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 RESUMO  

Este estudo tem como finalidade primeira contribuir com o debate especializado que enfrenta 
o desafio de apontar caminhos que auxiliem as empresas familiares a garantirem a própria 
continuidade a partir da segunda geração de dirigentes. Embora imprecisas e desatualizadas, 
as estatísticas mostram que 70% dos negócios familiares sucumbem ao alcançarem a segunda 
geração e, em média, apenas 15% conseguem sobreviver até a terceira geração. A sucessão 
constitui o tema de maior atenção dos especialistas. Entretanto, há indicações de que, embora 
as pesquisas se multipliquem a cada ano, existe uma relativa estagnação teórica do campo. 
Nos últimos anos observa-se um discreto aumento de participação de mulheres em cargos de 
presidência das empresas familiares que, historicamente,influenciadas pela cultura 
patriarcal,elegem seus filhos herdeiros como sucessores. Este estudo, portanto, foi orientado 
pelo objetivo geral de identificar elementos do processo sucessório que permitam o 
aprofundamento da aparente mudança que está ocorrendo nas empresas familiares, 
evidenciada pelo discreto aumento do repasse do comando às mulheres, o que, a princípio, 
contraria a tradição patriarcal. De modo específico, este estudo foi orientado pelos seguintes 
objetivos: i) analisar a práxis de determinada família empresária que, tendo inaugurado o 
processo sucessório em sua empresa, encontra-se em fase de preparação de uma filha para 
assumir o comando do negócio no lugar do pai/fundador; ii) à luz do conhecimento teórico 
acumulado e da práxis da família empresária investigada reunir um conhecimento que permita 
a formulação de hipóteses que contribuam com o aprofundamento da problemática tratada 
neste estudo. Trata-se de uma pesquisa de caráter exploratório que emprega os seguintes 
métodos: qualitativo, monográfico/estudo de caso e dialético. A unidade de análise é a família 
proprietária de uma empresa sediada na região do ABC Paulista há 30 anosque se encontra em 
fase de preparação de uma filha (herdeira) para assumir o comando no lugar do pai/fundador. 
Existem evidências de que a decisão sucessória foi tomada estrategicamente com afinalidade 
de garantir que o patrimônio familiar continue sendo controlado pelo fundador, conforme 
preconiza o modelo de patrimonialismo patriarcal que se faz presente na sociedade brasileira. 

 

Palavras-chave: empresas familiares; processo sucessório; decisão sucessória; herdeiras; 
patrimonialismo patriarcal.  

 

 



 

ABSTRACT 

First objective of this study is to contribute to the specialized debate and its effort to point out 
ways to help family business ensuring continuityfrom the secondgeneration of leaders. 
Although inaccurate andoutdated, statistics show 70% of family business succumbing before 
reachingthe second generationand, on average, only 15% survive tothe third generation. 
Successionis the most focused subjectforexperts. However, there are indications, although 
studiesmultiplyevery year, there is a relativestagnation in thetheoreticalfield. During the last 
yearsthere has been aslight increase inparticipation ofwomenin positions of family businesses 
CEO which, historically,influenced bypatriarchal culture, elect theirheirsas successors. This 
study, therefore, was guided by the general objective of identifying elements of the succession 
process that will allow a deeper understand of the apparent shift that is occurring in family 
businesses, evidenced by theslight increase in thecontroltransfer to women, which, in 
principle, contraries thepatriarchal tradition. Specifically, this study was guidedby the 
following objectives: i)examinethe practicesof a businessfamily that having openedthe 
succession processin their own company, is in preparationfora daughterto take overthe 
business in place of the father/founder; ii) under the light of the accumulated theoretical 
knowledge and practices of this business family, gather knowledge that will enable the 
formulation of hypothesis(s) that may contribute to the probation of the problems treated in 
this study. This isanexploratory researchthat employsthe followingmethods: 
qualitativemonographic/case study anddialectical. The unit of analysisisafamily 
ownedcompany basedin the ABCPaulistaregionfor 30 yearswhichis in processof preparing 
theheiress to take commandin placeof the father/founder. Evidences show that the succession 
decision was strategically made in order to ensure that the family estate remains controlled by 
the founder, as professed by the patriarchal patrimonialism model deep-rooted in Brazilian 
society. 

 

Keywords: family businesses, succession process; succession decision; heirs; patriarchal 
patrimonialism. 
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1 INTRODUÇÃO 

Apartir da década de 1970, as mulheres brasileiras que, até então, participavam 

timidamente do mercado de trabalho,intensificaram sua participação na atividade econômica 

em um contexto de expansão da economia com acelerado processo de industrialização e 

urbanização. Apesar do período de estagnação da economia vivido na década de 1980, tal 

participação continuou a crescer. Na década de 1990, período caracterizado pela abertura 

econômica, baixos investimentos e terceirização da economia, a tendência crescente de 

incorporação das mulheres na força de trabalho prosseguiu (HOFFMANN; LEONE, 2004).  

Contudo, as mulheres continuam a enfrentar muitas barreiras para ingressarem no 

mundo do trabalho de forma mais equitativa.A participação feminina ainda ocorre em 

condições sistematicamente inferiores à participação masculina (OIT BRASIL, 2008).  

Levantamentos realizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

traduzem em números essa realidade. Neste estudo, o leitor encontrará dados relativos ao 

período entre 2003 e 2011 que mostram que, ainda que as mulheres com nível superior sejam 

majoritárias em todos os grupos de atividades, inclusive nos setores ocupados 

predominantemente pelos homens (indústria, comércio, construção, serviços prestados a 

empresas e outros serviços), elas não apenas ganham menos que os homens nestes setores 

como também nos setores onde a maioria como é o caso do setor de administração pública e 

serviços domésticos. Os rendimentos dos homens não apenas são superiores como também 

cresceram mais do que os rendimentos femininos nos setores do comércio e da administração 

pública, sendo que neste último elas ocupavam 94,8% dos cargos em 2011 (IBGE, 2012).  

Apesar das barreiras as mulheres estão conseguindo avançar lentamente para os postos 

mais elevados da hierarquia corporativa. Em 2010, um levantamento realizado pelo Instituto 

Ethos de Empresas e Responsabilidade Social intitulado “Perfil Social, Racial e de Gênero 

das 500 Maiores Empresas do Brasil e Suas Ações Afirmativas” constatou que de um total de 

1506 postos executivos, 207 (13,7%) eram ocupados por mulheres representando um 

crescimento de 7,7% em relação ao ano de 2001 (ETHOS, 2010).   

Em 2011, o jornal Folha de São Paulo realizou um levantamento a partir do anuário 

“Melhores e Maiores 2010”econstatou que dentre as 100 maiores empresas, cinco tinham 

mulheres na presidência. Destaca-se que, até 2009, não havia nenhuma mulher nessa posição 

(MATOS, 2011).  
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Este estudo se interessa pela participação feminina em empresas familiares. A empresa 

familiar é uma forma predominante de empresa em todo o mundo ocupando, assim, uma 

grande parte do tecido econômico e social. As empresas familiares dominam o segmento de 

pequenas e médias empresas chegando, em alguns países, a compor a maioria das grandes 

empresas. Na América Latina, grupos construídos e controlados por famílias constituem a 

principal forma de propriedade privada na maioria dos setores industriais (LEONE, 2005).  

No Brasil, estima-se queas empresas familiares representam o tipo de organização que 

mais cresce no país. Elas são responsáveis por 60% dos empregos diretos e por 48% da 

produção nacional e pela geração de dois milhões de empregos diretos (GUEIROS, 1998). 

Uma das maiores preocupações de seus dirigentes é a sobrevivência das mesmas. As 

estatísticas mostram que 75% das empresas familiares estão sob o comando dos fundadores, 

20% delas encontram-se sob a gestão dos filhos dos fundadores (primeira geração), e apenas 

5% sob o controle das gerações seguintes (LEONE, 2005). 

Os motivos que levam as empresas familiares à morte a partir da segunda geração de 

dirigentes têm desafiado os especialistas, razão pela qual os estudos sobre o processo 

sucessório em tais empresas têm se multiplicado.  

Notícias veiculadas nos últimos tempos como, por exemplo, a de que Nayla Hayek 

assumiu a presidência do Grupo Swatch – grupointernacional ativo na manufatura e na venda 

de relógios, joias, mecanismos de relógio e componentes – em junho de 2010, chama a 

atenção por ir de encontro à tradição patriarcal que sempre influenciou os processos 

sucessórios em empresas familiares. Segundo a tradição patriarcal, os filhos (homens) são os 

sucessores naturais, portanto, são os que devem assumir o comando das empresas familiares 

no lugar de seus pais. Com a morte de Nicolas Hayek, co-fundador, CEO e Presidente do 

Conselho de Administração do Grupo Swatch, a comunidade empresarial esperava que o 

filho, Nicolas Hayek Jr, assumisse o lugar do pai no grupo. Entretanto, Nayla Hayek, que 

ingressou no grupo em 1995,vinha sendo preparada nos últimos anos e acabou sendo indicada 

como a nova presidente pelo Conselho dois dias após a morte de Hayek (DIDERICH, 2010).   

Considera-se que essa aparente mudança deve ser analisada cientificamente com a 

expectativa de iluminar a questão sucessória que tanto ameaça as empresas familiares. Assim 

sendo, foram elaborados os seguintes questionamentos para orientar esta pesquisa: Por que as 
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mulheres estão sendo escolhidas como sucessoras em empresas familiares, contrariando a 

tradição patriarcal de repasse do comando a herdeiros? Como elas estão sendo escolhidas? 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo geral 

O objetivo geral desta pesquisa é identificar elementos do processo sucessório que 

permitam o aprofundamento da aparente mudança que está ocorrendo nas empresas 

familiares, evidenciada pelodiscreto aumento do repasse do comando dessas empresas às 

mulheres (herdeiras),o que, a princípio, contraria a tradição patriarcal que historicamente 

influencia os processos sucessórios.  

1.1.2 Objetivos específicos 

 Analisar a práxis de determinada família empresária que, tendo inaugurado o processo 

sucessório em sua empresa, encontra-se em fase de preparação de uma filha para 

assumir o comando do negócio sucedendo, assim, o fundador; 

 À luz do conhecimento teórico acumulado e da práxis da família empresária 

investigada reunir um conhecimento que permita aformulação de hipótese(s) que 

contribuam com o aprofundamento da problemática tratada neste estudo. 

1.2 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

O interesse pelo tema tem origem na experiência profissional da autora vivida junto à 

empresa da própria família – experiência adquirida ao longo de 22 anos de atuação direta no 

negócio – que, recentemente, diante da necessidade do pai/fundador de cessar sua atividade 

profissional, mesmo contando com a possibilidade de prosseguir com a empresa repassando o 

comando para a filha, optou por vender a empresa desconsiderando o desejo da herdeira de 

prosseguir com o negócio.  
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Essa iniciativa, que vai ao encontro da tradição patriarcal, aliada ao discreto aumento 

da participação das mulheres no comando de empresas familiares despertou o interesse da 

autora em compreender a aparente contradição. 

A relevância desta pesquisa se encontra na possível expansão do conhecimento sobre 

processo sucessório em empresas familiares, uma vez que reflete sobre a problemática a partir 

de uma perspectiva inovadora, isto é, buscando uma relação entre o insucesso de grande parte 

das empresas familiares que avançam para outras e a tradição patriarcal. 

1.3 MODELO TEÓRICO 

Os caminhos percorridos durante a pesquisa se encontram detalhadamente 

apresentados em capítulo específico. No entanto, a seguir é apresentada uma síntese com o 

objetivo de promover uma primeira aproximação da metodologia aplicada a esta pesquisa 

(Quadro 1): 

Quadro 1–Síntese da metodologia empregada da pesquisa 
 

Métodos Unidade de análise Ênfase 
analítica 

Técnicas de coleta 
de dados 

Técnica e 
tratamento de 
dados 

De abordagem: 
Método Qualitativo 

Família proprietária de uma 
empresa fundada em 1983, na 
região do ABC Paulista, que 
se encontra em fase de 
preparação de uma filha/ 
herdeira para assumir o 
comando no lugar do 
pai/fundador. 

Decisão 
sucessória 

Observação 
participante 

 
Análise de conteúdo 

De procedimento:  
Método 
monográfico/  
Estudo de caso 
exploratório 

Entrevista 
não-diretiva 

Entrevista dirigida 

De raciocínio 
lógico: 
Método dialético 

Fonte documental 

Fonte: Elaboração da autora com base em dados da pesquisa. 

1.4 ORGANIZAÇÃO DA OBRA 

Este estudo encontra-se organizado da seguinte forma: 

 Capítulo 1:Capítulo que ora introduz a problemática investigada, os objetivos, a 

justificativa e a síntese metodológica da pesquisa. 
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 Capítulo 2: Aborda a problemática conceitual em torno das empresas familiares 

presente na literatura nacional e internacional, bem como o Modelo Tridimensional de 

Desenvolvimento das Empresas Familiares, a meta visão do processo sucessório em 

empresas familiares e os padrões culturais de empresas familiares propostos pela 

literatura internacional; 

 Capítulo 3: Aborda a evolução histórica da família patriarcal, bem como a maneira 

como, no Brasil, o patriarcalismo se apresenta como patrimonialismo patriarcal. 

 Capítulo 4: Aborda inicialmente o trabalho feminino no período entre a Revolução 

Industrial e a Reestruturação produtiva. A seguir apresenta algumas estatísticas 

relativas à inserção das mulheres no mercado de trabalho no período entre 2003 e 

2011 e as competências gerenciais requeridas para a sucessão em empresas familiares 

sob a ótica feminina; 

 Capítulo 5: Apresenta em detalhes a metodologia empregada na pesquisa; 

 Capítulo 6: Apresenta o caso eleito pela pesquisa; 

 Capítulo 7: Apresenta os resultados obtidos com a pesquisa; 

 Capítulo 8: Estabelece a relação entre a teoria e prática analisadas. 
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2A EMPRESA FAMILIAR 

2.1A PROBLEMÁTICA CONCEITUAL 

A tarefa de reconhecer e apresentar com precisão o que vem a ser uma empresa 

familiarrevelou-se muito complexa à medida que muitas das definições encontradas se 

distanciam significativamente. A princípio buscou-se uma aproximação dos conceitos 

presentes na literatura internacional através do estudo de Chua, Chrisman e Sharma (1999). 

As referidas autoras coletaram os conceitos propostos ao longo das últimas décadas por 

diferentes autores estrangeiros, os quais são apresentados a seguir (Quadro 2): 

Quadro 2–Definições de empresa familiarpresentes na literatura internacional 
(continua) 

Ano Autor Definição 

1964 DONNELLEY, 
R.G. 

Quando a empresa tiver sido seguramente identificada com, pelo menos, duas 
gerações de uma família e quando esta ligação tem tido uma influência mútua na 
política da companhia e nos interesses e objetivos da família. 

1975 BERNARD, B. Uma empresa que na prática é controlada por uma única família. 

1976 BARNES, L.B.;  
HERSHON, S.A. 

O controle da propriedade reside nas mãos de um indivíduo ou dos membros de uma 
única família. 

1983 DAVIS, P. 

São aquelas cuja política e direção estão sujeitas a uma influência significativa de um 
ou mais membros de uma família ou mais de uma família. Esta influência é exercida 
através da propriedade e algumas vezes através da participação de membros da família 
no gerenciamento. 

1985 DAVIS, J.A..; 
TAGIURI, R. 

Um negócio no qual, dois ou mais membros da família influenciam na direção do 
negócio. 

1985 ROSENBLATT, 
P.C. et al . 

Qualquer negócio no qual a maioria da propriedade ou controle reside numa única 
família e no qual dois ou mais membros são ou às vezes são diretamente envolvidos 
no negócio 

1986 PRATT, J.H.; 
DAVIS, J.A. 

Um negócio no qual um ou mais membros da família influenciam na direção do 
negócio através do exercício de laços de parentesco, participação no gerenciamento ou 
direito de propriedade. 

1986 STERN, M.H. Possuído e gerenciado pelos membros de uma ou mais famílias. 

1987 BABICKY, J. 
É o tipo de pequeno negócio começado por uma ou poucas pessoas que tiveram uma 
ideia, trabalharam muito para desenvolvê-la, e conseguiram, em geral com capital 
limitado, o crescimento, enquanto mantiveram a maioria do controle da propriedade. 

1988 

LANSBERG, I.S.; 
PERROW, 
E.L.;ROGOLSKI, 
S. 

Um negócio no qual, os membros de uma família têm controle legal sobre uma 
propriedade. 

1989 HANDLER, W.C. 
Uma organização cuja maioria das decisões operacionais e planos para a sucessão da 
liderança é influenciada por membros de uma família trabalhando no gerenciamento 
ou diretoria. 

1990 DREUX, D.R. São empresas econômicas em que ocorre serem controladas por uma ou mais famílias 
(que têm) um grau de influência sobre as ações. 

1990 LEACH, P.et al. 
Uma companhia na qual mais de 50% das ações que dão direito a voto são controladas 
por uma ou mais famílias e/ou um grupo de uma única família efetivamente controla a 
firma e/ou tem uma participação significativa no gerenciamento da firma. 

1991 DONKELS, R.; 
FROHLICH, E. Se os membros de uma família possuem pelo menos 60% da equidade. 
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Quadro 2– Definições de empresa familiarpresentes na literatura internacional 
(conclusão) 

Ano Autor Definição 

1991 GALIO, M.A.; 
SVEEN, J. 

Um negócio no qual uma única família tem a maioria das ações e tem total 
controle. 

1991 LYMAN, A. 

A propriedade deve residir completamente nos membros de uma família, pelo 
menos um proprietário deve ser empregado no negócio e um outro membro da 
família também deveria ser empregado no negócio ou ajudar mesmo que não 
empregado oficialmente no negócio. 

1992 HOLLAND, P.G.; 
OLIVER, J.E. 

Qualquer negócio no qual, as decisões referentes à sua propriedade ou 
gerenciamento são influenciadas pelo relacionamento entre uma família ou 
famílias. 

1993 CHURCHILL, N.C.; 
HATTEN, K..J. 

O que geralmente é definido por negócio de família 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. 

1993 WELSCH, J.H.M. Um negócio no qual a propriedade é concentrada, e os proprietários ou parentes 
são envolvidos no processo de gerenciamento. 

1994 CARSRUD, A.L. Empresa firmemente controlada, possuída ou controladora da política por um 
“grupo que tem ligação de parentesco ou emocional”. 

Fonte: CHUA; CHRISMAN; SHARMA (1999, p. 21). 

Um rápidoolhar sobre o quadro acima é suficiente para se verificar que não há 

consenso entre os autores internacionais quanto ao que é efetivamente uma empresa familiar. 

O quadro a seguir apresenta a leitura que a autora deste estudo faz das tentativas de definições 

apresentadas acima em relação à participação das famílias empresariais no negócio (Quadro 

3): 

Quadro 3 – Características do envolvimento familiar nas empresas familiares presentes na 
literatura internacional 

(continua) 

Ano Autor 
Nº de famílias 
envolvidas no 

negócio 

Descrição do envolvimento das pessoas 

Nº de pessoas 
envolvidas em 
cada geração 
da empresa 

Natureza da 
relação com as 

famílias 
empresariais 

Forma de atuação 
na empresa  

1964 DONNELLEY, R.G. 1 * Parentesco Direta 

1975 BERNARD, B. 1 * Parentesco Direta 

1976 BARNES, L.B.;  
HERSHON, S.A. 

1 1 ou + Parentesco * 

1983 DAVIS, P. 1 ou + 1 ou + Parentesco Direta ou indireta 

1985 DAVIS, J.A.; TAGIURI, 
R. 

* 2 ou + Parentesco * 

1985 ROSENBLATT, P.C. et 
al . 

1 2 ou + Parentesco Direta 

1986 
PRATT, J.H.;  
DAVIS, J.A. 

* 1 ou + Parentesco Direta ou indireta 

1986 STERN, M.H. 1 ou + 2 ou + Parentesco Direta 

1987 BABICKY, J. * 1 ou + * Direta 
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Quadro 3–Características do envolvimento familiar nas empresas familiares presentesna 
literatura internacional 

(conclusão) 

Ano Autor 
Nº de famílias 
envolvidas no 

negócio 

Descrição do envolvimento das pessoas membros da 
família  

Nº de pessoas 
envolvidas em 
cada geração 
da empresa 

Natureza da 
relação com as 

famílias 
empresariais 

Forma de atuação 
na empresa  

1988 
LANSBERG, I.S.;  
PERROW, E.L.; 
ROGOLSKI, S. 

1 2 ou + Parentesco * 

1989 HANDLER, W.C. 1 2 ou + Parentesco Direta 

1990 DREUX, D.R. 1 ou + * Parentesco * 

1990 
LEACH, P. 
et al. 

1 ou + 2 ou + Parentesco Direta ou indireta 

1991 DONKELS, R.; 
FROHLICH, E. 

1 2 ou + Parentesco * 

1991 GALIO, M.A.;  
SVEEN, J. 1 * Parentesco Direta 

1991 LYMAN, A. 1 2 ou + Parentesco Direta 

1992 HOLLAND, P.G.; 
OLIVER, J.E. 1 ou + 2 ou + Parentesco Direta ou indireta 

1993 CHURCHILL, N.C.; 
HATTEN, K..J. 1 * Parentesco * 

1993 WELSCH, J.H.M. * 2 ou + Parentesco Diretaouindireta 

1994 CARSRUD, A.L. 1 2 ou + Parentescoouem
ocional * 

Notas: 
1) A expressão * é empregada para indicar que a definição proposta pelo autor é considerada insuficiente ou inconclusiva 

pela autora deste estudo. 
2) Entenda-se por atuação direta o exercício de algum cargo/função na empresa por parte dos membros envolvidos e por 

atuação indireta o compartilhamento de opiniões e/ou decisões, por exemplo, sem necessariamente implicar o exercício 
mencionado.  

Fonte: Elaboração da autora com base em Chua, Chrisman eSharma (1999). 

Observa-se que o número de famílias e de membros que caracterizam uma empresa 

como familiar varia entre os autores, porém, a ideia de uma única família é predominante 

(55%).Algumas definições consideram que uma empresa familiar pode ser caracterizada pelo 

envolvimento de 1 (uma) ou mais famílias (25%), enquanto as demais não se dedicam a esse 

aspecto (20%), o que impossibilita a conclusão. Destaca-se, entretanto,a definição de Carsrud 

(1994) que propõe que a relação de parentesco não é determinante sugerindo que uma 

empresa pode ser considerada familiar mesmo quando as pessoas envolvidas mantêm apenas 

uma ligação emocional.  

Em relação às categorias deatuação da família(s) nas empresas familiares, a maioria 

dos autores se expressa em termos de “controle” e “influência”, conforme pode ser visto a 

seguir (Quadro 4): 
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Quadro 4 –Categorias de atuação das famílias empresariais presentes na literatura 
internacional 
 

Ano Autor 
Categorias de atuação 

Dimensão Descrição 
1975 BERNARD, B. 

Controle 
 

* 

1976 BARNES, L.B.;  
HERSHON, S.A. Controle da propriedade. 

1988 
LANSBERG, I.S.; 
PERROW, E.L.; 
ROGOLSKI, S. 

Controle da propriedade. 

1991 DONKELS, R.; 
FROHLICH, E. Controle da propriedade.  

1986 STERN, M.H. Controle da propriedade e do gerenciamento do negócio.  

1987 BABICKY, J. Controle da propriedade e do gerenciamento do negócio.  

1991 GALIO, M.A.; 
SVEEN, J. Controle da propriedade e do gerenciamento do negócio. 

1994 CARSRUD, A.L. Controle da propriedade ou da política do negócio. 

1985 DAVIS, J.A..; 
TAGIURI, R. 

Influência 

Na direção do negócio. 

1989 HANDLER, W.C. Influência nas decisões operacionais e na sucessão através do 
gerenciamento do negócio.   

1992 HOLLAND, P.G.; 
OLIVER, J.E. 

Influência nas decisões sobre a propriedade e no 
gerenciamento do negócio.  

1983 DAVIS, P. 

Controle “e” 
Influência 

Controle da propriedade e influência no gerenciamento do 
negócio.  

1990 DREUX, D.R. Controle da propriedade e influência no gerenciamento do 
negócio.  

1990 
LEACH, P. 
et al. 

Controle da propriedade e influência no gerenciamento do 
negócio através de atuação direta.  

1985 ROSENBLATT, P.C. 
et al . Controle“e/ou”Inf

luência 

Controle da propriedade e/ou influência no gerenciamento 
através de uma atuação direta ou indireta. 

1986 
PRATT, J.H.;  
DAVIS, J.A. 

Controle da propriedade e ou influência no gerenciamento do 
negócio. 

1991 LYMAN, A. 
Controle “e” 
Participação 

Controle da propriedade com a participação formal no 
negócio de ao menos um proprietário e participação, ainda 
que informal, de mais um membro. 

1993 WELSCH, J.H.M. Controle da propriedade e participação no gerenciamento do 
negócio.  

1993 CHURCHILL, N.C.; 
HATTEN, K..J. Sucessão Sucessão antecipadamente anunciada ou já ocorrida.  

1964 DONNELLEY, R.G. Sucessão “e” 
Influência 

Identificação da empresa com pelo menos duas gerações de 
uma mesma família, cuja relação influencie a próprio negócio 
e a família.  

Nota: 
1) A expressão * é empregada para indicar que a definição proposta pelo autor é considerada insuficiente ou 

inconclusiva pela autora deste estudo. 

Fonte: Elaboração da autora com base em Chua, Chrisman eSharma (1999). 

Leone (2005) contribui para a compreensão do quadro acima ao mencionar que o 

conceito de empresa familiar congrega três vertentes, o que, segundo a autora,é 

internacionalmente aceito. Isto significa que as empresas familiares têm sido definidas a partir 
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de três dimensões, ou seja, a propriedade, a gestão e a sucessão. De fato, verifica-se que as 

definições apresentadasse valem dessas três dimensões. 

Algumas das definições apresentadas (15%) expressam que necessariamente a família 

deve deter o controle da propriedade para que a empresa possa ser considerada familiar. 

Enquanto outras (15%) consideram que além do controle da propriedade é necessário também 

o controle sobre o gerenciamento. Somente uma das definições (5%) admite como necessário 

o controle da propriedade e da política do negócio. 

Ainda em termos de controle, algumas definições (15%) consideram que o controle da 

propriedade deve necessariamente estar atrelado à influência no gerenciamento do negócio. 

Enquanto outras (10%) consideram que o controle da propriedade pode ser substituído pela 

influência no gerenciamento. Outras ainda (10%) propõem que além do controle da 

propriedade é necessária também a participação no gerenciamento ou em algum cargo da 

empresa.  

Há também as definições (15%) que consideram que basta que a(s) família(s) 

influenciem o gerenciamento do negócio ou dirijam o mesmo para que a empresa seja 

considerada familiar.  

Somente duas definições (10%) envolvem a questão da sucessão como determinante: a 

primeira propõe que uma empresa deve ser considerada familiar quando a intenção da 

sucessão é anunciada ou quando a mesma já se concretizou; a segunda propõe que é 

necessário que haja uma identificação da empresa com pelos menos duas gerações da família 

e que essa relação influencie tanto o negócio em si como a família.   

Entende-se que o termo controle faz referência a um poderdiretivo e, em certa medida, 

fiscalizador,enquanto o termo influência sugere um poder exercido mais democraticamente. 

Reitera-se que as tentativas internacionais de conceituação ainda parecem longe de apresentar 

consenso. A mesma realidade parece estar presente no Brasil.  

Leone (2005) analisou os conceitos de empresas familiares presentes na literatura 

nacional, cujas apresentações são feitasa seguir (Quadro 5): 
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Quadro 5 –Definições de empresa familiar presentes na literatura nacional 
  (continua) 

Ano Autor Definição 

1981 MARTINS 
Aquela controlada 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. 

1989 BERNHOEFT Aquela vinculada a uma família ou que mantém membros da família na 
administração de seus negócios 

1990 GAJ 
Aquela com capital aberto ou fechado, que foi iniciada por um membro da família 
que a passou ou tem intenção de passar a um herdeiro direto ou parente por 
casamento. 

1992  LEONE 

 Aquela em que as situações a seguir estão presentes (sem especificar se uma ou 
mais das situações): 
Aquela iniciada por um membro da família; que tenha membros participando da 
propriedade e/ou direção; valores institucionais identificando-se com um 
sobrenome de família ou com a figura do fundador; sucessão ligada ao fator 
hereditário.  

1993 LODI 
Aquela em que a consideração da sucessão da diretoria está ligada ao fator 
hereditário e onde os valores institucionais da firma identificam-se com um 
sobrenome de família ou com a figura de um fundador. 

1997 ULRICH Empresa cuja propriedade e administração – no sentido do controle sobre as 
decisões operativas – estão nas mãos de uma ou mais pessoas da família. 

1998 GRACIOSO 
Propriedade não é suficiente para definir empresa familiar, sendo necessária 
também a existência de estrutura gerencial na qual a maioria dos cargos-chave é 
preenchida pelos membros da família. 

1998 PÁDUA 
Aquela que está perfeitamente 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. 

1998 RICCA 
Aquela em que a família detém o controle por pelos menos duas gerações e nas 
quais existam interesses mútuos tanto em termos de políticas estabelecidas como 
em relação aos propósitos da família. 

1999 CONSTANZI; 
LANZANA 

Aquela em que um ou mais membros de uma família exerce(m) considerável 
controle administrativo sobre a empresa, por possuir(em) parcela expressiva da 
propriedade do capital. 

2000 GONÇALVES 

Aquela em que uma ou mais das situações a seguir estão presentes: 
A empresa é propriedade de uma família detentora da totalidade ou da maioria das 
ações ou cotas, de forma a ter o seu controle econômico; 
A família tem a gestão da empresa, cabendo a ela a definição dos objetivos, das 
diretrizes e das grandes políticas; 
Os membros da família são responsáveis pela administração do empreendimento, 
com a participação de um ou mais níveis executivos mais altos.  

2001 GARCIA 
Aquela que é 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.  

2003 
BERNHOEFT; 
GALLO 

Empresa unifamiliar: aquela se originou de um tronco familiar na figura de um 
fundador que se confunde, muitas vezes, com a figura do patriarca e dono do 
empreendimento; 
Empresa multifamiliar: produto de um grupo de pessoas, que muitas vezes não 
possuem vínculo afetivo e societário, que não é transferível para a próxima 
geração.  
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Quadro 5 – Definições de empresa familiar presentes na literatura nacional 
(conclusão) 

Ano Autor Definição 

2005 BORNHOLDT 

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: Elaboração da autora com base em Leone (2005). 

Visando o mesmo tratamento analítico dado á literatura internacional, o quadro a 

seguir apresenta a leitura que a autora deste estudo faz das tentativas de definições 

apresentadas acima em relação à participação das famílias empresariais no negócio (Quadro 

6): 

Quadro 6 –Características do envolvimento familiar nas empresas familiares presentes na 
literatura nacional 
 

Ano Autor 

Nº de 
famílias 

envolvidas no 
negócio 

Descrição do envolvimento das pessoas da família 

Nº de pessoas 
envolvidas em 
cada geração 
da empresa 

Natureza da 
relação com as 

famílias 
empresariais 

Forma de atuação 
na rotina da 

empresa  

1981 MARTINS 1 2 ou + Parentesco Direta 

1989 BERNHOEFT 1 2 ou + Parentesco Direta 

1990 GAJ * 1 ou + Parentesco Direta 

1992  LEONE * 1 ou + Parentesco Direta 

1993 LODI * 1 ou + Parentesco Direta 

1997 ULRICH * 1 ou + Parentesco Direta 

1998 GRACIOSO * 2 ou + Parentesco Direta 

1998 PÁDUA 1 * Parentesco Direta 

1998 RICCA 1 * Parentesco * 

1999 CONSTANZI; LANZANA 1 1 ou + Parentesco Direta 

2000 GONÇALVES 1 2 ou + Parentesco Direta ou indireta 

2001 GARCIA 1 ou + * Parentesco Direta ou indireta 

2003 
BERNHOEFT; 
GALLO 

1(a) * Parentesco * 

* (b)  * Direta 

2005 BORNHOLDT 1 2 ou + Parentesco Direta 
Notas: 
1) A expressão * é empregada para indicar que a definição proposta pelo autor é considerada insuficiente ou inconclusiva 

pela autora deste estudo. 
2) As expressões (a) e (b) referem-se às definições que o autor propõe de empresa unifamiliar e mutifamiliar, 

respectivamente. 
Fonte: Elaboração da autora com base em Leone (2005). 
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Nota-se que metade das definições (50%) enfatiza que uma empresa familiar é aquela 

que possui uma única família no comando do negócio. Apenas Garcia (2001) admite a 

presença de 1 ou mais famílias (7%) e outras (36%) não fixam uma quantidade. Bernhoeft e 

Gallo (7%) optam por definir a empresa familiar em termos de unifamiliaridade e 

multifamiliaridade. 

Em relação às categorias de atuação da família(s) nas empresas familiares, os autores 

nacionais se expressam das seguintes formas (Quadro 7): 

Quadro 7 – Categorias de atuação das famílias empresariais presentes na literatura nacional 
 

Ano Autor  Definição 
1981 MARTINS 

Controle 

Controle da propriedade ou do capital 

1997 ULRICH Controle da propriedade e da administração do negócio.  

1998 GRACIOSO Controle da propriedade e da administração do negócio.  

1998 RICCA Controle da empresa por pelo menos duas gerações de uma 
família, cuja relação influencie o próprio negócio e a família.  

