AS DIFICULDADES DO PROCESSO DE SUCESSÃO FAMILIAR
NAS EMPRESAS BRASILEIRAS NOS DIAS ATUAIS: UMA
REVISÃO DE LITERATURA
Edna Eulalia de Andrade (UNESPAR)Edna.andrade@unespar.edu.br
Cleverson Molinari Mello (UNESPAR) cleverson.mello@unespar.edu.br
Lilian da Silva Dias (UNESPAR) liliandias20@hotmail.com
Patricia de Oliveira (UNESPAR)patricia.oliveirabr@gmail.com

RESUMO

A empresa familiar é provavelmente uma das mais antigas formas de negócio surgidas ao longo da
evolução da humanidade. E com o passar dos tempos o processo sucessório passa por determinados
problemas que dificultam o contínuo crescimento e desenvolvimento das empresas. Nestas empresas,
este fenômeno assume grande complexidade, visto os conflitos de interesse interligados a
sentimentos presentes no contexto familiar. Nesse sentido, o presente trabalho teve como objetivo
evidenciar as principais dificuldades encontradas nos dias atuais no processo de sucessão familiar das
empresas brasileiras. Para isso, foi realizada a compilação de artigos nas bases de dados em
periódicos Scielo sobre as empresas familiares entre 2011 e 2014. Assim, pudemos concluir que a
falta de um planejamento adequado e estruturado, ainda parece persistir como ponto chave que
dificulta o processo sucessório.
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Abstract
The family business is probably one of the oldest forms of business that has emerged over the course
of humanity's evolution. And with the passage of time the succession process goes through certain
problems that hinder the continuous growth and development of companies. In these companies, this
phenomenon assumes great complexity, given the conflicts of interest intertwined with feelings
present in the family context. In this sense, the present work aimed to highlight the main difficulties
encountered in the current days in the family succession process of Brazilian companies. For this, we
compiled articles in the databases in Scielo periodicals about family companies between 2011 and
2014. Thus, we could conclude that the lack of adequate and structured planning still seems to persist
as a key point that hinders the succession process
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1. Introdução

O processo sucessório em uma empresa familiar ocorre através do planejamento, levando
em consideração as particularidades de cada grupo familiar e empresarial. Conforme
Chiaventato “A administração proporciona rumo e direção a instituição e meios necessários
para que ela siga adiante a fim de alcançar seus objetivos e cumprir metas desafiadores”, ou
seja, o sucesso do administrador depende diretamente do planejamento e para isso é
necessário que os sucessores das empresas familiares se preparam para entram no ambiente de
negócios.
A maior das pequenas e médias empresas brasileiras é gerida por laços familiares, e por
esse motivo apresentam a designação de um sucessor familiar. Dados do governo federal
mostram que quase 80% das empresas brasileiras e no mundo são consideradas familiares, ou
seja, têm origem ou gerência com pessoas da mesma família. Entretanto, apenas 25% das
empresas familiares conseguem passar o negócio para outra geração, e menos de 10% para a
quarta geração (CASTALDELLO, 2008). Muitas das micros, pequenas e médias empresas
não são gerenciadas por meio das ferramentas administrativas, mas sim pela “experiência”
dos seus gestores, ocorrendo que muitas vezes essas experiências não são transmitidas aos
sucessores o qual acabam não utilizando de suas potencialidades.
Segundo BERNHOEFT (1989), nas empresas familiares os sócios/herdeiros não passam
por um processo seletivo que garanta a sua eficácia, fazendo com que muitas vezes os
sucessores não tenham a qualidade técnica ou o conhecimento da empresa necessário para
assumir um cargo que exija deles a competência necessária para gerir o empreendimento.
Assim, alguns autores como LODI (1987), BERNHOEFT (1989), CONH (1991), VENTURA
(1993) e DRUCKER (1995), quando se referem ao processo sucessório nas empresas
familiares, o fazem identificando quatro elementos fundamentais para o desenvolvimento
deste processo. Como expresso na tabela a seguir:
Tabela 1 - Elementos fundamentais para o desenvolvimento deste processo sucessório nas empresas familiares.
A Família

A Empresa

A Empresa Familiar

O Plano Sucessório

Valores Sociais.

Unidade econômica.

Representativa de grande parcela da
economia mundial.

Envolve a família, a propriedade
e a administração.

Valores passados de
geração para geração.

Produtora de riquezas

Responsável pela manutenção e
estabilidade de grande parte do
mercado econômico e de igual
parcela da sociedade.

Possibilita a perpetuação da
organização, quando bem
elaborado e bem sucedido.

Histórico Família.

Suporte comunitário.

