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RESUMO : O presente estudo buscou identifi car e analisar os modelos de 
gestão de uma empresa de governança familiar e como é preparado o processo 
de sucessão. Observou-se a importância dos empreendimentos familiares para 
a economia, e o fato de que no modelo de gestão familiar são encontradas 
vantagens e desvantagens. O processo de sucessão nas empresas familiar é 
um ponto que pode gerar confl itos entre os interesses da família e da empresa, 
sendo assim é possível destacar que o preparo de um sucessor, bem como a 
escolha antecipada deste que passará a gerir o empreendimento, contribuem 
para o sucesso da corporação. A metodologia utilizada partiu da realização de 
uma pesquisa teórica, baseado em livros e pesquisas que tratam de empresas 
familiares, analisando principalmente como é realizada a escolha a preparação 
de sucessor para conduzir os negócios da família. Após a pesquisa bibliográfi ca 
foi realizado um estudo de caso, através de entrevista com a família Amorim, 
proprietários da Empresa Rio Verde, com sede na cidade de Fortaleza-CE, 
que produz e comercializa artigos de cama, mesa e banho. Constatou-se que 
o Gestor possui um modelo de gestão conservadora, que se apoia nos valores 
e crenças adquiridos ao longo de experiências obtidas desde a infância através 
do pequeno negócio de sua família. As atividades da empresa são comandas 
com auxílio da esposa, que forma natural e espontânea vem preparando o único 
como sucessor para administrar a empresa da família.
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THE MODEL OF FAMILY MANAGEMENT AND THE TRAINING OF THE 
SUCCESSION PROCESS: a case study on the Company Rio Verde in

Fortaleza-CE

ABSTRACT : The present study was to identify and analyze the models for the 
management of a company of family governance and how prepared the process 
of succession. It was noted the importance of family businesses for the economy, 
and the fact that the model of family management are found advantages and 
disadvantages. The process of succession in family businesses is a point that 
can generate confl icts between the interests of the family and the company, 
therefore it is important to highlight that the preparation of a successor, as well 
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as the early adopter of this that will manage the project, contribute to the success 
of the corporation. The methodology used was based on the achievement of 
a theoretical research, based on books and researches dealing with family 
businesses, analyzing mainly as is held to choose the preparation of successor 
to lead the family business. After a literature search was carried out a case study, 
by means of an interview with the family Amorim, owners of the Company Rio 
Verde, with headquarters in the city of Fortaleza-CE, which produces and sells 
articles of bed, bath and table. It was found that the Manager has a model of 
conservative management, which is based on values and beliefs acquired along 
experiences since childhood through the small business of your family. The 
company’s activities are everywhere with the help of his wife, which form natural 
and spontaneous has been preparing the single as the successor to administer 
the family company.

Key words: Family Management. Succession. Family Business.

1 INTRODUÇÃO 

 Com o progresso econômico que se desenvolve em todo mercado 
mundial, podemos observar o crescimento elevado e constante da empresa 
familiar. Vinculado à este crescimento podemos relacionar inúmeras difi culdades 
encontradas no processo de sucessão encontrado por várias gerações, que por 
sua vez irão assumir um novo cargo, muitas vezes inesperado e na maioria dos 
casos de imediato.
 Autores como Bernhoeft e Bornholdt destacam que a empresa familiar 
é uma das formas de organização econômicas mais antigas e existentes no 
mercado atual. E passou por muitas adaptações ao decorrer do tempo, mas 
suas particularidades não sofreram muitas mudanças, como os problemas e 
difi culdades encontradas no processo de sucessão continuam os mesmos.
 Como qualquer processo de transição, o processo de sucessão familiar 
também encontra difi culdades na sua execução. Vários fatores levam esse 
procedimento a não se tornar uma simples mudança de cargo de chefi a, podendo 
se destacar o processo como um ato delicado por envolver um grau de parentesco 
entre os gestores envolvidos na sua transição. Além da difi culdade encontrada 
no processo de transitório, destaca-se o vínculo psicológico que acompanha o 
mesmo. Devido não apenas envolver a atividade econômica, como também laços 
afetivos entre familiares. A escolha do sucessor é um fator chave no sucesso de 
uma empresa denominada familiar.
 O valor da empresa familiar dentro do mercado econômico brasileiro, 
assim como a sua forma de gestão e as difi culdades contínuas encontradas e 
averiguadas no processo de sucessão, são os objetivos do desenvolvimento 
desta pesquisa.
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2 GESTÃO FAMILIAR E O PROCESSO SUCESSÓRIO