1999 CONSTANZI; 
LANZANA Controle da propriedade ou do capital e da administração. 

2000 GONÇALVES 
Controle da propriedade ou do capital; “ou” 
Controle dos objetivos e das grandes políticas da empresa; “ou” 
Controle do gerenciamento do negócio.  

2001 GARCIA Controle da propriedade. 

1992  LEONE 
Controle “e/ou” 
identificação e 

sucessão 

Controle da propriedade ou da direção do negócio;  
Identificação com os valores institucionais;  
Sucessão por hereditariedade. 

2005 BORNHOLDT 

Controle“ou”su
cessão, 

participação, 
identificação e 

ausência 

Controle da propriedade ou do capital;  
Sucessão determinada por laços familiares;  
Participação em posições estratégicas, como na diretoria ou no 
conselho de administração; 
Identificação com os valores institucionais; Influência das ações 
familiares no negócio;  
Ausência de liberdade total ou parcial de vender suas 
participações/quotas acumuladas ou herdadas na empresa. 

1998 PÁDUA Identificação 
“e” influência 

Identificação da empresa com pelo menos duas gerações de uma 
mesma família, cuja relação influencie a próprio negócio e a 
família. 

1989 BERNHOEFT Vínculo “ou” 
Administração Vínculo ou administração do negócio.  

1990 GAJ Sucessão Sucessão antecipadamente anunciada ou já ocorrida. 

1993 LODI Sucessão “e” 
identificação 

Sucessão por hereditariedade e identificação com os valores 
institucionais.  

2003 
BERNHOEFT; 
GALLO 

Fundação 

Empresa unifamiliar: figura do fundador se confunde com a 
figura do patriarca e dono do empreendimento.  

Empresa multifamiliar: fundação do negócio feita por grupo que 
não necessariamente possui vínculo afetivo e societário e que não 
é transferível para a próxima geração. 

Fonte: Elaboração da autora com base em Leone (2005).  
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As elaborações de Gad (1990), Lodi (1993), Pádua (1998), Ricca (1998) se afinam 

com a proposta de Donnelley (1964) ao proporem a sucessão como uma dimensão que 

necessariamente deve estar envolvida no conceito de empresa familiar. Robert G. Donnellley 

é autor do primeiro ensaio de que se tem notícia sobre o tema. Seu trabalho, intitulado The 

Family Busines, foi publicado originalmente pela Harvard BussinessReview, em 1964.No 

Brasil, a tradução desse ensaio foi feita por João BoscoLodie publicada pela primeira vezna 

Revista Expansão,que acabou sendo incorporada pela Revista Exame (LODI, 1998).O 

trabalho de Donnelley também foi publicado em língua portuguesa pela Revista de 

Administração de Empresa da Fundação Getúlio Vargas (DONNELLEY, 1964). 

Leone (1992)e Bornholdt (2005) admitem outras dimensões, além da sucessão, em 

suas definições. Bernhoeft e Gallo (2003) se valem da perspectiva da fundação do negócio. 

Em geral, as demais definições se valem da perspectiva do controle e da influência seguindo o 

padrão da literatura internacional. 

O aprofundamento apresentado busca demonstrar a complexidade da questão 

conceitual. Em suma, o que se observa é que os especialistas concebem a empresa familiar a 

partir de perspectivas muito diferentes e que um consenso somente poderá ser obtido ao longo 

do tempo e com muito esforço. 

Por sentir a necessidade de um posicionamento conceitual, a autora deste estudo 

assume a questão da sucessão como fundamental para definir uma empresa familiar. Em 

concordância com Lodi (1998), considera-se que uma empresa familiar nasce com a segunda 

geração de dirigentes, uma vez que, estando ainda nas mãos de um fundador, ela se 

caracteriza como um empreendimento pessoal.No entanto, entende-se que a sucessão deve ser 

considerada em um sentido mais amplo, já que, em tese, o poder decisório sobre a 

propriedade ou o capital por parte da família é determinante para que a sucessão se realize. 

2.2EMPRESAS FAMILIARES COMO SISTEMAS 

Em CenturiesofSuccess: LessonsfromtheWorld'sMostEnduring Family Businesses 

(Séculos de Sucesso: Lições de Empresas Familiares Mais Duradouras do Mundo), livro 

publicado em 2004, William O’Haraafirma queo negócio familiar é uma das instituições mais 

duradouras da história da humanidade. Nesta obra o autor relata a história de várias empresas 
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familiares que sobrevivem há séculos como, por exemplo, a HoshiRyokan, fundada em 717, o 

mais antigo hotel do mundo (THE FAMILY, 2008).  

Kignel e Werner (2007) destacam a narrativa bíblica contida no livro de Gênesis como 

a que contém as raízes mais remotas das instituições “família” e “organização produtiva” e a 

empresa familiar como fruto da associação de ambas.  

Segundo Gersicketal. (1997), as empresas familiares passaram a ser objeto de estudo 

de especialistas a partir da década de 1960. Artigos isolados tratavam de problemas como 

nepotismo, rivalidade entre irmãos e gerações e administração não profissional. A princípio, o 

negócio e a família eram vistos como dois subsistemas, cuja superposição orientava as 

análises.  

Entretanto, a partir do final da década de 70 intensas modificações socioeconômicas 

relacionadas ao processo de internacionalização da economia mundial passaram a ocorrer. 

Embora não se trate de um processo novo, ele ganhou características inusitadas e um vigoroso 

impulso com o importante salto qualitativo ocorrido nas tecnologias da informação (DUPAS, 

1999). Pode-se dizer que com a construção desse novo ambiente socioeconômico o mundo 

organizacional foi profundamente impactado revelando, no caso das tradicionais empresas 

familiares, importantes fragilidades, razão pela qual nota-se que a partir do final da década de 

1970 o volume de publicações especializadas passou a aumentar significativamente.  

No início dos anos 80 o modelo de dois subsistemas (negócio e família) que orientava 

os estudos iniciais cedeu lugar ao Modelo de Três Círculos da Empresa Familiar. Este modelo 

surgiu na Universidade de Harvard a partir dos estudos de Renato Tagiuri e John Davis 

(LISONDO, 2012). A partir de então, a empresa familiar passou a ser vista como um sistema 

composto por 3 (três) subsistemas inter-relacionados, a saber, o subsistema da propriedade do 

capital da empresa, o da família e o da empresa ou do negócio propriamente dito (GERSICK 

et al., 1997). O referido modelo se encontra apresentado a seguir (Figura 1): 
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Figura 1 – Modelo de Três Círculos da Empresa Familiar 

 

Fonte: GERSICK et al. (1997) 

Observa-se que neste modelo estão presentes três subsistemas independentes, porém 

sobrepostos: gestão, propriedade e família. Esse modelo considera a existência de sete setores, 

nos quais qualquer indivíduo inserido na empresa pode ser visto. São eles (Quadro 8): 

Quadro 8 –Descrição da participação dos indivíduos inseridos em empresas familiares, 
segundo o Modelo de Três Círculos 

Subsistema Forma de participação 

1 Familiares que não trabalham na empresa e que não fazem 
parte da sociedade. 

2 Proprietários da empresa que não são membros da família e 
também não trabalham na organização familiar. 

3 Profissionais que trabalham na empresa, não são proprietários 
e não tem vínculo familiar. 

4 Familiares com participação na sociedade, mas que não são 
funcionários. 

5 Proprietários que trabalham na empresa, sem vínculo 
familiar. 

6 Profissionais que trabalham na empresa, membros da família 
e sem participação na sociedade. 

7 Membros da família que, além de trabalhar no negócio, 
possuem participação na sociedade. 

Fonte: Elaboração da autora com base em GERSICK et al. (1997). 

Gersicket al.(1997)esclarecem que,ao separar os domínios, esse modelo facilitou à 

identificação e esclarecimentos das motivações e das perspectivas das pessoas em vários 

locais do sistema como um todo, mas negligenciou o tempo. O tempo é um fator fundamental 

já que cada geração tem suas perspectivas próprias, geradas por diferentes ciclos de vida, o 

que altera significativamente os papéis que serão assumidos pelas pessoas-chave na empresa. 
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A partir dessas três dimensões, os autores desenvolveram o Modelo Tridimensional de 

Desenvolvimento da Empresa Familiar que se encontra a seguir (Figura 2): 

Figura 2 – Modelo Tridimensional de Desenvolvimento da Empresa Familiar 

 
Fonte: GERSICK et al. (1997). 

Os desafios peculiares de cada fase do Modelo Tridimensional foram sintetizados por 

Oliveira (2008), o que favorece a compreensão do modelo (Quadro 9):  

Quadro 9 –Desafios de cada estágio de desenvolvimento da empresa familiar 
(continua) 

 

Estágios de desenvolvimento e respectivos desafios 

 

1 2 3 4 

Pr
op

ri
ed

ad
e 

Proprietário controlador Sociedade entre irmãos Consórcio de primos --- 

 Capitalização 
 Equilíbrio entre controle 

unitário e ingresso de 
interessados 
 Escolha de estrutura para 

a próxima geração 

 Desenvolver um 
processo para controle, 
dividido entre sócios 
irmãos 
 Definir o papel dos 

sócios não funcionários 
 Reter capital 
 Controlar a orientação 

das facções dos ramos 
familiares 

 Administrar a 
complexidade da 
família e do grupo de 
acionistas 
 Criar um mercado de 

capital para a 
empresa familiar 

--- 
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Quadro 9 –Desafios de cada estágio de desenvolvimento da empresa familiar 
(conclusão) 

 Estágios de desenvolvimento e respectivos desafios 

 1 2 3 4 

E
m

pr
es

a 

Início Expansão/Formalização Maturidade --- 
 Sobrevivência: entrada 

no mercado e 
planejamento 
 Análise racional versus 

sonho 

 Evolução do papel do 
proprietário-gerente e 
profissionalização da 
empresa 
 Planejamento estratégico 
 Administração do caixa 

 Novo foco 
estratégico 
 Reinvestimento 
 Empenho de 

gerentes e acionistas 

--- 

Fa
m

íli
a 

Jovem Família 
Empresária Entrada na Empresa Trabalho Conjunto Passagem do 

Bastão 
 Criar um 

empreendimento 
“casamento” viável 
 Decisões iniciais sobre a 

relação trabalho/família 
 Relacionamento com a 

família ampliada 
 Educar os filhos 

 Administrar a transição 
da meia-idade 
 Facilitar um bom 

processo de decisões 
sobre início de carreira 
 Separar e individualizar 

a geração mais nova 
 

 Promover a 
cooperação e 
comunicação entre 
as gerações 
 Encorajar a 

administração 
produtiva de 
conflitos 
 Administrar as 

diversas gerações da 
família em conjunto 

 Transferência da 
liderança de uma 
geração para outra 
 Desligamento da 

geração mais velha 

Fonte: Oliveira (2008). 

 Eixo: Propriedade 

Em relação à Propriedade, o Modelo Tridimensional propõe que o primeiro estágio de 

desenvolvimento é o do Proprietário Controlador. Isto significa que nessa fase a propriedade é 

controlada por um dono ou, em alguns casos, por um casal. O fundador ocupa posição central 

e possui uma força psicológica fundamental. Ele, portanto, decide como e quando os 

herdeiros podem participar das empresas. Nessa fase, empresa e fundador enfrentam os 

seguintes desafios: i) garantir o capital necessário para assegurar o crescimento; ii) lidar com 

as consequências da concentração societária; iii) imaginar/mentalizar uma estrutura que possa 

garantir a continuidade da empresa (GERSICK et al., 1997). 

A Sociedade entre Irmãos é um estágio encontrado em empresas que estão na segunda 

geração ou além. O controle da propriedade está nas mãos de dois ou mais irmãos, que podem 

ser ou não ativos na empresa (GERSICK et al., 1997).  

Entre os desafios desse estágio encontra-se o processo de partilha do controle da 

empresa. Na Sociedade entre Irmãos pode haver aquele que é considerado um líder quase-

paterno. Este detém o poder de dar a palavra final, muito embora sua autonomia não seja 

inquestionável. A liderança quase-paterna é fruto de um relacionamento de grande afinidade 
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entre o filho e o genitor/fundador, como se o filho sempre tivesse sido uma espécie de líder 

informal da família. Os demais irmãos veem com naturalidade a adoção gradual de 

responsabilidade quase paterna pelos irmãos e/ou irmãs.Um outro caminho para a partilha do 

controle pode ser visto nos casos em que cotistas/acionistas minoritários pretendem exercem 

alguns direitos, mas sem a responsabilidade de igual envolvimento na empresa. Neste caso, a 

administração é chamada de “primeiro entre iguais”. Trata-se de uma forma de liderança 

paterna delicada, pois o excesso pode gerar revolta entre os cotistas/acionistas minoritários 

resultando em disputas e facções (GERSICK et al., 1997).  

A definição de papéis dos sócios não ativos na empresa também representa um 

importante desafio. As empresas costumam ser vistas pelos pais como um legado criado para 

o benefício de todos os filhos. Assim, as cotas/ações costumam ser divididas em partes iguais 

entre os filhos. A Sociedade entre Irmãos tem, portanto, o desafio de estabelecer um 

relacionamento viável (GERSICK et al., 1997).  

A retenção de capital também representa um grande desafio para a Sociedade entre 

Irmãos. O aumento de proprietários que não trabalham na empresa é frequente nesse estágio, 

o que pode gerar um desequilíbrio entre as prioridades de reinvestimentos e distribuição de 

lucros (GERSICK et al., 1997).  

Com o envelhecimento da Sociedade entre Irmãos, a entrada da geração seguinte pode 

tornar-se problemática, já que os irmãos que foram generosos e cooperativos entre si tendem a 

sentir-se pressionados a proteger os interesses dos próprios filhos. Os envolvidos podem 

assumir uma postura radical, especialmente se não houver regras claras sobre os critérios de 

entrada (GERSICK et al., 1997). 

O Consórcio de Primos constitui o terceiro estágio do desenvolvimento de 

propriedade, que normalmente é vivido por uma empresa somente com a terceira geração. 

Esta etapa costuma ser alcançada por empresas maiores e complexas e inclui pelo menos dez 

ou mais proprietários. As relações familiares tornam-se mais complexas e diluídas. Se nos 

estágios anteriores elas foram poderosas, agora elas se mostram distantes. Normalmente a 

geração que está entrando não conheceu pessoalmente o fundador e, portanto, a lealdade não 

pode se basear na lealdade pessoal do fundador e na sua visão como fora antes(GERSICK et 

al., 1997). 
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Convém mencionar que, apesar da importância que a propriedade foi ganhando ao 

longo da história, os estudos sobre empresas familiares não atribuíam a ela a mesma 

importância dada à dinâmica familiar e ao gerenciamento do negócio. O interesse pela 

propriedade é recente e pode visivelmente ser observado no Modelo de Três Círculos. O 

modelo anterior (de dois círculos) não diferenciava a propriedade da gestão.  

 Eixo: Empresa 

Na dimensão Empresa, o primeiro estágio de desenvolvimento (Início) engloba o 

período em que a empresa é ainda uma ideia ou um sonho que o empreendedor e/ou os 

membros da família pretendem realizar. Os proprietários estão no centro de tudo e investem 

todo o tempo, energia e recursos que dispõem. Trata-se de um período em que as estruturas 

costumam ser mínimas e informais e a maior parte da comunicação é feita diretamente pelo 

proprietário. Frequentemente as empresas que se encontram nesse estágio não possuem um 

nicho de mercado para se estabelecer em longo prazo e estão focadas em um produto ou 

serviço. Nesse sentido, dois grandes desafios são enfrentados nessa fase. O primeiro diz 

respeito à necessidade de identificar um produto que garanta a competitividade da empresa e 

sua colocação no mercado. O segundo é equilibrar o sonho e a realidade. No caso da 

existência de filhos, o casal se vê diante da tarefa de coordenar a educação dos filhos e a 

qualidade do tempo ao lado dos mesmos. Dada à importância que a empresa passa a ter para o 

casal, os filhos podem sentir-se privados de atenção e afeto (GERSICK et al., 1997). 

O estágio seguinte é reconhecido como Expansão/Formalização. Tendo passado a fase 

inicial, a empresa pode evoluir para uma expansão de suas áreas e de seu número de 

funcionários. Entre os desafios da fase esta o fato de a estrutura centralizada no fundador 

passar a ter uma hierarquia mais formal com funções diferenciadas. Algumas funções são 

delegadas pelo fundador a funcionários que não são membros da família. O planejamento 

estratégico e a administração do caixa são desafios ligados a aspectos da condução técnica da 

empresa. De um lado, a contratação de profissionais especializados normalmente resulta no 

afastamento do proprietário de tarefas operacionais, por outro lado, os reinvestimentos 

acabam a afetando a família que muitas se veem sem dinheiro e sem tempo para dedicar-se a 

atividades exclusivamente familiares (GERSICK et al., 1997). 

O terceiro estágio do desenvolvimento da empresa é a Maturidade, sem que isso 

signifique um destino final, isto porque a maturidade empresarial traz consigo vários desafios, 
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entre eles, a exigência de novo foco estratégico que renove e atualize a empresa. Na fase da 

Maturidade, a empresa, ao realizar continuamente reinvestimentos pode enfrentar certa 

carência de entusiasmo ou sentimento de criatividade, o que é prejudicial. Além disso, o fato 

da empresa nessa fase oferecer uma variedade de oportunidades e restrições para o avanço da 

carreira gerencial quer seja de membros da família ou não, exige que decisões sejam tomadas 

no sentido de se decidir se devem existir posições destinadas apenas para membros da família 

e o nível de acesso de funcionários não familiar a questões e informações políticas etc. 

(GERSICK et al., 1997). 

 Eixo: Família 

Em relação à dimensão Família, os estágios de desenvolvimento são regidos pelo 

envelhecimento biológico dos membros familiares No primeiro deles, Jovem Família 

Empresária, os pais costumam ter menos de 40 anos e, se o casal tem filhos, estes têm menos 

de 18 anos. Trata-se de um período abrangente que envolve os primeiros anos dos jovens 

empreendedores até a adolescência dos filhos (GERSICK et al., 1997). 

Em termos de primeiro desafio, a Jovem Família Empresa enfrenta a necessidade de 

criação de um empreendimento “casamento” viável. Visando realizar um sonho próprio, e às 

vezes familiar, o casal cria uma empresa juntos. Em muitos desses casos, ambos trabalham 

condições igualitárias, como sócios-gerentes. Tal condição levada ao ambiente interno 

familiar pode representar um enfraquecimento ou fortalecimento do empreendimento 

casamento. O padrão de autoridade mais frequentemente encontrado em empresas familiares 

é: o marido/pai no controle; a esposa/mãe como parceira-apoio, podendo ter autoridade em 

certas áreas restritas do lar; os filhos como aprendizes (GERSICK et al., 1997).  

Num segundo momento, a Jovem Família Empresária precisa tomar decisões iniciais 

sobre a relação trabalho/família. Ela é, portanto, desafiada a gerenciar os cuidados dos 

domínios trabalho/família. Frequentemente, ela enfrenta também conflitos relacionados às 

suas famílias de origem buscando, ao mesmo tempo, que o seu desempenho seja visto com 

bons olhos pelas mesmas. Além disso, é preciso lidar com a questão da harmonização entre o 

trabalho e ser pai/mãe (GERSICK et al., 1997). 

O casal empresário precisa desenvolver o relacionamento com as famílias originais de 

ambos (família ampliada), o que é especialmente desafiador quando o casal é dependente 

financeiramente de uma das famílias dos cônjuges. Tal dependência pode significar um 
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problema quando a família não aprova o casamento, não gosta do cônjuge ou simplesmente 

mostra-se cautelosa com os agregados (GERSICK et al., 1997). 

No tocante à educação dos filhos, na cultura latina, tradicionalmente,o marido é o 

proprietário-gerente quase em período integral, muitas vezes ajudando em casa tanto quanto 

possível, enquanto a esposa fica com a responsabilidade da educação dos filhos reduzindo sua 

participação da empresa, o que pode colocá-la em uma situação de invisibilidade na empresa 

(GERSICK et al., 1997). 

O segundo estágio, Entrada na Empresa, refere-se ao período em que entrada dos 

filhos da empresa. Trata-se de um período em que algumas questões se tornam relevantes 

como, por exemplo: “Por que somos uma empresa familiar? Quem irá garantir nossa 

identidade no futuro? Quais filhos apresentam capacidades para assumir cargos na empresa?” 

(GERSICK et al., 1997). 

Entre os 35 e 55 anos, o casal empresário precisa administrar a transição da meia 

idade. Os filhos precisam encarar o processo de separação e individualização típico da 

passagem para a vida adulta. Os pais precisam aprender a serem pais de filhos adultos, 

enquanto os filhos precisam lidar com aspectos que envolvem a autoconfiança, a carreira, a 

responsabilidade financeira, a rede social, parceiros íntimos etc. Esse é o momento em que a 

família decide sobre o ingresso ou não dos filhos na empresa (GERSICK et al., 1997). 

O terceiro estágio de desenvolvimento da família é o Trabalho em Conjunto. Nessa 

fase os filhos se encontram na faixa etária entre 20 e 45 anos e, em princípio, já tomaram a 

decisão de entrar ou não na empresa. Os que ingressaram na empresa lidam com o desafio de 

fazer parte da família tornando-se autônomo e independente. A qualidade da execução do 

trabalho empresarial está atrelada à qualidade da comunicação. Nesse sentido, desenvolver 

uma comunicação de qualidade é fundamental (GERSICK et al., 1997). 

No Trabalho em Conjunto os conflitos relativos à autoridade e colaboração são 

inevitáveis. Os conflitos aumentam quando a terceira geração ingressa na empresa, o que tem 

se tornado frequente em razão do aumento da expectativa de vida das pessoas (GERSICK et 

al., 1997). 
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O quarto e último estágio do desenvolvimento da família é a Passagem do 

Bastão.Trata-se de uma fase em que a geração mais velha transfere a liderança da empresa 

para a geração seguinte desligando-se da mesma (GERSICK et al., 1997).  

2.3 METAVISÃO DO PROCESSO SUCESSÓRIO EM EMPRESAS FAMILIARES 

De acordo com Murray (2003) o modelo de evolução do ciclo de vida de Gersicket al. 

(1997) tem sido aceito e utilizado como referência para a compreensão da dinâmica das 

empresas familiares. A autora reconhece que o modelo apresentado é fruto de uma larga 

experiência adquirida a partir de observações e consultorias a empresas familiares, mas 

considera que o mesmo é funcional apenas em situações nas quais os envolvidos reconhecem 

a necessidade de promover mudanças na estrutura profunda que efetivamente carrega o 

sistema unido, tornando-se problemático quando há relações divergentes entre os subsistemas. 

Além disto, a autora considera que o modelo tem a limitação de não apresentar nenhum dado 

empírico para apoiar a sua conceituação, nem fornece detalhes sobre a natureza do ambiente e 

das tarefas de cada fase do processo sucessório.  

Murray (2003) ressalta que nos casos em que as pessoas envolvidas nos sistemas 

empresariais familiares reconhecem que a estrutura “profunda”, formada há muito tempo e 

que mantém os subsistemas (propriedade, família e negócio) unidos, perdeu relevância ou 

mesmo se tornou obsoleta, as mudanças são bem aceitas. Como exemplos, a autora menciona 

os casos em que a geração mais velha, detentora do controle, já não é capaz de afirmar a sua 

influência na estrutura de forma eficaz porque deixaram, por qualquer razão, de receber apoio 

de seus pares ou seus pares morreram e as situações em que os descendentes se tornaram 

totalmente adultos e credíveis.      

No entanto, Murray (2003) chama à atenção para o fato de que nem sempre as pessoas 

reconhecem que mudanças são necessárias. Nos casos em que as pessoas têm a percepção de 

que o sistema está equilibrado e estável, elas podem se tornam muito resistentes às mudanças 

mostrando-se indispostas a investir recursos para mudar o estado de coisas.   

Inevitavelmente, a fase de sucessão é marcada pela necessidade de mudança da 

estrutura profunda que sustenta o sistema empresarial familiar. Dada à relevância desta fase 

para este estudo, a mesma será aprofundada a seguir.  
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De modo geral, as estatísticas indicam que 70% dos negócios familiares sucumbem na 

transição da liderança da primeira para a segunda geração e, em média, apenas 15% chegam à 

terceira geração (GIMENO; BAULENAS; COMA-CROS, 2010; LEONE, 2005; SEBRAE, 

2005).Segundo Oliveira (1999), as principais causas do desaparecimento dos negócios 

familiares são: i) a falta de planejamento estratégico; ii) o foco num único produto/serviço, do 

qual não conseguem sair quando o ciclo de vida do mesmo entre em declínio; iii) a crise 

ligada ao período de sucessão. 

Aparentemente, os estudos brasileiros reproduzem apenas as estatísticas 

internacionais. Segundo Pimentel (2011), embora os estudos sobre empresas familiares se 

multipliquem a cada ano, há uma relativa estagnação da teórica no campo, o que talvez 

explique aquela realidade.  

A sucessão em empresas familiares constitui o tema de maior atenção dos 

especialistas. Pimentel (2011) assinala que a sucessão em empresas familiares tem sido 

comumente compreendida e analisada a partir do evento em si, isto é, em perspectiva pontual 

do momento específico em que a sucessão efetivamente ocorre. Segundo o autor, Lansberg 

(1999) foi o primeiro teórico a questionar esta visão propondo que a sucessão em empresas 

familiares seja vista como um processo baseado na preparação e no aprendizado que ocorre ao 

longo do tempo.  

De qualquer modo, nota-se a presença de um esforço recente de revisão e acréscimo 

de elementos que fortaleçam a compreensão da sucessão em empresas familiares como um 

processo que pode ser visto, por exemplo, no estudo de Murray (2003).  

Murray (2003) analisou, durante cinco anos, o que chama de “processo de transição 

geracional” em cinco sistemas empresariais familiares com objetivo de propor uma meta 

visão do processo sucessório. Os resultados das pesquisas mostraram que tal processo, nas 

empresas analisadas, se desenvolveu numa janela de tempo que variou entre três e oito anos.  

Segundo Murray (2003), a atenção dada aos percursos tomados no período da 

sucessão é insuficiente. Portanto, pouco se sabe sobre como o sistema empresarial familiar se 

desloca no período da transição geracional.  
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Com base na aplicação do modelo de ciclo de vida de Gersicket al. (1997), Murray 

(2003) busca aprofundar a compreensão do processo sucessório em empresas familiares 

propondo uma generalização analítica.  

Murray (2003) propõe que o sistema se movimenta durante o período de transição da 

velha estrutura por meio de uma sequência de fases que ela chama de “ciclo de transição”, 

sendo que cada fase envolve exige determinadas tarefas para que a nova estrutura seja 

construída. Para Murray (2003), o ciclo de transição abriga as seguintes fases (Figura 3): 

Figura 3 – Fases do processo sucessório de empresas familiares, segundo Murray (2003) 

 
Fonte: Elaboração da autora com base em Murray (2003).  

Fase 1:a preparação de todo o sistema empresarial familiar para a mudança é o 

períodoinicial em que um estado de prontidão para a mudança está sendo construído na vida 

dos constituintes e grupos organizacionais (a família, a sociedade, os proprietários) 

empurrando o sistema para a mudança (MURRAY, 2003). 

Fase 2:o gatilho-in– que inicia a transição– é eventualmente disparado quando a 

pressão para a mudança é muito alta. Nesta fase há um reconhecimento de que a estabilidade 

não mais existe e que não há nenhuma solução, exceto a mudança do sistema. O gatilho alivia 

a tensão no sistema emanada das dúvidas e preocupações das pessoas no sistema sobre 

aaparente incompatibilidade da velha estrutura ea necessidade de uma adaptação estrutural em 

um ambiente diferente.A necessidade imperiosa de reafirmar ordem resulta em uma escolha 

que rapidamente põe fim às incertezas que provocaram o disparo(MURRAY, 2003). 

Fase 1 
•Preparação de todo o sistema empresarial familiar para a 
mudança 

Fase 2 
•Gatilho-in : início da transição 

Fase 3 
•Período de descanso 

Fase 4 
•Periodo de exploração 

Fase 5  
•Gatilho-out : fim da exploração e início do fechamento 

Fase 6 
•Escolha e compromisso 
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Fase 3:o período de descanso é fruto da escolha feita na fase anterior que efetivamente 

leva o sistema em um período de calmaria após o caos do gatilho. Com o controle do sistema 

reafirmado– um sistema agora tido como “revolucionário” em função da estrutura se 

encontrar em mutação – a mudança pode ser mantida à distância. No entanto, a realidade do 

gatilho e suas consequências,isto é, a necessidade predominante para a mudança, permanece. 

O período de descanso varia entre seis e 18 meses(MURRAY, 2003). 

Fase 4:no período de exploração as pessoas-chavese reúnem e analisam seus próprios 

desempenhos em relação à transição. Esta fase é a hora e o local em que as pessoas do sistema 

compartilham seus sonhos, esperanças e aspirações, mas também são confrontados pela 

realidade. Como resultado, as pessoas podem reafirmar a satisfação em relação à própria e 

concluir que seus planos são adequados, ou podem ser forçadas a enfrentar as próprias 

limitações(MURRAY, 2003). 

Fase 5:o gatilho-out põe fim a fase anterior e inicia o fechamento acelerando, assim, o 

sistema em direção à escolha. O final do período anterior (Fase de exploração) é marcado ou 

desencadeado por qualquer acontecimento que pode ser interpretado como significativoou 

pode simplesmente coincidir com o trabalho de indivíduos em sua própria estrutura de vida. 

Em termos de transição global, o gatilho-out representa o início do final do processo de 

transição(MURRAY, 2003). 

Fase 6:nafase de escolha e compromissoo sistema deixa de ser reflexivo, um caminho 

é escolhido e um compromisso formal, baseado na escolha feita, é firmado(MURRAY, 2003). 

Esta escolha é feita em termos de evolução ou de mudança revolucionária, questões que serão 

aprofundadas mais adiante.   

Murray (2003) considera que os períodos de transição podem ser muito irritantes para 

todos os intervenientes no sistema, porque o que o sistema que servia no passado agora é visto 

como menos adequado e, possivelmente, obsoleto, razão pela qual as pessoas, os grupos, os 

departamentos e as famílias dentro do sistema têm que lidar com a ansiedade que surge em 

relação às escolhas que terão que ser feitas no futuro. As pessoas podem se preparar melhor 

para a transição quando sabem o que esperar e quando foram treinadas para lidar com o 

processo. Nesse sentido, a compreensão das diferentes fases e o seus requisitos representa 

uma vantagem distinta.A aptidão para o futuro parece depender na qualidade da exploração 

realizada no sistema (Fase 4). 
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Conforme Murray (2003) destaca que de todas as fases que constituem o ciclo de 

transição das gerações a de exploração (Fase 4) é a que tem uma importância central e a mais 

difícil. Nos casos em que analisou, a fase de exploração variou entre cinco e sete anos, sendo 

que, em um dos casos, passados nove anos a fase seguinte (Escolha e Compromisso) ainda 

não tinha sido inaugurada.  

De acordo com Murray (2003), as conversas entre as pessoas envolvidas na transição 

são difíceis quando as coisas não caminham satisfatoriamente ou quando os indivíduos não 

estão felizes. Para que a exploração seja produtiva, a autora considera fundamental que os 

membros familiares envolvidos na transição: i) tenham um bom relacionamento com as 

demais pessoas envolvidas no sistema;ii) estejam dispostos a compartilhar abertamente suas 

esperanças e sonhos futuros;iii) avaliem honestamente suas escolhas anteriores e 

compartilhem com sinceridade o grau de satisfação que sentem em relação ao trabalho 

desenvolvido pela família e pela empresa; iv) expressem os ajustes e as mudanças que julgam 

necessários.  

Murray (2003) identificou três trajetórias baseadas nas escolhas feitas pelos membros 

das famílias empresárias, a saber: 

A transição evolucionária acontece quando o fundador envolve o sistema 
reciclando o seu arquétipo de propriedade através da mudança geracional, mas 
deixando a atual estrutura de governo da propriedade e do sistema gerencial intactas; 

Trajetória revolucionária, assim denominada porque envolve a mudança de uma 
forma arquétipa de estrutura que suporta o envolvimento da geração antecessora e 
que é desconstruída e em seu lugar é reconstruída um arquétipo novo em forma e 
estrutura. Geralmente acontece quando o fundador passa o controle, o comando e a 
propriedade para mais de uma geração. 

O terceiro tipo de arquétipo – transição fragmentária – em estruturas proprietárias 
de empresas familiares é quando a propriedade está concentrada frequentemente nas 
mãos de uma pessoa – como, por exemplo, o fundador - e com o tempo há uma 
diluição maior da forma, da estrutura e dacomplexidade da propriedade na sociedade 
(PIMENTEL, 2011, p. 83).  

Observa-se que as trajetórias indicadas acima propõe uma meta visão do processo 

sucessório em empresas familiares. Contudo, Murray (2003) admite que pouco se sabe sobre 

como as empresas familiares optam por trajetórias entre os sistemas evolucionários e 

revolucionários.  
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2.4OS PADRÕES CULTURAIS MANIFESTOS NAS EMPRESAS FAMILIARES 

Macêdoet al (2004) salienta que os fundadores das organizações empresariais tendem 

a construir e/ou estabelecer culturas, estruturas, normas, objetivos e procedimentos que 

reproduzem os valores da sociedade em que estão inseridos, o que parece ter chamado a 

atenção de W. GibbDyer Jr que, nos anos 80dedicou-se ao estudo da cultura das organizações 

empresariais familiares. 

De acordo com Dyer Jr (1988) parece requerer o reconhecimento de, junto com sua 

equipe, ter sido o primeiro a nomear as culturas empresariais familiares (paternalista, laissez-

faire, participativa e profissional). Fato é que nas pesquisas realizadas pela autora deste estudo 

não foram identificados estudos precedentes que empregassem tais termos. Sendo assim, 

julgou-se conveniente basear a discussão deste estudo no trabalho do autor.  