Berço dos fundadores e
Fonte de emprego e
seus herdeiros
renda.
sucessores.
Fonte: Adaptado de LODI (1987), BERNHOEFT (1989) e COHN (1991).

2. Empresas Familiares
As empresas familiares surgiram no Brasil com as capitanias hereditárias, no início do
século XIV após o país ter sido descoberto por Portugal. Séculos mais tarde houve vários
movimentos imigratórios (italiano, japonês, alemão, etc.) o que contribuiu e muito para o
aumento de empresas familiares. A grande maioria das nossas empresas familiares tem sua
história inicial vinculada à figura de um imigrante que, em algum momento da sua vida, fugiu
de uma realidade adversa e chegou ao novo país sem grandes recursos materiais.
(BERNHOFT e GALLO, 2003). A história da economia brasileira foi escrita em boa parte por

empresas familiares. Basta lembrar-se de nomes como Votorantim, Gerdau, Pão de Açúcar,
Randon, Itaú entre outros. (FREITAS, 2008). É fato que grande parte das empresas nacionais
tem vida curta, pois fecham poucos anos após sua abertura, então, sobreviver por mais de uma
década é prova incontestável do sucesso de empresas criadas e administradas pela mesma
família, geração após geração. No conceito de Lodi (1998), a empresa familiar nasce com a
segunda geração de dirigentes, pois enquanto está nas mãos de um fundador a empresa se
caracteriza por um negócio pessoal.
As sociedades familiares são sistemas constituídos por três subsistemas: da família, do
patrimônio e da empresa. No Brasil, mais de 99 por cento dos negócios são originados de
empresas familiares, que empregam mais de 60 por cento da força de trabalho, por ser a
grande geradora de empregos, possuir flexibilidade e agilidade, vinculando o fortalecimento e
a modernização da economia brasileira à profissionalização da empresa familiar nacional
(ANDRADE; REZENDE; RESENDE, 2003). A sucessão familiar é um dos principais
aspectos vividos nas empresas familiares, tanto pela importância do processo, quanto para a
sobrevivência dessas empresas (MACHADO, 2006).
A empresa familiar pode ser definida como: Aquela que nasceu de uma só pessoa e
desenvolveu, e, com o tempo, foi composta por membros de família a fim de que na sua
ausência, a família assumisse o comando. A empresa familiar pode ser definida como: I –
Aquela que nasceu de uma só pessoa, um self made man (empreendedor). Ele a fundou, a
desenvolveu, e, com o tempo, a compôs com membros de família a fim de que na sua
ausência, a família assumisse o comando.
3. O Processo Sucessório
O Processo sucessório nas empresas familiares representa um dos momentos mais
importantes para que haja a continuidade dessas, pois nessa fase ocorrem mudanças bruscas,
no entanto decisivas, envolvendo todos seus integrantes em especial o sucedido e os herdeiros
sucessores e se esse momento não apresentar os resultados esperados, o futuro da empresa
pode estar bastante comprometido (CASTALDELLO, 2008). Contudo, uma transição familiar
bem sucedida pode significar um novo começo para e empresa.
Ao se fazer uma análise preliminar deve-se procurar, dentre os possíveis sucessores, o
mais preparado e, se não o tiver, há que se efetuar a preparação de um dos familiares, nesse
caso o melhor é efetuá-la com antecedência à decisão de passar o cargo, pois, assim,
consegue-se fazê-lo da melhor maneira possível. Preenchidos todos esses requisitos, o futuro
sucessor precisa, ainda, ter consciência de que realmente quer participar do convívio diário na
empresa familiar. Essa decisão, de fazer parte da gestão da empresa familiar, deve ser tomada,
exclusivamente pelo sucessor sem a influência dos familiares.
Ainda que bem planejados os processos de sucessão familiar são bastante complexos e
desgastantes. Esse é um dos maiores problemas dentro das empresas familiares. O momento
de passar o bastão é sempre tenso e delicado. Para LODI (1978) a entrada da segunda geração
na empresa familiar deve levar em conta algumas diretrizes:
1. É aconselhável que os filhos façam seu aprendizado profissional em outras empresas.
2. É importante começar por baixo desde as funções mais básicas da empresa, entretanto sem
perder muito tempo no caminho para chegar a posição de comando.
3. Se até os 35 anos um familiar não assumiu um cargo de direção geral na empresa, mesmo
que pequena, é pouco provável que o assuma a partir dessa idade.
4. O pai não deve forçar a entrada dos filhos no negócio familiar.
5. Evitar que um momento de crise coincida com o momento da sucessão.
6. Uma nova geração de profissionais deve crescer junto com o filho até que ele suceda ao
presidente. O jovem deve buscar outros jovens para comporem uma equipe de longa duração.