 O meio empresarial está repleto de instituições denominadas familiares, 
seja no mercado nacional ou internacional, com destaque por sua forma de 
gestão e na preparação dos sucessores.
 Observa-se que empresa familiar não se trata apenas das instituições com 
uma estrutura formal, mas também de famílias que se dedicam a uma profi ssão, 
como por exemplo: a medicina, a advocacia e as engenharias. Nestes tipos de 
empreendimento são prezadas as tradições culturais, os termos econômicos, 
fi nanceiros e sociais (RICCA, 2007). 

2.1 Empresa Familiar

 As empresas familiares são aquelas em que a família detém o controle da 
instituição, onde eles nomeiam ou participam diretamente da gestão. Qualquer 
geração pode estar no poder, desde que o controle acionário detenha a sucessão 
para um ou mais membros da família (MACEDO, 2009).
 O conceito de empresa familiar se fundamenta em algumas características 
básicas, que de acordo com Bornholdt (2005, p. 34) são

a) o controle acionário pertence a uma família e/ou a seus herdeiros;
b) os laços familiares determinam a sucessão no poder;
c) os parentes se encontram em posições estratégicas, como na 
diretoria ou no conselho de administração;
d) as crenças e os valores da organização identifi cam-se com os da 
família;
e) os atos dos membros da família repercutem na empresa, não 
importando se nela atuam;
f) ausência da liberdade total ou parcial de vender suas participações/
quotas acumuladas ou herdadas na empresa;

 Os determinantes para a classifi cação de uma empresa familiar estão 
fortemente ligados aos laços familiares, porém o aspecto familiar na forma de 
gestão também é um fator tão característico quanto o fato do capital fi nanceiro 
pertencer a uma família ou grupo familiar.
 Conforme afi rma Donatti (1999, p. 59),

É possível visualizar muitas vantagens numa empresa familiar. Uma 
delas é a lealdade dos empregados para com o empreendimento, o 
qual lhes pertence e deles dependerá para seguir em frente. Outra 
vantagem é a grande reputação do nome da família, o que pode ter 
grande infl uência no âmbito regional.

 Porém, para Ricca (2007), alguns pontos fracos também são ressaltados, 
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como: difi culdade de transmitir o carisma para as futuras gerações, difi culdade 
de delegar tarefas, desacordos familiares, medo de inovar e correr riscos, 
incompatibilidade de personalidades, fracionamento do poder, conservadorismo 
e pouca inovação tecnológica.
 Em um empreendimento familiar, é muito importante manter os valores e 
crenças, que precisam estar presentes na imagem do sucessor. Para que isto 
se torne, realmente uma vantagem, se o herdeiro demonstrar ser uma pessoa 
engajada com o negócio da família e, principalmente, um profi ssional de muita 
competência.

