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CAPÍTULO V 
A SUCESSÃO FAMILIAR



Após a adoção da governança corporativa e a implantação do Conselho 
de Administração, deve-se partir para a sucessão familiar propriamente 
dita, estabelecendo parâmetros coerentes entre eles.

Estudos que visam caracterizar a cultura de organizações familiares 
no Brasil apontam que: 

•	 Superestimam-se	as	relações	afetivas	em	detrimento	da	postura	
profissional; 

•	 Há	uma	grande	valorização	da	antiguidade,	considerada	como	um	
atributo	que	supera	a	exigência	de	eficácia	ou	competência;	

•	 Há	uma	exigência	de	dedicação,	postura	de	austeridade	e	expec-
tativa de alta fidelidade em relação à organização; 

•	 É	 comum	 que	 prevaleçam	 ou	 sejam	 superestimados	 aspectos	
emocionais quando decisões têm que ser tomadas; 

•	 O	autoritarismo	e	o	paternalismo	estão	presentes	nas	relações	entre	
chefias e seus subordinados; 

•	 Há	preferência	pela	comunicação	verbal	e	pelos	contatos	pes	soais;	

•	 O	processo	decisório	tende	a	ser	centralizado,	residindo	no	chefe	
a última instância para a tomada de decisões; 

•	 O	processo	decisório	do	dirigente	brasileiro	tende	a	um	padrão	
mais espontâneo, improvisado e por impulso (ou intuitivo); 

•	 A	provisão	de	cargos,	promoções	e	premiações	geralmente	observa	
critérios de confiança, lealdade e antiguidade dos trabalhadores, 
em detrimento de sua produtividade ou da qualidade do serviço 
prestado. 

O impacto da cultura familiar nos processos decisórios da empresa 

As	crenças	de	natureza	humana,	justiça	e	igualdade	são	os	aspectos	
menos visíveis de uma cultura organizacional, enquanto decoração, 
uso do tempo e do espaço são os mais visíveis. Mais fortes até do que 
as crenças de uma organização familiar são os processos emocionais 
inerentes a esse tipo de empresa. 

Em	qualquer	organização,	padrões	aceitáveis	de	comportamento	são	
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desenvolvidos ao longo do tempo e ensinados como a forma correta 
de	pensar,	perceber	e	sentir.	Quando	a	família	está	envolvida	na	em-
presa, esses padrões dependem fortemente dos processos emocionais 
familiares: a cultura da família acaba se tornando a cultura da empresa 
e a estrutura (hierarquias, autoridades, responsabilidades) e os papéis 
na família (o filho com mais poder, por exemplo) transbordam para 
o ambiente de negócios. 

A	análise	da	cultura	de	uma	empresa	familiar	deve	levar	em	conta	que	
ela se articula sobre as seguintes premissas: 

•	 Toda	cultura	tem	seus	valores	relacionados	com	o	dinheiro,	o	poder,	
o	ego,	o	êxito	e	a	eficácia;	

•	 A	cultura	em	uma	empresa	funciona	como	cimento	e	substrato	de	
sua estratégia, de sua estrutura de responsabilidade e dos sistemas 
de direção que configuram sua organização; 

•	 Suas	forças	mais	básicas	são	a	unidade	e	o	compromisso	dos	inte-
grantes da família que nela trabalham. 

Pensando no sucesso, a empresa familiar levaria uma interessante 
vantagem,	uma	vez	que	sua	“familiaridade”,	ou	seja,	o	recurso	intan-
gível resultante do envolvimento familiar, confere-lhe importante 
diferenciação de seus concorrentes.

Desde meados da década de 1980, o campo de estudos em empresas 
familiares evoluiu significativamente no entendimento de que tanto 
a composição organizacional como as capacitações de empresas 
familiares	são	diferentes	das	não	familiares.	O	negócio	familiar	tem	
sido descrito como um ambiente de trabalho único, que inspira maior 
cuidado	 e	 lealdade	 dos	 funcionários.	As	 relações	 familiares	 geram	
motivações não usuais, estimulam melhor a comunicação (pela lin-
guagem da família) e geram maior confiança. 

