 2000-2018 1 2 3 

Revista Turismo Visão e Ação B-1 2000-2018 1 0 1 

Organizações Rurais & Agroindustriais B-2 2000-2018 4 0 4 

Revista em Administração – FACES Journal B-2 2000-2018 1 2 3 

Revista de Administração da UNIMEP - RAU B-2 2000-2018 1 1 2 

Revista Desenvolvimento em Questão B-2 2000-2018 2 1 3 

Revista Gestão & Planejamento - G&P B-2 2000-2018 3 0 3 

Revista Gestão & Regionalidade B-2 2000-2018 1 1 2 

Revista de Gestão e Secretariado - Gesec B-2 2000-2018 1 1 2 

Teoria e Prática em Administração - TPA B-2 2000-2018 3 1 4 

Revista Ibero Americana de Estratégia - RIAE B-2 2000-2018 1 0 1 

Revista Alcance B-2 2000-2018 2 3 5 

Revista Economia & Gestão - PUC MINAS B-2 2000-2018 1 0 1 

Revista Gestão e Sociedade - UFMG B-2 2000-2018 1 0 1 

Revista da Micro e Pequena Empresa - FACCAMP B-2 2000-2018 1 1 2 

Total de Artigos Pesquisados      59 66 125 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Com base no quadro 9, tem-se que serão analisados 6 periódicos qualificados como A-

2 na plataforma Sucupira, 11 periódicos qualificados como B-1 e 13 periódicos qualificados 

como B-2, totalizando 30 revistas especializadas no tema Administração. Conforme já 
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mencionado, a pesquisa prévia demonstrou um panorama de 125 artigos com o tema Empresas 

Familiares onde 59 trabalhos versam sobre Sucessão em Empresas Familiares. 

Dentre os periódicos pesquisados previamente no período de 2000 a 2018, os que mais 

apresentaram trabalhos com a temática proposta pela dissertação destacam-se:  Revista de 

Administração – RAUSP, a Revista Administração Contemporânea – RAC e a Revista 

Organizações & Sociedade (O&S), com 5 artigos cada. As Revistas de Ciência da 

Administração (RCA) e Revista Organizações Rurais & Agroindustriais publicaram cada uma 

4 artigos, enquanto as Revistas Gestão & Planejamento (G&P) e Teoria e Prática em 

Administração (TPA) publicaram 3 artigos cada. 

Dos artigos analisados previamente, destacam-se, dentre os 59 trabalhos, que 47 

apresentam como método as pesquisas de caráter qualitativo, 4 utilizaram pesquisa quantitativa 

e 6 assumiram metodologia qualitativa/quantitativa e por fim, 2 desses não mencionaram 

metodologia, por serem ensaios teóricos (quadro 7). 

 

5.2 TIPOS DE PESQUISAS MAIS UTILIZADOS: 

 

Pelos dados apresentados, nota-se que as pesquisas de caráter qualitativo se destacam 

dentre as demais, sendo o tipo mais utilizado nas pesquisas sobre o tema, talvez pelo fato de ser 

uma metodologia que permite extrair e compreender os fenômenos socioculturais inerentes das 

empresas familiares (DAVEL; COLBARI ,2003). 

O quadro 10 demonstra os tipos de pesquisas que foram localizados nos artigos 

previamente selecionados, assim, temos uma representação numérica das metodologias de 

pesquisas utilizadas. 

 

Quadro 10. Tipos de Pesquisa 

Tipos de Metodologia/pesquisa Número de artigos 

Qualitativa 47 

Quantitativa 4 

Quali-quanti 6 

Ensaios teóricos/outros 2 

Total 59 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Assim, após a avaliação dos 59 artigos selecionados, temos que 47 deles se socorrem 

da pesquisa qualitativa como metodologia de trabalho, dos 47 textos que optaram por esta 
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metodologia, temos que 40 utilizam como abordagem ou o estudo de caso único ou estudo de 

casos múltiplos, o que demonstra que os pesquisadores optaram pelo aprofundamento da 

situação específica de suas pesquisas alocando seu interesse na compreensão dos 

acontecimentos sociais ao invés da relação proposta por variáveis, empregando de entrevistas, 

documentos, observações e bibliografias, que caracterizam essa abordagem qualitativa de 

pesquisa. 

Foi possível extrair dos textos analisados que a pesquisa qualitativa do tipo estudo de 

caso era a mais coerente para os estudos, porquanto, na visão dos autores, essa metodologia 

assegura uma visão total sobre os aspectos mais importantes da sucessão familiar, pois busca 

pela riqueza de detalhe dos dados, o apontamento de uma situação mais especifica, a 

profundidade nas avaliações documentais, o contato com os participantes, as análises das 

entrevistas e o ambiente envolta do fenômeno possibilita a descrição dos achados de maneira 

fiel por se tratar de uma metodologia empírica. 

Assim, a grande maioria dos autores elegeram esse tipo de metodologia qualitativa 

como sendo a mais indicada para analisar o fenômeno sucessão de empresas familiares, 

principalmente nas respostas das perguntas como e por quê. De certo modo a apreciação 

específica da investigação da vida real foi também ponto convergente entre os pesquisadores. 

Por fim, é possível explicar quais os motivos que levaram os pesquisadores a 

escolherem o método qualitativo de estudo de caso ou estudo de multicasos, uma vez que essa 

abordagem possibilita ao pesquisador compreender os artifícios e influências que ocorrem nas 

organizações, em determinado tempo e espaço em que estão imersos, assim, constituem-se 

numa modalidade de pesquisa, especialmente indicada, quando se deseja capturar e entender a 

dinâmica da vida organizacional, tanto no que diz respeito às atividades e ações formalmente 

estabelecidas quanto àquelas que são informais, secretas ou mesmo ilícitas, assim, afirma-se ser 

esta metodologia mais adequada para realizar pesquisas sobre o tema sucessão em empresas 

familiares. 

 

5.3 DISTRIBUIÇÃO TEMPORAL DAS PUBLICAÇÕES SOBRE O TEMA: 

 

Para completar a análise dos artigos previamente localizados, o gráfico 1 apresenta 

resultados de publicações por ano, demonstrando a distribuição temporal dos trabalhos 
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pesquisados, os quais demonstram em quantidade como as publicações sobre o tema sucessão 

em empresas familiares tem sido estudado no período entre 2000 a 2018. 