2.2 Modelo de Gestão 

 A gestão familiar, por ser arraigada em crenças e valores, pode representar 
vantagens competitivas em relação aos concorrentes que possuem um modelo 
de gestão formal. Na maioria dos casos o poder de decisão está concentrado 
nas mãos de uma só pessoa, escolhida e nomeada pela família.
 Podemos destacar três vertentes dentro da gestão familiar, primeiro a 
empresa capitalista romântica, que na sua maioria das vezes são empresas 
literalmente mal geridas, no qual o gestor que está à frente não se preparou 
para assumir seu novo cargo e não tem experiência no mesmo. Segundo, 
empresas com confl itos internos familiares, deixando os funcionários inseguros 
e confusos perante a liderança da empresa. Terceiro, o mais relevante dos 
casos, aglomerados de pequenas e médias empresas que geram uma grande 
quantidade de empregos, sustentando economicamente vários países, não 
se atentando com os valores e costumes da geração anterior (BORNHOLDT; 
GALO, 2003).
 O empreendimento familiar, não pode ser visto apenas como fonte 
enriquecimento da família. Os princípios e valores precisam estar presente no 
administrador, aliados a busca de conhecimento continuo. A escolha do tipo de 
gestão é um fator que pode ser determinando no sucesso do negócio.
 Fritz (1993) afi rma que para alcançar o êxito em seu empreendimento, o 
gestor precisa inicialmente defi nir um modelo para sua gestão. Modelo este, que 
irá conduzir a equipe de forma a atingir os objetivos propostos, sem deixar de 
lado os valores e crenças da organização (FRITZ, 1993). Pois de acordo com 
Bernhoeft (2001) os gestores, de forma consciente ou não, deixam sua forma de 
pensar e agir representar seu estilo de gestão, impactando na forma com que irá 
conduzir as atividades para alcançar as metas propostas. Eles precisam saber 
lidar bem com: a centralização e descentralização do poder, a delegação de 
tarefas, o comprometimento e a responsabilidade ao liderar sua equipe.
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 O novo gestor escolhido necessita por sua vez, buscar uma forma de 
gestão que não interfi ra no andamento da empresa e procure alcançar novos 
resultados dentro da mesma, procurar gerir de uma forma efi caz e competente, 
passando para sua nova equipe as verdadeiras metas a serem atingidas, 
observando que as melhorias sejam acompanhadas das tradições e costumes 
da geração anterior, podendo se manter as crenças da gestão empregada.
Segundo Macedo (2002, p. 06),

Os processos de tomada de decisão são politizados e também 
infl uenciados pelos sistemas de valores por vários motivos: as 
situações são incertas e abertas a múltiplas interpretações, os 
objetivos são confl itantes, pouco claros e não podem ser atingidos 
simultaneamente, os interesses são divergentes, as preferências 
pessoais são inconsistentes e ambivalentes e as consequências das 
alternativas não são bem conhecidas.

 O novo gestor ao assumir seu deferido cargo, deve buscar uma forma 
convincente e determinante para que suas novas decisões perante sua gestão 
sejam entendidas e consolidadas por sua equipe, não interferindo negativamente 
no andamento atual da empresa, podendo ser executada de uma forma sem que 
ocorram mudanças bruscas na mesma. Deve o mesmo deixar claro do poder 
cujo sua pessoa vai obter no novo cargo consolidado. Ainda estabelecendo quais 
objetivos e metas das atividades a serem empregadas e passando com clareza 
e transparência os prazos a serem obtidos. Consolidando um novo processo de 
gestão, sem grandes surpresas indesejadas e uma pequena visão do que se 
deseja ser alcançado, evitando que surjam fatores de risco para a mortalidade 
da empresa.

2.3 Confl itos entre Empresa e Família 

 As empresas familiares, quando comparadas com as demais organizações, 
demonstram fraquezas evidentes, como o confl ito de interesses entre família e 
empresa, visto que todos os herdeiros legais estão aptos a se candidatar para 
assumir o poder na empresa, neste momento pode haver confl itos, atritos e 
brigas (FRITZ, 1993).
 O fracasso de uma empresa familiar geralmente não está ligado ao mau 
funcionamento da sua gestão, mas sim a confl itos mal esclarecidos e atritos 
entre os sócios familiares envolvidos. Abaixo a fi gura 1 demonstra as principais 
fontes de confl ito no processo de sucessão. Levantando pontos importantes de 
processo que necessitam ser discutidos com antecedência.
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FONTES COMUNS DE CONFLITO

 Sucessão

  QUEM fi cará encarregado?
  QUANDO acontecerá?
  COMO ocorrerá?

 Participação 

  QUEM pode/não pode fazer parte da empresa?
  QUANDO não podem mais entrar?
  COMO você determina autoridade?
  QUE preparação é necessária?
  E se não funcionar?

 Remuneração

  QUEM pode possuir ações?
  COMO você avalia e paga membros da família?