Conforme Dyer Jr (1988) investigou uma amostra de aproximadamente quarenta 

empresas familiares – dentre elas a Du Pont e Levi Strauss – e verificou que a cultura da 

família empresária desempenha um papel determinante para o sucesso da empresa a partir da 

primeira geração.Com base nos dados coletados através das histórias corporativas, relatórios 

anuais, memórias de ex-líderes, entrevistas e atas de reuniões do conselho de administração, o 

autor e sua equipe traçaram um mapa da cultura das empresas. 

De acordo com Dyer Jr (1988), o conjunto acumulado de premissas que um grupo 

detém é chamado de padrão cultural do grupo. Este padrão gera um sistema de crenças único. 

Para compreender a cultura das empresas familiares, o autor orientou-se pelos seguintes 

pressupostos básicos (Quadro 10): 

Quadro 10 – Categorias de pressupostos culturais adotadas por Dyer (1988) 
(continua) 

Categoria Pressupostos culturais 

1 Natureza dos 
relacionamentos 

As relações entre os membros da organização são principalmente lineares 
(isto é, hierárquicas), orientadas para o grupo ou individualistas por 
natureza?  

2 Natureza humana Os seres humanos são considerados basicamente bons, basicamente 
maus, ou nem bons nem maus? 

3 Natureza da verdade 
A verdade (isto é, as decisões corretas) são descobertas a partir de figuras 
de autoridade ou é determinada por um processo pessoal de investigação 
e teste? 

4 Meio ambiente 
Existe uma crença básica de que os seres humanos podem dominar o 
meio ambiente, que devem ser subjugados pelo ambiente ou que devem 
tentar harmonizar-se com o meio ambiente? 
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Quadro 10 – Categorias de pressupostos culturais adotadas por Dyer (1988) 
(conclusão) 

Categoria Pressupostos culturais 

5 
Universalismo/ 
Particularismo 

Todos os membros da organização devem ser avaliados pelos mesmos 
padrões ou a certos indivíduos é dado um tratamento preferencial? 

6 Natureza da atividade 
humana 

Os seres humanos são basicamente ativos, (isto é, fornecem orientação)? 
São basicamente passivos e incapazes de alterar as circunstâncias (isto é, 
precisam de orientação)? Ou objetivo principal de uma pessoa deve ser o 
autodesenvolvimento integrando o dar e o receber orientação?  

7 Time Os membros da organização são principalmente orientados para o 
passado, o presente ou o futuro? 

Fonte: Elaboração da autora com base em Dyer Jr (1988).  

Em termos de resultados, Dyer Jr (1988) obteve o que está sintetizadoa seguir (Quadro 

11):  

Quadro 11 –Padrões culturais presentes nas empresas familiares 

 Paternalista Laissez-Faire Participativa Profissional 

Natureza das 
relações Linear (hierárquica) Linear Orientadas para o 

grupo Individualista 

Natureza humana As pessoas são 
basicamente desonestas 

As pessoas são 
boas e 

fidedignas 

As pessoas são boas 
e fidedignas 

As pessoas não 
são nem boas 

nem más 

Natureza da 
verdade 

Verdade reside na família 
fundadora 

Verdade reside 
no fundador/ 

afamília, 
mesmo estando 

à margem, 
também possui 

autonomia 
 

A verdade é 
encontrada no grupo 

Tomada de 
decisão/participação 

A verdade é 
encontrada 
emregras 

profissionais de 
conduta 

Orientação para o 
ambiente 

 
Postura proativa 

Harmonia / 
Postura 
proativa 

Harmonia / Postura 
proativa 

Postura reativa 
/ proativa 

Universalismo/ 
particularismo Particularismo Particularismo Universalismo Particularismo 

Natureza da 
atividade humana Orientadora Orientadora Orientadora/orientada Orientadora 

Tempo Orientado para o presente 
ou passado 

Orientado para 
o presente ou 

passado 

Orientado para o 
presente ou futuro 

Orientado para 
o presente 

Fonte: Elaboração da autora com base em Dyer Jr (1988).  
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2.4.1 Cultura Paternalista 

Dyer Jr (1988) destaca que 80% das empresas que compuseram a amostra 

apresentaram a cultura paternalista em sua primeira geração. Nesse padrão, as relações são 

organizadas hierarquicamente. Os líderes, que são membros da família, detêm todo o poder e 

a autoridade para tomar as decisões mais importantes. A família trata os estranhos com 

desconfiança e fiscaliza os funcionários. Aos membros da família é concedido um tratamento 

diferenciado. Os funcionários são orientados pela família e devem seguir às ordens sem 

questionamentos. Em relação ao ambiente, a postura tende a ser proativa no desenvolvimento 

de novos mercados. No entanto, a família pode também criar um nicho de mercado específico 

preferindo ficar dentro dele. Em termos de dimensão temporal, algumas empresas 

paternalistas são orientadas para o passado, enquanto outras são fortemente orientadas para o 

presente. Mesmo mantendo algumas tradições, estas últimas se concentram nas necessidades 

atuais e buscam mudanças rápidas para enfrentar as novas ameaças. O legado da família é o 

principal objetivo da família proprietária. 

Conforme Dyer Jr (1988) menciona a National Cash Register, empresa adquirida por 

John Patterson, em 1884, para ilustrar a cultura paternalista. Segundo o autor, Patterson via a 

si mesmo como um pioneiro e conquistador que, inclusive, tinha o hábito de montar um 

cavalo branco, porque assim fez Napoleão Bonaparte. Ele teria alegado ser especialista em 

temas que vão desde a saúde até a religião. Outra característica marcante de Patterson seria o 

desejo de ajudar as pessoas, o que o levou a construir parques e teatros para que os 

funcionários pudessem usufruir com suas famílias. Ao falecer, 1922, ele já tinha criado um 

império gigantesco. 

Os estudos de Dyer Jr (1988) o levaram a considerar que o padrão paternalista tende a 

funcionar bem quando o líder do negócio é experiente e dispõe das informações necessárias 

para realizar uma boa gestão. O fato de não haver dúvidas sobre quem toma as decisões 

favorece a mobilização rápida dos recursos necessários para atender as ameaças competitivas.  

Os líderes das culturas paternalistas costumam ser altamente carismáticos e, por esta 

razão os seguidores costumam ser altamente comprometidoscom a realização da visão do 

líder. Isto costuma ser muito positivo em empresas pequenas que estão lutando pela 

sobrevivência. No entanto, Dyer Jr (1988) aponta potenciais problemas associados à cultura 

paternalista: 
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 A confiança excessiva na direção do líder pode colocar a empresa em perigo se 

o líder morrer ou por alguma razão ficar incapacitado; 

 A formação e desenvolvimento para a próxima geração são muitas vezes 

negligenciados; 

 Quando a empresa cresce ou atravessa uma fase de turbulência, o líder pode 

não ser capaz de gerir a ambiguidade ou a complexidade do negócio; 

 Uma vez que o líder toma todas as decisões importantes, os membros da 

família podem sentir-se impotentes ou incompetentes. 

Dyer Jr (1988) salienta que, em geral, a cultura paternalista tem maiores chances de 

sucesso quando a empresa é pequena e o ambiente é estável. Contudo, como o ambiente tende 

a tornar-se mais volátil, à medida que a empresa cresce e o líder e a família amadurece, a 

cultura empresarial familiar deve evoluir para um novo padrão cultural.  

2.4.2 Cultura Laissez-faire 

Segundo Dyer Jr (1988), o padrão cultural laissez-faire1 é semelhante ao padrão 

paternalista de muitas maneiras. Neste padrão –encontrado na primeira geração de 10% das 

empresas investigadas – os relacionamentos são hierárquicos, aos membros da família é dado 

um tratamento preferencial e os funcionários devem atingir os objetivos da família. Em 

relação ao meio ambiente e tempo, a cultura laissez-faire também é semelhante à cultura 

paternalista. As duas culturas se distanciam em suas suposições sobre a natureza humana e a 

natureza da verdade. Na cultura laissez-faire, os funcionários são vistos como sendo de 

confiança. As verdades definitivas a respeito da missão e objetivos da empresa repousam 

sobre a família, porém aos empregados é dado o poder para determinar os meios que atingirão 

tais objetivos. Assim sendo, a empresa laissez-faire se difere da empresa paternalista, na qual 

a família determina não apenas os fins, mas também os meios.  

Dyer Jr (1988) ilustra essa cultura citando a Levi Strauss &Company. Aconsulta ao 

diário de Levi Strauss revelou que o fundador diariamente se dirigia à loja após sua 

caminhada matinal delegando muitas vezes aos empregados à responsabilidade de abri-la e 

fechá-la. Durante sua permanência na loja, Strauss ocupava-se de conversas com os 

                                                           
1 Laissez-faire é um termo de origem francesa que literalmente traduzido significa “deixar fazer”. A expressão 
tornou-se símbolo do liberalismo econômico que, na versão mais pura do capitalismo, indica que o mercado 
deve funcionar livremente, sem interferência do Estado. Neste estudo, o termo assume o sentido de atitude ou 
conceito de não intervir em processo, atividade etc.  
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vendedores. A família tornou-se conhecida por proporcionar um local de trabalho seguro para 

os funcionários. A família Straus tornou-se tradicionalmente conhecida pela forma como 

fornecia orientações e diretrizes aos empregados, concedendo-lhes, ao mesmo tempo, o poder 

de tomar decisões e influenciar os assuntos da empresa.  

Dyer Jr (1988) ressalta que a cultura laissez-faire é mais favorável ao crescimento do 

negócio e à criatividade individual do que o padrão paternalista. Trata-se de um padrão 

apropriado para a família que não é capaz ou não está disposta a supervisionar as atividades 

diárias da empresa. Entretanto, o autor aponta como risco potencial a possibilidade dos 

funcionários não agirem de forma consistente com os valores e premissas básicas da família. 

Sem uma supervisão apropriada, eles podem perder de vista os objetivos da empresa ou a 

mesma pode vir a ficar sem controle.   

2.4.3 Cultura Participativa 

Dyer Jr (1988) relata que a cultura participativa foi identificada na primeira geração de 

10% da amostrainvestigada e que tal cultura foi percebida apenas em algum momento de suas 

histórias. O padrão participativo se baseia em suposições que variam drasticamente em 

relação aos dois primeiros padrões analisados.  

De acordo com Dyer Jr (1988), no padrão participativo os relacionamentos tendem a 

ser mais igualitários e orientados para o grupo. O status e o poder da família tendem a ser 

enfatizados. Os funcionários são considerados como sendo de confiança e a família tenta dar 

aos empregados a oportunidade de ampliar seus talentos. O “fazer” não é suficiente, os 

funcionários devem realizar seus trabalhos envolvendo outras pessoas, de forma que resultem 

em crescimento pessoal e desenvolvimento de todos. As culturas participativas tendem a 

serproativas na gestão de seus ambientes. Busca-se chegar à verdade e tomar decisões 

apropriadas acolhendo a opinião dos funcionários, sem o pressuposto de que alguém possa ter 

todas as respostas. O padrão participativo foca o presente, mas também é orientada para o 

futuro. O nepotismo e outras formas de favoritismo são formalmente rechaçadas. 

Dyer Jr (1988) destaca a W. L. Gore and Associates,fundada por Bill Gore, um 

cientistaque desenvolveu uma variedade de aplicações de Teflon. A empresa teria criado uma 

cultura que transparece uma série de vantagens: elevado compromisso e moral, capacidade de 

responder rapidamente às mudanças no ambiente e capacidade de inovar. Para criar este tipo 
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de cultura, a todos os funcionários são chamados de associados, ao invés de 

funcionários.Termos como chefe, gerente, supervisor e são substituídos porpalavras como 

líder ou patrocinador.Esta prática tem o objetivo de não enfatizar o uso de títulos e símbolos 

de status cria um sentimento de comunidade. Os associados tornam-se coproprietários da 

empresa depois de um ano de serviço. A família Gore tem o compromisso de uma sociedade 

igualitária e busca promover uma sensação de liberdadee responsabilidade nos funcionários 

que raramente é encontrado em uma empresa familiar. 

Para Dyer Jr (1988), em uma cultura participativa, os funcionários encontram 

condições de ser criativos para o desenvolvimento de seus talentos e habilidades. Ao 

participarem do processo decisório eles se tornam mais capazes deentender e internalizar os 

valores da empresa e se tornam mais comprometidos com as decisões tomadas. No entanto, 

muitas vezes uma grande quantidade de tempo é necessária para se chegar a uma decisão 

participativa, o que pode ter consequências muito negativas, especialmente em momentos que 

exigem rápidas providências. Nesse sentido, o desafio dos que trabalham em uma cultura 

participativa é saber diferenças entre as decisões que precisam ser tomadas rapidamente, 

comum mínimo de discussão, e as decisões que devem recebermais tempo e participação dos 

trabalhadores. 

2.4.4 Cultura Profissional 

Dyer Jr (1988) encontrou a cultura profissional na primeira geração de apenas uma das 

empresas investigadas. O autor esclarece que o emprego do termo profissional não pretende 

significar que este tipo de organização é mais profissional que as outras, mas que este padrão 

é encontrado em empresas onde a família decide transformar os familiares em gerentes 

profissionais. No padrão profissional, os profissionais muitas vezes trazem consigo um 

conjunto de pressupostos muito diferentes dos pressupostos presentes nos demais padrões. Os 

relacionamentos são individualistas,o que significa que os funcionários se concentram na 

realização individuale na progressão na carreira. A competição é forte neste tipo de cultura. 

Os gestores profissionais frequentemente assumem uma postura impessoal, neutra em relação 

aos empregados, que sãoavaliados em sua capacidade de contribuir para os lucros do negócio. 

O envolvimento da família proprietária do negócioque caracteriza as outras culturas, muitas 

vezes desaparece como advento da gestão profissional. Os profissionais confiam em seus anos 

de formação profissional para tomar decisões racionais. O resultado tipicamente envolve a 
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criação de váriosprogramas para melhorar a eficiência e reduzir custos. Os funcionários 

sãoencorajados a fazer o seu trabalho de forma rápida e eficiente. O desenvolvimento 

pessoaldos funcionários é uma preocupação secundária. Frequentemente, a família contrata 

gestores profissionais que não são familiares em situações de crise. Tais gestores podem 

assumir uma postura proativa promovendo a redução de custos, através da instauração de 

"modernas" técnicas de gestão, a reestruturação da empresa ou a demissão de funcionários ou 

encontrar-se um modo reativo forçados a “apagar incêndios”. 

Dyer Jr (1988) cita o caso da InternationalHarvester, fundada por CyrusMcCormick 

na virada o século passado. Por volta dos anos 70, o então presidente BrooksMcCormick 

(descendente de Cyrus) contratou ArchieMcCardell, diretor operacional da Xerox, para 

transformar a empresa. McCardell substituiu a gestão anterior com a sua própria equipe 

incentivando os novos gestores a competirem uns com os outros na realização de programas 

de redução de custos. Para motivar tal realização, ele ofereceu alguns bônus e incentivos. 

Entretanto, a natureza impessoal dos programas criou umagrande dose de má vontade entre os 

sindicalistas e precipitou uma greve. Ao final da greve, o conselho administrativo forçou a 

saída de McCardell. Dyer Jr (1988) salienta, portanto, que os pressupostos da cultura 

profissional provaram ser de curta duração na InternationalHarvester. 

Para Dyer Jr (1988), a vantagem da cultura profissional é encontrada nas novas ideias 

e técnicas de gestão que os gerentes profissionais muitas vezes podem trazer para as 

empresas. Além disso, pelo fato de terem menos laços com o passado eles são mais livres para 

identificar novas possibilidades que podem mover a empresa em novas direções.A principal 

fraqueza da cultura profissional é que ela tende a afastar os funcionários que estavam 

habituados a trabalhar paraa família sob um conjunto diferente de suposições. O absenteísmo, 

a concorrência entre os indivíduos e entre os departamentos, o moral baixo e o baixo 

comprometimento são, frequentemente, os efeitos colaterais negativos da mudança para a 

gestão profissional.  

2.4.5 Evolução Cultural como Fundamentoda Transição Geracional 

Segundo Dyer Jr (1988), das empresas que apresentaram o padrão paternalista na 

primeira geração, aproximadamente 2/3 (dois terços) evoluíram para outros padrões culturais 

em gerações sucessivas tendo, a maioria, evoluído para a cultura profissional. Os estudos 
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levaram o autor a considerar que o sucesso da transferência da liderança para uma geração 

seguinte implica uma evolução da cultura paternalista para um dos outros padrões.  

De acordo com Dyer Jr (1988), os líderes de empresas familiares em algum ponto do 

tempo são confrontados com a seguinte questão: como faço para mudar a cultura do meu 

negócio tornando-o mais eficaz? A resposta pode parecer ameaçadora, já que frequentemente 

é necessário que tais líderes mudem seus próprios pressupostos e comportamentos. Nas 

experiências das empresas familiares Dyer Jr (1998) verificou que as suposições dos líderes 

mudaram somente diante de situações de grandes crises, o que geralmente não é favorável 

para as empresas.  

No entanto, apesar deste cenário pessimista, Dyer Jr (1988) considera que existem 

algumas ações que podem desencadear o início de uma mudança cultural,dentre elas a análise 

da cultura e planejamento para a mudança, com alteração dos pressupostos dos líderes. Nesse 

sentido, o autor propõe que primeiramente seja criado um “mapa” de artefatos da organização, 

perspectivas, valores e hipóteses. Em segundo lugar, tendo sido identificado o padrão cultural, 

é necessário determinar as consequências do mesmo e, por fim, planejar a mudança. Esse 

processo requer a criação de uma equipe de pesquisa-ação que envolva membros da 

organização (insiders) e consultores externos (outsiders). O papel dos insiders é ajudar os 

outsiders a reconhecerem e compreenderem os aspectos sutis da cultura da empresa, enquanto 

os outsiders procuram descobrir as dimensões tácitas da cultura da organização. O autor 

coloca também como possibilidade de mudança cultural a criação de uma nova liderança que 

incorpore pessoas trazidas de fora e que não sejam membros da família.  
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3FAMÍLIA E PATRIARCADO: ASPECTOS HISTÓRICOS E TEÓRICOS 

3.1 A ORGANIZAÇÃO FAMILIAR NA HISTÓRIA 

Os laços familiares permanentes são condicionados pela cultura, e não por 

necessidades biológicas. Assim sendo, a família não é algo biológico, mas sim resultado da 

organização entre os seres humanos. Ao longo da história, as necessidades de sobrevivência e 

de reprodução da espécie foram dando forma a diferentes modos de organização familiar, 

como é o caso da família patriarcal (NARVAZ; KOLLER, 2006). 

Considera-se que o conhecimento dos processos históricos que levaram à organização 

familiar patriarcal é fundamental para este estudo. Engels (1984) em sua obra intitulada A 

Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, publicada em 1884, oferece uma 

interpretação histórica que vem ao encontro deste estudo.  

Para Engels (1984), a ordem social em que os seres humanos se inserem em 

determinadas épocas ou determinado país está condicionada por duas espécies de produção, a 

saber, o grau de desenvolvimento do trabalho e da família. Sabe-se que, assim como Karl 

Marx, Friedrich Engels considerava que o fator principal que condiciona o desenvolvimento 

da sociedade e das instituições sociais é o modo da produção material. 

Assim, com base nas investigações de Lewis Henry Morgan2 – antropólogo, etnólogo 

e escritor americano –sobre a evolução histórica da família, Engels (1984) procura estabelecer 

relações entre tal evolução e os modos de produção material observados em cada período 

histórico classificado pelo próprio Morgan. O esforço de Engels (1984) pode ser descrito 

como uma tentativa de teorizar a criação da propriedade privada e do Estado. Contudo, é 

preciso esclarecer que é de interesse especial deste estudo os aspectos históricos e teóricos 

relacionados ao surgimento da família patriarcal e seus desdobramentos.  

Morgan (1877 apud ENGELS, 1984) propôs que a história humana se divide em três 

grandes períodos: i) Estado Selvagem; ii) Barbárie; iii) Civilização. No entanto, o estudioso 

dedicou-se apenas às duas primeiras fases e da passagem à terceira. Os principais resultados 

obtidos são apresentados no Quadro 12 e 13: 

                                                           
22ObraintiuladaAncient Society, or Researches in the lines of Human Progress from Savagery through Barbarism 
to Civilization, publicadaem 1877.  
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Quadro 12 –Estágios pré-históricosde cultura, segundo classificação proposta por Morgan 
(1877) 

Período Fase Eventos marcantes 

Estado 
Selvagem 

Inferior Formação da linguagem 

Média Introdução do peixe na alimentação e uso do fogo 

Superior Invenção do arco e flecha. Produto da caça se torna alimento regular 
e a caça uma ocupação costumeira 

Barbárie 

Inferior Introdução da cerâmica 

Média Domesticação de animais 

Superior Fundição do minério de ferro e invenção da escrita 

Fonte: Elaboração da autora com base em Morgan (1877 apud ENGELS, 1984). 

Como sinalizado anteriormente, a partir dos levantamentos de Morgan, Engels (1984) 

analisa o modo de produção material em seus respectivos contextos estabelecendo relações e 

faz importantes afirmações em relação às organizações familiares que são descritas a seguir:  

 No período do Estado Selvagem, a divisão do trabalho era espontânea. Os homens 

tinham como tarefas a caça, a pesca, a confecção dos instrumentos necessários para 

execução das mesmas e a guerra. Devido ao fato de no regime gentílico não caber à 

dominação e a escravidão, as guerras podiam acabar em aniquilação da tribo, mas 

nunca em escravidão. À mulher cabia o cuidado da casa. Ambos decidem sobre seus 

domínios. O homem era dono das armas e demais instrumentos e a mulher era dona 

dos utensílios domésticos. A propriedade era, portanto, fruto do trabalho pessoal; 

 Com o surgimento da domesticação de animais e criação de gado na fase média da 

Barbárie surgiram também as primeiras noções primeiras noções de riqueza 

(propriedade privada), criando relações sociais inteiramente novas. As tribos pastoras 

de destacaram do restante da massa dos bárbaros, o que representou a primeira grande 

divisão social do trabalho. Com o aumento da riqueza gerada pelo homem – o 

pastoreio era uma função masculina – o homem assumiu uma posição mais importante 

que a mulher na família. Com isso, o homem passou a ter a necessidade de se valer 

dessa vantagem para modificar, em proveito de seus filhos, a ordem da herança 

estabelecida. 
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Quadro 13 –Organizações familiares identificadas Morgan (1877) no período pré-histórico e histórico 

Etapa Tipo familiar Tipo de união conjugal Ocorrência da relação 
carnal Sistema de parentesco Características fundamentais 

1ª Consanguínea 

Grupos conjugais se 
classificam por 
gerações. Todos são 
maridos e mulheres 
entre si (avôs, pais, 
filhos, netos e bisnetos). 

Entre todos, exceto entre 
ascendentes e descendentes 
(pais e filhos) 

Incerto. Não detalhados na obra de Engels (1984). 

2ª Punaluana Matrimônio por grupos 

Entre todos, excetuando-se 
ascendentes e descendentes 
(pais e filhos) e irmãos, 
sendo inicialmente proibida 
entre irmãos uterinos e, 
posteriormente, entre 
irmãos colaterais. 

Filhos das irmãs de uma 
mãe são também filhos 
desta. Mas, os filhos dos 
irmãos de uma mãe são 
sobrinhos(as) desta, assim 
como os filhos das irmãs de 
um pai são sobrinhas(os) 
deste. 

Tipo familiar do Estado Selvagem;  
Não se pode saber quem com certeza quem é o pai de uma criança, 
mas sabe-se quem é mãe. A linhagem feminina é reconhecida, pois 
somente a partir dela é possível estabelecer a descendência; 
A proibição da relação carnal entre irmãos representa a instituição 
das gens. Assim, pais e mães passam a pertencer a gens diferentes.  

3ª Sindiásmica Homem e mulher 
Proibida entre parentes e 
entre pessoas vinculadas 
por algum tipo de aliança. 

Não detalhado na obra de 
Engels (1984). O texto 
sugere a prevalência do 
mesmo sistema da família 
Punaluana.  

Tipo de organização característica do período da barbárie (neolítico), 
quando a domesticação de animais e a criação de gado passam a 
existir; 
Poligamia e infidelidade ocasional sãodireitosapenas masculinos, 
muito embora a poligamia seja raramente observada. Das mulheres 
passa a ser exigida rigorosa fidelidade, enquanto dure a vida em 
comum, sendo o adultério cruelmente castigado.  
Laços conjugais podem ser facilmente rompidos por ambas as partes.  

4ª 
Monogâmica 
(original) 

Homem e mulher  

Não detalhado na obra de 
Engels (1984). O texto 
sugere que, no âmbito da 
família, permitida apenas 
entre os cônjuges.  

Não detalhado na obra de 
Engels (1984). O texto 
sugere o mesmo modelo da 
família monogâmica 
moderna.  

Nasce no período de transição entre a fase média e superior da 
Barbárie com a finalidade expressa de procriar filhos, cuja 
paternidade seja indiscutível; 
Laços conjugais podem ser rompidos apenas pelos homens; 
A infidelidade conjugal continua a ser um direito do homem, 
Porém agora sancionado, ao menos pelo costume (o Código de 
Napoleão outorga-o expressamente, desde que o homem não traga a 
concubina para o domicílio conjugal); 
Surgimento de duas instituições sociais: o heterismo (que na 
concepção inadequada de Morgan, refere-se às relações 
extraconjugais – existentes junto com a monogamia) dos homens 
com mulheres não casadas; e o adultério, praticado pelas mulheres. 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Morgan (1877 apud ENGELS,1984). 
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Como solução para este dilema, a filiação feminina e o direito hereditário materno 

foram abolidos simplesmente a partir da decisão de que, no futuro, os descendentes de 

um membro masculino permaneceriam na gens, enquanto os descendentes do membro 

feminino sairiam dela passando às gens de seu pai, representando, portanto, o início da 

família patriarcal.A mulher usufruía dos bens adquiridos, mas não era proprietária 

dos mesmos. O homem, detentor da vantagem de possuir mais leite, laticínios e 

carnes, além de peles, lãs, couro de cabras etc., passou a praticar o comércio 

regularmente (comércio primitivo); 

 Na fase superior da Barbárie, o desenvolvimento da horticultura que, aliada ao 

desenvolvimento dos demais ramos produtivos, tornou o homem capaz de produzir 

mais que o necessário para sobrevivência do grupo, mas também exigiu maior força de 

trabalho. Prisioneiros adquiridos com guerras tornavam-se escravos, o que representou 

a segunda grande divisão social do trabalho; 

 Ainda na fase superior da Barbárie, a utilização de instrumentos de ferro, como o 

arado e o machado, viabilizou a agricultura em grande escala e a preparação, para o 

cultivo, de grandes áreas florestais. O trabalho artesanal também foi aprimorado em 

razão da qualidade do fio das ferramentas, possibilitada pela dureza do metal. Como 

resultado do volume de trabalho, o artesanato se separou da agricultura, representando 

a 2ª grande divisão social do trabalho.  A escravidão, que estava em fase incipiente, 

torna-se o elemento básico do sistema social. A terra cultivada foi aos poucos sendo 

distribuída entre as famílias particulares. Desse modo, a transição à propriedade 

privada foi se realizando paralelamente à passagem do matrimônio sindiásmico à 

monogamia. A família individual acabou se transformando na unidade econômica da 

sociedade. Com a família patriarcal e a família individual monogâmica, o governo do 

lar tornou-se serviço privado perdendo seu caráter social. A mulher converteu-se em 

primeira criada, sem mais tomar parte na produção social. Nesse sentido, a 

monogamia não surge como uma forma de reconciliação entre o homem e a mulher, 

mas sim como escravização de um sexo por outro representando a divisão do trabalho 

na família. 

 A Civilização se divide em três grandes épocas, isto é, o período da escravidão, na 

Idade Antiga; o período da servidão, na Idade Média; o período do trabalho 

assalariado, nos tempos modernos, e entra em cena com o desaparecimento da 



54 

 

organização gentílica, que foi substituída pelo Estado. O solo que antes era das gens já 

havia se tornado em porções territoriais, cujas posses eram dos homens que, por sua 

vez, eram livres para aliená-las. Assim, terra passou a ser sinônimo de mercadoria. 

Com a expansão do comércio, a propriedade territorial, o dinheiro, a hipoteca e a 

usuraprogrediram. O surgimento da classe de comerciantes provocou a terceira divisão 

social do trabalho.   

Para Engels (1984) a abolição do direito materno representa uma das mais profundas 

revoluções que a humanidade conheceu e a grande derrota histórica do sexo feminino em todo 

o mundo. Nas palavras do autor: 

O homem apoderou-se também da direção da casa; a mulher viu-se degradada, 
convertida em servidora, em escrava da luxúria do homem, em simples instrumento 
de reprodução. Essa baixa condição da mulher, manifestada sobretudo entre os 
gregos dos tempos heroicos e, ainda mais, entre os tempos clássicos, tem sido 
gradualmente retocada, dissimulada e, em certos lugares, até revestida de formas de 
maior suavidade, mas de maneira alguma suprimida (ENGELS, 1984, p. 61). 

A afirmação da linhagem maternaou matriarcado, segundo Engels (1984), no período 

pré-histórico encontra apoio em Maturana (2009), por exemplo, mas não é consensual. 

Maturana (2009) utiliza o termo matrístico para referir-se a esse sistema social, justificando 

que ele é contrário ao termo matriarcado que pressupõe a mesma lógica do termo patriarcado, 

ou seja, a dominação de um sexo sobre o outro. Maturana (2009, p. 4) utiliza o termo 

matrístico “com o propósito de conotar uma situação cultural na qual a mulher tem uma 

presença mística, que implica a coerência sistêmica acolhedora e libertadora do maternal fora 

do autoritário e do hierárquico”. 

De acordo com Maturana (2009, p. 24): “o patriarcado foi trazido à Europa por povos 

invasores, cujos ancestrais haviam-se tornado patriarcais no curso de sua própria história de 

mudanças culturais em alguma outra parte, de maneira independente das culturas matrísticas 

europeias”. No entanto, grande parte da humanidade moderna pertence à cultura patriarcal 

europeia.  

3.2 O PATRIARCADO NO PENSAMENTO SOCIAL BRASILEIRO 

No pensamento social brasileiro o patriarcado ocupa lugar de destaque. As reflexões 

de Aguiar (2000) sobre essa questão possibilita uma aproximação para com a problemática em 

torno da influência do modelo patriarcal nas relações familiares. 
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 Aguiar (2000) sinaliza que um bom número de teóricos brasileiros considera a família 

uma das principais instituições independentes do Estado e analisa o patriarcado como uma 

herança do sistema escravagista, ideia que, segundo a autora, foi refutada por Raimundo 

Faoro3 que entendeu que, se assim fosse, haveria uma predominância do privado sobre o 

público. Ele defendeu a teoria de que a sociedade é herdeira de uma tradição onde o público 

predomina sobre o privado. 

A literatura feminista internacional indica a presença do patriarcado quando existe 

uma ausência de regulação da esfera privada em situações onde há um notável desequilíbrio 

de poder dentro dessa instância. Aguiar (2000) concorda com essa afirmação e considera 

haver uma separação evidente entre o público e o privado, que pode ser vista por meio da 

violência doméstica que vitima, por exemplo, as mulheres e que é ignorada pelas instituições 

políticas resultando na marginalização dessa situação do sistema normativo.  

Segundo Aguiar (2000), o primeiro autor a discorrer sobre o patriarcalismo no 

pensamento social brasileiro é Silvio Romero4. Este teórico analisou as famílias brasileiras a 

partir de quatro categorias analíticas (Quadro 14):  

Quadro 14– As famílias e suas categorias analíticas, na visão de Silvo Romero 

Tipo Descrição 

Patriarcal Família composta pelo pai com sua família e as famílias de seus filhos que coabitam em 
uma extensão ilimitada de terras. 

Quasi-Patriarcal Família patriarcal de menor porte, o que decorre da limitação de terras, tendo a família 
que se subdividir, procurando novos recursos para a sua manutenção econômica. 

Tronco Família equivalente à classificação atual de família nuclear, pois seus membros são mais 
individualistas, e os filhos procuram construir o próprio espaço de habitação, destacando-
se dos pais. 

Instável. Negação da família. 

Fonte: Aguiar (2000) 

Aguiar (2000) concebe o patriarcado como um sistema de poder análogo ao 

escravismo. Segundo a autora, Faoro considerou que o patriarcado brasileiro cedeu lugar ao 

Estado patrimonialista. Entenda-se por patrimonialismo:  

                                                           
3 O brasileiro Raimundo Faoro, falecido em 2003, foi jurista, sociólogo, historiador, cientista político, escritor e 
membro da Academia Brasileira de Letras e presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. 
4 O sergipano Silvio Vasconcelos da Silveira Ramos Romero, falecido em 1914, foi um crítico literário, ensaísta, 
poeta, filósofo, professor e político brasileiro. 
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[...] uma forma de exercício da dominação por uma autoridade, a qual está 
legitimada pela roupagem da tradição, cujas características principais repousam no 
poder individual do governante que, amparado por seu aparato administrativo 
recrutado com base em critérios unicamente pessoais, exerce o poder político sob 
um determinado território (SILVEIRA, 2011, p. 4). 

O patrimonialismo é uma transformação do patriarcado pelo processo de 
diferenciação, que se constrói a partir das relações de dependência entre o senhor e 
seus familiares, ou entre o soberano e os funcionários burocrático-estamentais 
(AGUIAR, 2000, p. 316). 