 

Gráfico 1 – Número de artigos de acordo com o período pesquisado 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Constata-se que os anos 2009, 2010, 2012 e 2013 se mostraram mais recorrentes na 

preocupação dos estudos do tema, seguidos do ano de 2015, com 5 publicações anuais e, por 

fim, os anos de 2008 e 2014 com 4 publicações. Assume-se, portanto, o crescente número de 

publicações entre esses anos e a retomada dos estudos a partir de 2018, demonstrando que o 

tema sucessão em empresas familiares está em evolução nos estudos acadêmicos na área de 

Administração. 

 

5.4 ESTUDOS REALIZADOS POR REGIÕES BRASILEIRAS: 

A metodologia utilizada para análise dos artigos pré-selecionados (estado da arte) 

permite lançar um olhar mais apurado sobre os textos explorados, dessa forma foi possível 

identificar dentro do cenário nacional a distribuição regional desses trabalhos, inclusive 

possibilitando afirmar que as regiões Sudeste (25) e a região Sul (17) foram as mais proliferas 

nos estudos sobre sucessão em empresas familiares, ao passo que regiões como Centro-Oeste 

(4), Nordeste (3) e Norte (1) foram as que apresentaram insipiência de estudos com essa 

temática, ainda 9 textos não forneceram a localização do objeto de seus estudos, 

impossibilitando, assim, uma maior precisão do corpo da análise. 

A partir desse exame, foi possível construir o gráfico 2 que demonstra a distribuição 

das pesquisas sobre sucessão em empresas familiares por região no cenário brasileiro.   
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Gráfico 2 – Distribuição dos trabalhos por Região  

Fonte: Elaborado pelo Autor 

5.5 AUTORES MAIS PRODUTIVOS NO PERÍODO ANALISADO: 

 

Em termos de amplitude autoral, os textos pesquisados (59 artigos) estão distribuídos 

entre 135 autores, dentre os quais 12 escreveram mais de 1 trabalho, conforme ilustrado no 

quadro 8. Autores como Janete Lara de Oliveira Bertucci e Rafael Diogo Pereira com 4 artigos 

e Ana Luiza Albuquerque com 3 artigos foram os que mais abordaram o tema pesquisado.  

Quadro 11. Autores recorrentes 

Autores Quantidade  

Janete Lara de Oliveira Bertucci 4 

Rafael Diogo Pereira 4 

Ana Luiza Albuquerque 3 

Neusa Rolita Cavedon 2 

Adriane Vieira 2 

Annor da Silva Junior 2 

Reynaldo Maia Muniz 2 

Carmen Ligia Iochins Grisci 2 

Denise Grzybovski 2 

Juvêncio Braga de Lima 2 

Leonardo Rocha de Oliveira 2 

Emerson Antonio Maccari 2 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Os autores mencionados no quadro 11 se mostraram os mais efetivos nas pesquisas 

que envolvem o tema sucessão em empresas familiares, inclusive, da avaliação em 

profundidade desses autores se descobriu redes de colaboração, vez que alguns dos 

pesquisadores citados no quadro 11 costumam colaborar na produção de trabalhos acadêmicos, 

de modo que autores como Janete Lara de Oliveira Bertucci, Rafael Diogo Pereira costumam 

se unir com vistas a produção de pesquisas e artigos acadêmicos que envolvem o tema sucessão 

familiar. 

Ainda é possível afirmar que autores como Annor da Silva Junior e Reynaldo Maia 

Muniz também costumavam compor uma rede de pesquisas, posto terem escrito em conjunto 2 

artigos, conforme se pode extrair dos textos avaliados.  

Dessa forma identificou-se pelo menos 2 redes de autores prolíferos que costumam 

efetuar trabalhos colaborativos com intuito de disseminar conhecimento sobre o tema sucessão 

em empresas familiares. 

5.6 AUTORES CITADOS QUE DEFINEM EMPRESA FAMILIAR 

Como dito anteriormente, foram analisados os artigos que se enquadravam no critério 

dessa dissertação, temos que os textos escolhidos possuem como tema a Sucessão em Empresas 

Familiares, indexados no SPELL no período de 2000 a 2018, em periódicos com estratos entre 

A-2, B-1 e B-2. 

Para analisar os artigos, percorreu-se o seguinte caminho: após a delimitação dos 59 

artigos pré-selecionais, seu conteúdo foi analisado no que tange ao referencial teórico, assim 

foi possível extrair os autores mais citados os quais estavam representados nos textos. Cada 

novo nome era extraído para uma planilha e assim, ao passo que seu nome era mencionado 

acrescentava-se a esta planilha um ponto que ao final restou na somatória das citações. 

A análise da citação tem por finalidade corroborar e fundamentar um texto acadêmico 

de maneira a positivar sua tese, assim, essa análise foi realizada para evidenciar quais os autores 

mais utilizados com a temática Sucessão em Empresa Familiares, os quais fundamentam os 

trabalhos pesquisados, essa apreciação se demonstra uma importante ferramenta nos casos de 

estudo de pesquisa, vez que possibilita encontrar os autores denominados seminais ou os mais 

utilizados, que se demonstram supostamente mais importantes de acordo com os autores dos 

textos avaliados. 
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Destaca-se a importância da citação nos trabalhos realizados, tanto para o autor citado 

quanto para o pesquisador que o cita, pois, para o autor, a citação se traduz em reconhecimento 

à sua contribuição na esfera acadêmica, enaltecendo seu trabalho e dedicação, ao passo que, 

para o pesquisador que irá se escorar na citação com a intenção de sustentar sua tese de pesquisa. 

Da apreciação realizada nos artigos selecionados, dentre os autores mais proeminentes 

para definir Empresas Familiares destacam-se Donnelley citado em 17 artigos, agora Bernhoeft 

com 16 citações, Gersick et al. com 15, além de Lodi (com 14), foram os mais acionados, então 

afirma-se que esses autores são os mais importantes para sustentar as teses de trabalhos que 

envolvam o tema Empresas Familiares o que se pode assegurar  na visão dos textos analisados. 

Com a intenção de refinar e trazer um exame analítico mais criterioso, os resultados 

apurados foram divididos em autores de língua estrangeira (quadro 12) e autores de língua 

nacional (quadro 13), assim os autores mais citados, com base nos resultados descritos, estão 

representados pelos quadros mencionados.  