4. A Importância De Se Planejar A Sucessão
O planejamento no processo sucessório é o ponto-chave do sucesso da empresa familiar.
O fundador que consegue dar uma boa formação aos filhos, e percebe que é melhor resolver a
sua sucessão enquanto está no comando da situação, consegue minimizar conflitos entre seus
filhos depois de sua morte. O fator mais crítico para assegurar a continuidade de uma empresa
familiar é planejar com antecipação. Caso as circunstâncias futuras impeçam a família de
assumir a empresa, a única coisa que se perderia seria o tempo investido no planejamento. No
entanto, se o presidente e/ou proprietário se afastar e não existir um plano de sucessão, as
consequências podem ser catastróficas. Assim, o planejamento para o processo de sucessão
sendo elaborado com antecipação poderá ocorrer de forma mais amena para os familiares
envolvidos. No entanto, planejar a sucessão exige do empreendedor a compreensão de que o
seu trabalho merece ser continuado e de que o patrimônio conseguido durante longos anos de
empenho pode desaparecer rapidamente se o seu destino não estiver bem planejado.
Para uma empresa familiar que queira implantar um sistema de um projeto de
planejamento de processo sucessório, um fator importante é ela delimitar a data de início e
término, sendo o ideal também que esta coordenação seja acompanhada pelo atual fundador e
gestor da empresa (SOUZA et al.; 2011).
É imprescindível o estabelecimento de estratégias, independente do processo
sucessório em planejamento, para atingir os objetivos propostos, porque de
nada adianta estabelecer objetivos no processo de sucessão e não ter definido
as estratégias a serem operacionalizadas, ou seja, como lcança-los. Além
disso, se faz necessário tecer também estratégias alternativas para sanar
algumas imprevisibilidades que poderão ocorrer no processo. (Oliveira
1999).
5. Metodologia

Para Marconi e Lakatos (2003) a pesquisa é um procedimento formal, com métodos de
pensamento reflexivo, onde requer um cuidado cientifico e se encontra no caminho para
conhecer a realidade ou descobrir verdades. No entanto, Gil (1999) segue a linha de que a
pesquisa é um processo formal e sistemático de desenvolvimento do método científico. O
objetivo básico da pesquisa é descobrir respostas para problemas mediante o emprego de
procedimentos científicos. Nesse estudo foi aplicada a pesquisa bibliográfica, que se
concentrou em periódicos na base Scielo e foi restrita aos estudos nacionais publicados nos
últimos quatro anos (2010-2014). As palavras-chave utilizadas na busca (em português)
foram: sucessão familiar, empresas familiares, processo sucessório, dificuldades sucessórias.
Quadro 1 - Dificuldades atuais no processo sucessório das empresas.
Título

Empresa familiar e a
importância do planejamento
para o processo sucessório.

Autor / Autores

SOUZA, Lucas Oberdan
de; BRITO, Patrícia
Aparecida Fernandes;
ALVARELI, Luciani
Vieira Gomes.

Ano

2011

Dificuldades no processo
sucessório

Divergências entre os interesses
da empresa e individuais.

Conclusão

Profissionalizar e planejar da
melhor maneira a sucessão dos
negócios.

Empresas Familiares no Brasil.

2011
OLIVEIRA AP; SANTOS
SS

Dilema de pais e filhos no
processo sucessório de
empresas familiares.

Sucessão em uma empresa
familiar: valores,
racionalidades e dilemas.

O processo de sucessão
familiar: dificuldades e
perspectivas

FLORES JÚNIOR, José
Elias; GRISCI, Carmem
Lígia Iochins.

OLIVEIRA, Luiz Gustavo
Miranda; SILVA, Giorgina
Alves Vieira da.

SANT’ANNA, Fernando
Alves Carneiro de.

2012

2012

2012

O potencial conflito de
interesses dos herdeiros.

Os pais/sucedidos construíram
tamanha identificação com suas
empresas que não veem sentido
viver fora delas.

A questão dos valores,
decorrentes das diferentes
racionalidades.

Diferença de idade e
experiências causam entre os
envolvidos, visões e
necessidades diferentes em
relação ao mercado.

O despreparo do sucessor e do
sucedido é o principal problema
no momento da transição, pela
inexistência de um plano de
sucessão.
.

A sucessão carrega um
sofrimento que se relaciona
com a vida e a morte.

Esses valores e interesses
podem ser organizados em
sistemas que giram em torno do
indivíduo, da empresa e da
família.