Adicionalmente,	 o	 processo	 decisório	 seria	 mais	 rápido,	 por	 estar	
centralizado nos membros da família, e geraria menores custos de 
transação. Por fim, haveria ainda a questão do eventual prestígio e 
reputação do nome da família na região de sua atuação ou, em alguns 
casos, no próprio país de sua sede, funcionando como uma cobertura 
econômica e política. 
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Existe	 considerável	 material	 acadêmico	 mostrando	 que	 empresas	
familiares	objetivam	uma	combinação	de	interesses	financeiros	e	não	
financeiros.	O	equilíbrio	entre	interesses	familiares	e	não	familiares	
parece ser uma busca constante nessas empresas. Dependendo do 
setor de atividade e do momento econômico vivido, o grau de atenção 
dada	pelo	proprietário	à	família	e	aos	negócios	pode	determinar	um	
maior ou menor sucesso. 

Quando	consultadas	sobre	seus	principais	objetivos,	empresas	fami-
liares parecem apontar para alvos similares aos de qualquer empre-
endimento com fins lucrativos. 

O processo sucessório 

A partir do momento em que um casal tem um filho, constitui uma 
família e cria herdeiro e herança. Esse filho torna-se herdeiro não só 
do patrimônio genético, mas também do patrimônio dos afetos que 
lhe são dirigidos e de uma história familiar. 

A humanidade tem acumulado riquezas desde os primórdios de sua 
história.	Temos	desenvolvido	meios	de	transferência	dessas	riquezas	
para	as	gerações	seguintes.	Infelizmente,	a	história	está	cheia	de	exem-
plos	de	nações,	famílias	e	indivíduos	cujas	riquezas	foram	perdidas	
ao longo do tempo. 

Com	as	empresas	ocorre	o	mesmo.	Só	um	processo	de	sucessão	muito	
bem	planejado	e	conduzido	pode	garantir	a	transferência	de	um	em-
preendimento	aos	sucessores/herdeiros	de	um	proprietário.	

A sucessão é considerada tão importante na literatura que alguns auto-
res definem empresa familiar como potencial para sucessão. Ela seria, 
então,	uma	empresa	cujo	controle	e	gerenciamento	seriam	passados	
para a próxima geração da família. As estatísticas confirmam que a 
sucessão	é	uma	questão	tipicamente	problemática:	poucas	empresas	
familiares sobrevivem à segunda e à terceira gerações. 

Um dos problemas da sucessão é que dificilmente uma empresa 
cresce	no	ritmo	da	família	que	a	controla.	Se	dois	irmãos	fundadores	
de um negócio bem sucedido tiverem quatro filhos cada um e seus 
descendentes	mantiverem	o	ritmo,	a	quarta	geração	contará	com	512	
integrantes. 
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Os	estudos	vinculados	à	sucessão	familiar	podem	ser	divididos	em:	

•	 Sucessão	como	um	processo:	ser	profissional,	não	paternalista;	

•	 O	papel	do	fundador	para	perpetuar	seu	negócio;	

•	 “Meu	sonho	não	é	o	sonho	do	meu	filho”;	

•	 Perspectiva	da	próxima	geração.	

Para	garantir	que	o	processo	sucessório	seja	adequado	e	eficaz,	é	ne-
cessário	considerar	que	haja	um	processo	de	gestão	do	conhecimento	
organizacional	que	 justifique	não	apenas	 as	 ações	de	 treinamento,	
mas, fundamentalmente, a educação corporativa a ser impressa no 
herdeiro, a partir da identificação de aptidões para a ocupação de 
cargo de direção.

Para entendermos melhor as ações de gestão do conhecimento, é 
necessário	apresentar	os	 tipos	de	conhecimento	disponíveis	para	a	
organização, a saber:

•	 Conhecimento	 tácito	 –	 adquirido	 a	 partir	 de	 experiências	 pes-
soais;	não	formalizado;	de	difícil	transferência,	pois	está	baseado	
na percepção do indivíduo.

•	 Conhecimento	explícito	–	conhecimento	organizacional;	forma-
lizado	por	meio	de	manuais,	materiais	didáticos	(treinamentos);	
regimento	interno,	entre	outros.	É	de	fácil	transferência.

O	herdeiro,	muitas	vezes,	é	formado	a	partir	do	conhecimento	tácito	
do fundador, o que se traduz, frequentemente, em problemas de com-
preensão, pois quem herda não viveu a realidade do seu antecessor.
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O	quadro	1	retrata	as	formas	de	conversão	do	conhecimento.