 Responsabilidade

E se houver divórcio?
QUE responsabilidade você tem em relação à comunidade?
QUE responsabilidade você tem em relação a empregados 
mais antigos?
QUE responsabilidade você tem em relação a outros 
membros da família?

Fonte: COHN, 1991. 
Figura 1 – Fontes Comuns de Confl ito

 Na busca por tentar amenizar as difi culdades encontradas no processo 
sucessório, algumas medidas podem ser tomadas. O herdeiro precisa trabalhar 
na empresa, por muito tempo antes de assumir e de forma a conhecer todas as 
atividades desenvolvidas na empresa. Ou, também, o herdeiro pode trabalhar 
por um tempo fora do empreendimento da família, na busca de demonstrar se 
tem ou não as habilidades e qualidades necessárias para merecer seu espaço 
profi ssional (COHN, 1991).
 A disputa por poder entre os possíveis herdeiros da família pode acabar 
gerando o desequilíbrio fi nanceiro da empresa, pois pode haver falta de capital, 
má condução das decisões fi nanceira e até mesmo nepotismo. A defi nição de 
um sucessor e seu preparo, assim como e quando acontecerá a sucessão, como 
deve ser feita a remuneração e qual a responsabilidade e o poder dos membros 
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da família, são providências que podem ser tomadas em reuniões familiares 
(semelhantes as reuniões de Conselho) para que as decisões sejam acordadas 
entre pais, fi lhos e cônjuges.

2.4 O Processo Sucessório

 A sucessão, no contexto de gestão familiar, representa a continuação do 
nome da família e da estruturação do patrimônio, trata-se da história de vida e 
transmissão de valores e crenças ao longo das gerações. Estima-se que essa 
forma de organização seja o primeiro empreendimento privado no Brasil, e a 
empresa familiar seja responsável pelo crescimento do país como agroexportador, 
levando em questão que o processo de sucessão foi o fator determinante para o 
sucesso dessa atividade dentro da empresa familiar e na economia brasileira.
 Em uma empresa familiar, podemos destacar que no mínimo a gestão 
deve-se ter passado por duas gerações, tendo como um ideal a conservar uma 
empresa certa e o sucesso do fundador da mesma, numa visão que compense 
a levar essa empresa à diante.
 De acordo com Bernhoeft (1989, p. 23) 

O processo sucessório na empresa familiar é assunto relevante e ao 
mesmo tempo delicado. Não pode ser tratado apenas sob os aspectos 
puramente lógicos da administração, pois envolve pontos afetivos e 
emocionais, relacionados com a própria estrutura familiar. Existem 
seis pontos focais fundamentais que devem ser encarados para que 
esse processo não comprometa a sobrevivência da empresa. São 
eles: o sucedido, o sucessor, a organização, a família, o mercado e a 
comunidade.

 Esse processo se inicia com a substituição do fundador do empreendimento, 
onde um novo gestor dará continuidade na liderança da empresa com enfoques 
e estilo diferente. É possível afi rmar, que cabe ao sucedido preparar as regras e 
planejar a gestão, antes que esta se faça obrigatória por lei, o que pode afetar a 
família e todos os envolvidos à organização. 
 Assim como em qualquer processo sucessório, vamos encontrar no 
processo de sucessão familiar, os pontos positivos e também vamos ter vários 
pontos negativos, devido envolver laços afetivos e emocionais, que buscam 
interesses particulares para a manutenção do patrimônio da família, geralmente 
encadeados por confl itos entre os parentes envolvidos na sociedade da empresa. 
No processo sucessório a fundamental razão para a fragilidade do sucesso dos 
negócios é a família (BERNHOEFT, 1989).
 Cabe ao gestor saber o momento certo para começar a preparação 
do seu sucessor, que irá dar prosseguimento ao empreendimento. Passando 
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todos os seus conhecimentos e lhe mostrando a realidade em que se encontra 
a empresa no atual momento, assim como as expectativas para o futuro da 
mesma. Além de preparar, é muito importante motivar o futuro encarregado a 
levar o empreendimento à diante, visando não apenas seguir os costumes e 
tradições da família, mas também o crescimento profi ssional do próprio.
 A sucessão necessita de planejamento, pois não deve ser um acontecimento 
inesperado. Este processo pode levar muitos anos e pode facilitar a transferência 
de poder e na nova administração. É importante estudar o modelo de gestão 
utilizado visando a continuidade da organização (COHN, 1991). 
 Qualquer forma de organização que seja antecipadamente planejada, onde 
seus futuros gestores sejam anteriormente preparados, treinados e qualifi cados 
para admitir o cargo, levará ao possível sucesso do empreendimento, não fi cando 
diferente na empresa familiar. Para o sucesso desta gestão para o sucessor, 
além de preparado antecipadamente, é necessário que sua eleição tenha sido 
de forma justa e, principalmente, sem criar discórdias e tumultos. Vale ressaltar 
que todos os sócios envolvidos estejam cientes se possível anteriormente da 
nova sucessão, assim como o novo gestor seja avisado antecipadamente da 
data prevista para ele assumir o cargo, evitando que essa transição precise 
ocorrer de forma rápida e súbita. 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