O fundador deve implantar aos
poucos seus pensamentos,
passar ao máximo suas
experiências no ramo, e
perceber se o sucessor possui o
perfil ideal para a empresa.

Os benefícios e as
desvantagens do planejamento
sucessório como estratégia na
proteção do patrimônio
familiar

ZANELA, Daniela;
RIBEIRO Leonice;
RODRIGUES, Liamara
Garbin; ARMILIATO,
Samara Andriola;
FISTAROL, Alexandre de
Oliveira.

2013

Quando falta um planejamento,
torna-se um grande empeci- lho
no momento da transição do
poder de uma empresa familiar
para os seus devidos sucessores.

O processo sucessório deve
começar o mais cedo possível,
pois esse processo é
caracterizado pela manutenção
da continuidade da empresa,
evitando a alienação ou a
falência decorrente de conflitos
familiares.

Empresa Familiar:
Dificuldades encontradas no
processo de sucessão

BERNAT, Rian Cerdeira.

2013

Nem sempre os herdeiros da
empresa se preparam para
substituir o fundador.

É preciso que o sucedido
continue, em curto prazo,
próximo ao sucessor.

Empresas familiares e
processo sucessório

SILVA, Lucas César
Oliveira.

2013

Verifica-se que parte das
empresas familiares não tem um
plano de sucessão préestabelecido, o que causa
maiores agravos no decorrer
deste processo.

A melhor maneira de passar por
essa fase é ter planos
estabelecidos e fazer com que a
sucessão transcorra de maneira
gradual.

Sucessão familiar: um enfoque
na terceira geração de uma
indústria metalúrgica do sul de
Santa Catarina

ZILLI, Julio César;
SPILLERE, Maria Eduarda
Ambosi; ESTEVAM,
Dimas de Oliveira; PIERI,
Ricardo.

2014

Entre as dificuldades e desafios
destacam-se os conflitos de ego,
a disputa pelo poder, a
resistência dos sucedidos em
passar o poder, o ciúme dos
sucessores na escolha do
próximo gestor e divergência de
ideias.

Uma sucessão bem estruturada
e planejada com antecedência,
possibilita que a empresa evite
ou minimize os conflitos
existentes nesse momento tão
delicado.

Fonte: Elaborado pelos autores

6. Discussão
Dos periódicos pesquisados nas bases de dados foram incluídos neste trabalho apenas dez
artigos relacionados dificuldades encontradas pelas empresas no processo sucessório. A
análise dos trabalhos compilados indica que a maioria das empresas não possui diretrizes
organizacionais para a sucessão da empresa, o que compromete o desenvolvimento do
crescimento da mesma perante o mercado.
No estudo realizado por Souza e cols. (2011) houve a tentativa de evidenciar o motivo de
muitas vezes as empresas familiares não sobreviverem sob a administração de gerações
futuras. E admite que para uma empresa familiar que queira implantar um sistema de um
projeto de planejamento de processo sucessório, um fator importante é ela delimitar a data de
início e término, sendo o ideal também que esta coordenação seja acompanhada pelo atual
fundador e gestor da empresa. Assim, diante de diferentes objetivos que se criam em um
processo sucessório numa empresa familiar, é preciso que se tenham regras específicas, para
que os participantes envolvidos nesse cenário não procurem os seus objetivos pessoais e, com
isso, não acabe ocorrendo o detrimento da empresa. Nesse sentido, muitos herdeiros não se
preparam para esse momento, ou não demonstram interesse para assumir o lugar do pai, que
muitas vezes criou uma certeza de que seus futuros herdeiros iriam dar continuidade em sua
empresa. A transmissão dessa gestão sem preparo dos herdeiros pode ocasionar riscos à
organização, por isso a necessidade de se analisar esse processo adequadamente.
Segundo Oliveira (2011), para haver uma transição de sucesso deve existir um
planejamento, analisando a capacidade do sucessor não apenas por ser filho, mais sim levando
em consideração se a pessoa tem o interesse de levar adiante os objetivos da organização,
capacidade empresarial e capacidade de trabalho comprovada em mercado. A melhor
oportunidade para dar continuidade aos negócios empresariais de uma mesma família é a
sucessão familiar, assim também podem estimular as novas gerações a fazer parte do mundo
empresarial. O envolvente empresarial é favorável para surgir novas ideias e acrescentar
valores às ideias existentes, assim como para abrir passagens às pessoas que tem imaginações
empreendedoras.
O plano de sucessão deve estar claro entre os membros da família para não haver disputas
pelo poder o fundador não pode dificultar essa tarefa. Assim como alguns dilemas são
destacados por Flores e Grisci (2012), relacionados ao sucedido às ideias de vida e morte,
assim como dos filhos-sucedidos e a busca de legitimação, pela aprovação e valorização por
parte dos pais-sucedidos. Entende-se que a sucessão familiar é fundamental para a
continuidade a os empreendimentos familiares e que a realização de estratégias para a entrega
do bastão é uma fase importante para que os empreendimentos consigam superar as
diferenças existentes entre o atual e antigo gestor. Assim como para Oliveira e Silva (2012)
dilemas como a relativização dos valores éticos e empresariais quando aplicados aos
familiares. Ou seja, existe uma extrema dificuldade na hora da transição do poder, uma vez
que estão diretamente ligados a laços profissionais e afetivos (SANT’ANNA, 2012).
Para Zanela e Cols (2013) os principais problemas encontrados na sucessão, são: a tomada
de decisão, o qual o fundador apresenta estar despreparado diante dos acontecimentos; a
resistência do mesmo para com a possibilidade de ser sucedido; a falta de profissionalismo
dos membros da família, os quais não demonstram interesse, vontade e qualificação; a falta de
um planejamento sucessório estruturado; e, os integrantes da família também não cumprem
com suas responsabilidades. Já para Bernat (2013) Entre as principais dificuldades
enfrentadas durante período de sucessão destacam-se a pouca atenção ao planejamento da
sucessão pela maior parte dos empresários, as divergências entre sucedido e sucessor,
desinteresse ou pouco preparo dos sucessores para o negócio e a resistência dos funcionários
quanto às futuras mudanças.