Os	modelos	de	conversão	do	conhecimento	podem	ser	 traduzidos	
da seguinte forma:

•	 Socialização	–	tácito	para	tácito:	observação,	imitação	da	prática;	
experiência compartilhada. 

•	 Combinação	–	explícito	para	explícito:	ajuste	de	processos,	sistemas	
de computadores; reconfiguração das informações.

•	 Internalização	–	explícito	para	tácito:	ampliar,	estender	e	reformu-
lar	o	conhecimento	tácito	–	aprendizagem.

•	 Externalização	–	tácito	para	explícito:	abordagem	inovadora,	uti-
lizando as experiências pessoais que resultaram positivamente em 
conhecimento para toda a organização.

Quando se trata do processo sucessório nas empresas familiares, o 
modelo utilizado para transferir conhecimento do fundador para seu 
sucessor é, basicamente, o da socialização.

Primeiramente, é preciso entender que socialização é o processo 
completo	de	indução	de	um	indivíduo	ao	mundo	objetivo	de	uma	
sociedade,	sendo	responsável,	portanto,	pela	transferência	de	conhe-

Quadro 1 – Modelo de conversão do conhecimento.

Conhecimento    
Tácito

Conhecimento 
Explícito

Para

CombinaçãoInternalização

ExternalizaçãoSocialização

De

Conhecimento    
Tácito

Conhecimento 
Explícito
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cimentos	e	valores	necessários	à	convivência	social.	Para	garantir	uma	
boa	sucessão	e	o	crescimento	da	empresa	familiar,	é	necessário	haver	
coerência entre o tipo de socialização desses herdeiros e os valores que 
os	fundadores	desejam	transmitir	para	a	próxima	geração.	

Existem duas fases, presentes em todos os processos de socialização: 
uma primeira, de socialização familiar, comum a todos os descendentes 
dos	fundadores,	quando	há	uma	transmissão	de	valores	e	treinamen-
tos; e uma segunda fase de socialização nos negócios, reservada apenas 
aos potenciais sucessores do fundador. 

A socialização familiar ocorre ainda na infância e envolve a trans-
missão	daqueles	valores	que	delineiam	o	caráter	do	indivíduo.	Nessa	
fase, o tipo de socialização é diretamente influenciado pela escolha 
da educação formal e pelas experiências emocionais vividas pela 
família. Dependendo do estilo do fundador, a escolha dos valores a 
serem perpetuados varia fortemente. Assim, por exemplo, fundadores 
estrategistas	desejam	perpetuar	a	ideia	do	negócio	como	um	fim	em	
si mesmo e a autorrealização como um valor fundamental. 

Aspectos emocionais versus aspectos profissionais

Considerado por muitos estudiosos como o pilar da economia bra-
sileira, o modelo familiar de gestão empresarial transfere para a fria 
e	objetiva	esfera	profissional	as	intensas	relações	entre	membros	de	
uma família. Essa controversa mistura de aspectos emocionais com 
questões unicamente profissionais vem despertando o interesse aca-
dêmico mundial sobre a empresa familiar nas últimas décadas.

No	começo	do	século	XXI,	somente	nos	Estados	Unidos	existiam	40	
institutos de pesquisa ligados a grandes universidades estudando as 
empresas familiares e suas características. 

No	Brasil,	o	peso	da	empresa	familiar	é	muito	alto.	Ao	contrário	do	que	
aponta a tendência norte-americana de pulverização do controle das 
empresas, que ocorre em função da necessidade crescente de capital 
de terceiros para financiar o crescimento, o perfil industrial brasilei-
ro ainda se apresenta concentrado nas mãos de poucos indivíduos, 
principalmente de grupos familiares. 

Dos	300	maiores	grupos	privados	nacionais,	287	são	controlados	por	
uma	ou	mais	famílias.		Grupo	Votorantim,	Coteminas	e	Organizações	
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Globo são alguns exemplos de grandes grupos familiares no Brasil. Das 
quase oito milhões de empresas em atuação, 90% são familiares.

A linha de pesquisa mais popular na literatura sobre empresa familiar é 
a	que	aborda	o	processo	sucessório.	Tanto	material	acadêmico	tem	uma	
explicação: as estatísticas são muito pessimistas no que diz respeito à 
sobrevivência dessas empresas após a morte da primeira geração de 
empreendedores.	Sabe-se	que	apenas	24%	das	empresas	familiares	no	
Reino Unido sobrevivem como tais até a segunda geração, e somente 
14%	conseguem	ir	além	da	terceira.