 

Quadro 12 – Autores mais citados em língua estrangeira 

Donnelley 17 

Gersick et al. 15 

Sharma e Sharma et al. 6 

Davis e Tagiuri e Davis 5 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Quadro 13 – Autores mais citados em língua nacional 

Bernhoeft 16 

Lodi 14 

Leone 7 

Garcia 5 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Analisando os quadros 12 e 13, extrai-se não haver preferência por autores nacionais 

ou internacionais acerca da definição retro mencionada, assim, os textos avaliados demonstram 

equilíbrio nas citações dessas referências. 
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5.7 AUTORES QUE DEFINEM SUCESSÃO FAMILIAR: 

 

Igualmente ao tema empresas familiares, a realização de apreciação das citações dos 

autores sobre o tema sucessão familiar fora objeto de estudo nos textos afim de determinar qual 

autor é mais proeminente constante dos trabalhos pré-selecionados. 

Desse modo, realizou-se o mesmo procedimento para análise dos textos e extração dos 

nomes dos autores no momento que eram referenciados nos 59 artigos objeto da dissertação, 

assim, o referencial teórico sobre o tema sucessão familiar fora objeto de estudo. 

Os autores mais citados os quais definem sucessão familiar são: Leone com 13 

citações, Lodi com 9 citações, Gersick et al são citados em 8 textos, assim como Bernhoeft, em 

4 textos, ainda temos Grzybovski e Lambretch em 3, Lansberg e Davis e Tagiuri em 2 deles. 

Vários autores são citados pelo menos 1 vez dentre os textos, o estudo se concentrou 

nos que haviam sido citados pelo menos em 2 oportunidades ou mais, para tanto os quadros 

elaborados evidenciam os autores nacionais (quadro 14) e internacionais (quadro 15). 

Quadro 14 Autores mais citados em língua nacional: 

Leone 13 

Lodi 9 

Bernhoeft 8 

Grzybovski 4 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Os autores acima mencionados são os mais referenciados em língua portuguesa  nos 

trabalhos objeto dessa dissertação, com destaque para Leone (13), assim, afirma-se ser essa a 

definição mais aceita entre os pesquisadores que efetuam trabalhos sobre essa temática, outro 

autor que merece destaque é Lodi (9) que surge com relevância nas referências dos trabalhos analisados, 

assim a definição desse autor é igualmente determinante nos textos avaliados e sua definição para 

esse tipo de evento, determinando assim os elementos constitutivos do processo de sucessão. 

Já o autor mais proeminente de língua estrangeira referenciado nos artigos analisados 

é Gersick et al. Podendo, assim, ser considerado referência no cenário acadêmico estudado 

apesar de ser menos mencionado nos trabalhos estudados se comparado com os de língua 

nacional. Gersick e outros colaboradores despontam como mais efetivos nas citações dos 

trabalhos analisados, como se demonstra no quadro 15.   
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Quadro 15 Autores mais citados em língua estrangeira: 

Gersick et al. 8 

Lambretch 3 

Lansberg 2 

Davis e Tagiuri 2 

Sharma ou Sharma et al. 1 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Desse modo, podemos afirmar que os autores de língua nacional são mais 

referenciados se comparados com os autores de língua estrangeira no que concerne à definição 

de sucessão familiar, assim, os quadros elaborados pelo autor com base nas análises dos textos 

que compõem a pesquisa demonstram a preferência pelos pesquisadores em autores nacionais.  

5.8 PORTE DA EMPRESA 

Dos artigos avaliados, dentre os 59 textos, 44 não especificaram qual o porte da empresa 

analisada nos estudos, ao passo que 6 empresas foram classificadas como microempresas e 

ainda 9 apontadas como empresa de pequeno porte. Assim, dado o número considerado de 

trabalhos que não especificavam qual o tamanho da empresa, se pode inferir que os 

pesquisadores não se aprofundaram acerca desse tema, o que se depreende pelo diminuto 

número apontado no exame.  

Cabe ressaltar, muitas das empresas pesquisadas concordavam em participar das 

pesquisas desde que as informações de suas identidades não fossem divulgadas, por isso 

acredita-se que esse era o motivo da falta de abordagem acerca do porte empresarial, porém, 

apesar do fato dos pesquisadores respeitarem a solicitação, a divulgação do porte da empresa 

era informação de suma importância para os estudos especializados. 

 

5.9 SUCESSOS OU INSUCESSOS NOS TRABALHOS ANALISADOS 

 

Ao analisarmos os trabalhos que fizeram parte da nossa dissertação, nos deparamos 

com uma situação especial: a grande maioria deles não determinou se a sucessão da empresa 

familiar foi bem-sucedida ou malsucedida, porquanto 47 dos artigos não trouxeram a conclusão 

dessa sucessão, apenas narraram o acontecido. Talvez não fosse esse o escopo dos trabalhos 

dos pesquisadores, mas esses dados ascenderam nos textos. Ao passo que 10 trabalhos 
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efetivamente afirmaram a sucessão ter sido bem-sucedida e outros 2 declararam que a sucessão 

fora malsucedida, culminando, por exemplo com a venda da empresa familiar (SILVA 

JUNIOR; MUNIZ, 2003), deixando de caracterizar a empresa como tal. 

O que se pode afirmar, dado a análise dos artigos selecionados é que a falta de 

planejamento sucessório é uma das características das empresas familiares no cenário nacional 

que enfrentam  um processo de sucessão, e que essa falta de planejamento acaba por gerar 

conflitos entre as partes (sucessor e sucedido), confirmando o que se apurou no referencial 

teórico de grande maioria dos trabalhos avaliados os quais asseguram a sucessão não ter sido 

planejada, outra característica evidente nos textos é que não há prévia escolha dos sucessores, 

os quais são escolhidos por força de laços sanguíneos mais próximos, como se pode avaliar no 

texto de Lubatkin et al. (2005), a falta de planejamento acarretou em severas discussões entre 

pai (sucedido) e filho ou filha (sucessor) desencadeando conflitos, assim como teoriza Lodi 

(1987). 

Imperativo descrever que dos 47 casos que não afirmaram explicitamente se houve ou 

não sucesso na sucessão da empresa familiar, igualmente descreveram que os envolvidos, 

sucedido e sucessor estão trabalhando nas organizações, isso demonstra que a definição de 

sucesso ou insucesso não fora teorizado, pelo menos nos artigos estudados, porém, dado ao fato 

de estarem exercendo atividade de gestão nas empresas demonstrando haver obtido sucesso na 

sucessão. 