O essencial é que as empresas familiares comecem a planejar com antecedência, o quanto
antes melhor. Com um plano de sucessão estabelecido, a sucessão dirigir-se-á de maneira
mais natural. Para Silva (2013) é imprescindível que os gestores e futuros gestores da empresa
estejam em consonância com mercado atual e através de cursos baseados na área do negócio,
estágios em grandes empresas os candidatos podem obter um diferencial.
Um grande ponto importante quando se trata de processo sucessório é a diferença de
gerações. Spileri e Cols (2014) verificaram que uma empresa que possui esse perfil apresenta
entre as dificuldades e desafios a serem enfrentados pela terceira geração destacam-se os
conflitos de ego, a disputa pelo poder, a resistência dos sucedidos em passar o poder, o ciúme
dos sucessores na escolha do próximo gestor e divergência de ideias. Além de observar que a
empresa não está planejando a sucessão familiar nos próximos anos. Quando se fala de
valores pessoais, é preciso saber que existe influências externas para um determinado assunto.
Por fim, é relevante dizer que o conflito dentro das empresas não é ocasionado apenas porque
existem pessoas com valores distintos, também por que existem mudanças interna nas
empresas.
O contato pessoal é intenso, lidar com o conflito de maneira positiva é aprender a lidar
com as diferenças. Assim, levando em consideração que nosso levantamento bibliográfico
buscou apontar quais seriam as dificuldades atuais do processo sucessório das empresas
familiares, pudemos observar que na grande maioria das empresas não ocorre um
planejamento adequado do processo de sucessão ou sequer uma preparação profissional do
sucessor para assumir o cargo, gerando assim inúmeros conflitos e divergências pessoais e
profissionais que tendem a levar a uma gestão e a perda do contínuo desenvolvimento da
empresa no mercado competitivo.
7. Considerações Finais
Toda empresa para ser de sucesso segue alguns roteiros, seja eles traçados no início do seu
empreendimento pelo dono ou roteiros para se adaptar ao mercado, porem ambos são bem
planejado, mesmo que eles esbarrem em algumas dificuldades como a sucessão, como passar?
Quando? Para quem passar? São perguntas que as empresas de sucesso agem de acordo com
seus princípios e desenvolvem soluções aos seus problemas. Em grande parte da organização
o processo sucessório acontece pela morte ou impedimento do sucedido em continuar com o
negócio, mas dificilmente é uma sucessão planejada. Mais todos sabem da importância do
planejamento, e que sim, o rito de passagem ou a forma da sucessão é de suma estima para
obtenção do sucesso na organização.
Pode-se concluir, então, que o fato de uma empresa ser familiar não é o único elemento
capaz de determinar o sucesso ou insucesso do negócio, e que administrar uma empresa
classificada como familiar envolve uma gama de dificuldades, profissionais e pessoais. É
inegável que haja interferência da cultura familiar na administração destas empresas. A maior
complexidade, entretanto, enfrentada por organizações familiares, está na escolha do processo
sucessório, que muitas vezes ocorre sem o devido planejamento e sem a devida preparação do
sucessor.
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