A condução do processo sucessório

Na	condução	dos	processos	de	sucessão,	o	desenvolvimento	dos	suces-
sores é muito importante. Uma transferência bem sucedida depende 
de	um	preparo	adequado	dos	sucessores.	Vários	pontos	devem	ser	
observados nesse aspecto:

•	 Ter	 experiência	 dentro	 e	 fora	 da	 empresa	 da	 família,	 em	 outra	
organização	como	funcionário	ou	até	como	dirigente	de	uma	pe-
quena empresa. A grande vantagem da posição de dirigente é que 
o	sucessor	obterá	uma	formação	multiespecialista.	O	benefício	de	
ele	adquirir	conhecimento	fora	é	que	terá	outro	padrão	de	traba-
lho, além de se distanciar dos vícios da empresa de sua família em 
termos de aprendizado;

•	 Fazer	um	plano	de	desenvolvimento,	destacando	os	conteúdos	que	
serão	aprendidos,	a	forma	como	será	conduzido	o	processo	e	os	
prazos de realização;

•	 Os	sucessores	devem	entrar	na	empresa	em	funções	que	forneçam	
o conhecimento operacional e não em cargos de assessoria ou 
ainda diretamente em cargos de direção. Devem sempre começar 
em cargos mais baixos;

•	 A	fase	de	preparação	dos	sucessores	deve	incluir	alternativas	para	
que consigam encontrar seu espaço entre os participantes da or-
ganização;

•	 A	carreira	deve	ser	orientada	para	uma	direção	multiespecialista;
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•	 A	formação	obtida	através	da	graduação	deve	ser	continuamente	
complementada por meio de outros cursos;

•	 A	preparação	do	sucessor	não	deve	fazer	dele	um	teórico	simples-
mente.	A	sua	capacidade	prática	tem	de	ser	exercitada	constante-
mente, fazendo com que ele participe da execução e das decisões 
com o acompanhamento e apoio dos fundadores. 

Conscientização dos fundadores

Os	fundadores	são	peças	fundamentais	nos	processos	de	sucessão	e	
profissionalização.	Sem	o	seu	apoio,	dificilmente	os	processos	serão	
conduzidos de maneira eficaz. As empresas foram criadas por eles e 
acabam confundindo-se com eles, com um formato totalmente iden-
tificado com as características dos seus criadores. Esse fato promove 
um quadro que pode trazer dificuldades para a transferência do poder 
e para a implementação de uma gestão mais profissionalizada.

Dentro desse contexto de total ligação entre os fundadores e herdeiros, 
deve ser realizada a sucessão da empresa e também a profissionalização 
da gestão. Para tal, o papel do fundador como condutor dos proces-
sos é crucial, pois, além de ter informações essenciais, ele conhece os 
tortuosos	caminhos	dos	 jogos	de	poder	existentes	na	relação	entre	
empresa e família.

Neste	sentido,	recomenda-se	que	os	fundadores	sejam	conscientizados	
para	que	essas	mudanças	na	vida	das	empresas	familiares	sejam	feitas	
com eles em vida, pois sem o apoio deles tornam-se muito difíceis de 
serem realizadas de maneira eficaz.

Planejamento da sucessão

A	ausência	do	planejamento	 formal	para	a	 transferência	do	poder	
(sucessão)	 é	 a	 maior	 dificuldade	 para	 a	 sua	 efetiva	 realização.	 É	
importante	observar	 que	 o	 desenvolvimento	de	 um	 planejamento	
para	 a	 sucessão	 não	 pode	 garantir	 um	 resultado	 favorável	 para	 os	
participantes do processo, mas tem condições de criar um ambiente 
mais propício para a finalização da transferência do poder de uma 
geração para a outra. Ainda não existe um modelo consagrado para o 
planejamento	da	sucessão,	mas	alguns	pontos	devem	ser	observados	
para a sua elaboração:
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•	 Preparação	adequada	dos	sucessores;

•	 Administração	de	conflitos	familiares;

•	 Descentralização	do	poder	por	parte	do	fundador;

•	 Planejamento	patrimonial;

•	 Escolha	do	sucessor;

•	 Desenvolvimento	conjunto	da	visão	estratégica	da	empresa;

•	 Adequação	 de	 agentes	 influentes	 no	 processo,	 como	 a	 família,	
empregados, clientes e fornecedores;

•	 Estruturação	da	área	de	recursos	humanos,	com	perfil	de	cargo,	
competências e avaliações de desempenho.