 

5.10 TIPOS DE SUCESSÃO ENCONTRADAS: 

 

Sucessão Familiar ou Sucessão Profissional 

Da análise dos artigos pré-selecionados, temos que 48 afirmam que as sucessões nas 

empresas familiares estudadas foram genuinamente sucessões familiares, de acordo com o que 

preconiza Leone (1991), o qual afirma ser sucessão um ritual de transmissão de poder e do 

patrimônio entre duas gerações, importante firmar que a sucessão familiar é o ato de 

transmissão de poder entre pessoas da mesma família. 

O planejamento sucessório não significa tirar do sucessor seu poder de direção 

imediatamente, assim, necessita de planejamento de certos processos que minimizem conflitos 
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de gerações e facilitem a sucessão futura com vias a garantir a continuidade da empresa, 

inclusive no seio familiar (RICCA, 2007). 

Desse contorno, podemos afirmar que a grande maioria das empresas familiares não 

estão inclinadas a elegerem um sucessor profissional para sua empresa, vez que procuram em 

seus herdeiros seu sucessor, independentemente das qualificações, os mais preparados ou ainda 

se estes possuem interesse nessa função, se mantendo fiéis a sucessão familiar. 
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6. ANÁLISE DE CATEGORIAS A POSTERIORI:  

Conforme sinalizado anteriormente, após a análise dos textos, foi possível extrair 

categorias que surgiram somente após uma leitura aprofundada nos trabalhos que compõe nossa 

dissertação, assim, passa-se a discorrer acerca dessas categorias.  

6.1 GOVERNANÇA CORPORATIVA 

Das categorias de análise identificadas nos textos selecionados, a governança 

corporativa se comprovou ser a mais importante contribuição para a longevidade das empresas 

familiares, as quais foram objeto das pesquisas, isto porque, das narrativas dos autores dos 

textos, a governança corporativa despontou como mecanismo de gestão empresarial 

considerada de alto nível, participativa, com elaboração de regras claras e profissionalizantes 

na administração das empresas o que foi imprescindível para minimizar possíveis conflitos 

entre sucessor e sucedido, essa afirmação foi latente nos trabalhos de Bertucci et al. (2009). A 

criação de conselhos administrativos, de conselhos familiares e de planos sucessórios foi 

primordial para a realização das transições de poder de maneira menos traumática. 

Dentre os mecanismos da governança corporativa, foi possível analisar pontos 

relativos ao conselho de família os quais resultaram no quadro 16, sendo uma das principais 

funções tratar dos interesses familiares junto às organizações, representando esses interesses no 

conselho administrativo para mitigar os possíveis conflitos nas empresas familiares ao passo 

que o conselho administrativo, conforme demonstrado no quadro 17 trata dos interesses 

estratégicos da empresa, traçando planos para tomadas de decisões de interesse da empresa 

familiar, de modo que ocasiona maior confiabilidade e transparência à gestão, conforme visto 

na grande maioria dos trabalhos analisados dentre eles os textos de Duarte e Oliveira (2010),  

de Roth, Tissot e Gonçalves (2017) e de Alcântara e Machado Filho (2014). 

Quadro 16. Função do Conselho Familiar 

Tratar dos Interesses da família em relação a empresa 

Manter a família focada nos negócios  

Planejar assembleias  

Manter os valores familiares e garantir aderência das gerações 

Representar a família no conselho administrativo 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Quadro 17. Função do Conselho Administrativo 

Criar direcionamento estratégico convergentes com o interessa da empresa 

Proteção ao patrimônio  

Maximizar o retorno do capital 

Debater objetivo da empresa 

Descentralizar o controle da organização 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Assim, a governança corporativa contribui para o planejamento e direcionamento 

administrativo no que tange a sucessão familiar, vez que, baliza critérios tais como: 

competência acadêmica, méritos, aproxima os herdeiros com a empresa familiar com vias de 

determinar qual escolha será a mais assertiva neste processo. Isso ocorre porque os critérios 

mencionados devem priorizar a igualdade de oportunidades para os familiares que ocupam 

cargos administrativos e gerenciais da empresa, de modo que o controle das companhias se 

mantenha nas mãos da família, conforme afirmado no trabalho de Bertucci et al. (2009).  

Outro aspecto da governança corporativa que fora observado nos trabalhos avaliados 

é a separação o presidente do conselho administrativo, do presidente do conselho familiar e o 

diretor executivo da organização familiar o que de fato contribui na confiabilidade da gestão, 

constituindo sistema de monitoramento das ações dos familiares participantes e dos 

participantes não familiares (profissionais externos), pois o conselho administrativo pode 

fiscalizar e cobrar seus próprios atos por estarem na condução dos negócios, assim, a separação 

dessas lideranças demonstra uma isenção de conflitos de interesses o que se observou no 

trabalho de Cançado et al. (2013). 

Achados nos trabalhos estudados apontam que a concepção de uma estrutura nos 

moldes da governança corporativa se mostrou mais atrativa a investidores, pois cria estrutura 

menos complexa, haja vista as atribuições dos envolvidos já são previamente definidas na 

organização com planejamento dos objetivos na administração empresarial, o trabalho de Costa 

et al. (2015) confirma que empresas caracterizadas como MPE’s não costumam apresentar 

planejamento sucessório, demonstrando ausência de mecanismos de governança corporativa. 

Assim, pode-se afirmar que a aplicação dos mecanismos da governança corporativa se 

demonstra uma solução determinante para a perpetuação e longevidade das empresas 

familiares, pois trabalha aspectos de planejamento, representando caminho minimizador de 

conflitos característicos de sucessão familiar, permite ponderações nas dimensões da família, 
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da propriedade e da gestão da empresa, tal qual defendem Gersick et al. (2006), publicação 

citada na absoluta maioria dos textos analisados.  

6.2 CONFLITOS 

Os conflitos foram mais uma característica que mereceu atenção nos textos analisados 

objeto da dissertação. Assim, foi possível descrever com detalhes os achados dos trabalhos 

avaliados, de modo que as empresas familiares que enfrentam um processo de sucessão familiar 

apresentam os mesmos problemas, anseios e padrões que podem ser minimizados com 

planejamento sucessório adequado a cada organização. Desse modo, a categoria governança 

corporativa se mostra eficaz no combate aos conflitos narrados. 

Conflitos surgem quando estamos diante de uma situação que entendemos ser oposta 

ao que almejamos, causando um sentimento de frustração e controvérsia, o que costuma surgir 

quando um indivíduo entende ser outro indivíduo ou um grupo como um obstáculo aos seus 

interesses, causando, assim, um sentimento de frustração o que leva este a reagir sobre o outro 

(RONDEAU, 1996), assim como Follet (1997) entende o conflito como sendo diferenças que 

não podem ser evitadas e sim utilizadas, aproveitando desse conflito como uma ferramenta de 

busca por benefícios. 