De acordo Aguiar (2000) também pondera que o patrimonialismo se caracteriza pela 

subordinação dos funcionários despossuídos ao senhor, o que se traduz numa relação 

semelhante à de escravidão, também assemelhada por Max Weber à devoção familiar.  

Conforme Aguiar (2000) acrescenta que Saffioti5 considerava que o Estado 

patrimonial já se encontrava consolidado a partir do século XIX, e que o Estado patrimonial 

se assentou muito mais num tipo de patrimonialismo patriarcal do que em um 

patrimonialismo estamental.6No pensamento de Saffioti, a ordem capitalista ao emergir a 

industrialização tem como resultado o aumento das disparidades sociais entre homens e 

mulheres e, ainda, à medida que a propriedade privada se sobrepõe, a monogamia e o direito 

paterno também passam a predominar, aumentando ainda mais as desigualdades sociais entre 

homens e mulheres. 

O duplo enfoque analítico do público e do privado, do âmbito doméstico e do 
trabalho remunerado, pode explicar como o desenvolvimento da racionalidade 
societária no contexto do Estado ou das relações de trabalho capitalistas não resulta 
na superação do patriarcado. Formas particularistas continuam a rebaixar os salários 
femininos, a incluir as mulheres em um número restrito de ocupações e a negar-lhes 
acesso a funções de poder, apesar de importantes mudanças culturais (AGUIAR, 
2000, p. 324).  

Aguiar (2000) esclarece que, no Brasil, autoras como Elizabeth Souza-Lobo7 rejeitam 

o conceito de patriarcado como estrutura universal e historicamente invariante das relações 

entre homens e mulheres e propõe o uso do conceito de gênero em seu lugar, pois este 

comporta a variabilidade histórica das relações entre homens e mulheres. Isto porque, ainda 

                                                           
5Heleieth Iara BongiovaniSaffioti, paulista falecida em 2010, foi socióloga, professora e militante feminista 
brasileira.  
6 Por estamento entenda-se uma forma de estratificação social com camadas mais fechadas do que classes 
sociais, e mais abertas do as castas, ou seja, possui maior mobilidade social que o sistema de castas, e menos 
mobilidade social que o sistema de classes sociais.  
7A gaúcha Elisabeth de Souza Lobo Garcia, falecida em 1991, foi coordenadora do Programa de Pós-Graduação 
da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, integrante do 
Departamento de História da UNICAMP, professora na Universidade de Québec, no Canadá. Suas pesquisas na 
área de Sociologia do Trabalho, Relações de Gênero e Movimentos Sociais Urbanos renovaram o debate no 
interior das Ciências Sociais no Brasil. 
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que tais relações possam ser hierárquicas, em um dado momento histórico, elas também 

podem tornar-se igualitárias. 

Aguiar (2000) expressa que as relações de gênero continuam patriarcais tanto em 

sociedades onde o público se destaca do privado, quanto nas sociedades patriarcais onde há 

intimidade entre os mesmos. O fato é que nas sociedades patrimoniais a participação da 

mulher na política ou na economia continua impedida de aumentar pela própria origem 

patriarcal do estamento burocrático no contexto de um patrimonialismo patriarcal. 
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4A INSERÇÃO DO FEMININO NO MUNDO DO TRABALHO 

4.1 DA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL AO FORDISMO 

A Revolução Industrial iniciada na Inglaterra no século XVIII foi produto de dois 

eventos: o surgimento das fábricas e a invenção da máquina a vapor e representa um marco da 

consolidação do capitalismo. Se na Idade Média o modo de produção era artesanal, com a 

mecanização dos sistemas de produção, característica da Revolução Industrial, o mundo todo 

passou a experimentar profundas mudanças de ordem econômica, política, cultural e social 

(CALIL, 2000). 

No princípio da industrialização a força física era essencial para a realização dos 

serviços, o que representava um impedimento para o ingresso feminino nas fábricas. Contudo, 

as descobertas de novas tecnologias mecânicas e as reduções dos custos de inúmeras 

máquinas favoreceram não apenas a inserção das mulheres nas fábricas, como também o de 

menores que, em virtude dos limites físicos, percebiam remunerações bastante inferiores às 

oferecidas aos homens adultos (CALIL, 2000). 

A industrialização transformou a sociedade, os meios de produção e a forma de 

geração e transmissão de conhecimentos. Destaca-se que, neste contexto, o processo de 

urbanização sobrepôs ao campo e às áreas produtivas (SILVA NETTO, 2008). 

A Revolução Industrial transformou as oficinas de artesãos em fábricas. 
Inicialmente, as fábricas apenas colocavam sob o mesmo teto os processos 
artesanais. Mas logo, com a energia da água e do vapor e o barateamento do ferro, 
foi possível mais na produção em maior escala (CASTRO, 2006, p. 221) 

No Brasil, a escravatura representava uma barreira para a concretização dos projetos 

de industrialização idealizados pelo imperador Pedro II. Ela somente teve início por volta de 

meados do século XIX na região nordeste do país, especialmente na Bahia com a indústria de 

tecido de algodão, deslocando-se com o decorrer do tempo para a região sudeste do país. No 

final do século XIX e início do século XX, o estado do Rio de Janeiro reunia a maior 

concentração de operários, tendo sido superada somente em 1920 pelo estado de São Paulo 

(RAGO, 2006).   

No período imperial (1822-1889), a grande maioria de mulheres não possuía instrução. 

A “escola das primeiras letras”, instituída em 1827, deveria estar presente em todas as cidades 

e vilarejos, fato que não se concretizou. Apenas as filhas da elite acabavam tendo acesso às 
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poucas escolas fundadas, cuja formação oferecida visava tão somente o preparo para o 

casamento (LOURO, 2006). 

Portanto, a grande maioria de mulheres era impedida de participar da vida pública. As 

mulheres ricas eram mantidas dentro de seus lares com a incumbência de serem boas mães e 

cuidarem das atividades domésticas, enquanto as nem tão ricas faziam doces, arranjos de 

flores ou bordados para ajudar na criação dos filhos, que frequentemente eram muitos, 

atividades que não eram bem vistas pela sociedade, pois indicavam a falta de condições do 

chefe da família em garantir o sustento. Frequentemente elas vendiam seus produtos por 

intermédio de outras pessoas a fim de manterem o anonimato. Às mulheres pobres não restava 

outra alternativa a não ser lutar pelo sustento da família. Elas trabalhavam como costureiras, 

rendeiras, lavadeiras ou roceiras. Esta última realizava o mesmo trabalho que os homens. Já as 

escravas, eram principalmente usadas na roça, mas também atuavam como lavadeiras, 

cozinheiras, amas de leite, pajens etc. (FALCI, 2006). 

Excluídas de uma efetiva participação na sociedade, da possibilidade de ocuparem 
cargos públicos, de assegurarem dignamente sua própria sobrevivência e até mesmo 
do acesso à educação superior, as mulheres do século XIX ficavam trancadas, 
fechadas dentro de casa ou sobrados, mocambos e senzalas, construídos por pais, 
maridos, senhores (TELLES, 2006, p. 408).  

A decretação da Lei Áurea, em 1888, e os incentivos governamentais que visavam à 

imigração europeia, promovidos desde meados do século XIX, provocaram uma 

intensificação dos contingentes urbanos da população brasileira, que procurava se estabelecer 

próximas ao mercado de trabalho (CALIL, 2000). 

Com a proclamação da República, em 1889, a elite dominante, influenciada pelo 

pensamento europeu, preconizava o modelo liberal para regular as relações de trabalho, haja 

vista que o aumento significativo do trabalho urbano tornou necessária tal regulação. Tal 

classe defendia a ideia de que o Estado não devia intervir no equilíbrio de forças do mercado, 

uma vez que este deveria ser regulado pelas leis próprias preservando, assim, a liberdade 

humana. Desse modo, sem a proteção de leis, as condições de trabalho no início da 

industrialização brasileira eram degradantes (CALIL, 2000).  

Em termos de participação feminina nas fábricas têxteis, um levantamento sobre a 

indústria paulista, realizado em 1901, mostrou que 49,95% do total de operários eram 

mulheres, enquanto 22,79% eram crianças, representando juntas (mulheres e crianças) 

72,74% do total de operários (RAGO, 2006). 
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Além disso, as indústrias de peças de vestuário e alfaiataria, por exemplo, exploravam 

a mão de obra feminina através do trabalho nas casas, o que representava um negócio 

lucrativo, já que determinados impostos deixavam de ser pagos. Publicações do período 

mostram que em São Paulo havia milhares trabalhando nestas condições (RAGO, 2006). 

Embora a concentração do trabalho feminino ocorresse na indústria têxtil, alguns 

registros mostram que as mulheres também estavam inseridas no setor de mineração 

(PORTAL SÃO FRANCISCO, s.d.). 

A inserção em grande escala da mão de obra feminina ocorria em vários países. Na 

Inglaterra, por exemplo, as mulheres estavam presentes na indústria bélica (SILVA NETTO, 

2008).Na França, a participação das mulheres na força de trabalho desencadeou uma série de 

reivindicações por parte dos trabalhadores masculinos que culpavam as mulheres por torná-

los alvo do desemprego, sem ter a consciência de que o próprio sistema capitalista era 

responsável por tal condição (GUIRALDELLI, 2007). 

[...] apesar das lutas então travadas por meio de greves e da imprensa operária, tanto 
homens como mulheres encaravam o trabalho feminino na fábrica como algo 
antinatural na medida em que prejudicava a função reprodutora e a função 
doméstica. Assim, em vez de as mulheres lutarem por uma igualdade salarial que as 
equiparasse aos homens, aceitaram que a exigência da luta operária fosse uma 
“proteção” do trabalho feminino, através de uma redução das horas de trabalho e da 
abolição do trabalho noturno. Uma legislação especial que protegesse a mulher no 
seu trabalho assalariado permitiria que ela prestasse “serviços gratuitos, fora do 
mercado, servindo ao homem e às suas crianças”. E em 1932 as mulheres, tal como 
os menores, passaram a constituir um segmento especial da força de trabalho: 
“desprivilegiado, mal pago, operando tarefas rotineiras e classificadas como 
desqualificadas, sem oportunidades de carreira, mas protegidas” (SILVA, 1987 apud 
GUIRALDELLI, 2007, p.3). 

Neste contexto, o todo trabalho feminino, quer seja das camadas populares nas 

fábricas ou no comércio e escritórios, era visto como uma espécie de fatalidade, o que 

fomentava a ideia de que o trabalho fora de casa era uma ocupação transitória e, portanto, 

sempre que necessário, as mulheres, percebidas como seres frágeis, deveriam se dedicar 

exclusivamente à sua verdadeira “missão feminina de esposa e mãe”, o que, inclusive, 

acabava por justificar os baixos salários dado seu caráter provisório (LOURO, 2006).  

Nos campos brasileiros, a desigualdade também estava presente. O homem adulto era 

conhecido – e ainda é em determinadas regiões – como enxada. Mulheres e crianças que 
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participavam dos serviços de plantio e colheita eram consideradas meias enxadas, logo, 

recebiam apenas metade do valor pago aos homens adultos8 (CALIL, 2000). 

A despeito de tal concepção, as mulheres brasileiras ganharam visibilidade como 

trabalhadoras e tomaram lugar na cena política, uma vez que não permaneceram passivas 

diante da exploração a que eram submetidas. Elas se organizaram em determinados momentos 

para reivindicarem seus direitos e melhores condições de vida e de trabalho.  Em setores 

como a indústria têxtil, de calçados, de tabaco e de vestuário elas eram majoritárias e 

marcavam presença nos sindicatos, embora os papéis a elas oferecidos fossem 

indiscutivelmente subordinados (NOGUEIRA, 2004). 

Além dos processos de industrialização e urbanização e das mudanças 

socioeconômicas decorrentes da instalação da República, as duas Grandes Guerras Mundiais 

(1914-1918 e 1939-1945) também favoreceram a inserção das mulheres no mercado de 

trabalho, uma vez que os postos de trabalho deixados pelos homens precisam ser preenchidos 

(NOGUEIRA, 2004) 

Submetidas a condições desumanas, ou seja, à extensa jornada de trabalho, a baixos 

salários e a trabalho intensificado, as mulheres estavam inseridas nas relações produtivas para 

atender os imperativos do acelerado processo de acumulação (GUIRALDELLI, 2007).  

No período havia uma necessidade básica de melhorar a qualidade das operações 

visando aumentar a produtividade. Para isto, a ênfase foi colocada na análise da divisão do 

trabalho, “uma vez que as tarefas do cargo e o ocupante constituem a unidade fundamental da 

organização” (RIBEIRO, 2007, p. 65).  

O norteamericano Frederick Winslow Taylor (1856-1925), reconhecido como o Pai da 

Administração Científica, ao lado de outros engenheiros como Henry Lawrence Gantt (1861-

1919), Frank Bunker Gilbreth (1868-1924), Hanrrington Emerson (1853-1931), ganhou 

destaque na história por enfrentar os desafios impostos pela industrialização, isto é, aumentar 

a produtividade garantindo a qualidade das operações (RIBEIRO, 2007).  

                                                           
8Calil (2000) também menciona estudos que demonstram que não havia diferenças na quantidade de trabalho 
realizado pelos dois grupos (enxada e meia enxada) sem, contudo, fazer apontar nenhuma referência. 
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Nas considerações da Administração Científica de Taylor, a organização 
écomparada com uma máquina, que segue um projeto pré-definido; o salário é 
importante, mas não é fundamental para a satisfação dos funcionários; a organização 
é vista de forma fechada, desvinculada de seu mercado; a qualificação do 
funcionário passa a ser supérflua em consequência da divisão detarefas que são 
executadas de maneira repetitiva e monótona e finalmente, aadministração científica, 
faz uso da exploração dos funcionários em prol dosinteresses particulares das 
empresas (GOMES, 2005, p. 3) 

Embora as propostas de Taylor sejam consideradas fundamentais para o mundo do 

trabalho, elas trouxeram decorrências sociais e culturais significativas, na medida em que 

representaram a total alienação das equipes de trabalho e da solidariedade grupal (GOMES, 

2005). Isto porque, na produção artesanal, o mestre artesão (produtor) detinha os meios de 

produção, pois era o proprietário da oficina e das ferramentas e produzia em sua própria casa 

com a participação dos familiares. Tal produção envolvia etapas como o preparo da matéria 

prima até o acabamento final. Não havia, portanto, divisão do trabalho ou especialização 

(CASTRO, 2006). 

Com a divisão do trabalho introduzida por Taylor9, a competência do trabalhador 

fabril passou a ficar restrita à execução dos serviços determinada por um planejamento 

realizado pela gerência. Assim, o conhecimento de todos os processos de produção, que até 

então era de domínio do artesão, foi “fragmentado, selecionado, melhorado e devolvido ao 

trabalhador. Pensar e fazer passam a ser funções separadas e diferenciadas” (CARMO, 

SILVA, FERNANDES, 2006, p. 5).  

Por volta de 1910, Henry Ford (1863-1947) criou a linha de montagem seriada que 

revolucionou os métodos e processos produtivos até então existentes, dando origem ao 

conceito de produção em massa, que se caracteriza por grandes volumes de produtos 

extremamente padronizados, ou seja, baixíssima variação nos tipos de produtos finais 

(CARMO; SILVA; FERNANDES, 2006). 

O modo de produção em massa, chamado de sistema fordista ou fordismo refere-se, 

portanto, a um conjunto de métodos de racionalização da produção e se baseia no princípio de 

que uma empresa deve dedicar-se apenas a produzir um tipo de produto.  

                                                           
9Convém destacar que o termo divisão do trabalho tem sido utilizado por várias áreas do conhecimento com 
diversas variações: divisão social do trabalho; divisão sexual do trabalho, divisão internacional do trabalho etc. 
Contudo, na proposta taylorista estão presentes as noções de “divisão parcelar ou pormenorizada do trabalho”, 
“divisão manufatureira do trabalho” ou “divisão técnica do trabalho” (PIRES, 2009). 
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No Brasil, uma das estratégias utilizadas pelas indústrias para arregimentar 

trabalhadores de ambos os sexos era o recrutamento de famílias inteiras. Deste modo, 

numerosos trabalhadores dos dois sexos e de todas as classes de idade, inclusive crianças, 

eram atraídos para as vilas operárias10 que iam sendo construídas em torno das fábricas. 

Ainda que a legislação do período não permitisse que contratos de trabalhos fossem acordados 

antes dos 14 anos de idade, crianças a partir de 10 anos eram inseridas na força de trabalho 

(ALVIM; LOPES, 2006).  

Na década de 1930, as mulheres constituíam a base das indústrias de produção em 

massa de linha de montagem. Elas estavam presentes nas linhas de produção, mas também 

nos setores administrativos. Na Inglaterra, por exemplo, em 1911, as mulheres, que ocupavam 

21% dos cargos burocráticos passaram a ocupar, em 1966, 70% (KUMAR, 2006).  

O conjunto de máquinas de escritório (calculadoras, máquinas de furar cartão etc.) deu 

início a um processo de desqualificação simbolizado pela “feminização” do trabalho 

burocrático que, até então, era predominantemente masculino e implicava graus de 

especialização e níveis de decisão. O trabalhador de escritório que era tido como um 

trabalhador de ofício foi se tornando cada vez mais um mero operador de máquinas.  Este 

processo teve continuidade com a inserção generalizada do computador e de outros meios de 

processamento eletrônico de dados: “Um abismo imenso se abre entre a força de trabalho 

burocrática sem qualificações, principalmente feminina, e a pequena elite de administradores 

e profissionais de nível superior que operam computadores, a maioria deles homens” 

(KUMAR, 2006, p. 60). 

A Segunda Grande Guerra (1939-1945) impulsionou a industrialização brasileira, o 

que levou o sistema fordista a entrar numa fase de franca expansão, especialmente no período 

entre 1946 e 1961, quando o Brasil viveu uma fase de expressivo crescimento econômico 

(BAER, 2003).  

Paralelamente, no Japão, por volta da década de 1950, o engenheiro TaiichiOhno foi 

contratado pela Toyota Motor Corporation, para lidar com os problemas herdados da Segunda 

Guerra Mundial. Ohno criou um novo modelo de produção que viria a influenciar 

organizações do mundo todo. Para enfrentar uma série crise financeira da empresa,Ohno teve 

                                                           
10As vilas operárias surgiram com a Revolução Industrial, especialmente com as indústrias têxteis inglesas, nos 
século XVII e XVIII. No Brasil, o auge das vilas operárias se deu após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) 
quando o país viveu um período importante expansão econômica (VALDERRAMA; OLIEIRA, 2008).  
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que lidar com uma mão de obra reduzida e com a carência de tecnologia de ponta 

característica do Japão daquele tempo. Era um momento conflituoso em que a empresa 

promoveu inúmeras demissões Sem condições de realizar grandes compras ou formar 

estoques, Ohno criou o já conhecido sistema Just in Time, que implica a produção de 

quantidade justa no tempo justo (BRITO, 2005). 

O sistema produtivo de Ohno tornou-se conhecido como sistema Toyota ou toyotismo, 

Veras (2009) refere-se a tal sistema da seguinte forma:  

O Sistema Toyota de Produção é sustentado pelo sistema JUST IN TIME e pela 
autonomação. Just in Time significa que, em um processo de fluxo, as partes 
corretas necessárias à montagem alcançam a linha de montagem no momento em 
que são necessários e somente na quantidade necessária. A autonomação, que não 
deve ser confundida com a simples automação, também é conhecida com a 
automação com o toque humano (VERAS, 2009, p. 2).  

O Brasil, durante o governo de Médici (1969-1974) viveu um período econômico 

muito favorável que ficou conhecido como o “milagre brasileiro”. Esse período é marcado 

pela entrada de muitas empresas multinacionais no país que aumentaram a oferta de 

empregos.  

Em 1973, uma crise do sistema econômico capitalista foi deflagrada pela crise do 

petróleo. Segundo Harvey (2007), não somente isto, mas também o surgimento da 

concorrência japonesa, as mudanças tecnológicas, as fusões e incorporações de empresas, as 

desigualdades entre os setores de trabalho no interior do sistema fordista e o surgimento de 

novas necessidades no que se refere ao consumo acabaram provocando a quebra do modelo 

de produção em massa. 

Em consequência, as décadas de 70 e 80 foram um conturbado período de 
reestruturação econômica e de reajustamento social e político. No espaço social 
criado por todas essas oscilações e incertezas, uma série de novas experiências no 
domínio da organização industrial e da vida social e política começou a tomar 
forma. Essas experiências podem representar os primeiros ímpetos da passagem para 
um regime de acumulação inteiramente novo [...] (HARVEY, 2007, p. 140).  

Neves (2000) refere-se a este novo modelo de gestão produtiva como reestruturação 

produtiva, enquanto Harvey (2007) como acumulação flexível. De qualquer forma, contrário à 

rigidez característica do fordismo, “ele se apoia na flexibilidade dos processos de trabalho, 

dos mercados de trabalho, dos produtos e padrões de consumo” (HARVEY, 2007, p. 140).  
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4.2 A CONDIÇÃO FEMININA NO CONTEXTO DA REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA 

A partir da década de 1970 observa-se um aumento da participação feminina no 

mercado de trabalho. Esse aumento tem sido explicado por algumas mudanças demográficas 

entre elas, a diminuição do número de filhos por família, o que favoreceu o ingresso das 

mulheres no mercado de trabalho e o aumento de famílias monoparenterais chefiadas por 

mulheres, o que muitas vezes decorre da necessidade de tais mulheres de sustentar a própria 

família, e não da própria opção por uma carreira. Outras causas são educacionais e culturais e 

decorrentes da maior escolaridade alcançada pelas mulheres, em todos os níveis da educação. 

O aumento deste nível pode ser visto como resultado de dois movimentos: de um lado como 

complementação da renda familiar,de outro como opção de carreira (BRUSCHINI, 2008). 

De acordo com Neves (2000), esse aumento de participação – que envolve não apenas 

mulheres pobres, mas também as de classe média – tem como pano de fundo um conjunto de 

fatores entre os quais se destacam: i) a necessidade de complementação salarial em face da 

deterioração dos salários reais; ii) as expectativas de maior consumo; iii) a expansão da 

industrialização; iv) entrada de indústrias multinacionais; v) o aumento do parque industrial 

do pais.  

No entanto, a inserção das mulheres no mercado de trabalho precisa ser refletida a 

partir da reestruturação produtiva, que, por sua vez, tem como característica a organização do 

processo de produção e do processo de trabalho de forma sistêmica e enxuta, conforme os 

padrões produtivos estabelecidos pelo sistema Toyota. Na reestruturação produtiva há a 

emergência de uma mão de obra qualificada e flexível que se adapte às inovações 

tecnológicas que vão se surgindo (NEVES, 2000).  

No período inicial desse novo modo de organização do trabalho havia a expectativa de 

que a entrada de novas tecnologias microeletrônicas permitiria a real igualdade entre homens 

e mulheres no mundo do trabalho, à medida que as tarefas pesadas e insalubres, próprias para 

o desempenho masculino passaram a ser eliminadas. Em tese, esta nova situação permitira a 

incorporação de mulheres eliminando a discriminação a que estão submetidas em seus locais 

de trabalho. Contudo, conforme atesta Neves (2000), até o início da década de 2000 essa tese 

não havia se confirmado. 
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No final da década de 1980, estudos jáalertavam para o fato de que o avanço 

tecnológico não necessariamente significava uma melhoria da divisão sexual do trabalho 

industrial. Isto porque, Hirata havia constatado que as novas tecnologias estavam sendo 

introduzidas nos postos de trabalhos masculinos, enquanto às mulheres eram destinadas as 

tarefas manuais e repetitivas, enfim, taylorizadas (ROGERAT; HIRATA, 1988). 

O recente estudo de Guimarães e Leite (2013) aponta para a persistência dessa 

realidade. Com base numa pesquisa de campo (Setor Eletronônico)realizada com o apoio da 

Comissão Econômica Para a América Latina e o Caribe (CEPAL), realizada simultaneamente 

no Panamá (Call Centers) e Peru (Empresárias), as autoras apresentam constantes que 

merecem ser destacadas:  

[...] o uso das TIC’svem tendo pouquíssimas consequências sobre as trabalhadoras 
no que se refere à utilização de um trabalho mais qualificado e criativo, como, o que 
é pior, vem reforçando a divisão sexual do trabalho.A divisão do trabalho na fábrica 
se dá de tal forma que quem efetivamente trabalha com as novas tecnologias são os 
homens; o trabalho das mulheres dentro da fábrica é absolutamente manual, de 
montagem e elas não têm acesso à tecnologia das máquinas.O produto de seu 
trabalho é de alta tecnologia, mas o seu trabalho não. No front end, gargalo da 
produção, são os homens que mexem e dominam grandes máquinas, as mulheres são 
alocadas nas linhas de montagem em razão da naturalização de uma delicadeza e 
atenção. Essa divisão sexual do trabalho também se dá na hierarquização das 
funções, por exemplo, na área do CAR (de reparo dos aparelhos com falhas) a 
maioria absoluta é de mulheres, entretanto são homens que detém os cargos de 
chefia, são eles os engenheiros chefes ou os líderes que têm grau técnico em 
eletrônica e que detectam os problemas (GUIMARÃES; LEITE, 2013, p. 10). 

[...] o lugar que as mulheres ocupam no processo de produção é fundamental na 
explicação dos diferentes efeitos da tecnologia sobre o trabalho feminino. Tanto é 
assim que o estudo revelou uma situação mais ou menos semelhante para o caso do 
Brasil e do Panamá, apesar de terem sido abordados trabalhos tão diferentes como o 
desenvolvido na indústria eletroeletrônica (Brasil) e nos call-centers (Panamá). De 
fato, em ambos os casos, a inserção das mulheres enquanto trabalhadoras 
assalariadas, submetidas à gestão empresarial baseada na incessante busca de 
aumento da produtividade e do controle da força de trabalho feminina, é o elemento 
chave para a compreensão de porque as TIC’s não têm significado um trabalho mais 
qualificado que permita inserir essas mulheres na sociedade do conhecimento. A 
situação é bastante distinta para as pequenas empresárias do Peru, cujo acesso a uma 
qualificação mais adequada a uma utilização da tecnologia baseada no interesse em 
entender seu funcionamento de forma a buscar o aproveitamento maior possível da 
mesma, dependeu delas mesmas e não dos interesses de patrões e supervisores 
(GUIMARÃES; LEITE, 2013, p. 11). 

Muito embora o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos 

(DIEESE, 2012) indique que, no início da década de 2000, como decorrência de uma maior 

sensibilidade da população em relação à importância dopapel das mulheres no mundo 

produtivo, na família e na sociedade, os debates sobre esta problemática se intensificaram e 

novas políticas voltadas para a melhoria das condições de vida das mulheres foram geradas, 
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Guimarães e Leite (2013) sinalizam que faltam políticas públicas que incentivem as empresas 

a adotarem formas de organização do trabalho baseadas na qualificação da força de trabalho, 

que propiciem as trabalhadoras.  

De maneira geral, as mulheres enfrentam grandes dificuldades no mercado de 
trabalho, representam mais da metade da população desempregada e, quando 
ocupadas, percebem rendimentos menores do que o dos homens. [...] 
Historicamente, a abordagem por sexo revela que as mulheres enfrentam grandes 
dificuldades no mercado de trabalho, tanto para conseguir uma ocupação quanto 
para mantê-la e, principalmente, por auferir rendimentos menores que os homens 
(DIEESE, 2013, p. 1).  

Nota-se que as mulheres ainda atuam no mercado de trabalho em condições 

desfavoráveis em relação aos homens, o que é confirmado pelas estatísticas que serão 

apresentadas no tópico a seguir.  

4.3A INSERÇÃO DAS MULHERES NO MERCADO DE TRABALHO EM PERSPECTIVA 

ESTATÍSTICA 

Desde 1980, oInstituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)monitora através 

da Pesquisa Mensal de Emprego (PME) o mercado de trabalho junto a seis regiões 

metropolitanas do país (Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto 

Alegre). Em resposta às grandes mudanças ocorridas no mercado de trabalho e visando 

atender as amplas recomendações da Organização Internacional do Trabalho (OIT), o 

IBGEpromoveu adaptações emsua metodologia de pesquisa, passando a monitorar,a partir de 

2002, características mais específicas dos trabalhadores brasileiros tornando-se, portanto, uma 

importante fonte para se conhecer a participação das mulheres no mercado de trabalho 

brasileiro. 

O referido Instituto divulgou em março de 2012 um estudo que analisa a condição de 

mulheres e homens no mercado de trabalho no período entre 2003 e 2011. Os principais dados 

são apresentados e analisados a seguir (tabelas 1 a 7): 
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Tabela 1– Distribuição percentual da população, por sexo, segundo a Pesquisa Mensal de 
Emprego realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.Período: 2003 e 2011 

Tipo de população 
2003 2011 

Mulheres Homens Mulheres Homens 

População em Idade Ativa 
(PIA) 53,1 46,9 53,7 46,3 

População Economicamente 
Ativa (PEA) 44,4 55,6 46,1 53,9 

População Ocupada (PO) 43,0 57,0 45,4 54,6 

População Desocupada (PD) 54,6 45,4 57,9 42,1 

População Não 
Economicamente Ativa 
(PNEA) 

64,7 35,3 63,9 36,1 

Notas: 

PIA: pessoas com 10 anos ou mais ocupadas, desocupadas e inativas. 
PO:empregados, trabalhadores por conta própria, empregadores e pessoas que trabalharam sem remuneração em ajuda a 
membros da unidade familiar. 
PD: pessoas que não tinham trabalho.  
PEA:pessoas que compõem a força de trabalho constituída pela população ocupada e pela população desocupada (inativa). 
PNEA:pessoas fora da força de trabalho. 

Fonte: Elaboração da autora com base em IBGE (2012). 

Observa-se queo aumento de mulheres em idade ativa subiu 0,6% no período 

analisado e que as mulheres eram maioria na PIA (53,1% em 2003 e 53,7% em 2011), porém 

minoria na PO (43,0% em 2003 e 45,4% em 2011).  

Mesmo sendo minoria na PO, é importante acrescentar que o aumento de participação 

das mulheres no mercado de trabalho vem ocorrendo de forma surpreendente a partir da 

década de 1970, quando o percentual de mulheres que trabalhavam era de apenas 18%, tendo 

passado para 52,4% em 2007 (FCC, 2007).   

Tabela 2 – Distribuição percentual da população ocupada, por grupo etárioe por sexo,segundo 
a Pesquisa Mensal de Emprego realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
Período: 2003 e 2011 

Grupo etário 
2003 2011 

Mulheres Homens Mulheres Homens 

10 a 14 anos 0,5 0,6 0,2 0,2 

15 a 17 anos 1,9 2,2 1,4 1,6 

18 a 24 anos 16,8 16,9 13,6 14,3 

25 a 49 anos 65,2 62,7 63,9 61,0 

50 anos ou mais 15,6 17,6 20,9 22,9 

Fonte: Elaboração da autora com base em IBGE (2012). 
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As mulheres com idade entre 25 e 49 anos eram maioriana ocupação feminina, tanto 

em 2003 quanto em 2011. O grupo com 50 anos ou mais, tanto na PO feminina quanto 

masculina, foi o único que cresceu no período tendo sido registrado um aumento de 5,3% em 

ambas as populações (feminina e masculina), o que provavelmente se explica pelo aumento 

do envelhecimento da população.  

Tabela 3 –Distribuição percentual da população ocupada, por grupo de atividade e por sexo, 
segundo a Pesquisa Mensal de Emprego realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística. Período: 2003 e 2011 

Grupo de atividade 
2003 2011 

Mulheres Homens Mulheres Homens 

Indústria 14,5 19,9 13,0 19,3 

Comércio 17,9 21,9 17,5 19,6 

Administração Pública 22,8 10,5 22,6 10,5 

Construção 1,0 12,5 1,0 13,2 

Serviços Prestados a Empresas 11,6 14,8 14,9 17,0 

Serviços Domésticos 16,7 0,7 14,5 0,7 

Outros Serviços 15,1 18,6 16,2 19,0 

Fonte: Elaboração da autora com base em IBGE (2012). 

Nos dois períodos analisados as mulheres compunham a maioria da POapenas no setor 

de Administração Pública e de Serviços Domésticos. Nota-se que houve queda da ocupação 

de ambos os sexos nos setores da Indústria e do Comércio: queda feminina de 1,5% e 

masculina de 0,6%, na Indústria; queda feminina de 0,4% e masculina de 2,3%,o que parece 

refletir o processo de desindustrialização enfrentado pelo país. No setor de Administração 

Pública e de Serviços Domésticos, a ocupação feminina diminuiu 0,2% e 2,2%, 

respectivamente, enquanto o índice de ocupação masculina se manteve. No setor da 

Construção, as mulheres mantiveram o mesmo índice de ocupação, enquanto o índice 

masculino cresceu 0,7%. Nos demais setores, o aumento da ocupação feminina foi maior 

subindo 3,3% no setor deServiços Prestados a Empresas e 1,1% em Outros Serviços, 

enquanto o crescimento da ocupação masculina foi 2,2% e 0,4, respectivamente.   
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Tabela 4 – Participação percentual da população ocupada, por grupo de atividade e por sexo, 
segundo a Pesquisa Mensal de Emprego realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística. Período: 2003 e 2011 

Grupo de atividade 
2003 2011 

Mulheres Homens Mulheres Homens 

Indústria 35,4 64,6 36,0 64,0 

Comércio 38,2 61,8 42,6 57,5 

Administração Pública 62,1 38,0 64,1 35,9 

Construção 5,7 94,3 6,1 93,9 

Serviços Prestados a 
Empresas 37,3 62,7 42,0 58,0 

Serviços Domésticos 94,8 5,3 94,8 5,2 

Outros Serviços 38,0 62,0 41,6 58,4 

Fonte: Elaboração da autora com base em IBGE (2012). 