Outro	ponto	a	ser	levado	em	conta	é	o	fato	de	que	as	empresas	fami-
liares são constituídas por dois sistemas: a empresa e a família. Esses 
sistemas têm características opostas, sendo um voltado para a razão 
e o outro para a emoção. Quando as regras dos sistemas entram em 
confronto, os conflitos aparecem. Para evitar isso, os participantes 
devem estabelecer regras de convivência entre a empresa e a família 
de forma participativa, de modo que exista maior probabilidade de 
comprometimento entre as partes. 

No	processo	de	formar	um	líder,	é	preciso	ter	em	mente	as	qualidades	
necessárias	para	exercer	esse	difícil	papel.	A	pesquisadora	americana	
Alicia	Turner	Foster,	em	artigo	publicado	na	Family Business Review, 
identifica	quatro	características	básicas	no	líder	de	uma	empresa:

•	 Conhecimento	do	setor.	É	preciso	ter	uma	visão	clara	do	merca-
do, da concorrência, dos aspectos legais ligados ao setor. Deve-se 
conhecer a evolução passada, a fim de poder prever tendências e 
mudanças.

•	 Conhecimento	básico	do	produto	e	de	negócios.	O	futuro	líder	
deverá	conhecer	a	fundo	os	produtos,	as	técnicas	de	fabricação,	
o suprimento das matérias-primas cruciais e, ao mesmo tempo, 
entender o mercado, os seus acionistas e suas necessidades. Em 
suma, além da visão global do setor citada no item anterior, ele 
precisa conhecer a fundo a empresa por dentro.
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•	 Capacidade	de	liderança.	O	líder	precisa	saber	motivar,	inspirar,	
formar alianças à sua volta. Esse talento pode ser desenvolvido a 
partir das experiências vividas.

•	 Autoconhecimento.	Conhecer-se	e	compreender-se	é	essencial	para	
um líder. Ele precisa saber quais são suas forças e fraquezas, onde 
pode agir sozinho, onde deve procurar apoio.

A essas quatro, pode ser acrescentada mais uma: a vontade de exercer 
o papel. Infelizmente, ainda acontece muito de o filho ir trabalhar 
com	o	pai	simplesmente	porque	é	isso	que	se	espera	dele.	Esse	jovem	
possivelmente	irá	sacrificar	sua	vida	inteira	para	não	correr	o	risco	
de desagradar ao pai, ao invés de criar coragem e dizer com clareza 
que sua vocação é outra.

Em	seguida,	Alicia	Turner	Foster	cita	estratégias	para	desenvolver	a	
capacidade de liderança:

•	 Desafios	estimulantes.	Aprende	se	muito	mais	fazendo	que	olhan-
do os outros fazerem. Cada vez que se enfrenta um desafio novo, 
conseguindo	superá-lo,	essa	experiência	enriquece	e	amadurece.

•	 Feedback	permanente.	É	fundamental	receber	feedback dos cole-
gas	e	chefes	para	que	o	jovem	executivo	aprenda	a	se	conhecer,	a	
corrigir	suas	falhas.	Isso	frequentemente	é	difícil,	já	que	boa	parte	
dos	funcionários	tem	medo	de	fazer	críticas	ao	filho	do	patrão.

•	 Aprendendo	com	os	outros.	Aprender	com	os	mais	velhos	é	muito	
importante.	Não	necessariamente	com	membros	da	família	–	mui-
tas	vezes	um	jovem	tende	a	rejeitar	as	opiniões	do	pai	ou	de	um	tio	
e elege um amigo da família, ou um executivo profissional, como 
mentor.

•	 Cursos	e	leituras.	Aprendizado	é	um	programa	para	a	vida	inteira.	
Um executivo, em qualquer nível, deve ter como meta fazer pelo 
menos	um	curso	ou	seminário	por	ano,	e	estar	sempre	procurando	
leituras que lhe tragam novas ideias e conhecimentos.
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