Conflitos de Gerações: 

Dos textos avaliados, podemos extrair que um processo de sucessão familiar 

desencadeia no sucessor e no sucedido conflitos de gerações, muitas vezes pela deficiência que 

o sucedido apresenta em deixar o sucessor gerenciar o empreendimento familiar, isto porque, 

em vários dos textos analisados o sucessor se mostrou resistente a mudanças, a novas tendências 

administrativas ou em aceitar uma visão diferente da sua, isso acaba por caracterizar um 

problema de centralização dos atos administrativos, ou seja, o sucedido centraliza as decisões 

da organização em si. 

Os sucessores tendem a apostar na modernização do empreendimento, investindo em 

tecnologia e na implantação de sistemas de planejamento de recursos, de modo que o sucedido 

dificulta a implantação dessas novas ideias se sustentando em gestão por vezes ultrapassadas 

alegando que “sempre foi feito desse jeito”, gerando assim uma série de conflitos (NETO; 

CAVEDON, 2004, p. 13), igualmente ao narrado no trabalho de Costa et al. (2015, p. 71), 

descrevendo que o principal conflito de gerações advém da divergência de ideias, 
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principalmente pelo sucedido que se manifesta conservador e desse jeito crê que o sucessor não 

está preparado para gerir a empresa, atrapalhando, assim, o processo de sucessão familiar. 

Outros textos apresentaram os mesmos conflitos de gerações, tal qual a falta de 

confiança nas novas administrações, contribuindo para resultados negativos do patrimônio da 

empresa familiar, colocando em xeque as relações de confiança entre os participantes, 

descrevendo-as como parciais e frágeis cooperando para o surgimento de conflitos exacerbados, 

como descrito no trabalho de Silva Junior e Muniz (2006, p. 116). Do mesmo modo narrado no 

texto de Bertucci, Albuquerque e Pereira (2013, p. 28) quando assegura a confiança no sucessor 

demora a aparecer, levando certo tempo para ocorrer, causando muitas brigas entre pais e filhos.  

Conflitos de ingerência igualmente saltam nos textos avaliados, no momento que o 

sucedido interfere nas decisões do sucessor, o que demonstra falta de confiança na tomada de 

decisão, acarretando disputa de poder (OLIVEIRA et al., 2018), algo recorrente nos trabalhos 

avaliados, como pode-se notar no texto de Pereira et al. (2013, p. 530), assim como no de 

Tilmann e Grzybovski (2005, p. 53), narrando a necessidade de “jogo de cintura” para anular 

disputa de poder familiar no ambiente empresarial, equilibrar o relacionamento entre membros 

da família, saber aguentar a guerra de poder e os conflitos inerentes a essa guerra, dissociação 

de atividades do negócios com as atividades da família; assim, esses conflitos são gerados por 

falta de planejamento sucessório. 

O descontentamento de sucessores é outro ponto causador de conflitos na disputa de 

poder narrado nos trabalhos. Isso ocorre pela indefinição ou mistura de papéis da gestão da 

empresa familiar, gerando os conflitos de poder entre os que participam do processo de sucessão 

familiar, de certo que a falta de diálogo sobre a temática sucessão é considerado “tabu” gerando 

sérios problemas de relacionamento, como percebido no texto de Flores Jr. e Grisci (2012, p. 

333). 

Falta de Planejamento Sucessório: 

Outro problema muito abordado nos trabalhos analisados é a falta de planejamento 

sucessório que se despontou como causador de conflitos de relacionamento entre os 

participantes dessa etapa da empresa familiar, tanto entre sucessor e sucedido como entre os 

filhos.  

De acordo com o que se constata no trabalho de Martins et al. (2008, p. 47), o conflito 

se deflagrou pela falha de planejamento sucessório o que potencializou os conflitos e as divisões 
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de opiniões das gerações envolvidas, acarretando na dissociação dos objetivos estratégicos 

empresariais, enquanto o sucedido minimiza os conflitos. Os sucessores apontam fortemente 

essa problemática, resultando, também, em conflitos entre os herdeiros (conflitos horizontais). 

A falta de um planejamento claro desperta incertezas nos participantes da sucessão 

familiar, vez que não sabem quem ficará a cargo da gestão da empresa da família, causando, 

por vezes, disputa de poder entre os herdeiros, que se veem aptos a assumir o encargo, e na 

contramão está o fundador que por vezes não quer se aposentar, de certo que a falha no 

planejamento acarreta no desentrosamento entre os irmãos (GONZALES et al., 2011 p. 69). 

Outro ponto de desavença recorrente nas sucessões familiares não planejadas se 

concentra na estrutura societária, pois a entrada de novos sócios acarreta conflitos, desavenças 

familiares, choque de interesses, dentre outros problemas comportamentais inerentes a essa 

etapa da empresa de acordo com o trabalho de Jamil e Souza-Silva (2011). 

A rejeição também se despontou como conflito por falta de planejamento sucessório, 

rejeição por parte de colaboradores que não aceitavam a nova gestão resultando em rotatividade 

anormal de funcionários, rejeição por parte dos stakeholders, que acusaram a falta de integração 

na passagem de bastão além da rejeição dos herdeiros pela escolha do sucessor, o que, de acordo 

com a narrativa ocorreu pela precipitação em realizar a sucessão, conforme apontados no texto 

de Santos et al. (2017), assim um planejamento sucessório adequado e esquematizado evitaria 

os conflitos. 

Da análise dos artigos, podemos extrair que é característica das empresas familiares 

no cenário nacional que se encontram em  processo de sucessão familiar ou que atravessaram 

essa fase apresentar uma série de conflitos, assim, de acordo com o corpo dos trabalhos 

analisados temos que 25 deles houve manifestação nas narrativas aos pesquisadores que 

sucessor e sucedido enfrentaram ou ainda enfrentam conflitos entre si, vezes por divergência 

de opiniões, por não concordarem com as decisões a serem tomadas, direcionamento 

administrativo ou por divergirem acerca de investimentos na organização, além disso temos 

que 34 dos trabalhos analisados afirmaram que a falta de planejamento ou um mal planejados 

acarretaram em conflitos, por não haver regras que alinhassem essa sucessão, vezes por falta de 

planejamento de aposentadoria do fundador, outros por não preparar seus sucessores. No 

gráfico 3, tem-se um panorama sobre esse tema. 
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Gráfico 3. Conflitos mais narrados 

Fonte: Elaborado pelo autor 

6.3 QUESTÃO DE GÊNERO 

Analisando os trabalhos que compõem o corpo de estudo da dissertação, deparou-se 

com a categoria gênero que também se demonstrou presente nos textos, assim, passa-se a 

explorar a temática no sentido de apresentar o que os estudos acadêmicos trouxeram a esse 

respeito, de modo que se fez necessário dividir a analise em três etapas: A primeira aborda o 

tema cultura patriarcal, quando o pai fundador elege seu filho como seu sucessor natural, a 

segunda trata das relações do pai com a filha sucessora e a terceira do ponto de vista do pai com 

o filho sucessor. 