As mulheres participam majoritariamente no setor de Serviços Domésticos e de 

Administração Pública. Excetuando-se o setor de Serviços Domésticos, cuja participação 

feminina não sofreu alteração entre 2003 e 2011, em todos os demais setores as mulheres 

avançaram: Indústria, 0,6%; Comércio, 4,4%; Administração Pública, 2,0%; Construção, 

0,4%; Serviços Prestados a Empresas, 4,7%; Outros Serviços, 3,6%. 

Tabela 5 – Participação percentual da população ocupada com nível superior completo, por 
grupo de atividades e por sexo, segundo a Pesquisa Mensal de Emprego realizada pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Período: 2003 e 2011 

População 
2003 2011 

Mulheres Homens Mulheres Homens 

Indústria 9,5 9,9 15,3 13,0 
Comércio 7,1 6,0 10,3 7,8 
Administração Pública 38,0 32,0 47,7 40,3 
Construção 20,3 4,1 28,6 4,7 
Serviços Prestados a 
Empresas 27,9 23,0 32,8 28,1 

Serviços Domésticos 0,2 0,3 0,3 1,1 

Outros Serviços 9,5 7,1 12,9 10,4 

Fonte: Elaboração da autora com base em IBGE (2012). 

Em 2011, a participação da população ocupada com nível superior em todos os setores 

apresentava crescimento em relação a 2003. O aumento da população masculina foi maior que 

o da população feminina somente nos setores de Serviços Domésticos (população masculina 
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cresceu 0,2% mais que a feminina) e Outros Serviços (população masculina cresceu 0,7% 

mais que a feminina). Nos demais setores, a população feminina cresceu mais que a 

masculina e as diferenças registradas foram:Indústria, 3,1%; Comércio, 1,8%; Administração 

Pública, 8,3%; Construção, 0,6%; Outros Serviços, 0,1%.  

Tabela 6 – Distribuição percentual da população ocupada, por posição na ocupação e por 
sexo, segundo a Pesquisa Mensal de Emprego realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística. Período: 2003 e 2011 

Posição 
2003 2011 

Mulheres Homens Mulheres Homens 

Trabalhador Doméstico 94,7 5,3 94,9 5,1 

Militar ou Funcionário Público 
Estatutário 52,4 47,6 54,2 45,8 

Empregado com Carteira no 
Setor Privado 37,7 62,3 40,4 59,6 

Empregado sem Carteira no 
Setor Privado 36,5 63,5 40,5 59,5 

Conta Própria 36,6 63,4 39,5 60,5 

Empregadores 27,7 72,3 30,1 69,9 

Fonte: Elaboração da autora com base em IBGE (2012). 

A distribuição das mulheres em todas as ocupações aumentou no período analisado: 

Trabalhadora Doméstica, 0,2%; Militar ou Funcionária Pública Estatutária, 1,8%; 

Empregadas com Carteira no Setor Privado, 2,7%; Empregadas sem Carteira no Setor 

Privado, 4,0%; Conta Própria, 2,9%; Empregadoras, 2,4%.    

Tabela 7– Rendimento médio real habitual da população ocupada com nível superior, por 
grupo de atividade e por sexo, segundo a Pesquisa Mensal de Emprego realizada pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística. Período: 2003 e 2011 (em R$ a preços de dezembro de 
2011) 

Grupo de atividade 
2003 2011 

Mulheres Homens Var. % Mulheres Homens Var. % 

Indústria 3.462 5.390 55,69 3.551 5.402 52,12 
Comércio 2.573 4.185 62,65 2.375 3.935 65,68 
Administração Pública 2.654 4.396 65,63 2.860 4.753 66,18 
Construção 3.806 6.223 63,50 4.111 6.622 61,08 
Serviços Prestados a 
Empresas 3.265 5.191 58,98 3.287 4.997 52,02 

Serviços Domésticos 622 958 54,01 1.088 1.593 46,41 
Outros Serviços 2.705 4.824 78,33 2.737 4.019 46,83 

Fonte: Elaboração da autora com base em IBGE (2012). 
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Apesar do avanço feminino em termos de participação no mercado de trabalho, o que 

se nota é a persistência de uma situação de enorme desigualdade em termos de ganhos 

financeiros em todos os setores analisados.  

Uma análise mais cuidadosa dos ganhos financeiros revela uma 

realidadeextremamente preocupante. Isto porque, os dados apresentados anteriormente 

mostraram que as mulheres com nível superior são majoritárias em todos os grupos de 

atividades, inclusive nos setores ocupados predominantemente pelos homens: indústria, 

comércio, construção, serviços prestados a empresas e outros serviços. No entanto, mesmo 

sendo mais preparadas elas não apenas ganham menos que os homens nestes setores como 

também nos setores ondesão maioria: administração pública e serviços domésticos, neste 

último sendo, inclusive, tradicionalmente vista pela sociedade em geral como a mais indicada 

para o trabalho doméstico. 

Os rendimentos dos homens não apenas são superiores como também cresceram mais 

que o das mulheres no período analisado, nos setores do comércio e da administração pública, 

este último onde elas ocupavam 94,8% dos cargos em 2011.  

4.4COMPETÊNCIAS GERENCIAISVERSUS MERCADO DE TRABALHO 

Não é objetivo deste tópicoo aprofundamento dos conceitos e teorias em torno das 

competências exigidas pelo mercado de trabalho atualmente, poiso interesse reside apenas na 

identificação do perfil de competência profissional percebido como necessário para o mercado 

de trabalho.Neste sentido, o estudo de Brito e Leone (2012) se apresenta como ideal para se 

apreender a visão feminina sobre a questão. 

Esta estratégia de análise (da visão feminina) deve-se à consideração de que, na 

condição de gestoras de empresas familiares, as mulheres se encontram em condições de 

contribuir para a questão tratada aqui de modo diferenciado, uma vez que, em tese, suas 

opiniõestraduzem as exigências de um mercado de trabalho predominantemente masculino, 

mescladas às exigências particulares da porção feminina atuante nesse mercado.  

Em consonância com Brito e Leone (2012, p. 51), competência aqui é tomada como 

uma “combinação de conhecimento, de saber-fazer, de experiênciase comportamentos que se 

exerce em umcontexto preciso”. 



73 

 

Brito e Leone (2012) analisou um total de 30 mulheres sendo que 13 são proprietárias, 

nove dirigentes, seis empresárias e duas herdeiras de empresas familiares localizadas em 

Natal, RN que desempenham diferentes papéis em suas respectivas empresas (Quadro 15): 

Quadro 15 – Categorização das gestoras em empresas familiares (Brito e Leone, 2012) 

 
Fonte: Extraído de Brito e Leone (2012). 

A pesquisa realizada por Brito e Leone (2012) baseou-se do seguinte esquema 

(Quadro 16):  

Quadro 16 – Esquema geral da pesquisa de Brito e Leone (2012) 
 

 
Fonte: Extraído de Brito e Leone (2012). 

Como se pode ver, Brito e Leone (2012) analisaram a opinião das mulheres quanto às 

competências baseando-se em dois tipos de indicadores e três dimensões, a saber: indicador 

cognitivo – dimensão “conhecimentos”; indicador comportamental – dimensões “habilidade” 

e “atitude”.  



74 

 

A dimensão “Conhecimentos” se refere ao saber teórico/conceitual das mulheres 

investigadas e foi analisada por meio de dez variáveis. A dimensão “Habilidade” se refere ao 

saber fazer e consiste na capacidade de aplicar os conhecimentos teóricos e foi pesquisada por 

meio de 12 variáveis. A dimensão “Atitude” se refere ao querer ser/fazer apartir da decisão e 

motivação pessoal e foi pesquisada por meio de sete variáveis. Os resultados obtidos são 

apresentados a seguir (Tabelas 8 a 10): 

Tabela 8–Resultados obtidos por Leone (2012): Dimensão “Conhecimentos” 

 
Fonte: Extraído de Leone (2012). 

 
 Brito e Leone (2012)constatarama relevância atribuída pelas mulheres investigadas 

às áreas funcionais da empresa – com destaque para a administração e finanças, 

conhecimentos técnicos e específicos e gestão da qualidade. No entanto, o mesmo não ocorreu 

com o planejamento estratégico e operacional, a gestão das pessoas, a informática e o 

processo de tomada de decisão, áreas consideradas cada vez mais importantes nos modelos de 

gestão contemporâneos.    
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Tabela 9 – Resultados obtidos por Brito e Leone (2012): Dimensão “Habilidade” 

 
Fonte: Extraído de Brito e Leone (2012). 

 A capacidade de organização, de liderança, de decisão, de trabalho em equipe, de 

criatividade/inovação e as relações interpessoais são vistas como extremamente importantes 

pelas mulheres investigadas. Enquanto o planejamento, a comunicação, a execução, a 

inspiração/motivação, administração de conflitos e negociação foram percebidos como muito 

importantes. Brito e Leone (2012) consideram que o fato da análise/síntese ter sido percebida 

nos graus 5, 4 e 3 indica que as mulheres precisam aprimorar sua capacidade de analisar 

criticamente e sintetizar dados e informações sobre processos e pessoas para a tomada de 

decisão.  
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Tabela 10 – Resultados obtidos por Brito e Leone (2012): Dimensão “Comportamento” 

 
Fonte: Extraído de Leone (2012). 

O comportamento ético, o autocontrole, a responsabilidade, a servidão e o 

comprometimento foram percebidos como extramente relevantes.  

Para Brito e Leone (2012), o conjunto de respostas relativo à ética aponta para grande 

ênfase no sentido do respeito pelo outro, honestidade e justiça nas decisões e coerência entre 

discurso e prática, incluindo o querer ser e/ ou fazer. Por meio das demais respostas, as 

autorasm que essa competência orientada para o trabalho é proveniente de atividades 

sistemáticas. No entanto, as autoras recomendam uma maior flexibilidade e determinação por 

parte das gestoras, tendo em vista que as empresas atualmente se encontram inseridas num 

ambiente de rápidas e constantes mudanças e, portanto, organizações gerenciadas nos moldes 

taylorianos estão tendo cada vez mais que ceder espaços a novas formas de gestão.  
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5METODOLOGIA DA PESQUISA 

5.1 ABORDAGEM DA PESQUISA 

Chizzotti (2005) argumenta que a abordagem qualitativa tem como fundamento a 

interdependência viva entre o sujeito e o objeto e que estes estão indissociavelmente 

vinculados. Nesse sentido, o objeto não é um dado inerte e neutro, ao contrário, está possuído 

de significados e relações que os indivíduos criam através de suas ações.  

Segundo Lazarsfeld (1969 apud HAGHETTE, 2001), mesmo simples observações 

qualitativas são indicadores relevantes do funcionamento complexo de estruturas e 

organizações complexas que são difíceis de submeter à observação direta.   

Assim sendo, por meio da abordagem qualitativa, este estudo analisa a dinâmica entre 

uma família empresária (organização) e o processo sucessório (objeto)visando à apreensão de 

elementos que possam elucidar a mudançaque aparentemente vem ocorrendo nessa relação, 

pois, se historicamente a cultura patriarcal influenciaos processos sucessórios em empresas 

familiares, recentemente tem se observado uma mudança nesse comportamento. Algumas 

famílias empresárias, contrariando a tradição patriarcal, têm repassado o comando de seus 

negócios para mulheres. Do ponto de vista da abordagem, portanto, este estudo se caracteriza 

como uma pesquisa qualitativa.  

No entanto, Richardson (1999) destaca que, do ponto de vista da pesquisa social, 

grande parte das pesquisas qualitativas apresentam a limitação de colocar as concepções e 

consciência das pessoas entrevistadas em um contexto histórico ou estrutural, isto é, sem 

tentar explicar como as diferentes formas de consciência sedesenvolveram, ao mesmo tempo 

em que também apresentam a tendência de assumir uma postura não crítica. 

Visando superar tais limitações, estudo apresenta uma concentração deconhecimentos 

históricos e estruturais que subsidiama análise críticaque realiza.  

5.2 MÉTODO DE PROCEDIMENTO 

O método monográfico foi criado por Le Play, em 1830, e utilizado pelo mesmo para 

estudar famílias operárias na Europa. Este método parte do princípio de que qualquer caso 
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estudado com profundidade pode ser considerado representativo de muitos outros ou até de 

todos os casos semelhantes (MARCONI; LAKATOS, 2005). 

O método monográfico, também conhecido como estudo de caso, consiste no estudo 

de determinados indivíduos, profissões, condições, instituições, grupos ou comunidades, com 

a finalidade de obter generalizações. 

Assim sendo, este estudo elege o método de estudo de caso exploratório para atingir os 

objetivos propostos pela pesquisa.  

Yin (2005, p; 32) menciona que o estudo de caso: “é uma investigação empírica que 

investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente 

quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos.” No entanto, 

o autor adverte sobre os cuidados necessários para que a apresentação e análise dos dados 

sejam imparciais.  

Segundo Yin (2005), o estudo de caso permite uma investigação para se preservar as 

características holísticas e significativas dos acontecimentos da vida real como, por exemplo, 

ciclos de vidas individuais e processos organizacionais, entre outros. O autor contesta a crença 

de muitos cientistas sociais que consideram o estudo de caso como um método apropriado 

apenas para a fase exploratória da investigação. 

Os questionamentos levantados neste projeto –por que as mulheres (herdeiras) estão 

sendo escolhidas como sucessoras em empresas familiares contrariando a tradição de repasse 

do comando aos homens? Como elas estão sendo escolhidas? – possuem um caráter mais 

explanatório. Yin (2005) salienta que questionamentos dessa natureza (como e por quê?) 

lidam com ligações operacionais que necessitam ser traçadas ao longo do tempo, e não 

encaradas como meras repetições ou incidências. 

 O caráter explanatório é entendido por Yin (2005) como um caráter explicativo. 

Entretanto, este estudo possui um objetivo exploratório. Isto porque o fenômeno investigado 

apenas recentemente passou a ser observado e, portanto, o estudo sobre o mesmo ainda se 

encontra numa fase incipiente. Assim sendo, este estudo não faz afirmações hipotéticas, mas 

busca explorar o tema condições adequadas para a formulação de hipóteses.  

 De acordo com Yin (2005), um projeto de uma pesquisa delineada por estudo de caso 

deve ter cinco componentes claramente detalhados. São eles: 
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1) As questões de estudo; 

2) As proposições (se houver); 

3) A(s) unidade(s) de análise; 

4) A lógica que une os dados às proposições; 

5) Os critérios para a interpretação das constatações. 

5.2.1 Questões de Estudo 

Em relação às questões de estudo, estas já foram indicadas, porém serão aqui 

reiteradas: por que as mulheres (herdeiras) estão sendo escolhidas como sucessoras em 

empresas familiares contrariando a tradição de repasse do comando aos homens? Como elas 

estão sendo escolhidas? 

Conforme já sinalizado, não é objetivo deste estudo oferecer respostas efetivas para 

tais questionamentos: o que se busca é uma reunião de dados e conhecimentos que permitam a 

formulação de hipótese(s), de modo a direcionar possíveis pesquisas futuras.  

5.2.2Finalidade da Investigação 

Quanto às proposições, Yin (2005) orienta que, ainda que um estudo seja exploratório 

e não considere nenhuma hipótese, ele deve apresentar uma finalidade e os critérios que serão 

utilizados para julgar uma exploração como bem sucedida.  

A finalidade desta pesquisa é oferecer uma contribuição ao debate especializado que 

enfrenta o desafio de apresentar caminhos que auxiliem as empresas familiares a garantirem a 

própria continuidade a partir da segunda geração de dirigentes.   

A mudança investigada explicita duas realidades que se opõem: uma que concebe o 

filho homem (antigamente, o filho primogênito)como o sucessor mais indicado no comando 

das empresas familiares por reunir os atributos necessários; e outra que concebe a filha 

mulher como um ser de igual direito e condições. Entende-se que essa realidade merece 

atenção especial da comunidade científica, à medida que aparentemente representa uma 

mudança na cultura das famílias empresárias com importantes reflexos no mundo empresarial.  



80 

 

Em relação aos critérios, com a expectativa de responder os questionamentos 

formulados adotou-se a seguinte estratégia de análise (Quadro 17): 

Quadro 17 – Estratégia de análise da decisão sucessória 

Questão de estudo Categoria de análise Objetivodas análises 

Por que as mulheres 
(herdeiras) estão 
sendo escolhidas 
como sucessoras 

em empresas 
familiares 

contrariando a 
tradição de repasse 

do comando aos 
homens? 

Padrão cultural da 
organização 

Verificar sob qual padrão de cultura organizacional a decisão 
sucessória foi tomada. 

Influência da cultura 
patriarcal 

Verificar o provável nível de influência que a cultura 
patriarcal exerceu na decisão sucessória.    

Modo de participação 
do grupo familiar na 
decisão sucessória 

Reafirmar ou não a provável influência da cultura patriarcal na 
decisão sucessória. 

Natureza da decisão 
sucessória 

Verificar se a decisão sucessória tem um caráter espontâneo 
ou necessário.   

Motivação dadecisão 
sucessória 

Verificar se a decisão sucessória é fruto do desejo e/ou 
necessidade do fundador ou do grupo familiar. 

Como elas estão 
sendo escolhidas? 

 

Desenvolvimento da 
decisão sucessória 

Identificar o nível atual de apoio do grupo familiar à decisão 
sucessória visando à verificação da continuidade da decisão. 

Perfil gerencial Identificar se as competências gerenciais da filha/herdeira 
foram preponderantes para a decisão sucessória. 

Influência do atual 
modelo de inserção 

das mulheres no 
mercado de trabalho 

Verificar se o modo de inserção das mulheres no mercado de 
trabalho influenciou a decisão sucessória. 

Influência dos 
colaboradores da 

empresa 

Verificar se a opinião da empresa como um todo influenciou a 
decisão sucessória. 

Relação entre decisão 
sucessória e 
sucessora 

Verificar o grau de harmonia da herdeira em relação à decisão 
sucessória. 

Fonte: Elaboração da autora com base em dados da pesquisa. 

Considera-se que a análise da decisão sucessória, a partir das categorias indicadas, 

permite uma aproximação bastante positiva com a realidade da empresa estudada.  

5.2.3 Unidade de Análise 

5.2.3.1 Família proprietária 

Um determinado grupo familiar constitui a única unidade de análise deste estudo. 

Trata-se de uma família proprietária de uma empresa fundada em 1983,cuja sede está 
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estabelecida em São Bernardo do Campo, na região do ABC Paulista que se encontra 

devidamente apresentada em capítulo posterior. 

5.2.3.2Foco da análise 

A análise se concentra na decisão tomada pela família proprietária de inaugurar o 

processo sucessório na empresa.Há aproximadamente um ano a família empresária analisada 

deu início ao processo de preparação de umadas filhas para assumir o comando da empresa no 

lugar do pai/fundador.  Sem a existência de qualquer fator extraordinário que pressione o 

processo, o período de concretização é imprevisto.  

5.2.4Lógica Analítica 

Conforme ressalta Chizzotti (2005), os dados não são acontecimentos fixos, coisas 

isoladas captadasem um instante de observação. Eles se dão em um contexto fluente de 

relações: “são ‘fenômenos’ que não se restringem às percepções sensíveis e aparentes, mas se 

manifestam em uma complexidade de oposições, de revelações e de ocultamentos” 

(CHIZZOTTI, 2005, p. 84). Nesse sentido, é preciso ultrapassar sua aparência imediata para 

descobrir sua essência.  

SegundoChizzoti (2005), a dialética valoriza a relação dinâmica entre o sujeito e o 

objeto, no processo de conhecimento. Nas palavras do autor, a dialética:  

Valoriza a contradição dinâmica do fato observado e a atividade criadora do sujeito 
que observa, as oposições contraditórias entre o todo e a parte e os vínculos do saber 
e do agir com a vida social dos homens. O pesquisador é um ativo descobridor do 
significado das ações e das relações que se ocultam nas estruturas sociais 
(CHIZZOTTI, 2005, p. 80). 

Como bem demonstrado por Santos (1959), embora à dialética sejam 

atribuídasalgumas acepções pejorativas (arte de enganar, de discutir apenas com palavras, de 

persuadir apenas), seus sentidos eminentes são: arte de esclarecer, arte de descobrir a verdade 

através das ideias, arte da discussão.   
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A dialética, portanto, trabalhando entre trevas e luz, entre opiniões boas e más, 
sopesando valores, opiniões, não podia ter melhor concretização que na discussão, 
no discorrer, no correr daqui para ali, destas ideias para aquelas, portanto no diálogo, 
em que as partes colocadas em posições diferentes, em pontos opostos, enfrentariam 
as opiniões diversas para, através delas (dia), esclarecer. Ainda conservamos tal 
sentido quando se diz que "da discussão nasce a luz...", ou seja, que discutindo, 
pondo e sopesando as ideias inversas, opostas, contraditórias, o esclarecimento final 
acabará surgindo (SANTOS, 1959, p. 45). 

Luft (2011) considera que a oposição correlativa mostra uma relação complementar 

entre os opostos e que este tem em sua unidade a verdade, não podendo ser compreendido 

unilateralmente.  

Neste estudo as experiências humanas apreendidas ocupam o centro de referência das 

análises e interpretações que são realizadas à luz dos conhecimentos teóricos reunidos pela 

pesquisa. Por meio da lógica dialética busca-se a unidade entre as realidades opostas com o 

objetivo de buscar uma aproximação da verdade que ainda está por ser revelada.  

5.3 COLETA DE DADOS 

As técnicas selecionadas para levantar os dados que permitiriam a exposição desejada 

foram: 

1) Observação participante; 

2) Entrevista não diretiva; 

3) Entrevista dirigida; 

4) Documentos. 

5.3.1 Observação Participante 

A observação participante permite experienciar e compreender a dinâmica dos atos e 

eventos e recolher, assim, as informações a partir da compreensão e sentido que os atores 

atribuem aos seus atos (CHIZZOTI, 2005). 

A atitude participante pode estar caracterizada por uma partilha completa, duradoura 
e intensiva da vida e da atividade dos participantes, identificando-se com eles, como 
igual entre pares, vivenciando todos os aspectos possíveis da sua vida, das suas 
ações e dos seus significados (CHIZZOTI, 2005, p. 90). 

Convém esclarecer que aobservadora (autora do estudo)trabalhoudurante vinte anos 

em uma empresa da própria família – período que compreende os anos de 1991 a 2012 – onde 
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pode testemunhar o processo decisório familiar que resultou na venda da empresa em abril de 

2013. Esta experiência foi de grande valia no processo de observação. 

5.3.2 Entrevista Não-Diretiva 

Almeida (1989) considera que quando se pretende conhecer as relações 

socioestruturais de um grupo, a entrevista não-diretiva é a mais indicada. Nela, o tema e o 

campo de pesquisa são previamente conhecidos, mas o entrevistador se coloca livre para 

formular as perguntas,conforme julgar pertinente. 

Obviamente, antes da entrevista, o entrevistador deve criar um clima de cordialidade, 

explicar claramente os objetivos da pesquisa e assegurar o caráter confidencial das respostas. 

No caso, a entrevista foi gravada, de modo que tudo o que foi observado e dito ficou 

registrado. Naturalmente, anotações em relação às atitudes, posturas físicas, gestos etc. foram 

feitas, pois elas também são importantes fontes de comunicação. 

Em relação aos limites da entrevista não-diretiva, Chizzotti (2005) ressalta a profusão 

informe de dados que devem ser reduzidos, as interferências emocionais, a tendência do 

entrevistado em posicionar-se de modo dominante em relação às situações narradas.Por outro 

lado, levou-se em conta a vantagem oferecida pela técnica ao permitir um contato imediato 

com as questões julgadas relevantes, o que favoreceu o aprofundamento da significação dos 

fenômenos estudados. 

Embora eleita à técnica de entrevista não-diretiva, de posse de um conhecimento 

teórico prévio e da experiência pessoal da entrevistadora (autora do estudo), algumas questões 

específicas nortearam as entrevistas. Também aqui é necessário indicar que, por possuir uma 

ligação de parentesco com a família investigada, foi necessária uma atenção especial para 

inferências indesejadas fossem feitas e uma postura imparcial fosse garantida.  

As questões consideradas essenciais e abordadas na entrevista se baseiam na indicação 

de Sperry (2001) sobre as transformaçõesque constituem o ciclo de vida e que são 

determinadas por normas específicas (escolaridade, primeiro trabalho, saída da casa dos pais, 

casamento, constituição de uma nova família, nascimento dos filhos, velhice).  

Assim sendo, inicialmente foi solicitado aos membros do grupo familiar, isto é, pai e 

filhos, excetuando-se a esposa do fundador, porém de forma individualizada, que realizassem 
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uma retrospectiva histórica orientada pelos eventos indicados por Sperry (2001) – normas 

específicas –, mas que ao narrá-los, os autores não apenas descrevessem tais eventos, mas que 

também expressassem os significados que os mesmos assumiram para si e a maneira como 

tais significações influenciaram seus modos de ser e suas visões de mundo.  

No decorrer da entrevista, a entrevistadora manteve-se atenta aos elementos que se 

relacionam com a vivência empresarial da família, de modo a captar as representações da 

empresa e da vivência profissional em família de cada um dos entrevistados. 

A entrevistadora também se manteve atenta para o melhor momento de introduzir a 

questão da decisão de eleger a filha caçula como sucessora do pai na empresa. A todos os 

entrevistados foi solicitado que expressassem suas opiniões sobre essa decisão.  

Entretanto, na entrevista com o fundador (pai), que juridicamente é o dono da empresa 

e evidentemente aquele que possui o poder legal de decisão sobre os rumos da mesma, foi 

dado um tratamento extra e diferenciado. Em outras palavras, foi solicitado que ele se 

expressasse especificamente do ponto de vista da competência administrativa da futura 

sucessora.  

O roteiro apresentado foi escolhido para orientar as entrevistas. Todavia, tendo em 

vista o laço de parentesco da entrevistadora com os entrevistadosforam previstas situações em 

que o envolvimento da entrevistadora na entrevista seria inevitável. Dado o fato deas histórias 

empresariais de ambasas famílias (entrevistadora/entrevistados) se misturarem, considerou-

seque não seria positivo coibir tais manifestações, uma vez que estas poderiam trazer à tona 

dados muito relevantes, já que a decisão da família estudada é entendida como uma negação 

da decisão tomada pela família da entrevistadora. Portanto, houve um cuidado especial para 

que o foco permanecesse no ciclo de vida dos entrevistados. 

5.3.3 Entrevista Dirigida 

A entrevista dirigida se traduz num diálogo preparado com objetivos bem definidos e 

uma estratégia de trabalho. Quando se pretende alcançar um nível de profundidade 

psicológica mais profundo do que aquele obtido pela simples escolha de alternativas 

previamente elaboradas (tipo questionário), a entrevista dirigida pode se valer de questões 
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previamente formuladas (semi-abertas) sobre as quais o entrevistado discorre livremente 

(CHIZZOTTI, 2005). 

Assim sendo, duas razões foram preponderantes para que essa técnica fosse 

empregada na coleta de dados junto à esposa do fundador: a entrevistada realiza constantes 

viagens e não possuiu um envolvimento direto com a rotina da empresa. A fim de não correr o 

risco de comprometer os prazos da pesquisa e nem a rotina da entrevistada considerou-se que 

a entrevista dirigida supriria as necessidades deste estudo. 

Após a análise da entrevista não-diretiva realizada junto ao filho do fundador conclui-

se que alguns elementos necessitavam ser aprofundados. Tendo em vista o entrevistado ter se 

colocado, de modo recorrente durante a entrevista, disponível para fornecer dados 

complementares por escrito foi providenciada uma segunda entrevista – agora dirigida e cujas 

respostas foram dadas por escrito – para aprofundar a visão do entrevistado em relação a 

algumas questões específicas. 

A composição das referidas entrevistas são apresentadas em capítulo posterior. 

5.3.4 Fonte Documental 

Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (2001) ressaltam queos documentos podem indicar 

muitas coisas sobre os princípios e normas que regem o comportamento de um grupo e sobre 

as relações que se estabelecem entre diferentes subgrupos.  Por documento entenda-se 

qualquer registro escrito que possa ser utilizado como fonte de informação (regulamentos, 

atas de reunião, relatórios, jornais, revistas, diários etc.).  

A empresa investigada possui um Manual de Talentos que é destinado a todos os 

funcionários que ingressam em seu quadro de funcionários. Além disso, a empresa 

disponibiliza informações em seu site institucional, o qual não será identificado neste estudo a 

fim preservar a privacidade da organização. Estas fontes permitiram que não apenas fossem 

apreendidas informações administrativas e técnicas relevantes (dados objetivos), mas também 

favoreceu a análise de dados subjetivos a que o estudo se propõe.   
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5.4TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

5.4.1 Análise de Conteúdo 

A análise de conteúdo é um método de tratamento e análise de dados. De acordo com 

Chizzotti (2005), a análise de conteúdo pode ser aplicada à análise de textos escritos ou de 

qualquer comunicação, seja oral, visual ou gestual, reduzida a um texto ou documento. Nas 

palavras o autor: “O objetivo da análise de conteúdo é compreender criticamente o sentido das 

comunicações, seu conteúdo manifesto ou latente, as significações explícitas ou ocultas” 

(CHIZZOTI, 2005, p. 98).  

A transcrição das entrevistas (não-diretivas e dirigidas)e das observações feitas pela 

entrevistadora e o Manual de Talentos da empresa obteve-se os conteúdos necessários para a 

aplicação dessa técnica.  

5.5 MATRIZ DE AMARRAÇÃO METODOLÓGICA 

Segundo Telles (2001), a matriz de amarração representa uma etapa necessária para a 

identificação clara da configuração, da transparência, das limitações, da avaliação e da 

efetividade e eficácia da pesquisa.  

Assim sendo, a matriz de amarração apresentada a seguir representa o esforço da 

autora em oferecer uma abordagem sistêmica que permita a verificação da adequação entre 

problema tratado na pesquisa e os objetivos, questões de estudo e métodos adotados 

(Quadros18 e 19): 
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Quadro 18 – Matriz de amarração metodológica (Parte 1) 
 

Referencial teórico Problema de pesquisa 
Objetivos 

Geral Específicos 

Empresas Familiares: 

a) Sistema empresarial; 
b) Processo sucessório; 
c) Padrão cultural. 

 
 

Família e Patriarcado:  

d)  Família na História; 
e)  Patriarcado no 

pensamento social 
brasileiro. 
 
 

Inserção feminina no 
mercado de trabalho 

f) Da Revolução 
Industrial ao Fordismo; 

g) Trabalho Feminino no 
contexto da 
Reestruturação 
Produtiva 

O comportamento atual de 
algumas famílias 
empresárias que têm 
repassado o comando de 
seus negócios para suas 
herdeiras, o que representa 
uma aparente negação da 
cultura patriarcal que 
historicamente influenciou 
os processos sucessórios 
nas empresas familiares e 
que concebe os filhos 
homens como seus 
sucessores mais indicados 
por possuírem 
naturalmente os atributos 
necessários.  

Identificar elementos do 
processo sucessório que 
permitam o aprofundamento 
da aparente mudança que 
está ocorrendo nas 
empresas familiares e que é 
evidenciada no discreto 
aumento do repasse do 
comando do dessas 
empresas às mulheres 
(herdeiras), o que, por sua 
vez, contraria a tradição 
patriarcal que 
historicamente influencia os 
processos sucessórios.  

 

Analisar a tomada de decisão da 
família empresária visando: 

a) Analisar a práxis de 
determinada família 
empresária que, tendo 
inaugurado o processo 
sucessório em sua empresa, 
encontra-se em fase de 
preparação de uma filha para 
assumir o comando do 
negócio sucedendo, assim, o 
fundador; 
 

b) À luz do conhecimento 
teórico acumulado e da práxis 
da família empresária 
investigada reunir um 
conhecimento que permita a 
formulação de hipótese(s) 
que contribuam com o 
aprofundamento da 
problemática tratada neste 
estudo. 

 

Fonte: Elaboração da autora com base em Telles (2001). 
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Quadro 19 – Matriz de amarração metodológica (Parte 2) 

Metodologia da pesquisa 

Métodos Questões de 
estudo 

Categorias 
temáticas Finalidade Unidade efocoda 

análise Dados 

De abordagem: 

Método 
Qualitativo 

 

 

De 
procedimento:  

Método 
monográfico / 
Estudo de caso 
exploratório 

 

De raciocínio 
lógico: 

Dialético 

Por que as 
mulheres estão 
sendo 
escolhidas como 
sucessoras em 
empresas 
familiares, 
contrariando a 
tradição de 
repasse do 
comando a 
herdeiros? 

a) Padrão cultural da 
organização; 

b) Influência da 
cultural patriarcal 

c) Modo de 
participação do 
grupo familiar na 
decisão 
sucessória; 

d)  Natureza da 
decisão 
sucessória; 

e)  Motivação do 
processo 
sucessório; 
 

Oferecer uma 
contribuição ao 
debate especializado 
que enfrenta o 
desafio de 
apresentar caminhos 
que auxiliem as 
empresas familiares 
a garantirem a 
própria 
continuidade a 
partir da segunda 
geração de 
dirigentes. 

 

Unidade: 

Família 
proprietária de 
uma empresa 
fundada em 1983, 
na região do ABC 
Paulista, que se 
encontra em fase 
de preparação de 
uma filha/ 
herdeira para 
assumir o 
comando no lugar 
do pai/fundador. 

 

Foco: 

Decisão 
sucessória  

Coleta: 

b) Observação 
participante 

c) Entrevista 
não-diretiva 

d) Entrevista 
dirigida 

e) Fonte 
documental 
 

Tratamento e 
análise: 

Análise de 
conteúdo 

 
Como elas estão 

sendo 
escolhidas? 

f) Desenvolvimento 
da decisão 
sucessória; 

g) Competênciasger
enciais da 
sucessora; 

h) Influência do 
atual modelo de 
inserção das 
mulheres no 
mercado de 
trabalho; 

i) Influência dos 
colaboradores da 
empresa; 

j)  Relação entre 
decisão 
sucessória e 
sucessora. 

Fonte: Elaboração da autora com base em Telles (2001). 
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6 APRESENTAÇÃO DO CASO 

6.1 A EMPRESA 

A empresa analisada foi fundada na região do ABC Paulista, em 1983, e nasceu como 

uma representação comercial.  Em seus primeiros anos atuou no segmento de revendade 

produtos para microinformática. No entanto, com a popularização dos computadores, o 

fundador optou por prosseguir com a comercialização dos produtos integrando, sob uma nova 

razão social, o serviço de assistência técnica em equipamentos de informática que, em dado 

momento da história da empresa, tornou-se a principal força dos negócios. No entanto, com o 

sensível aumento da qualidade dos equipamentos alcançada pelos avanços tecnológicos, seus 

mercados foram perdendo espaço, o que exigiu a reestruturação do negócio. Para superar a 

nova realidade,o fundador decidiu mudar o posicionamento de sua empresa no mercado 

passando a mesma a atuar como integradora de soluções e serviços de Tecnologia da 

Informação (TI).  

Nos primeiro anos de atividade o fundador era detentor de todas as cotas. Porém, com 

a reestruturação mencionada, 40% das cotas da empresa foram vendidas para um sócio. Esta 

composição societária permanece até os dias de hoje. Enquanto Executivo da empresa, o 

fundador é responsável pelas áreas administrativa e financeira, enquanto o sócio é o executivo 

responsável pela área comercial.  

Atualmente, a empresa possui duas filiais: região central e sudeste do país.Contando 

com aproximadamente 400 colaboradores, a empresa atua em todo o território nacional com 

pontos de presença (diretor e credenciados) em mais de 500 municípios brasileiros, o que a 

posiciona como uma das maiores redes de atendimento técnico do país.  

Contando com mais de 200 parcerias, a empresa concentra seu foco em grandes 

empresas e governos, ofertando serviços em quatro verticais de negócios: 

 CSC - Service Desk; 

 Gestão de Ativos; 

 Data Center; 

 Infraestrutura. 

http://www.tecnocomp.com.br/pt-BR/service-desk
http://www.tecnocomp.com.br/pt-BR/gestao-ativos
http://www.tecnocomp.com.br/pt-BR/data-center
http://www.tecnocomp.com.br/pt-BR/infra-estrutura
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Através de uma equipe multidisciplinar em TI, a empresa busca atender às 

necessidades de seus clientes que se distribuem nos seguintes setores: tecnologia; financeiro; 

educação; saúde; logística; agronegócio; manufatura; petróleo e gás; química e farmacêutica; 

governo. Um grande grupo de importantes marcas utilizam seus serviços.  

As várias certificações que a empresa possui aliadas a uma postura ética mantida junto 

ao mercado qualifica-a para a parceria que possui com a T-Systems, um dos mais importantes 

provedores de Tecnologia da Informação e Comunicações (ICT) da Europa. A empresa é 

detentora de três prêmiosTop Suplliers – que reconhece os melhores fornecedores. 

Em 2011, a empresa inaugurou sua Academia Corporativa incorporando cursos de 

educação complementar ao ensino superior em várias áreas. No mesmo ano,a empresa fechou 

o seu balanço de vendas registrando um faturamento de R$ 26 milhões. 

6.2 O FUNDADOR 

O fundador está atualmente com 68 anos de idade. Nascido em uma família de 

baixíssimo poder aquisitivo, ele concluiu o ensino médio em período regulare optou por não 

prosseguir com os estudos. Com pouco mais de 20 anos de idade casou-se e teve três filhos. A 

organização da família empresáriaencontra-se apresentada na Figura 4:  

Figura 4 –Composição da família empresária  

 
Fonte: Elaboração da autora com base em dados da pesquisa. 
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Antes de fundar a empresa em questão, o fundadorexercia o cargo de supervisor de 

vendas em uma empresa fabricante de processadores.Era um período em que, no Brasil, 

apenas as grandes empresas possuíam computadores. Em dado momento, a empresa em que 

trabalhava decidiu encerraras atividades de suas filiais propondo a ele a chance de prosseguir 

como representante. Desempregado, ele decidiu aceitar o desafio e fundar sua primeira 

empresa, a representação comercial mencionada anteriormente. 

Com o crescimento do mercado de informática ele decidiu fundar sua segunda 

empresa –empresa apresentada no tópico anterior. A reestruturação também mencionada 

requereu a venda de parte de suas cotas. Assim sendo, ele decidiu convidar um de seus 

superiores no antigo emprego para tornar-se seu sócio. Juntos, eles passaram a promover o 

desenvolvimento da empresa.  

Por volta do ano 1987, os sócios decidiram criar um escritório de vendas deslocado do 

espaço físico da empresa. Assim, com sede na região do ABC Paulista, a empresa passou a 

marcar presença também no município de São Paulo. Nessa fase da empresa, a filha mais 

velha do fundador foi direcionada para trabalhar junto com o sócio do pai,no novo braço da 

empresa, onde atuou por volta de cinco anos. 

Os anos foram passando e a empresa foi crescendo e se desenvolvendo. À medida que 

foi obtendo sucesso com esse empreendimento, o fundador pôde proporcionar aos filhos a 

oportunidade de estudo no exterior.  

Seu espírito empreendedor sempre o moveua diversificar os negócios da família. 

Assim, durante sua trajetória empreendedora fundou outros negócios. Um deles foi fundado 

em meados da década de 1990, em parceria com seu sócio. Elesadquiriramuma franquia de 

treinamento de informática com o objetivo de integrar a área de treinamento ao core business 

da empresa. Os treinamentos se destinavam aos executivos da área de informática e tinham 

como alvos principais as empresas e os empresários. A condução prática do negócio era de 

responsabilidade dos três filhos. A empresa durou pouco mais de três anos e foi permeada por 

conflitos de várias ordens resultando na venda da franquia. 

Entre o final da década de 1990 e início da década de 2000, o fundador decidiu 

reativar a antiga empresa de representação adequando-a agora para a atuação no comércio de 

equipamentos usados. Inicialmente sua filha caçula esteve à frente da rotina da empresa. Mais 

tarde, seu filho foi integrado ao negócio para incrementar a área comercial. Entretanto, 
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novamente, com o passar dos anos, o mercado foi enfraquecendo e as operações foram 

desativadas.   

No final da década de 2000, o fundador decidiu levar adiante uma nova oportunidade 

de negócio inaugurandouma agência de turismo vinculada ao São Paulo Futebol Clube. A 

composição societária da agência era distribuída em: 50% das cotas de propriedade do 

fundador e genro (marido da filha mais velha) e 50% de propriedade de outros sócios, que não 

o sócio da principal empresa. Aqui tambémasresponsáveis pela rotina do negócioeram suas 

filhas, uma delas, inclusive, formada em Turismo. A sociedade mostrou-se extremamente 

conflituosa desde seu início levando-a a ter curtíssima duração. 

Em 2010, ele concluiu o curso de Tecnólogo em Processos Gerenciais. Embora 

sempre tenha valorizado o estudo, não pretendia avançar na vida acadêmica, tendo em vista 

considerar que a formação acadêmica não é determinante para se alcançar o sucesso 

profissional. Prova disto ele encontra na própria experiência empresarial. 

Atualmente, com 69 anos de idade, ele mantém uma rotina diária de atividade física 

em uma academia, pratica regulamente esportes e reserva, ao menos dois dias da semana, para 

se reunir com amigos à noite sendo que seu círculo de amigos é formado predominantemente 

por homens na faixa etária de até 40 anos. Além disso, ele participa frequentemente de 

congressos e seminários. 

Em 2014, ele pretende fundar outros dois negócios, porém, agora, sem a participação 

de nenhum sócio. 

6.3 A ESPOSA 

A esposa do fundador se encontra atualmente com 68 anos de idade. Ela nunca 

participou diretamente da administração da empresa tendo se dedicado ao longo dos anos aos 

cuidados dos filhos e da casa. Durante toda a história da empresa, ela coordenou os eventos da 

empresa sem nunca ter percebido nenhum tipo de remuneração específica.  
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6.4 A PRIMEIRA FILHA  

A primeira filha do casal está atualmente com 46 anos, casada e com dois filhos. Sua 

vida profissional começou aos 16 anos de idade como professora 

ministrando,aproximadamente durante um ano e meio,aulas de inglês para crianças em uma 

escola da região do ABC Paulista. 

Aos 18 anos de idade, já cursando Letras, foi trabalhar em um extinto banco privado 

onde permaneceu durante um e ano e meio aproximadamente. As dificuldades de conciliar as 

exigências de um curso superior com o trabalho levaram-na, a pedido do pai, a deixar o 

trabalho e a se dedicar exclusivamente à formação em Letras. 

Passado um período sem trabalho, ela ingressou na principal empresa do 

paitrabalhando apenas meio período com o objetivo de obter uma renda própria e também 

aprofundar seus conhecimentos sobre o mercado de atuação da empresa.  

Estando ativamente envolvida com o negócio do pai ela foi deslocada para trabalhar 

no escritório de vendas da empresa inaugurado no município de São Paulo. Lá ela 

desenvolveu um enorme interesse pela área de marketing.Porém,após uma convivência diária 

e conflituosa com o sócio do pai, que durou cinco anos, ela decidiu sair.  

Em 1994, ela juntou suas economias e, com o apoio da família, foi estudar numa 

renomada faculdade americana, na cidade de San Francisco, no estado da Califórnia. Durante 

o curso de especialização que fez teve a oportunidade de realizar um estágio que lhe rendeu 

uma carta de recomendação. Tudo isso aconteceu dentro de um intervalo de tempo de seis 

meses. 

Em seu retorno ao Brasil, ela estava decidida a não mais trabalhar com o pai por causa 

do sócio, com o qual não via mais condições de estabelecer qualquer tipo de vínculo. 

Aos 26 anos de idade ela começou a trabalhar na área de vendas/marketing de uma 

empresa multinacional francesa fabricante de essências e perfumes. Porém, em 1995, o pai 

pediu que ela integrasse a franquia que estava pretendendo adquirir. Ela resolveu atender ao 

pedido do pai e durante aproximadamente três anos gerenciou a franquia. Durante esse 

período ela casou-se e teve seu primeiro filho. 
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Em 2000, ela ingressou numa empresa especializada em assistência médica, na qual 

permaneceu por aproximadamente oito anos. Durante esta trajetória ela fez um curso da área 

de Marketingem uma tradicional universidade de São Paulo, realizou muitas viagens pela 

empresa e teve sua filha.  

Após um tempo sem trabalhar, ela ingressou na agência de turismo fundada pelo 

marido e pai, porém, como mencionado anteriormente, a empresa teve curtíssima duração.  

Em 2011, ela retomou a profissão de professora ministrando durante cinco meses aulas 

de inglês em uma escola próxima de sua residência. 

Em meados de 2012, o pai convidou-a para retornar aos negócios da família. Ela 

reafirmou sua decisão de não mais trabalhar com o sócio do pai e decidiu trabalhar com o 

irmão que, nesse momento, já era proprietário de uma empresa que ainda funciona no mesmo 

espaço físico da empresa do pai. Lá ela permaneceu por aproximadamente quatro meses. 

No início de 2013, ela se viu diante da oportunidade de tornar-se sócia em uma 

academia de musculação. Junto com o marido realizou pesquisas para certificar-se da 

viabilidade do negócio, mas este acabou não se concretizando. 

Assim, ela decidiu realizar alguns cursos livres para se atualizar e voltar a estudar 

inglês. Desta experiência surgiu a oportunidade de fundar ela própria uma escola de inglês em 

parceria com uma sócia. Este projeto ainda não se concretizou, mas se encontra em 

andamento.  

Seu marido trabalha na empresa principal há aproximadamente 20 anos exercendo 

atualmente o cargo de Diretor Comercial. 

6.5 O SEGUNDO FILHO 

O segundo filho do casal,atualmente com 44 anos de idade, casado e com dois filhos, 

cursou o ensino médio profissionalizante. Sua opção pela área da eletrônica deveu-se mais ao 

fato de tratar-se de uma área em alta no período do que propriamente pelo fato do pai atuar 

num mercado relativamente imbricado.  

Aos dezessete anos ele ingressou na empresa do pai para atuar na área de controle de 

qualidade.   Com o passar do tempo ele foi tendo a certeza de sua identificação com a área de 
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Administração. Assim, ingressou na faculdade considerando que o curso de Administração 

era o ideal para si, independente de futuramente prosseguir trabalhando ou não com o pai.  

Desde o seu ingresso na empresa do pai até o ano de 2011 ele se afastou por duas 

vezes. Em um dos períodos de afastamento ele morou por cinco anos nos Estados Unidos. 

Nas duas vezes em que retornou foi para trabalhar nas operações que o pai mantinha além da 

empresa principal. Dessa forma, a soma dos períodos em que trabalhou diretamente na 

empresa principal do pai é de aproximadamente 15 anos.  

 Mesmo considerando a empresa do pai um “porto seguro”, em dado momento de sua 

vida, ele começou a acalentar o sonho de fundar seu próprio negócio, sempre compartilhando 

com o pai suas aspirações. Em 2011, o seu projeto tornou-se realidade. Dentro da própria 

empresa do pai, ele se dedica ao desenvolvimento da sua, muito embora ainda receba apoio 

financeiro do pai.  

6.6 A FILHA MAIS NOVA (FUTURA SUCESSORA) 

A filha mais nova do casal está atualmente com 37 anos de idade, casada e em fase de 

gravidez. Ela ainda não trabalhava quando ingressou na faculdade para cursar Psicologia. 

Após ter cursado cinco semestres, ela decidiu transferir-se para o curso de Turismo. 

Enquanto cursava Turismo trabalhava com os irmãos na escola de treinamentos para 

executivos que o pai havia adquirido onde era responsável pelas rotinas administrativas. 

Porém, afastou-se desta função para ir estudar nos Estados Unidos onde permaneceu por seis 

meses. Ao retornar, reingressou na mesma função, retomou o curso de Turismo e se formou. 

Com a venda da franquia ela foi fazer estágio em uma agência de viagens. Passados 

aproximadamente dois anos, seu pai convidou-a para trabalhar na empresa que estava 

reativando para operar com equipamentos usados. Ela aceitou o desafio. No princípio era 

apenas ela e um funcionário. Mais tarde o irmão também ingressou na equipe. Com a 

desativação das operações, ela, pela primeira vez, foi trabalhar diretamente na empresa 

principal da família no setor de orçamentos. 

Sendo formada em Turismo, no final da década de 2000 ela foi trabalhar na agência 

criada pelo pai e pelo cunhado. Entretanto, o negócio teve curta duração e ela, então, foi 

trabalhar com o marido que possui uma loja de venda de automóveis.  
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Passado algum tempo, o pai insistiu para que ela voltasse à empresa, o que ela acabou 

fazendo. Há três anos ela trabalha num departamento com o qual se identifica muito, setor de 

projetos de infraestrutura. Atualmente é responsável pela controladoria deste setor, sente-se 

feliz, motivada e reconhecida.  

Em 2012 decidiu começar um curso de especialização, que ainda não se encerrou, pois 

entende que cada vez mais os cargos em geral exigem novos conhecimentos. 
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7 ANÁLISE DO CASO 

7.1 PERFIL DAS ENTREVISTAS 

Um dos objetivos das entrevistas era propiciar a formação de uma atmosfera onde o 

entrevistado se sentisse livre para expressar-se como bem quisesse. Assim, com base no livre 

discurso dos entrevistados foi possível obter os perfis das entrevistas apresentados a seguir: 

7.1.1 Fundador 

O fundador atribui um valor especial às experiências humanas, sejam elas própriasou 

alheias. Ele observa com atenção especial à trajetória de vida de pessoas próximas e de 

pessoas públicas com o objetivo de apreender conhecimentos que orientem suas escolhas 

futuras ou que atestem que as escolhas tomadas foram as mais acertadas possíveis.  

Seu discurso não prioriza a linearidade histórica, isto é, não revela uma preocupação 

com a sequência dos eventos. Ele concentra sua fala nocompartilhamento do aprendizado 

obtido ao longo da vida. A maior parte de sua entrevista foi dedicada a relatos de situações 

vividas junto a outras pessoas, que não da família, num esforço notório de garantir que a 

entrevistadora apreendesse com segurança os reflexos de seu universo pessoal.  

Seu discurso apontapara certa sensação de isolamento, de solidão. Essa impressão 

encontra razão de ser em informações compartilhadas como, por exemplo, quando menciona 

que ninguém, nem mesmo a família, conhece com profundidade as dificuldades que enfrentou 

para conquistar os bens que possui atualmente. Isso se referindo não apenas aos bens 

materiais, mas também aos espirituais, sendo que estes são apresentados pelo entrevistado 

como incomparavelmente mais valiosos que aqueles.  

Seu discurso é fragmentado. Seus argumentos mudam rapidamente. Suas ideias não 

são facilmente apreendidas, pois são constantemente interrompidas para dar lugar a outras 

ideias sugerindo uma ânsia em aproveitar cada momento da entrevista para compartilhar o 

melhor de si. Cabe mencionar que esse “melhor” não é apresentado de forma arrogante, ao 

contrário, existe um cuidado constante para que seu discurso expresse humildade e gratidão.   
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7.1.2 Esposa 

A entrevista com a esposafoi dirigida e relativamente rápida devido às circunstâncias 

do momento, o que impossibilitou uma avaliação mais segura do perfil da entrevistada. 

Contudo, verificou-se que o interesse em oferecer respostas objetivas, curtas e sem detalhes 

adicionais. 

7.1.3 Filha mais velha 

A filha mais velha mostrou-sesatisfeita com a oportunidade de compartilhar sua 

história de vida. Em todo tempo preocupou-se com a cadência de seu discurso relacionando os 

eventos com os respectivos períodos de ocorrência, o que favoreceu, inclusive, a construção 

das demais histórias de vida. Ao retomar os eventos antigosela os fazia parecer atuais por 

estarem tão vivos em sua memória. Suas argumentações foram construídas com muita 

tranquilidade e o exercício de refletir sobre o passado pareceu lhe gerar satisfação, pois,na 

medida em que recapitulava suas decisões parecia certificar-sede que havia feito as melhores 

escolhas. 

Durante seus relatos havia uma preocupação constante em situar os demais membros 

familiares na sua própria história, exceto a mãe, à qual não fez nenhuma referência.  

7.1.4 Filho 

O filho conferiu à entrevista um caráter mais impessoal atendo-se quase que 

exclusivamente aos aspectos relacionados ao seu desenvolvimento profissional e sua relação 

com a empresa. Ele se expressa de forma calma e pausada como que procurando as melhores 

palavras. Ele demonstra deter conhecimentos teóricossobre empresas familiares e, 

particularmente, sobre processos sucessórios.  

7.1.5 Filha mais nova (sucessora) 

A filha mais nova conferiu à entrevista um caráter distinto das demais à medida que 

sua postura evocou a transparência da entrevista. Com naturalidade ela falou sobre algumas 

questões íntimas da família. Suas exposições não tiveram um rigor sequencial, no entanto, ela 
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manteve-se atenta ao próprio discurso retomando suas falas, sempre que necessário, para 

garantir a conexão histórica.  

7.2 ANÁLISE DAS CATEGORIAS TEMÁTICAS 

As categorias temáticas emergiram do referencial teórico e das entrevistas. Portanto, à 

luz do conhecimento teórico acumulado e da práxis da família empresáriainvestigada busca-se 

apreender informações que revelem aspectos ainda ocultos no comportamento atual das 

empresas familiares, em especial em relação à tomada das decisões sucessórias, com vistas ao 

aprofundamento do conhecimento sobre processos sucessórios em empresas familiares.  

As transcrições das entrevistas são apresentadas através das seguintes identificações: 

a) E1 – Fundador;  

b) E2 – Esposa;  

c) E3 – Filha mais velha;  

d) E4 – Filho (do meio);  

e) E5 – Filha mais nova (sucessora).  

 

Além disso, à medida que os entrevistados resgatam algumas falas próprias e de outras 

pessoas para construir seus discursos, faz-se opção pelo destaque em itálico para diferenciar 

as falas próprias e “aspas”para diferenciar as falas de outros dentro das transcrições. 

7.2.1 Padrão cultural da organização 

 Objetivo da análise:verificar sob qual padrão de cultura organizacional a decisão 

sucessória foi tomada.  

A análise é orientada pelos padrões culturais propostos por Dyer Jr (1988). De acordo 

com Macêdoet al (2004), em linhas gerais, a cultura, as estruturas e normas, os objetivos e 

procedimentos das organizações, tendem a ser construídos e/ou estabelecidos pelos 

fundadores que,em geral, reproduzem os valores da sociedade em que estão inseridos.Assim 

sendo buscou-se essencialmente no discurso do fundador os elementos que apontam para a 

cultura da organização analisada.  
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7.2.1.1 Natureza dos relacionamentos 

E1 -Eu tenho uma maneira diferente de trabalhar. Não tem nenhuma empresa que 
tenha o comportamento dos diretores que têm nessa empresa, certo? Minha porta 
tem que ficar aberta. Qualquer funcionário,qualquer um, qualquer um...Se está 
aberta, entra. 

O fundadorvinculao seu modo de “trabalhar” ao comportamento da alta hierarquia em 

relação aos colaboradores, ao mesmo tempo emque subordinaeste comportamento à sua visão 

pessoal. Considera-se que a abertura dada aos colaboradores é fruto de sua vontade, e que esta 

é acatada e praticada pelo corpo diretor sugerindo uma grande influência da cultura pessoal do 

fundador na cultura da organização.   

E1 -Às vezes as meninas ficam um pouco...Aquilo que a (nome da filha caçula) 
falou:eu fico um pouco...Cada dia diminui porque quando as meninas sentam aí 
sabem que a coisa não é assim. Já teve pessoas que comentaram: “Nossa Sr. (nome 
do fundador) eu tinha um medo do senhor. Eu tremi na entrevista. Eu vejo que o 
senhor é uma pessoa totalmente diferente”.Eu já fechei a porta e fiquei aqui 
conversando com as meninas...É...Meninas e meninos pela idade até... Meninas e 
meninos, não só menina..... Esaí fora da parte empresarial, empresa e funcionário, 
entrando na vida particular porque estavam necessitados. Até que...Um problema 
caseiro, de namorado, de marido...Quando os olhos vermelhos, eu disse:esquece que 
aqui é o teu diretor,“o senhor parece que conhece a minha vida”, eu não conheço, é 
experiência, vivência né. 

O “medo do senhor” pode estar relacionado simplesmente à posição hierárquica que 

ele ocupa ou pode ser fruto da imagem construída pela funcionária a partir das impressões que 

teve. A “porta aberta” parece funcionar como um convite à aproximação e uma “ponte” que 

possibilita o encontro. Ele parece mostrar-se disposto a abandonar sua posição na hierarquia 

sempre que necessário para situar-se como um par com o outro, no caso os subordinados, 

envolvendo-se em suas vidas pessoais. Sua fala sugere um constante movimento em favor da 

igualdade nos relacionamentos.  

Em dado momento ele critica o modo discriminatório como algumas pessoas ricas se 

posicionam em relação aos pobres, e expressa seu “orgulho” por ser capaz de não assumir 

esse tipo de comportamento negando, assim, suas raízes:  

[...] é um cara que está muito rico, graças a Deus. Competente e tal, mas é um cara 
muito....Ele diferencia muito o pobre do rico. Ele acha que rico....que o mundo é do 
rico e o rico não tem que estar com pobre não. Isso é uma coisa que ninguém fala 
prá ele, tá entendendo?  E eu falo. Isso ajuda muito. [...].É o orgulho de você saber 
diferenciar quando você melhora de vida, quando vocêestá lá em cima e ninguém 
está lá em cima. Vocêtá numa situação financeira boa. 
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A filha mais nova (sucessora) reproduz a mesma iniciativa do pai. Ela trabalha na 

desconstrução da noção enraizada do poder como algo necessariamente opressor buscando a 

aproximação entre líderes e liderados: 

E5 – [...] o povo...eu faço vim aqui na sala dele. Precisa pegar a assinatura de 
alguma: “aí, vai lá prá mim?”Não! Ele não morde. Pode ir lá, se a porta tá aberta, e 
não tem ninguém, pede licença e entra, não tem problema nenhum, a porta é aberta. 
Então, as meninas do administrativo...eu faço isso com elas: Não, pode ir lá, vai lá. 
Vai lá que eu tenho certeza que vocês vão entrar e sair com outra...com 
conhecimento, alguma coisa vocês vão aprender com ele, entendeu? Então, eu faço 
isso com elas, eu jogo elas na fogueira porque senão também não crescem. Então, é 
assim, eu dou muita liberdade, não trato elas como subordinadas, nenhuma. Tem 
uma que faz Pós comigo... MBA...ela entrou comigo esse semestre....vai falar...não 
tem chefe...eu não sou, não sou. E a gente não se trata assim. Então, é pessoa com 
um pouquinho mais de conhecimento. Eu falo prá elas:é o que eu tenho prá passar 
prá vocês, vocês têm que aprender comigo, amanhã posso não estar aqui. 

O discurso a seguir fornece evidências importantes sobre a maneira como o fundador 

concebe o quadro de funcionários.  

E1 - Um dia eu cheguei na empresa dele. Nossa! Ele tava ganhando muito dinheiro 
com doze funcionários. Doze! “oh, eu pus água prá eles”, dessas de galão,“os caras 
tão pedindo plano de saúde, eu não vou dar plano de saúde práesses caras”, você é 
muito egoísta.Falei assim: oh, isso vai te fazer mal. Claro que você é o líder, que 
você é o dono e você tem competência prá isso. Mas não se esqueça desses 
cabeçudos, são esses caras que te ajudam, são esses caras que...Oh, o teu 
patrimônio são essas pessoas. Plano de saúde? Você tem que tratar esses caras 
bem, não trata esse pessoal com essa distância não.  

Ele se refere aos funcionários como “cabeçudos” apontando para um estado de 

ignorância no qual as pessoas são desprovidas de certos conhecimentos, porém em seguida 

demonstra elevado respeito pelos mesmos ao situá-los não apenas como colaboradores, mas 

como parceiros efetivos.  

Aparentemente sua fala é impregnada pela ideia de que numa empresa as pessoas se 

distinguem entre: aquelas que detêm conhecimentos (líderes) e as ignorantes (liderados). No 

entanto é necessário contextualizá-la. Um dos aspectos mais marcantes de seu discurso é a 

maneira como ele percebe as oportunidades da vida, isto é, em sua opinião, o sucesso ou 

insucesso de alguém está vinculado às oportunidades apresentadas pela vida, oportunidades 

estas que são ofertadas a todos. Porém, ele entende que as dificuldades impostas por uma 

condição socioeconômica empobrecida impedem a maioria das pessoas de reconhecê-las e/ou 

aproveitá-las. Nesse sentido, ele se considera agraciado por ter recebido de Deus o privilégio 

de ser um visionário, quepara elenada mais é de ser uma pessoa sensível às oportunidades e 

disposta a trabalhar com afinco.  
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Considera-se, portanto, que os relacionamentos no âmbito da organização são 

igualitários e orientados para o grupo, característicos de cultura participativa.  

7.1.2.2 Natureza humana. 

E1 - Eu sou um cara que....Eu sou um pouco rápido nas...nas respostas, e eu percebo 
algumas intenções. Pode ser...Eu percebo...Pode ser que eu esteja errado, né?  

E1 – [...] ninguém vai pegar o teu dinheiro, ninguém, porque a inteligência é sua. A 
maioria do pessoal que tem dinheiro acha que todo mundo encosta nele porque ele 
tem dinheiro, e uma boa parte encosta nele porque ele tem mesmo, mas só que ele 
não dá o dinheiro, ninguém consegue tomar. Essa é uma ilusão muito grande...Ah, 
vocêestá aqui porque eu tenho dinheiro, vocêestá aqui porque eu tenho uma 
empresa. Realmente, digamos que você tivesse aqui porque está mal intencionada: 
“aquele cara tem dinheiro, o meu tio tem dinheiro”, mas você consegue pegar o 
dinheiro? Não consegue. Então não se preocupe com isso. Às vezes as pessoas se 
aproximam...que é um mundo capitalista, um mundo que nós vivemos. Eu vou me 
encostar, eu vou ter uma experiência ou eu vou ter uma aproximação de quem pode 
me ajudar. Eu falo:é muito bom ter amigos ricos. Se eu precisar eu vou pedir. Eu 
posso até não conseguir, mas um endereço eu tenho. Até por isso eu tenho que 
desejar que meus amigos sejam ricos. Não vou me aproximar do pobre, eu devo me 
aproximar por interesse, agora, amizade,o ser humano, aí, oh, ninguém. 

O fundador sugere que as pessoas agem com boas ou más intenções, o que subentende 

que ele acredita que elas podem ser boas e/ou más. Ele se considera apto a identificar 

prontamente a natureza das intenções em algumas situações.No entanto, a maneira como ele 

aborda o interesse financeiro sugere que a natureza das intenções das pessoas não o preocupa, 

pois, com a inteligência é possível criar sistemas eficientespara a manutenção de toda forma 

decontrole. 

Nota-se que esse pressuposto não se enquadra adequadamente em nenhum dos padrões 

culturais propostos por Dyer Jr (1988), porém, pode-se considerar que ele está mais próximo 

do padrão profissional.  
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7.1.2.3 Natureza da verdade 

E1 -Em primeiro lugar...Primeira coisa que eu quero conversar: você não é eu. É 
muito fácil quando você chega numa condição, sem você saber o histórico ou sem 
valorizar o histórico e sem perceber o histórico e falar “se eu fosse você”. Eu 
queria ver você dizer que quando eu não tinha nada, quando eu não tinha 
absolutamente nada, ganhando um salário mínimo e dando graças a Deus por ter o 
salário mínimo, eu queria ver você falar se eu fosse você eu faria isso. É muito fácil 
depois de tudo pronto, das dificuldades que passaram [...]. Eu queria ver você falar 
isso há trinta anos atrás. Hoje talvez esteja fácil, mas eu vou te lembrar uma coisa: 
você não montou duas empresas? O que aconteceu?  Não foi prá frente, não é 
mesmo? Eu poderia falar se eu fosse você eu faria diferente, mas quando você teve 
oportunidade, e você teve oportunidade, e até com segurança porque você estava 
empregado, muito maior do que eu, muito maior não, muito mais do que eu, porque 
você estava empregado e você tinha tudo para desenvolver. Quebrando ou não 
quebrando você continuava empregado e seu quebrar hoje e vou ficar devedor, e 
muito. Mas de qualquer maneira você é diretor, você não precisa ser eu para fazer 
isso aqui a andar. Não queira ser eu. Você tem condição. Use sua criatividade, seu 
potencial, seu conhecimento. Você é diretor.  Só tem um cara acima de você, que 
sou eu, mas não queira ser eu, você tem condição. É como muitos diretores, sobem, 
entram na sociedade. Faça isso. Tem pessoas que chegam a um determinado ponto 
que querem ser você. Não queira ser o outro, queira ser você. Imagine um diretor 
com capacidade, conhecimento, com tudo, todo potencial. Amanhã você pode ser 
sócio dessa própria empresa. Não é isso?É que às vezes têm umas 
interpretações:“se eu fosse você eu gastava tantoprá fazer propaganda”. É aí que, 
oh...Bom, se você fosse eu e vocênão tivesse o dinheiro, e você não tivesse certeza 
de que essa propaganda vai ter resultado, você faria? 

Essa fala reproduz um diálogo que o fundador esclarece ter mantido com um dos 

diretores da empresa, no qual ele se posicionou contrariamente à ideia de realizar 

investimentos em propaganda. Sua posição na hierarquia foi trazida à tona, mas ele recusa 

essa argumentação e busca estabelecer um paralelo entre a sua história empresarial e a de seu 

interlocutor para mostrar que estava mais apto a julgar aquela situação. Ele valoriza os 

talentos do seu interlocutor e procura mostrar que a sua decisão não passou pelo crivo do 

poder, mas especialmente das finanças da empresa. 

A princípio observam-se sinais de uma cultura participativa, na qual as decisões são 

tomadas a partir de diálogos. No entanto,aparentemente o fundador faz uso de seu poder 

decisório evocando o direito de dar a palavra final, tendo em vista considerar que sua história 

de sucesso foi construída por meio de sua capacidade de tomar as decisões mais acertadas.  

Nesse sentido, do ponto de vista da natureza da verdade, o padrão que parece se 

manifestar é olaissez-faire.  



104 

 

7.1.2.4 Meio ambiente  

Com base no que já foi argumentado é possível observar que o fundador acredita na 

sua capacidade de domínio sobre o meio ambiente, embora reconheça que nem todas as 

pessoas nascem (ou recebem) com essa habilidade e acabam sendo subjugadas por isso. Esta 

compreensão sugere uma visão dicotômica, isto é, de um mundo dividido entre pessoas 

subjugadas e pessoas com poder para subjugar, sendo que estes últimos têm nas mãos a opção 

de fazê-lo ou não.   

De qualquer forma, o histórico de reestruturação da empresa e o avanço da mesma em 

direção a novos mercados revelam a influência da postura reativa/proativa do fundador e a 

provável presença do padrão cultural profissional.  