A CULTURA PATRIARCAL 

Alguns trabalhos apresentam a preferência do gênero masculino como privilegiado na 

sucessão familiar, assim, alguns textos trouxeram a vontade do fundador sucedido em entregar 

a gestão da empresa para seu filho homem, isto se deve a fatores culturais que por vezes 

impedem a escolha imediata da filha mulher como sua sucessora natural, conforme exibem os 

autores Oliveira et al. (2018), afirmando que a motivação em relação a sucessão do pai fundador 

para com o filho sucessor é de pressão, ou seja, se sentem obrigados a inserirem seus filhos nos 

negócios familiares. 

Muitos herdeiros do sexo masculino ingressaram na empresa familiar ainda jovens, 

para acompanhar os seus pais, criando inicialmente um vínculo mais forte entre sucessor, 
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sucedido e empreendimento familiar, ao passo que as filhas mulheres eram incentivadas a 

estudarem. 

No que tange à sucessão pela filha, se percebeu que ocorre de forma mais natural, de 

acordo com os textos analisados, pois as sucessoras apresentavam maturidade para assumir os 

negócios familiares, principalmente pelo sentimento de pertencimento, assim, as herdeiras que 

manifestavam esse sentimento mostravam-se potenciais sucessoras, porém, algumas mulheres 

manifestaram ser preteridas em relação a sucessores do gênero masculino enquanto outras 

afirmavam que a própria atividade empresarial era fator determinante para escolha do sucessor 

ou sucessora. 

Outro ponto que se comprovou é o fato das empresas comandadas por mulheres 

tenderem a escolher outras mulheres como sucessoras, principalmente se o negócio familiar for 

considerado feminino como por exemplo um ateliê, ou uma boutique, assim essa manifestação 

ficou evidente, caso contrário, segundo os relatos a preferência pela escolha do filho como 

sucessor seria evidente. 

Podemos afirmar, assim, que houve importante inserção do gênero feminino no 

mercado de trabalho que aboliram alguns padrões anteriormente intrínsecos nas sucessões 

familiares, ainda, se pode constatar que as empresas familiares que não planejam sua sucessão 

continuam a incorrer em equívocos de escolha se tomados pela opção cultural patriarcal, não 

pelo fato de escolherem o gênero masculino como seus naturais sucessores mas pela falta de 

critérios de escolha, muitas vezes se furtando a escolher o melhor sucessor não importando o 

gênero, mas levando em consideração o merecimento, o preparo profissional, o preparo 

educacional dentre outros quesitos de modo a procurar transmitir ao sucessor o verdadeiro valor 

cultural da empesa mostrando os pontos positivos e os pontos negativos da empresa a serem 

trabalhados. 

 

RELAÇÃO DO PAI COM A FILHA SUCESSORA: 

 

Nos trabalhos que manifestaram a categoria gênero, detectou-se a relação entre pai e 

filha no âmbito empresarial, assim, se passa a descrever os achados nos textos. 

Ao analisarmos o conteúdo com olhos voltados à relação dos participantes, alguns 

textos apresentam uma difícil relação do sucedido com sua sucessora, que são enfatizados pela 

própria relação complexa existente entre pais e filhas, por muitas vezes o ambiente profissional 

se confunde com o ambiente familiar gerando conflitos, porém, algumas herdeiras afirmam essa 

influência ser inevitável e de difícil separação, algumas herdeiras alegam que seu trabalho é 
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desvalorizado pelo fundador da empresa se comparado com funcionários frustrando a 

sucessora, que alega ser destinado a esta funções operacionais, de modo que pode-se afirmar 

que alguns textos são carregados de mágoas como evidenciado no trabalho de Lopes e Carrieri 

(2010, p. 487). 

Importante destacar que, mesmo os conflitos narrados no trabalho de Lopes e Carrieri 

(2010), aspectos positivos são destaques no aspecto vencedor do sucedido enxergado pela 

sucessora, reconhecendo que o pai construiu um patrimônio por possuir um tino administrativo 

comercial não aprendido nos estudos. 

Outro ponto a ser destacado se refere a relação entre sucessora e sucedido de uma 

maneira mais paternal e de proteção, confirmando a figura de um pai mentor, principalmente 

no que se refere a aceitação e presença desse mentor, por isso é possível afirmar que a figura 

do pai mentor para determinadas herdeiras é fundamental, inclusive no que se refere a 

flexibilidade de horários e tarefas menos árduas, preservando as filhas de tarefas desgastantes 

(MACHADO; WETZEL; RODRIGUES, 2008, p. 17). 

É possível localizar relatos onde a herdeira afirma ser mais protegida que o herdeiro, 

demonstrando o sucedido enxergar na figura do gênero feminino uma fraqueza e uma 

ingenuidade se comparado com o herdeiro do gênero masculino, de outro lado afirmam que 

perderam um pouco do contato social fora do eixo família/empresa, ou seja, a ausência de redes 

de contatos fora do empreendimento familiar. Essa queixa é evidente quando analisam suas 

vidas pessoais alegando serem privadas de programas sociais como por exemplo: atualização 

intelectual, troca de experiências com colegas, assim as herdeiras acabam por abrir mão de um 

convívio social mais prazeroso pois não devem se socializar com funcionários pois não 

pertencem a família, por outro lado, afirmam, também, que se envolvem em relacionamentos 

mais seguros, com segurança e lealdade, gerando ambiente único e prazeroso de trabalho. 