7.1.2.5 Particularismo  

E1 - [...]o povo gosta é daquele cara que foi pobre, tanto é que toda hora hoje se 
histórias que se usam no futebol. No futebol a grande maioria é pobre, né? Nenhum 
rico vai... o rico põe hoje com quatro anos,  talvez quatro ou cinco anos, põe numa 
escola de inglês, põe para praticar um esporte na piscina. O pobre coitado nessa 
condição não tem nenhuma. Então, noventa e cinco por cento, ou muito mais, 
noventa e oito por cento dos jogadores de futebol... Todo mundo já sabe: “puxa, 
aquele cara!” Mas, todas as histórias são iguais, o cara vai, né? Mas todo mundo já 
sabe que o cara não tinha nem dinheiro para se alimentar, nem para treinar, nem para 
ir. Isso quando tem oportunidade. Então, é uma história, assim, rica em detalhes. O 
que eu passei e que ninguém entende... Ela... Nem os meus filhos sabem as 
dificuldades quando foi para montar essa empresa. Nem eles sabem. Sabem assim 
por alto, mas, nossa, é um negócio muito complexo. 

E1 - [...] tanto é que todo mundo tem oportunidade de crescer e se desenvolver, todo 
mundo. Claro que oportunidade, agora, cabe a cada um...E se realmente há uma 
oportunidade dele crescer, porque muito vezes “ah, não cresce porque não trabalha, 
não cresce porque não procura.” Não é bem assim.  

Esses fragmentos do discurso do fundador apontam para uma visão particularista. Ao 

que tudo indica cada indivíduo é visto a partir do modo como está inserido na sociedade, no 

mundo, o que leva a crer que os limites individuais são considerados nos tratamentos 

dispensados aos colaboradores. Nesta perspectiva, essa visão se distancia da cultura 

participativa que é a única entre as culturas nomeadas por Dyer Jr (1988) que tem como 

característica a visão universalista. 
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7.1.2.6 Natureza da atividade humana 

Outra vez tomando como base as argumentações apresentadas até aqui é possível 

considerar que para o fundador a atividade humana é fruto da seguinte dinâmica: receber da 

vida (oportunidades) > dar a si mesmo (autodesenvolvimento) > dar ao próximo (compartilhar 

as experiências). Logo, parece razoável supor que a atividade da natureza é vista como 

orientadora/orientada, o que a enquadra a empresa no padrão participativo.  

7.1.2.7 Tempo 

E1 -Hoje, no mundo em que nós vivemos nenhuma empresa pode estagnar. Se ela 
estagnar ela vai quebrar porque o mundo evolui e é muito rápido. Se você estagnar 
você não consegue porque você vai retroagir...você tá voltando. Você tem que 
avançar, avançar. 

Além desta fala, que aponta uma orientação voltada para o futuro, apercepção que o 

fundador tem da criatividade como uma força capaz de mudar o estado das coisas aliada à 

percepção que ele teve do mercado em dado momento da história da empresa, que resultouem 

mudanças estruturais, e às iniciativas de inaugurar novos projetos sugerem uma orientação 

temporal voltada para o futuro, o que é característico do padrão participativo.  

Assim sendo, a seguir é apresentada a síntese dos resultados obtidos (Quadro 20):  

Quadro 20 – Resultados obtidos com a análise do padrão cultural da organização 

Categoria 
Resultados  

Pressupostos Padrões culturais 

1 Natureza dos 
relacionamentos Orientados para o grupo Cultura participativa 

2 Natureza humana As pessoas ser boas e/ou más Maior proximidade com a cultura 
profissional 

3 Natureza da 
verdade Verdade reside no fundador Cultura laissez-fraire 

4 Meio ambiente Postura reativa / proativa Cultura profissional 

5 
Universalismo/ 
Particularismo 

Particularismo  Cultura paternalista, laissez-fraire e 
profissional 

6 Natureza da 
atividade humana Orientador/orientada Cultura participativa 

7 Time Orientada para o futuro Cultura participativa. 

Fonte: Elaboração da autora com base em Dyer Jr (1988) e em dados da pesquisa. 
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 Observa-se que a tarefa de nomear o padrão cultural da empresa analisada mostra-se 

impraticável, tendo em vista que os pressupostos identificados se distribuem entre os padrões 

propostos por Dyer Jr (1988). 

7.2.2 Influência da cultura patriarcal 

 Objetivo da análise:verificar o provável nível de influência que a cultura patriarcal 

exerceu na decisão sucessória.    

E1 - Como eu tenho três filhos, eu achava que o (nome do filho)....Eprá isso eu...Eu 
trabalhei muito (toque) muito (toque), muito (toque)prá que ele fosse meu sucessor 
(toque).  Em que pese que eu tenha um genro (toque).... Esse cara é realmente... É... 
Ele é técnico, ele é meu diretor,entendeu? Esse cara vai ser meu sucessor (toque) 
junto com a (nome da filha caçula)(toque).  Isso com certeza! 

Excepcionalmente nessa transcrição considerou-se fundamental sinalizar os gestos do 

entrevistado ao discursar. Não se pretende com isso fundamentar a discussão nos gestos 

utilizados, mas apenas usá-los para demonstrar a importância que as afirmações pareceram ter 

assumido naquele instante.  

Em primeiro lugar chama à atenção a maneira como o entrevistado expressa seu 

esforço para que, dentre seus três filhos, o filho homem (filho do meio)viesse a ser seu 

sucessor. Ao afirmar “trabalhei muito, muito, muito” e recorrer à confirmação de suas 

palavras através dos toques na mesa ele parece querer certificar-se de que a entrevistadora 

apreenderia a importância que a questão tem para ele. É importante mencionar que em 

nenhum outro momento da entrevista ele recorreu se expressou da mesma forma.   

Em segundo lugar,somente nesse momento da entrevista, a entrevistadora tomou 

conhecimento de que a sucessão da filha será acompanhada da sucessão do genro o que, nas 

palavras do entrevistado, acontecerá “com certeza”. 

Em outro momento ele informa que “as portas estão abertas” para o filho retornar 

quando quiser. Já a esposa do fundador acredita que esse retorno acontecerá quando chegar o 

momento em que, de fato, o pai for se desligar das atividades da empresa: “Eu acho! Eu acho! 

Ainda é possível, com o passar dos anos, quando ele ver que o pai ... ‘você pega ou eu largo’, 

eu acho que ele pega!” 
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E1 – A (nome da filha mais velha) principalmente... A(nome da filha mais velha)é 
de uma sensibilidade muito grande, né, de observação das coisas,de valorizar. Eu 
acho quedos três ela é a que mais valoriza isso aí. Não foi isso? Se foi a (nome da 
filha mais velha).... Entendeu? [...] Então, ela conhece muito bem. Se faltar alguma 
coisa você pode complementar com ela e pode complementar comigo [...].  

Ele refere-se à filha mais velha como alguém com quem tem uma identificação 

especial. Ao dizer “ela é a que mais valoriza isso aí” ele se referia ao valor das pesquisas 

científicas e em seguida a coloca como alguém que conhece os processos da empresa.  

E1 - [...] porque a (nome da filha mais velha) já está definido...A(nome da filha mais 
velha)...Ela...  Ela provavelmente não vem mais prá... É...Não vem mais prá (nome 
da empresa), mesmo porque o....  Nós temos....Infelizmente...Difícil marido e 
mulher trabalharem juntos, e o marido dela é diretor aqui.Então... Senão eu, eu...Eu 
só não pego...Não peguei a (nome da filha mais velha) prá cáporque...Eu tenho 
certeza que eu iria ter uma excelente funcionária...justamente pelo laço familiar, 
entendeu? Senão ela viria...Ela viria prácá. 

No entanto, nessa fala ele expressa sua decisão de priorizar o trabalho do genro em 

detrimento da filha mais velha, o que sugere que o trabalho do genro está acima até mesmo 

das competências que ele reconhece na filha.  

Portanto, considera-se que, apesar das afirmações feitas pelo fundador e sua esposa 

sobre a igualdade entre filhos e filhas, entre homens e mulheres em geral, em determinado 

momento de suas entrevistas, a cultura patriarcal influenciou fortemente a decisão sucessória. 

A decisão sucessória é provisória, pois, ao menos o casal (fundador e esposa) parece viver a 

expectativa de mudanças fundamentais nessa decisão, caso o filho venha a desejar assumir o 

comando da empresa.  

7.2.3 Modo de participação do grupo familiar na decisão sucessória 

 Objetivo da análise:Reafirmar ou não a provável influência da cultura patriarcal na 

decisão sucessória. 

A inauguração da fase de preparação da filha mais nova para a sucessão parece estar 

diretamente relacionada com o momento vivido pelo fundador junto à empresa. O desejo de 

ter outros negócios sem divisão de cotas, isto é, sem sócios parece ter estimulado a decisão 

sucessória. 

E5 -Você vai conversar com ele...Ele está muito cansado, ele está assim....Com o 
sócio...Extremamente cansado, extremamente abalado. Coisa de 15 dias atrás.... 
Coisa que ele nunca fez: gritar dentro da sala dele com o sócio. O andar inteiro viu, 
estava tudo aberto, então lá na esquina se escutou. 



108 

 

O relato remete a um clima de alta tensão entre os sócios.Portanto, tudo o que foi 

colocado até aqui associado ao perfil percebido do fundador remete para uma decisão 

unilateral, isto é, a decisão foi tomada exclusivamente pelo fundador, embora acatada com 

aparente tranquilidade pelos demais membros da família, o que pode ser visto como uma 

decisão essencialmente patriarcal.  

7.2.4 Natureza da decisão sucessória 

 Objetivo da análise:Verificar se a decisão sucessória tem um caráter espontâneo ou 

necessário.   

Considera-se que o caráter provisório da decisão de repassar o comando da empresa 

para a filha e para o genro pode por um lado ser considerado espontâneo epor outronão. 

Ele pode ser considerado espontâneotendo em vista o desejo de repassar o comando, o 

apoio e a suposta confiança da família no bom senso do fundador para fazê-lo. Nesta 

perspectiva, o fundador parece se encontrar livre para optar mesmo por uma sucessão 

composta que poderia envolver, por exemplo, o genroe um profissional de mercado, como foi, 

inclusive, cogitadopelofilho.   

Por outro lado, a convicção do fundador de qualquer negócio familiar deve 

necessariamente ser sucedido pelos filhos e a impossibilidade de contar, ao menos 

momentaneamente, com a filha mais velha e o filho para sucedê-lo,imprime à decisão um 

caráter necessário.  

7.2.5 Motivação da decisão sucessória 

 Objetivo da análise: verificar se a decisão sucessória é fruto do desejo e/ou 

necessidade do fundador ou do grupo familiar. 

Anteriormente foi considerado que a decisão sucessória pode ser vista por diferentes 

perspectivas, ou seja, ela pode ser tomada como espontânea, quando se considera a aparente 

liberdade que o fundador desfruta para tomar decisões dessa natureza ou pode ser considerada 

necessária,quando se leva em conta a indisponibilidade encontrada pelo fundador em relação 

aos demais filhos. Somam-se a isso as prováveis necessidades surgidas da tensão entre os 
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sócios que, muito provavelmente, abalou a estrutura profunda da organizaçãoe inaugurou o 

processo sucessório.  

Nesse sentido a decisão sucessória foi motivada, por exemplo: i) pelo desejo do 

fundador de se desvincular da empresa para se dedicar integralmente a novos projetos: ii) pelo 

desejo de ter uma rotina menos estressante; iii)  ou mesmo pelo desejo de renovar seus 

desafios. Pode-se também considerar que a decisão sucessória foi motivadapelo estado de 

necessidade da empresa frente à ameaça iminente que aparentemente está instalada em sua 

estrutura profunda.  

Entretanto, motivação aqui é tomada como experiência interna, razão pela qual não 

pode ser observada. Assim, busca-se tão somente explorar as circunstâncias familiares em que 

a decisão sucessória foi tomada. Nesta exploração as dimensões “propriedade” e “empresa” 

são isoladas sem, contudo, serem desconsideradas, haja vista a necessidade deste estudo de 

concentrar a investigação na cultura familiar como influenciadora da cultura organizacional.  

Assim sendo, a partir desse momento, busca-se nos discursos dos membros da família 

elementos que se relacionem e que anunciem o comportamento familiar que resultou da 

decisão sucessória. Para isto, algumas transcrições serão retomadas e novas serão 

apresentadas.   

 Discurso do pai 

Breve contextualização:  

As explanaçõesa seguir surgiram em resposta ao questionamento da entrevistadora 

sobre o significado da presença da filha mais nova (sucessora) na empresa,colocado ao 

fundador: 

E1 - Como eu tenho três filhos, eu achava que o (nome do filho)....  E prá isso eu...  
Eu trabalhei muito (toque) muito (toque), muito (toque)prá que ele fosse meu 
sucessor (toque).  Em que pese que eu tenha um genro (toque)....  Esse cara é 
realmente...  É... Ele é técnico, ele é meu diretor, entendeu? Esse cara vai ser meu 
sucessor (toque) junto com a (nome da filha caçula) (toque).  Isso com certeza!  

Comentários: 

Diante da indagação específica da entrevistadora, o entrevistado reage primeiramente 

expressando enfaticamente a expectativa que tinha de ser sucedido pelo filho. Em seguida, ele 

trata a possibilidade de eleição do genro como uma alternativa que não lhe satisfaz totalmente, 
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mas que foi admitida em razão da necessidade do negócio ser sucedido por alguém que tenha 

conhecimento técnico. Somente, então, ele faz referência à sucessão da filha informando pela 

primeira vez que ambos serão seus prováveis sucessores. Pode-se considerar que sua resposta 

apresenta a seguinte ordem de preferência para a sucessão: i) filho (homem); ii) genro 

(homem) ao lado da filha (mulher).  

Nota-se que o conhecimento técnico assume grande importância no discurso do pai 

sobre a sucessão revelando ter sido um critério preponderante na decisão sucessória, enquanto 

a filha parece participar da decisão sucessória apenas como coadjuvante.  

Breve contextualização:  

As explanações a seguir são fruto do questionamento da entrevistadora sobre a 

possibilidade de haver possíveis divergências futuras entre filhos como decorrência da decisão 

de vir a ter a filha mais nova como sucessora. 

E 1 - Absolutamente nenhuma. Eu gostaria que fossem os três. Certo? Também 
tenho certeza que não vai dar problema. Mas eu gostaria que realmente fossem os 
três. Não tem o menor problema, mesmo porque a mulher hoje ela...Ela...A mulher 
hoje está evoluindo. Evoluindo não, a mulher está...Está...É... É...Abriuou o mundo 
hoje enxergou as mulheres como uma grande potência, em todos os setores, né? 
Temos vários presidentes aí de países, diretores de empresas, presidentes de 
empresas.  Então, hoje não...  Não...  Não... A competência não se mede, em minha 
opinião... Não é minha opinião, o mundo é que assim. Não se mede por ser mulher 
ou homem, entendeu? No sexo masculino ou feminino, competência é competência, 
seja ele...Está comprovado isso aí, né... Ainda insistindo “olha porque a mulher.... A 
mulher precisa ganhar igual o homem ou mais”,  mas tem muitas mulheres que 
ganham muito mais do que o homem, é que...Né...Nós... As mulheres tardiamente 
perceberam, tardiamente em termos, mas a partir de agora estamos deslanchando, 
tanto é que tem mais mulheres na faculdade, nas empresas....Aqui mesmo, você vê, 
aqui nesse andar só tem mulher, entendeu? E quando nós recrutamos aqui pode ser 
mulher ou homem, isso é indiferente. Mas, eu gostaria que realmenteque os três 
assumissem, mas tá difícil.Eu acho que está difícil. Quem vai dar continuidade aqui 
é a (nome da filha mais nova) porque o (nome do filho) já esteve aqui. Já falando do 
(nome do filho), ele esteve aqui muito tempo e... O (nome do filho) nunca se viu 
dono da (nome da empresa). Aliás, ele falou isso prá mim. E ele gostaria de... de... 
de sair, né, e ter a sua própria vida, que eu dei todo apoio prá ele. Ele tá mais ou 
menos no ramo, mas as portas estão abertas para ele. O dia que ele quiser, ele vai 
voltar, só que ele vai voltar com mais experiência. Quando ele voltar, se ele voltar, 
ele vai ajudar bastante porque, se ele voltar, ele vai perceber que o lugar dele é aqui. 
É aqui que ele vai desenvolver mais. Mas de qualquer maneira ele está na empresa 
dele. Está indo bem. Um sacrifício dana...Eu estou ajudando muito. Não é pouco 
não. Estou ajudando financeiramente, mas ele pode voltar. A qualquer momento as 
postas estarão abertas. Dentre os três não vai ter problema porque, graças a 
Deus...Problema familiar é muito sério. Empresa familiar é muito sério. Mas, até 
agora nunca percebi,assim, ciúme um do outro por trabalhar...trabalhar num 
departamento...um ser mais do que o outro ou menos. Até agora não tive esse 
problema e provavelmente não terei. 
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Comentários: 

O entrevistado responde ao questionamento de forma enfática e em seguida justifica 

sua ênfase no fato de que a oportunidade foi (e está sendo) dada a todos. Aqui se observa uma 

contradição, pois, em outro momento ele afirma que a participação da filha mais velha está 

descartada por ele mesmo, conforme já foi discutido. Esta contradição talvez se explique pelo 

desejo do fundador de criar em breve um novo negócio que represente uma nova 

oportunidade de trabalho para a filha mais velha. Muito embora, não hajam elementos em seu 

discurso que fundamente esta interpretação.  

Em seguida ele busca no modo de inserção das mulheres no mercado de trabalho e na 

sociedade uma justificativa para a escolha da filha mais nova. Isto ele faz expondo recorrendo 

à questão da evolução feminina, e não dos seres humanos em geral – aparentemente 

apontando para a noção de inferioridade das mulheres em relação aos homens perpetuada ao 

longo da história – mas, ao mesmo tempo demonstrando que não apenas concorda com a 

desconstrução dessa ideia como trabalha a favor da mesma. Feito isto ele reafirma seu desejo 

de ser sucedido pelos três filhos expressando, no entanto, sua crença de que a sucessão será 

confirmada pela filha mais nova, uma vez que o filho se afastou se propondo, a partir desse 

momento, a falar sobre o filho. 

Sua fala sugere que, antes mesmo que o filho compartilhasse que não se via como 

dono da empresa, ele já sabia. Ele procura demonstrar que respeita a decisão do filho de se 

afastar e criar seu próprio negócio que, inclusive, é “mais ou menos no mesmo ramo”.  

Convém informar que a empresa do filho é uma franquia que oferecesoluções 

de ERP (Enterprise Resource Planning), isto é, de sistemas de gestão empresarial e tem como 

público alvo as empresas de comércio varejista diferindo-se da empresa do pai que fornece 

soluções em TI para grandes empresas e governos.   

Ele finaliza seus comentários atribuindo a Deus a responsabilidade de nunca ter tido 

problemas com os filhos por conta de ciúmes de cargos na empresa ou qualquer coisa 

parecida e complementa dizendo que acredita que a situação assim permanecerá no futuro.  

Breve contextualização  

O conteúdo a seguir é decorrente do comentário positivo da entrevistadora sobre a 

maneira como ele sempre procurou envolver os filhos nos seus negócios. 
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E1 - Eu acho que é um grande... um grande negócio quando você não...não... Porque 
se for...Os filhos, em minha opinião, na minha leitura, eles têm que continuar a 
empresa. Não continuar o meu raciocínio, aminha maneira de ser, porque a cabeça 
dele é diferente, porque ele estudou prá isso, ele tem que ter oportunidade de 
desenvolvimento. É por isso que às vezes muitas empresas familiares não dão certo, 
porque mesmo que o pai dá oportunidade... Mas o pai quer que o filho faça 
exatamente o que o pai quer e esse,em minha opinião, é um grande erro. Oh cara, a 
oportunidade é sua. Porque jovem, estudando, novos tempos.. Então, a oportunidade 
de crescer ela é muito maior, né...E não tirar o desenvolvimento dele. O dia que o 
filho perceber que o pai.... Ou que o pai quer que o filho faça exatamente o que o pai 
quer, provavelmente, não vai dar certo. Em que pese que seja pai, mas ele é só pai. 
A parte de formação, de inteligêncianão tem nada a ver, não tem nada a ver, com 
raríssimas exceções, né, raríssimas mesmo, em que as famílias todas... Muitos são 
médicos, outros... Toda a família, né?  Outros são advogados. Mas isso é muito raro, 
muito, muito raro. Normalmente o pai é um industrial e o filho é médico. Não tem 
nada a ver.  O pai que é...  Tem que.... O cara tem que fazer, né, que desenvolver por 
ele e ter a oportunidade do pai dar o apoio. 

Comentários: 

Superadas as primeiras dificuldades em dar início à construção de seus argumentos ele 

introduz sua opinião pessoal de que os filhos devem continuar onegócio que ele construiu. No 

entanto, durante todo o tempo ele usa como referência o “filho” e não os filhos. Ele mostra-se 

contrário à imposição de certos pais que exigem que seus filhos reproduzam sua 

personalidade conduzindo o negócio da mesma maneira. À medida que ele se dedica às 

explicações sobre o respeito que se deve ter pelos filhos se tem a impressão que ele está 

tentando demonstrar que sua empresa é um espaço ideal de desenvolvimento do filho, pois lá 

ele seria respeitado. 

Breve contextualização 

Os comentários a seguir foram feitos na sequência de sua exposição,já demonstrada, 

sobre a forma como mantém sua porta aberta para receber seus colaboradores a qual tem a 

seguinte finalização: “o senhor parece que conhece a minha vida” ...eu não conheço, é 

experiência, vivência né”. 

E1 - De vez em quando minha mulher fala: “é não adianta falar com ele”, mas aí já é 
coisa de marido e mulher né ... “Não adianta falar com ele por que quem ganha dele? 
Ninguém. Ele sabe tudo!” Eu digo: e isso não é bom? O duro é você ter um marido 
que seja um boboca. Se eu tiver uma mulher que sabe tudo eu vou dar graças a 
Deus, né? Então, não é que eu sei tudo, eu diria prá você que eu já passei por quase 
tudo, afinal de contas eu fiz 69 anos agora e passei por tudo. Quando não vivi eu 
mesmo, minha família viveu, meus amigos viveram, eu li, entendeu? Então é isso, 
eu vou gravando. 
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Comentários 

Ao referir-se à fala da esposa ele revela um aspecto marcante de sua personalidade. 

Ele busca em suas experiências pessoais, que ele considera ser diferenciadas, e nas 

experiências alheias para construir os referenciais que orientarão suas decisões, aparentemente 

desconsiderando qualquer tipo de intervenção das pessoas. O conflito que ele revela ter com a 

esposa aponta para um traço importante de sua personalidade, o de supervalorizar suas 

construções desvalorizando as construções alheias. Em outras palavras, ele aparentemente não 

confia no discernimento de outras pessoas e supervaloriza o próprio discernimento.  

 Discurso da mãe 

Breve contextualização 

O conteúdo a seguir é fruto do questionamento da entrevistadora sobre como a 

entrevistada percebe o envolvimento dos filhos na empresa, isto é, como positivo ou não, e 

sobre como ela avalia a trajetória dos mesmos na empresa. 

E1 - Acho que foi ótimo, eu gostaria inclusive que o (nome do filho) ainda 
trabalhasse. Na época em que ele trabalhava foi ótimo ele trabalhar ...Prá (nome da 
filha caçula) está sendo ótimo. Prá família, né. E eu ainda gostaria que o (nome do 
filho) estivesse na (empresa) que...É ótimo...Seria ótimo prá ele, se bem que ele está 
tentando a vida dele, seguir o caminho dele, mas foi ótimo, bem relevante, foi ótimo 
eles trabalharem na (nome da empresa) e estar trabalhando ainda. 

Nota-se que o questionamento era abrangente, mas, novamente, o filho ocupa o centro 

do discurso acentuando as impressões de que o filho é considerado pelos pais o sucessor 

natural, ainda que não seja o primeiro filho do casal. 

Breve contextualização 

O conteúdo a seguir surgiu em resposta ao questionamento da entrevistada sobre a 

indicação da filha mais nova como sucessora: 

E2 - Eu vejo ela como uma sucessora positiva porque ela é porreta, né, ela está em 
todos os assuntos, ela entende de todos os assuntos, né, e ela vai e vem e ela, ela... 
Como que eu posso falar? Ela, além de ter garra, capta tudo, sabe? Ela capta tudo, 
ela sabe o que acontece na empresa inteirinha, em todos os departamentos, mesmo 
ali no canto dela, mas ela sabe o que acontece na empresa inteira, né. Então eu acho 
que ela seria uma ótima sucessora e ela iria dar conta do recado certinho. Eu acho. 

Embora a mãe compartilhe da opinião do pai sobre a sucessão natural do filho, ela 

demonstra concordância com a decisão por julgar a filha apta para a sucessão.  
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 Discurso da filha mais velha 

Breve contextualização 

O conteúdo a seguirsurgiu em resposta ao questionamento da entrevistada sobre a 

percepção que ela tem da experiência de trabalho ao lado do pai e sobre a possibilidade de 

retornar à empresa.  

E3 - Muito tranquilo, muito tranquilo. Eu não gostava da parte de final de semana 
sempre ficar falando de trabalho, essa coisa de misturar muito. Mas, eu sempre 
admirei muito meu pai. Então prá mim sempre foi muito fácil trabalhar com ele, 
ouvir as opiniões dele. Eu sei que ele tem uma visão diferenciada, uma visão 
inteligente, uma visão até privilegiada. Ele é um empreendedor, é um empreendedor. 
Não por ele, não por ele, prá mim é muito triste, muito triste, não sei nem dizer não 
poder, poder eu poderia, mas eu iria acabar estragando um monte de coisa, eu acho 
que eu complicaria um monte de coisas que seria até a sociedade dele, o meu 
relacionamento com o meu marido, até o nosso relacionamento familiar. Eu acho 
que eu não posso estragar isso. E é o que eu te falei: o time está ganhando, a coisa 
está... Quem perde mais sou eu. Eu sei que para meu pai é uma frustração, uma 
tristeza não me ter lá, porque eu sei que ele gosta do meu jeito, ele acredita em mim, 
ele sabe que eu sou capaz. Então eu sei que prá ele isso é uma tristeza. Mas, eu acho, 
eu entendo que ele compreende isso. Eu indo prá lá eu vou estragar um monte de 
coisa, um monte de coisa que já tá arrumada. Então, não vale à pena, pelo mesmo 
nesse momento. Eu não posso dizer que eu nunca vou trabalhar com ele, eu não sei, 
mas nesse momento não vale à pena. Não seria por ele, nunca, nunca, porque eu 
admiro eleprá caramba. Ele construiu isso, né.     

Observa-se que o conflito da filha com o sócio é um fator decisivo para o seu 

afastamento da empresa. As colocações anteriores do pai sobre essa questão levam a crer que 

o afastamento da filha é visto pelos dois (pai e filha) como a melhor alternativa e que talvez a 

justificativa de que trabalhar com o marido é prejudicial para o casal seja apenas uma maneira 

de dar ao problema um contorno mais familiar protegendo, assim, a sociedade da empresa. 

Ela expressa sua admiração pelo pai. Em outro momento, inclusive, ela atesta que o 

comportamento idôneo do pai marca toda a sua trajetória empresarial. Ela afirma sofrer com a 

situação e reconhece que para o pai é doloroso vê-la afastada não apenas por tratar-se de uma 

pessoa com quem tem muita afinidade, mas também por considerá-la uma boa profissional.  

 Discurso do filho 

Breve contextualização  

O conteúdo a seguir é fruto do questionamento da entrevistadora quanto às razões que 

o levaram a sair da empresa e abrir seu próprio negócio:  
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E4 - Não estava me identificando muito com o negócio (nome da empresa). Chegou 
uma fase em que eu acreditava que tinha aprendido realmente bastante, bastante 
coisa. Eu estava atuando na área de compras, na área de fechamentos de contratos, 
contratos de TI, enfim, eu estava entendendo que eu cheguei ali dentro de um limite 
de conhecimento, dentro da área que estava atuando, né, e prámim avançar ali eu 
poderia ter algumas complicações de identidade, mesmo com o negócio da empresa. 
Então,eu tinha que tomar uma decisão: ou eu avançava ali numa diretoria, talvez, 
não sei, financeira, uma coisa desse tipo, que era muito próximo do que meu pai já 
atua até hoje; ou partia para outra coisa que seria a carreira de abrir uma outra 
empresa, que foi o que eu fiz. Eu medi. Foi muito difícil, extremamente difícil tomar 
essa decisão, extremamente difícil porque de certa forma na (nome da empresa) eu 
tinha um porto seguro, né, tinha muitos anos, tinha aval do meu pai, confiança dele e 
de outros profissionais aqui também da empresa, que inclusive já tomou um corpo, 
inclusive tinha outras diretorias já formadas tal, mas, enfim, eu sei que eu teria apoio 
prá avançar nisso, não só do meu pai como de outras pessoas, mas teria também 
dificuldades pela falta de sintonia que eu tinha mesmo com o negócio mesmo (nome 
da empresa) ...É...Demorou para mim tomar essa decisão. Eu comecei a pesquisar no 
mercado outras coisas e saber, na verdade, se eu deixasse a (nome da empresa) o que 
eu iria fazer? Entendeu? Eu tinha um certo conforto, né, ali, financeiro, garantia de 
continuidade. Mas, enfim, comecei a pesquisar negócios e achei algo que me atraiu 
bastante, né. De certa forma não me desliguei da área de TI, de informática, porque 
o negócio que eu faço hoje tem a ver. Então achei algo muito interessante, algo que 
estava em alta no mercado também, que é o mercado de RP. RP é software de gestão 
de empresas, é um negócio diferente, mas não totalmente desvinculado da 
informática e resolvi abrir uma franquia, né. Numa franquia você tem também um 
apoio de um franqueador e parti prá isso e abri uma empresa e estou tocando aí até 
hoje ela nesses dois últimos anos.   

A principal justificativa apresentada para seu desligamento da empresa é falta de 

“identificação com o negócio da empresa”. Para um entendimento mais aprofundado do que o 

entrevistado entende por “negócio da empresa” foi solicitado um detalhamento por escrito que 

se encontra transcrito a seguir:  

E4 –Refere-se principalmente aos produtos/serviços característicos da empresa/ 
negócio (nome da empresa) (Serviços em Datacenters, Infraestrutura, etc).Apesar de 
eu ser formado em ADM c/ ênfase em TI e conhecer de forma genérica um ambiente 
de TI esses serviços exigem especialização técnica, inclusive para venda, também é 
necessário estar sempre se atualizado no mercado e ter o feeling sobre os produtos 
certos e inovadores a serem comercializados pela empresa, além de gostar de lidar 
com isso. Nesse ponto eu não estava confortável e, por isso, eu estava um pouco 
distante. Em minha opinião o administrador tb tem que estar tb a frente nos produtos 
e tecnologias que a empresa planeja oferecer, como eu não estava provavelmente eu 
seria um diretor adm ou financeiro simplesmente vendo tratando dos números e não 
no negócio efetivamente.  

Com base nas transcrições pode-se dizer que a decisão do filho foi tomada dentro das 

seguintes circunstâncias:  

a) Ele vivia um momento em que desejava avançar em termos de cargo, o que significava 

avançar para uma diretoria;  
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b) Ele não se interessava pela promoção que seria natural, ou seja, avançar para a 

diretoria comercial ou operacional;  

c) Sua identificação com a área administrativa/financeira, confirmada pela sua formação 

acadêmica, levava-o a desejar avançar nessa direção, mas isso significava trabalhar 

muito próximo ao pai, que como executivo é responsável por todas as operações 

administrativas/financeiras; 

A abertura de um negócio próprio parece ter sido fruto do dilema vivido pelo 

entrevistado. Esta consideração ganha força quando se leva em conta o segmento de mercado 

no qual o filho decidiu atuar. Para lidar com a carência de conhecimentos técnicos específicos 

ele buscou uma franquia, de modo que não viesse a faltar o apoio necessário para os processos 

operacionais.Portanto, parece razoável considerar que a falta de identificação com o pai foi à 

causa fundamental da decisão do filho.  

Breve contextualização  

O conteúdo a seguir surgiu da indagação da entrevistadora sobre a indicação da filha 

mais nova como sucessora. 

E4 - O cuidado que se tem que tomar é que todo o restante da empresa do grupo não 
veja isso como um fator negativo, porque isso também é uma situação extremamente 
importante. Se o grupo começa a olhar que a empresa está partindo para a sucessão 
familiar e que essa sucessão é,digamos, que ela não é o esperado, ela pode trazer 
algum problema prá empresa uma expectativa negativa para o grupo, entendeu? E a 
empresa entrar numa decadência, não é? É super delicado. Você imagina todo o 
restante da empresa, poxa, vai entrar pessoa X, Y, né, isso pode causar um 
desconforto, uma insegurança dentro da empresa e isso pode ser um fator negativo, e 
isso é extremamente delicado. [...]. Mas eu acredito realmente num movimento de 
uma sucessão composta, ou seja, você tem a sucessão familiar, mas você tem 
profissionais de mercado, entendeu?  

O filho parece sugerir que a indicação da irmã pode ser vista como negativa para a 

empresa, o que representa um grande risco. Ele parece não ver na dupla sucessão (filha mais 

nova e genro) a melhor alternativa. Outros comentários do entrevistado indicam que ele é 

favorável à decisão da irmã como sucessora, mas, ao que tudo indica ele propõe um outro 

profissional contratado em substituição ao cunhado (genro do fundador).   