 

RELAÇÃO DO PAI COM O FILHO SUCESSOR: 

 

Como dito anteriormente, os pais tendem a escolher o filho do gênero masculino 

muitas vezes por pressão, assim é comum os filhos acompanharem seus pais na empresa 

familiar desde cedo, ao contrário do que narrado pelas herdeiras do gênero feminino, porque o 

pai fundador se demonstra mais capaz, mais confortável em passar o conhecimento ao sucessor, 

é comum os herdeiros do gênero masculino passarem por todas as áreas da empresa, o que 

fortalece seu a capacidade desse filho suceder o pai, levando ao que a academia denomina 

legitimação do herdeiro. 
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Dos relatos encontrados nos textos, têm-se que o pai projeta no filho homem seu 

reflexo, porém, os conflitos também são encontrados nas narrativas dos trabalhos avaliados, o 

papel de pai se confunde com o papel de gestor por vezes nas ingerências apresentadas pelos 

sucedidos na medida que o sucessor busca sua legitimação na empresa como digno da gestão 

da empresa, quando estas está pavimentando sua história na empresa como futuro possuidor do 

poder decisório. 

Das narrativas encontradas nos textos, percebe-se que a relação entre fundador e 

herdeiro do gênero masculino são muitas vezes conflitantes especialmente no quesito 

interferência nas decisões (ingerência), mas que ao passar do tempo encontram equilíbrio, 

principalmente quando o sucedido enxerga no filho herdeiro credibilidade suficiente para 

debater a respeito da gestão empresarial. 

Outro ponto convergente nos trabalhos analisados se pauta na competição existente 

entre as partes envolvidas na sucessão que muitas vezes se mostrou o caminho para ascensão 

do sucessor ao cargo de dirigente da empresa familiar, assim é possível afirmar que a relação 

entre o fundador e o herdeiro é permeada de conflitos de relacionamento e de competição, mas 

que leva a uma legitimação para o sucesso da sucessão familiar (OLIVEIRA; 

ALBUQUERQUE; PEREIRA, 2013, p. 28).  

Da análise dos textos, embora a questão do gênero fora bem discutida, não ficou 

evidente se existe uma relação de preferência no cenário nacional, no que tange a escolha do 

pelo fundador da empresa familiar pelo sucessor do gênero masculino ou feminino, de outro 

modo, as relações entre os pais fundadores com as filhas se demonstram diferentes das relações 

entre os filhos, o que confirma a tese da cultura patriarcal estar inserida no contexto nacional 

que permeia a sucessão em empresas familiares. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A dissertação aqui realizada teve como objetivo traçar um panorama atualizado sobre 

os trabalhos publicados com o tema sucessão em empresas familiares no repositório da 

plataforma SPELL no período de 2000 a 2018 em periódicos com estratos A-2, B-1 e B-2, com 

o intuito de identificar as revistas que apresentam publicações com esse tema, evidenciar quais 

são as abordagens metodológicas mais utilizadas, demonstrar os autores mais citados, 

individualizar a distribuição temporal dos artigos e analisar os aspectos das sucessões familiares  

descritas nos textos. 

De acordo com as especificações sobre o recorte temporal, a base/repositório sugerido 

e os estratos dos periódicos que compõe a dissertação (que estão listados no apêndice) foi 

possível alcançar 59 artigos com o tema do trabalho, os quais foram separados por periódicos 

e seus respectivos estratos em ordem decrescente de classificação. Inicialmente foi feito a 

leitura do resumo, da apresentação dos dados e das considerações finais afim de identificar o 

que fora estudado em cada artigo, possibilitando a extração dos elementos inventariais que 

foram apresentados na dissertação. 

Lançando um olhar mais aprofundado nos trabalhos analisados, foi possível descobrir 

que para pesquisar sobre sucessão em empresas familiares é necessário se embasar nas teorias 

e definições do que se trata ser uma empresa familiar, assim, mergulhando nos 59 trabalhos foi 

possível identificar quais são os autores mais mencionados que podem ser denominados como 

seminais, ou seja, os que inauguraram os estudos sobre esse tipo de empreendimento, dessa 

análise realizada é possível afirmar quais autores são os mais proeminentes, de certo que, para 

definir empresas familiares são eles os mais indicados, por serem os mais acionados e preferidos 

dos pesquisadores. 

Outro ponto que merece destaque nos trabalhos analisados, por se demonstrar 

unanimidade, é a divergência conceitual para definir empresas familiares, vez que, não há 

consenso entre os autores citados que compõem a base conceitual desses artigos, por isso é 

possível afirmar haver uma problemática conceitual para definir empresas familiares de acordo 

com Chua, Sharma e Chrisman (1999), entretanto, se deve alertar que mesmo não havendo 

convergência, suas definições são aceitas no cenário acadêmico e constroem a teoria utilizada 

no panorama dos estudos de Administração. 
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Seguindo essa linha de verificação, foi possível identificar quais autores são mais 

citados para definir sucessão em empresas familiares, de modo que autores como Leone, Lodi, 

Gersick et al. e Bernhoeft são os favoritos dos pesquisadores. 

Mantendo ainda o olhar sobre os autores mais citados, foi possível verificar a 

existência de uma comunhão na utilização de autores nacionais e internacionais, evidenciando 

que o tema estudado é global, por isso é correto afirmar que empresas familiares são importantes 

no cenário mundial, demonstrando identificação da realidade econômica nacional com a 

internacional.  

Com base na análise horizontal dos 59 artigos estudados, é possível inferir que os 

trabalhos sobre o tema sucessão em empresas familiares foram mais proeminentes entre os anos 

2009 e 2010, assim como em 2012 e 2013, porém, afirma-se que estudos sobre sucessão em 

empresas familiares estão em desenvolvimento, ou seja, os pesquisadores estão retomando 

interesse pela temática pois nos últimos 3 anos houve evolução nos trabalhos acadêmicos, por 

certo que o universo das empresas familiares é peculiar o que se evidencia na conjunção entre 

a relação familiar e a relação profissional, demonstrando o grande número de desafios que os 

atores inseridos nesse tipo de empreendimento enfrentam, cabe frisar a suma importância para 

a economia brasileira dessas instituições que compõem a imensa maioria dos empreendimentos 

nacionais. 

No que tange ao tipo de metodologia utilizada nos textos analisados  se pode evidenciar 

a precedência por pesquisas de abordagem qualitativa do tipo estudo de caso ou estudo de 

multicasos, haja vista dos 59 artigos avaliados 40 utilizam essa metodologia, o que indica a 

preferência por análises mais focais e aprofundadas desse fenômeno social, que são 

características desse tipo de pesquisa, ainda, analisando os artigos que apresentavam essa 

metodologia, as estratégias das pesquisas utilizavam as entrevistas semiestruturadas, a 

observação empírica e a análise de documentos como forma de angariar subsídios materiais 

para elaboração dos trabalhos, demonstrando a pluralidade de bases de informações para 

embasar os resultados dos trabalho . 

A investigação utilizou a metodologia qualitativa, exploratória e descritiva do tipo 

estado da arte, por meio de pesquisa documental com avaliação de categorias inventariais e 

categorias a posteriori, como dito no item 6, assim como os dados foram coletados na base 

SPELL, que é repositório digital facilitou a busca dos textos que se enquadravam nas 

especificações requeridas. 
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   Dado o tipo de metodologia utilizada, foi possível uma imersão nos trabalhos 

avaliados, de forma a extrair o conhecimento produzido no período escolhido, de tal modo, os 

próximos trabalhos que serão realizados com essa temática se permitem lançar mão de uma 

base sólida que poderá ser utilizada, não sendo necessário iniciar os estudos do zero. 

Buscou-se nos textos as narrativas dos autores acerca do fenômeno sucessão em 

empresas familiares, o que fora descrito nos trabalhos, qual o momento da realização da 

sucessão, as escolhas do sucedido, ou seja, a descrição integral do momento de passagem de 

bastão. Dessa análise foi possível identificar alguns problemas comuns as empresas familiares 

que passam pelo fenômeno sucessão familiar, dentre as dificuldades se pode destacar: 

a) Falta de planejamento na sucessão familiar; 

b) Não preparam seus sucessores para assumir a gestão da empresa; 

c) A sucessão por vezes ocorre de maneira abrupta, ou seja, por uma eventualidade 

como morte ou problema grave de saúde do fundador 

Essa falta de planejamento acaba por incentivar conflitos entre sucessor e sucedido, 

entre os sucessores que acabam por competir entre si pela gestão do negócio familiar e até 

mesmo entre os membros da família, isso ocorre devido à ausência de regras, gerando disputa 

de interesses, uma vez que os interesses pessoais podem não estar convergentes com os 

interesses da empresa. 

Assim, a categoria conflitos na fase de sucessão das empresas familiares nacionais é 

proeminente nos textos analisados, de certo que empresas familiares que não planejam o 

momento sucessório são caracterizadas por conflitos de interesses entre seus participantes. 

Assim, essa característica está enraizada na cultura organizacional das empresas brasileiras.  

Dos textos avaliados, se identificou que são raros os casos no qual a sucessão familiar 

fora realizada de maneira planejada, com a intenção de tomar a decisão mais correta para a 

empresa familiar demonstrando essa sucessão ter ocorrido com o mínimo de conflitos possíveis, 

assim é possível descrever que as sucessões planejadas contribuem para a o sucesso e 

longevidade da empresa familiar. 

Uma característica positiva apresentada pelos trabalhos analisados é a 

profissionalização da gestão da empresa, que se mostrou eficaz no auxílio da passagem de 

bastão das empresas objeto dos textos, porquanto 10 estudos demonstraram a utilização da 

governança corporativa como ferramenta eficiente para contribuição da longevidade e sucesso 



74 
 

dos empreendimentos familiares, assim faz-se necessário utilizar essa ferramenta como 

elemento norteador administrativo e corporativo. 

Dessa forma, os textos avaliados corroboram na asseveração que a governança 

corporativa utilizada nas empresas familiares traduz ferramenta eficaz para sua manutenção, 

longevidade e sucesso na fase sucessória, pois a gestão profissional dessas empresas elevou o 

nível administrativo com a elaboração de regras claras que fundamentam o plano de negócios 

familiar. Outra característica que se destacou nos textos é a questão de gênero, principalmente 

no que se refere a situação patriarcal que é muito estudada nos trabalhos. 

Outros pontos a serem exaltados são: a desburocratização que otimiza as tomadas de 

decisões evitando que medidas a serem tomadas demandem tempo desnecessário, isso se dá 

pela estrutura enxuta dessas organizações, pela falta de hierarquia, menor monitoramento e 

controle traduzindo em rapidez decisória, assim como o carisma, muitas vezes pelo excelente 

clima empresarial que possuem e pela convergência de ideias, principalmente no que tange a 

relação parental que se traduz em relacionamento interpessoal de qualidade, positivo, muitas 

vezes se estendendo aos colaboradores, fazendo com que as ideias sejam convergentes 

aflorando o espirito de colaboração entre os familiares e os colaboradores. 

  O presente trabalho contribuiu para o cenário acadêmico nacional, em especial nos 

estudos administrativos, vez que realizou um mapeamento das pesquisas com o tema sucessão 

em empresas familiares e assim pode ser utilizado como norteador de possíveis pesquisas com 

essa temática, além de demonstrar quais são as teses empregadas nesse tipo de pesquisa, 

evidenciou a metodologia que mais se demonstra proeminente nos estudos organizacionais, as 

fontes mais férteis, a fotografia do atual cenário estudado como ponto de partida para a evolução 

dos estudos empresariais.  

No que se refere à contribuição gerencial, o trabalho indica às empresas familiares que 

atravessarão o fenômeno sucessão familiar que devem se preocupar em efetuar um 

planejamento eficaz, com a intenção de localizar o melhor sucessor entre os possíveis 

candidatos familiares, reduzindo conflitos de interesses, esse planejamento é possível com a 

utilização de ferramentas gerenciais, em especial a governança corporativa que se demonstrou 

a mais competente para a perpetuação das organizações familiares. 

Como limitações do trabalho, os seguintes aspectos devem ser apontados: I) a 

unicidade da base de pesquisa, vez que foram avaliados os artigos indexados na base SPELL; 
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II) a utilização de periódicos com classificação de estratos A-2, B-1 e B-2, o que acaba por 

limitar o número de publicações; III) a dissertação se limitou a analisar os textos publicados, 

mesmo sendo considerados supostamente mais criteriosos, os estudos empíricos devem ser 

considerados.  

Os estudos futuros poderiam explorar a utilização da ferramenta governança 

corporativa em empresas familiares, focando, inclusive, nas empresas denominadas 

microempresas e empresas de pequeno porte, sua utilização e aceitação pelos atores que 

compões o cenário empresarial desse tipo de organização que representa a grande maioria dos 

empreendimentos nacionais. Sugere-se ainda, que trabalhos futuros possam narrar de maneira 

aprofundada os casos exitosos de sucessão familiar, ou seja, se a sucessão resultou na 

transferência do poder gerencial, por fim, uma pesquisa focada na relação entre sucessão 

familiar e falência da empresa seria de grande auxilio no cenário acadêmico e gerencial como 

contribuição para o crescimento desse campo de atuação. 
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