Com base no que foi apresentado neste tópico, considera-se que a decisão sucessória 

foi tomada dentro das seguintes circunstâncias: 
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d) O pai entende que o controle da propriedade de uma família deve permanecer nas 

mãos dos herdeiros principais (filhos);  

e) Rendendo-se à cultura patriarcal, eletrabalhou com afinco para que, naturalmente, o 

comando da empresa fosse assumido pelo filho, em momento que ele próprio 

reconheceria; 

f) Com o afastamento do filho há cerca de dois anos ele se viu diante da necessidade de 

replanejar o futuro da empresa; 

g) O futuro desejado por ele implica a sucessão que o tornará livre para seus projetos, 

provavelmente empresariais, sem sócios; 

h) Diante da impossibilidade de contar com o filho e com a filha mais velha, pois esta 

não pretende se reaproximar da empresa por conta da falta de identificação com o 

sócio do pai, ele encontra na naquela a única alternativa para manter o controle da 

propriedade nas mãos do núcleo principal da família, dando início, portanto, à fase de 

preparação para a sucessão; 

i) Por considerar a filha mais nova despreparada para assumir o comando, ele encontra 

na dupla sucessão uma saída, uma vez que o genro,detentordo conhecimento dos 

processos operacionais, poderá representá-lo na sociedade com mais segurança.  

j) A dupla sucessão também é estratégica para evitar que o clima organizacional se 

desestabilize. 

k) Na decisão sucessória prevaleceu a opinião do pai, uma vez que o filho entende que a 

sucessão deve contar com um profissional de mercado ao lado da irmã.  

As circunstâncias mencionadas sugerem que a decisão sucessória é fruto do desejo 

e/ou necessidade do fundador e não do grupo familiar.  

7.2.6 Desenvolvimento da decisão sucessória 

 Objetivo da análise: identificar o nível atual de apoio do grupo familiar à decisão 

sucessória visando à verificação da continuidade da decisão. 

Foi considerado anteriormente que a decisão sucessória parece ter sido tomada 

unilateralmente, isto é, pelo fundador. No entanto, como já mencionado, nos primeiros 

contatos com a família e com a empresa não foi mencionada a sucessão do genro. Apenas no 
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decorrer da entrevista com o fundador este fato foi compartilhado. Tendo em vista a estratégia 

pré-estabelecida de apreender o livre discurso dos entrevistados, considerou-se que tal 

informação não deveria ser compartilhada com os demais entrevistados. 

Nos discursos da mãe e da filha mais velha esse dado não é tratado, sugerindo o 

desconhecimento de ambas sobre a decisão ou um saber que, apesar de internalizado, ainda 

não foi diretamente discutido no âmbito familiar. Lembrando que as ambas não participam da 

rotina da empresa.    

Em relação à indicação da filha mais nova como sucessora, mãe e filha mais velha se 

mostramfavoráveis. No entanto, parecem divergir em relação às condições: a mãe entende que 

a filha mais nova está apta para a sucessão ou que ao menos estará preparada quando a 

sucessão vir a se concretizar, enquanto a filha mais velha julga que um desenvolvimento 

pessoal e profissional precisa ocorrer para que ela venha a assumir a empresa.  

O filho, a princípio, apoia a indicação da irmã. No entanto, assim como a irmã mais 

velha, ele faz restrições sugerindo que isso colocará a empresa em risco,dado a não 

concordância do corpo diretor. Ele parece manifestar-se indiretamente sobre a sucessão 

composta decidida pelo pai, conforme já foi mencionado. 

7.2.7 Perfil gerencial 

 Objetivo da análise: identificar se as competências gerenciais da filha/herdeira foram 

preponderantes para a decisão sucessória. 

A única a fazer considerações positivas sobre as competências gerenciais da filha mais 

nova foi à mãe. A filha mais velha e o filho compartilham a necessidade que veem nela de se 

preparar para sucessão, indicando que ela não desenvolveu ainda as competências necessárias. 

O fundador, em momento algum da entrevista, faz menção às competências da 

sucessora, mas apenas indica que ela está em desenvolvimento e que ainda não alcançou o 

estágio necessário.  

Assim, é razoável supor que as competências gerenciais da filha não foram 

determinantes na decisão sucessória.  
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7.2.8 Influência do atual modelo de inserção das mulheres no mercado de trabalho 

 Objetivo da análise: verificar se o modo de inserção das mulheres no mercado de 

trabalho influenciou a decisão sucessória. 

Muito embora a mãe e o filho tenham encontrado ocasião, em suas respectivas 

entrevistas,de se manifestaremmuito favoravelmente ao aumento de participação das mulheres 

no mercado de trabalho,busca-se aqui somente no discurso do fundador cumprir o objetivo 

desta análise, uma vez que a decisão sucessória é considerada unilateral.  

Em transcrição já demonstrada, o fundador destaca as mudanças observadas no mundo 

do trabalho feminino. Ele recorre aos cargos de presidências de Estados e empresas exercidos 

atualmente por mulheres para traduzir essa mudança e aponta para o modo como ela se reflete 

em sua própria empresa ao informar que, no andar em que ele mantém sua sala, apenas 

mulheres trabalham.  

Desse modo, o modelo atual de inserção das mulheres no mercado de trabalho e na 

sociedade parece ter influenciado sua decisão, mas não de modo determinante. Como se 

procurou mostrar, outros fatores determinaram sua decisão.   

7.2.9 Influência dos colaboradores da empresa 

 Objetivo da análise: verificar se a opinião da empresa como um todo influenciou a 

decisão sucessória. 

As exposições sobre a decisão da dupla sucessão apontam para a provável influência 

das lideranças da empresa, se não em nível gerencial, ao menos em nível da diretoria. 

Entende-se que não é possível mensurar o grau dessa influência com as informações 

coletadas. No entanto, parece certo que ela ocorreu.   

7.2.10 Relação entre decisão sucessória e sucessora 

 Objetivo da análise: Verificar o grau de harmonia da herdeira em relação à decisão 

sucessória. 
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E5 - O estudo é no dia a dia aqui, é aprender muito com ele. Ele tem muito que 
passar. O feeling dele é desde ele pegar um relatório lá do financeiro que a pessoa 
passou três dias fazendo, refazendo, revisando e outra pessoa revisou e chega prá ele 
e ele olha e diz “tá errado”. Então, é assim, é outra visão, é outra vivência. E essa 
vivência não vai chegar nunca porque não é a mesma área. Eu estou numa área de 
execução até, mas que envolve a parte administrativa [...] 

E5 - Sim, sim. Crescer aqui mesmo, ir para outro lugar não. Não tenho vontade, 
necessidade nenhuma, nenhuma, nenhuma 

A primeira transcrição mostra que a sucessora admira o pai e deposita total confiança 

em suas competências desenvolvidas ao longo de sua vivência do negócio. Além disso, ela o 

reconhece como uma fonte fidedigna e rica de aprendizagem, o que sugere que ela mantém 

um relacionamento harmonioso com o pai/fundador. 

A segunda transcrição sugere que ela está em paz com o papel de sucessora e que suas 

necessidades pessoais e profissionais estão sendo supridas na empresa.  

A síntese com os principais resultados obtidos com a análise das categorias temáticas 

são apresentadas a seguir (Quadro 21): 

Quadro 21 – Análise das categorias temáticas: principais resultados obtidos 
(continua) 

Questão de 
estudo 

Categoria 
de análise Objetivo da análise Principais Resultados 

Por que as 
mulheres 

(herdeiras) 
estão sendo 
escolhidas 

como 
sucessoras em 

empresas 
familiares 

contrariando a 
tradição de 
repasse do 

comando aos 
homens? 

Padrão 
cultural da 

organização 

Verificar sob qual 
padrão de cultura 
organizacional a decisão 
sucessória foi tomada. 

Os resultados obtidos se distribuem entre os 
padrões culturais propostos por Dyer Jr (1988) 
impossibilitando o enquadramento em um único 
padrão. 

Influência 
da cultura 
patriarcal 

Verificar o provável 
nível de influência que a 
cultura patriarcal 
exerceu na decisão 
sucessória.    

A cultura patriarcal influenciou de modo 
importante a decisão sucessória que se desenvolve 
em caráter provisório, uma vez que o casal 
empresário vive a expectativa do retorno do filho 
à empresa, o que certamente mudaria os rumos 
dessa decisão.  

Modo de 
participação 

do grupo 
familiar na 

decisão 
sucessória 

Reafirmar ou não a 
provável influência da 
cultura patriarcal na 
decisão sucessória. 

A decisão sucessória foi tomada unilateralmente, 
isto é, pelo fundador, tendo sido acatada pelos 
demais membros familiares, segundo os moldes 
da cultura patriarcal. 

Natureza da 
decisão 

sucessória 

Verificar se a decisão 
sucessória tem um 
caráter espontâneo ou 
necessário.   

A decisão sucessória pode ser vista tanto pela 
perspectiva da espontaneidade como da 
necessidade. No entanto, a aparente ameaça à 
estrutura profunda da organização confere maior 
apelo à perspectiva da necessidade da decisão. 

Motivação 
da decisão 
sucessória 

Verificar se a decisão 
sucessória é fruto do 
desejo e/ou necessidade 
do fundador ou do grupo 
familiar como um todo.  

Uma série de circunstâncias sugere que a decisão 
sucessória é fruto do desejo e/ou necessidade do 
fundador e não do grupo familiar.   
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Quadro 21 – Análise das categorias temáticas: principais resultados obtidos  
(conclusão) 

Questão de 
estudo 

Categoria de 
análise Objetivo da análise Resultados obtidos 

Como elas 
estão sendo 
escolhidas? 

 

Desenvolvi-
mento da 
decisão 

sucessória 

Identificar o nível atual 
de apoio do grupo 
familiar à decisão 
sucessória visando à 
verificação da 
continuidade da 
decisão. 
 

 

 

Mãe: apoio irrestrito, pois vê a filha mais nova 
como plenamente capaz de assumir o comando da 
empresa.  
Pai: Enquanto tomador da decisão sucessória se 
reserva o direito de condicioná-la ao possível 
retorno do filho à empresa.   
Filha mais velha: apoia a decisão, mas faz 
restrições quanto ao atual nível de 
desenvolvimento das competências pessoais e 
gerenciais da sucessora. 
Filho: apoia a ideia da irmã como sucessora, mas 
aparentemente discorda da sucessão do genro, 
provavelmente por não considerá-lo totalmente 
apto para a sucessão.  

Perfil 
gerencial  

Identificar se as 
competências 
gerenciais da 
filha/herdeira foram 
preponderantes para a 
decisão sucessória. 

As competências gerenciais da sucessora 
aparentemente não foram determinantes na 
decisão sucessória. 

Influência do 
atual modelo 
de inserção 

das mulheres 
no mercado de 

trabalho 

Verificar se o modo de 
inserção das mulheres 

no mercado de trabalho 
influenciou a decisão 

sucessória. 

O modelo atual de inserção das mulheres no 
mercado de trabalho e na sociedade parece ter 
influenciado a decisão sucessória, mas não de 
modo determinante. Outros fatores foram 
determinantes.  

Influência dos 
colaboradores 

da empresa 

Verificar se a opinião 
da empresa como um 

todo influenciou a 
decisão sucessória. 

Aparentemente as lideranças da empresa, se não 
em nível gerencial, ao menos, em nível da 
diretoria provavelmente influenciaram a decisão 
sucessória. Os dados coletados não possibilitam a 
mensuração do grau dessa influência.   

Relação entre 
decisão 

sucessória e 
sucessora 

Verificar o grau de 
harmonia da herdeira 
em relação à decisão 

sucessória. 

A sucessora sente admiração pelo fundador e 
deposita muita confiança em suas competências 
reconhecendo nele uma fonte fidedigna e rica de 
aprendizagem. Tudo indica que ela está em 
harmonia com o pai e com a decisão sucessória.  

Fonte: Elaboração da autora com base em dados da pesquisa.  
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8O ENCONTRO ENTRE A TEORIA E A PRÁTICA 

Na lógica dialética, a prática é o critério da verdade da teoria, pois o conhecimento 

parte da prática e a ela volta dialeticamente. Portanto, este capítulo promove o retorno à 

prática sob a orientação dos referenciais teóricos apresentados neste estudo. Com a finalidade 

de manter a ordem da exposição teórica, as discussões são feitas, num primeiro momento, 

separadamente, isto é, obedecendo à ordem de formação dos capítulos. Num segundo 

momento busca-se,através da conexãodas ideias,responder os questionamentos da pesquisa e 

apresentar a compreensão final da autora. 

8.1 A EMPRESA FAMILIAR 

8.1.1 A problemática conceitual 

No primeiro capítulo deste trabalho os conceitos atribuídos às empresas familiares 

foram tratados com profundidade. Diante da forma complexa como a questão se apresenta 

julgou-se ser adequado assumir uma posição conceitual. Assim, fez-se opção pela proposição 

de Lodi (1998) que considera que empresa familiar é aquela que nasce com a segunda geração 

de dirigentes, uma vez que, estando ainda nas mãos de um fundador, ela se caracteriza como 

um empreendimento pessoal.  

No entanto, a tentativa de “mergulhar” no caso para tentar desvelar a decisão 

sucessória fazendo emergir, assim, possíveis realidades ainda não discutidas levou a autora 

deste estudo a repensar o que entendia por empresa familiar, pois, se antes se considerava a 

sucessão como determinante para que uma empresa fosse considerada familiar, o contato com 

a história da família mostrou que uma empresa pode se comportar como familiar ainda em sua 

primeira geração.  

Na empresa investigada os sócios, controladores da propriedade, parecem acordados 

quanto à divisão do controle do gerenciamento. O controle da propriedade e do gerenciamento 

conferiu ao fundador o poder de envolver seus filhos inicialmente nas atividades mais simples 

da empresa e, mais tarde, em cargos mais elevados, a seu bel-prazer, dando à empresa um 

caráter bem familiar. Em tese, nas organizações familiares as pessoas são livres para ir e vir e, 

frequentemente, os pais desejam que seus filhos estejam próximos. Essa realidade se reproduz 

na empresa analisada de forma clara, o que, no entender da autora, fez dela uma empresa 
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familiar mesmo antes de ter alcançado a segunda geração de dirigentes. Lembrando que isto 

se passou num contexto societário,embora não haja confirmação, muito provavelmente 

membros da família do sócio podem também estar envolvidos no dia a dia da empresa.  

Com base nessas considerações é razoável propor que: 

Empresas familiares são aquelas nas quais um ou mais membros de 
uma ou mais famílias, ligados ou não por laços consanguíneos, são 
envolvidos direta ou indiretamente no gerenciamento e cujo 
envolvimento é fruto do exercício do poder conferido ao(s) 
proprietário(s) controlador(es) não apenas da propriedade, mas 
também do gerenciamento.  

8.1.2 O sistema empresarial familiar 

A análise da empresa pela perspectiva dos ciclos de vida propostos pelo Modelo 

Tridimensional deGersicket al. (1997) levou à seguinte identificação (Quadro 22): 

Quadro 22 – Estágios da empresa investigada, segundo o Modelo Tridimensional 

PROPRIEDADE EMPRESA FAMÍLIA 

Estágio 1 Estágio 2 Estágio 4 

Proprietário controlador Expansão/Formalização Passagem do Bastão 

O fundador, detentor de 60% das 
cotas da empresa, possui uma 

posição central e exerce uma força 
psicológica fundamental. Ele, 

portanto, decide como e quando os 
herdeiros podem participar das 

empresas. 

Apesar de seus 30 anos de 
existência a empresa ainda está 

expandindo seu número de 
funcionários e ainda admite a 

expansão de suas áreas.  Ela possui 
uma hierarquia formalizada com 

funções diferenciadas. 

A empresa se encontra em fase de 
preparação para a transferência da 

para a geração seguinte desligando-
se da mesma 

Fonte: Elaboração da autora com base em Gersicket al. (1997) e Oliveira (2008). 

O Modelo Tridimensional representa, de fato, um aprimoramento do Modelo de Três 

Círculos, à medida que permite a verificação clara de como as dimensões de uma empresa se 

desenvolvem de modo independente.  

É interessante notar que, num primeiro momento, quando se olha para uma empresahá 

tantos anos estabelecida no mercado, no caso, trinta anos, existe uma tendência de julgá-la 

como uma empresa madura. Sob outras perspectivas ela efetivamente pode assim ser 

considerada. No entanto, o modelo mostra que a fase de “juventude” de uma empresa pode ser 

bastante prolongada, especialmente quando sua atuação se dá num segmento tão cheio de 
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possibilidades como o que a empresa atua e que a passagem do bastão pode ocorrer mesmo 

antes de uma empresa atingir o estágio de maturidade. 

8.1.3 O processo sucessório 

A análise do processo sucessórioa partir das fases propostas por Murray (2003)indica 

que a empresa se encontra na fase 1, isto é, a fase preparação de todo o sistema empresarial 

familiar para a transferência do comando da empresa. Trata-se de um períodoinicial em que 

um estado de prontidão para a mudança está sendo construído na vida dos constituintes e 

grupos organizacionais (a família, a sociedade, os proprietários) empurrando o sistema para a 

mudança. 

O que se pôde observar é que existe a possibilidade de que a empresa como um todo 

ainda não tenha ciência da intenção do fundador de repassar o comando. Isto porque, a 

insinuação do filho de que a decisão tomada pelo pai poderá se refletir negativamente na 

estrutura da empresa sugere que o fundador deve estar cauteloso e adiando a comunicação 

formal, até mesmo porque, como demonstrado, a decisão se desenvolve em caráter provisório. 

No entanto, há indícios de que o gatilho-in que inicia a transição não está longe de 

acontecer, pois a estrutura profunda da empresa parece estar sob ameaça. A impressão que se 

tem é de que o fundador busca realizar uma transição evolucionária que, segundo Murray 

(2003) mantém a atual estrutura de governo da propriedade e do sistema gerencial, intactas.  

Assim se compreende a transição, pois a impressão que se tem é de que o fundador 

repassará o comando aos prováveis sucessores, mas não a propriedade mantendo, portanto, a 

estrutura de governo da propriedade intacta, o que lhe permitirá também manter intacto, por 

meio de sua influência, o sistema gerencial.  

8.1.4 O padrão cultural 

Conforme observado anteriormente, a análise cultural da organização não permitiu que 

ela fosse enquadrada em um dos padrões culturais propostos por Dyer Jr (1988). Isto parece 

indicar que as proposições do autor auxiliam na aproximação da questão, mas não são 

suficientes para dar conta da complexidade cultural das organizações empresariais familiares.  
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Considera-se extremamente válido o esforço do autor, pois foi graças a ele que se pôde 

considerar que o estabelecimento de padrões culturais de organizações familiares é, em tese, 

inviável.  

Aidentificação de alguns reflexos da cultura pessoal do fundador na cultura da 

empresa analisada mostrou que, de fato, conforme afirma Macêdo etal., (2004), a cultura das 

organizações tendem a ser construídas e/ou estabelecidas pelos fundadores que em geral 

reproduzem os valores da sociedade em que estão inseridos. 

Notoriamente, o fundador incorpora a tradição patriarcal ajustando-a a sua 

personalidade, isto é, reproduzindo um comportamento que se preocupa com a igualdade nas 

relações que mantém com as pessoas, mas que também se impõe por meio do poder que lhe é 

conferido dando, assim, à tradição patriarcal uma roupagem própria.Portanto, a cultura das 

empresas ao “passar” pela personalidade dos fundadores inviabiliza uma padronização 

cultural, já que aspersonalidadeshumanassão únicas.  

8.1.5 A família patriarcal 

Narvaz e Koller (2006) destacam a família patriarcal como um modo específico de 

organização familiar, razão pela qual se buscou conhecer os processos históricos que 

resultaram nessa forma de organização.  

Com base na construção histórica realizada por Lewis Henry Morgan, Engels (1984) 

coloca o modo de produção material como o principal condicionante do desenvolvimento da 

sociedade e das instituições sociais.Para Engels (1984), a ordem social em que os seres 

humanos se inserem em determinadas épocas ou determinado país está condicionada por duas 

espécies de produção, a saber, o grau de desenvolvimento do trabalho e da família.  

Para Engels (1984), a família patriarcal surgiu da necessidade – porque não dizer do 

desejo – do homem de usar a vantagem oferecida pela riqueza que passou a acumular, a partir 

de determinado histórico, para mudar a ordem de herança estabelecida até então, o que 

pressupõe a pré-existência de uma ordem matrilinear. Se a filiação matrilinear existiu ou não e 

se a família patriarcal tem, de fato, a origem afirmada por Engels (1984), o fato é que a 

divisão do trabalho na família impediu as mulheres, durante um bom período histórico, de 

participarem da produção material ficando, assim, restritas ao domínio da casa, seja como 
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“criadas”, como afirma Engels (1984), seja como alguém que “livremente” decidi atender ao 

apelo da sociedade que proclama em alta voz que esse era seu papel que lhes cabia. 

Na família estudada, observa-se que a esposa cumpriu essa função que historicamente 

lhe é designada. A empresapermanece sob o controle do marido, embora seja um patrimônio 

do grupo familiar legalmente garantido, e assim, provavelmente, permanecerá até o final de 

seus dias.  

Considera-se salutar que o pensamento marxista sobre a influência do modo de 

produção material na ordem social em que os seres humanos se inserem – influência tratada 

neste estudo através de Engels (1984) – seja colocado à prova como, de fato, tem sido 

colocado. No entanto, a força desse pensamento parece indiscutível e merece ser levada em 

conta quando se pretende aprofundar o conhecimento sobre empresas familiares. 

8.1.6 A família patrimonialista patriarcal 

Antes que a questão do patrimônio da família seja retomado de maneira praticacomo o 

patrimonialismo é defendido por Silveira (2011):  

[...] uma forma de exercício da dominação por uma autoridade, a qual está 
legitimada pela roupagem da tradição, cujas características principais repousam no 
poder individual do governante que, amparado por seu aparato administrativo 
recrutado com base em critérios unicamente pessoais, exerce o poder político sob 
um determinado território (SILVEIRA, 2011, p. 4). 

À luz da análise do caso e da definição acima, a realidade da família pode ser definida 

da seguinte forma:  

O fundador exerce uma dominação sobre o patrimônio da família 
fazendo uso da autoridade que possui – que é legitimada pela 
tradição patriarcal – e que pode ser observada através da forma 
como usa individualmente seu poder na empresa exercendo, ao 
mesmo tempo, o poder político sob o território familiar. 

Nesse sentido, o acúmulo da riqueza masculina e a necessidade de mantê-lo em poder 

da família, como propõe Engels (1984), torna-se a essência do patrimonialismo patriarcal 

proposto por Aguiar (2000).  
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8.1.7 A inserção do feminino no mundo trabalho 

O olhar histórico sobre a evolução produtiva permite estabelecer uma íntima relação 

do aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho, observado a partir da 

década de 1970,ea quebra do modelo de produção em massa, decorrente da crise do petróleo 

em 1973, que exigiu, como foi demonstrado, a reestruturação da produção material. 

Parece claro que essa reestruturação produtiva provocou uma reestruturação social, 

pois, conforme Neves (2000), mulheres de classe pobre e média foram empurradas para o 

mercado de trabalho por várias razões como, por exemplo, a necessidade de complementação 

salarial provocada pela deterioração dos salários reais; as expectativas de maior consumo; a 

carência de mão de obra, fruto do aumento do parque industrial do país etc.  

Desde então, o aumento de participação das mulheres tem sido expressivo. Entretanto, 

já na década de 1980, Rogerat e Hirata (1988) alertavam para o fato de que os avanços 

tecnológicos estavam favorecendo o trabalho masculino em detrimento do trabalho feminino, 

pois, enquanto as novas tecnologias eram introduzidas nas tarefas masculinas, às mulheres 

eram mantidas em tarefas taylorizadas. Guimarães e Leite (2013) atestam a persistência desta 

realidade.  

O olhar estatístico sobre a inserção das mulheres no mercado de trabalho apresentado 

neste estudo torna patenteuma realidade discriminatória. Embora sejam majoritáriasem quase 

todos os setores produtivos e estejam mais bem preparadas que os homens, as mulheres 

recebem salários muito inferiores ao dos homens revelando uma desigualdade injustificada.  

Brito e Leone (2012)consideram que a liderança feminina nas empresas familiares 

carece de aprofundamento dos conhecimentos relativos ao planejamento estratégico e 

operacional, à gestão de pessoas, à informática e ao processo de tomada de decisão. Em 

termos de habilidades, as autoras indicam a necessidade de aprimoramento da capacidade de 

analisar criticamente e sintetizar dados e informações sobre processos e pessoas para que as 

decisões sejam tomadas com maior segurança. Enquanto o comportamento da liderança 

feminina precisa se tornar mais flexível e determinado a fim de adaptar-se mais facilmente às 

exigências dos modelos de gestão contemporâneos.  

No tocante ao caso analisado, a provável sucessora busca atender às exigências do 

mercado aprimorando seus conhecimentos por meio do curso de especialização que está 
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realizando e especialmente por meio da observação do pai, em quem ela encontra um 

referencial confiável. Se por um lado isto é positivo, pois o fundador inegavelmente acumula 

experiências bem sucedidas, por outro lado, a sucessora incorre em risco de não desenvolver 

um comportamento autêntico e flexível, conforme sugerem Brito e Leone (2012), pois o 

referencial adotado pela sucessora (pai), além de ser um modelo masculino é fortemente 

marcado pela cultura patriarcal que, em essência, é uma cultura autoritária.    

8.2 AFINAL, MULHERES NO COMANDO: UMA MUDANÇA CULTURAL OU UMA 

ESCOLHA ESTRATÉGICA? 

É chegado o momento de discorrer sobre os questionamentos que orientaram 

esteestudo No entanto, é preciso dizer que em momento algum se acreditou que ao final da 

pesquisa seria possível oferecer respostas, especialmente quando se toma como sinônimo de 

resposta o termo “solução”. Não se pode ignorar que o dilema sucessório é também um 

dilema familiar, portanto, um dilema humano. 

As considerações compartilhadas neste trabalho não podem ser estendidas a todo o 

universo de famílias empresárias, logo, nem a todo o universo de empresas familiares. Porém, 

espera-se com elaster demonstrado as razões pelas quais o processo sucessório deve ser visto 

pela lente dos processos produtivos, socioeconômicos, culturais, psicológicos entre 

outros.Outras áreas do conhecimento, particularmente a História, são essenciais para o 

aprofundamento do tema, afinal, assim como as experiências vividas se conectamàvida 

humana, os eventos históricos se conectam à vida das organizações empresariais que 

participam da formação da sociedade.  Compreender uma vida implica conhecer suas 

experiências, compreender uma sociedade implica conhecer sua história. 

Feitos os devidos esclarecimentos cabe agora discorrer sobre o “por que”. 

No caso analisado o porquê da escolha da filha mais nova ter sido escolhida como 

sucessora parece residir no desejo espontâneo e/ou necessidade do fundador – dependendo da 

perspectiva adotada – de se afastar do comando da empresa mantendo a estrutura de governo 

da propriedade e do sistema gerencial, intactas, sem, contudo, renunciar plenamente o 

comando.  
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Embora o modelo patriarcal preconize que a transferência do patrimônio acumulado 

pelo patriarca seja feito por intermédio do filho, o fundador, apesar de seus 69 anos de idade, 

vive um momento vigoroso de sua vida no qual alimenta planos que o permitam prosseguir 

aumentando seu patrimônio, porém, de forma desvinculada de sua empresa. 

Para alcançar seus intentos é necessário que o comando da empresa seja repassado 

para alguém do grupo familiar, pois, sobre o qual ele exerce o poder político. No momento, a 

única opção dentro do grupo é filha mais nova.  

O fato de o filho ter feito a escolha dese tornar dono de sua própria empresa e receber 

do fundador uma apoio financeiro, aparentemente incondicional, coloca a filha mais velha, 

com quem o fundador possui muitas afinidades, numa aparente condição desprivilegiada do 

ponto de vista patrimonial, uma vez que ela ainda não alcançou uma estabilidade profissional 

e nem participa dos negócios da família. Esta condição associada à necessidade de contornar 

os prováveis reflexos negativos que a sucessão da filha mais nova geraria na estrutura 

organizacional e à carência de conhecimento dos processos operacionais que a mesma 

apresenta, justificam, em princípio, a decisão de realizar uma sucessão composta: filha e 

genro.  

Resumidamente, a escolha da herdeira mais nova foi feita de forma estratégica e com a 

finalidade de garantir que o patrimônio familiar continue sendo controlado pelo fundador, 

conforme preconiza o modelo de patrimonialismo patriarcal presente na sociedade brasileira. 

Como esta escolha foi feita? Ao que tudo indica não pelas competências gerenciais da 

herdeira, nem por influência do atual modelo de inserção das mulheres no mercado de 

trabalho, nem por influência da empresa como um todo, nem por causa de um suposto 

enfraquecimento da tradição patriarcal, mas, certamente, com a concordância da família e 

particularmente da própria sucessora, que constituem um grupo familiar tipicamente 

patriarcal. 

Chega-se, portanto, ao final da pesquisa propondo as seguintes formulações 

hipotéticas: 

 O aumento da ocorrência de sucessões femininas em empresas familiares observadas 

na atualidade não remete ao enfraquecimento da cultura patriarcal, mas está 

diretamente relacionado a uma forma estratégica de repassedo comando das 
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empresas que visa, essencialmente, garantir a continuidade do controle patrimonial 

nas mãos daquele que está transferindo o gerenciamento.   

 O insucesso de grande parte das empresas familiares a partir da segunda geração de 

dirigentes está relacionado com o modo arbitrário com que as decisões sucessórias 

são tomadas, pois estas desconsideram as competências gerenciais dos sucessores e 

supervalorizam a tradição patriarcal. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considera-se que os objetivos desta pesquisa foram alcançados com êxito. De modo 

geral esperava-se chegar ao final desta pesquisa em condições de apontar elementos do 

processo sucessório que permitissem compreender as razões que têm levado algumas 

empresas familiares a repassar o comando para mulheres e herdeiras. 

A ênfase na decisão sucessóriada família investigada mostrou-se um caminho com 

grande potencial para se desvelar os mistérios por trás da preocupante falta de continuidade 

das empresas familiares a partir da segunda geração de dirigentes. 

Em relação ao caso analisado pôde-se perceber que o sucessor desejado pelo fundador, 

ou seja, o filho, contou com recursos internos que lhe permitiu desprender-se da força da 

tradição patriarcal, pois, do contrário, ao que tudo indica, seria ele quem estaria sendo 

preparado para comandar a empresa futuramente, o que parece tornar indiscutível o fato de 

que, se assim estivesse sendo, as chances da empresa de continuar a se desenvolver 

satisfatoriamente estariam muito diminuídas.   

Esta reflexão merece atenção especial no debate sobre continuidade de empresas 

familiares, pois, se é natural que qualquer família empresária busque prosseguir com o 

controle do gerenciamento de seu(s) negócio(s) nas gerações seguintes, através da sucessão 

familiar, também é natural que os futuros controladores (sucessores) estejam em harmonia 

com a missão que lhes é destinada. 

Evidentemente, tal harmonia está associada às condições dos sucessores. Em 

princípio, o ser humano não se realiza plenamente cumprindo uma missão para a qual não está 

preparado e nem tampouco pode alcançar resultados plenamente satisfatórios se não puder 

contar com competências próprias, o que torna, portanto, a questão das competências dos 

sucessoresoutro ponto fundamental para o debate sobre a continuidade das empresas 

familiares. 

O caso analisado neste estudo sugere que a sucessão feminina pode ser ainda mais 

complexa quando se considera a influência que a cultura patriarcal ainda exerce nas famílias 

e, evidentemente, a posição da mulher na família patriarcal, pois, a aceitação do papel de 

sucessora (missão) pela mulher deve ser pensada a partir da dominação masculina a qual ela 

esta sujeita.  
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O caráter exploratório da pesquisa conduziu à elaboração das hipóteses apresentadas 

há pouco que expressam a principal conclusão da autora, isto é, que, embora acolhida de 

modos particulares e com roupagens diferenciadas pelas famílias empresárias, a cultura 

patriarcal prevalece influenciando os processos sucessórios nas empresas familiares. 

Evidentemente, esta é uma conclusão particular e não pode/deve ser generalizada. 

Compreender o processo sucessório implica, antes, compreender a decisão sucessória, 

pois nesta se fundamenta não apenas o processo de transferência do poder como também o 

esperado desenvolvimento salutar da organização. 

As empresas familiares dirigidas por mulheres ou homens precisam contar com 

sucessores realizados em vários níveis. Do ponto de vista pessoal, o sucessor precisa sentir-se 

livre para realizar o comando que idealiza. Do ponto de vista profissional, ele precisa reunir as 

competências necessárias para exercer um comando que conduza ao crescimento e ao 

desenvolvimento da pessoa jurídica.  

Contudo, antes de assumir o comando, sucessoras e sucessores precisam encontrar no 

grupo familiar a verdadeira igualdade: a igualdade que nasce do respeito individual e que gera 

cidadãos conscientes, requisito fundamental para o comportamento empresarial cidadão.  

Em termos de pesquisas futuras sugere-se que tentativas de validação das hipóteses já 

apresentadas que são reiteradas a seguir: 

 O aumento da ocorrência de sucessões femininas em empresas familiares observadas 

na atualidade não remete ao enfraquecimento da cultura patriarcal, mas está 

diretamente relacionado a uma forma estratégica de repasse do comando das 

empresas que visa, essencialmente, garantir a continuidade do controle patrimonial 

nas mãos daquele que está transferindo o gerenciamento.    

 O insucesso de grande parte das empresas familiares a partir da segunda geração de 

dirigentes está relacionado com o modo arbitrário com que as decisões sucessórias 

são tomadas, pois estas desconsideram as competências gerenciais dos sucessores e 

supervalorizam a tradição patriarcal. 
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