 A metodologia utilizada para o desenvolvimento deste estudo é a pesquisa 
bibliográfi ca, que procura, através de referencial teórico publicado em artigos, 
livros, dissertações e teses, explicar um determinado problema buscando analisar 
a contribuição cultural e científi ca sobre o assunto (MARCONI; LAKATOS, 2005). 
Após a fundamentação teórica foi realizado um estudo de caso, que para 
Gonsalves (2003, p. 67) “ao realizar um exame minucioso de uma experiência, 
objetiva colaborar na tomada de decisões sobre o problema estudado, indicando 
as possibilidades para sua modifi cação”.
 Os dados para a pesquisa foram coletados através de entrevista realizada 
com os proprietários da Empresa Rio Verde, a família Amorim, em 12 de julho 
de 2014. Instituição escolhida por ser de propriedade de familiares de uma das 
autoras.

3.1 Caracterização da Empresa

 A Empresa Rio Verde teve o início de suas atividades em outubro do ano 
de 2010, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará. Tem como atividade principal 
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a fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico, além do comercio varejista 
de artigos de vestuário, acessórios, cama, mesa e banho.
 Trata-se uma organização que conta uma gestão familiar, administrada 
por Neurami Gomes de Amorim e Francisca Gomes Vieira, o casal fundador 
da empresa. Junto a eles, o fi lho Nakston Nayron Castro de Amorim, atua nas 
vendas e supervisão de entrega das mercadorias comercializadas. A Empresa 
conta ainda com 15 funcionários.
 A Rio Verde conta com uma estrutura física de 672m², ocupados em 80% 
com as mercadorias comercializadas. Há ainda, o escritório e um refeitório onde 
todos fazem suas refeições juntos, sendo: café da manhã, almoço e lanche da 
tarde, proporcionando momentos de confraternização e descontração diária.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

 A Empresa Rio Verde, objeto deste estudo, realiza de uma forma bastante 
natural a preparação do sucessor que irá gerir o negócio da família. O Sr. 
Neurami, o atual gestor da empresa, mesmo sendo defi ciente visual desde a 
infância, sempre acompanhou os negócios do pequeno comércio de propriedade 
de seus pais. Deu início a sua carreira como autônomo na cidade de Rio Verde-
GO, vendendo mercadorias à domicilio, após 09 anos de trabalho abriu sua 
loja e começou a trabalhar junto à sua esposa, e há 07 anos transferiu seu 
empreendimento para Fortaleza-CE, onde conta com uma grande estrutura 
e passou a ter vários funcionários. O aprendizado na empresa de sua família 
contribuiu para torná-lo um empresário de sucesso, que possui mais de 29 anos 
de experiência em gestão e multiplica a cada ano o patrimônio da família.
 A Srª. Francisca faz parte da gestão da instituição, sendo responsável pelo 
departamento fi nanceiro e a administração de recursos humanos. Há mais de 20 
anos trabalha com afi nco junto ao seu esposo em busca do bom desempenho 
dos negócios de sua família. Está sempre em busca de atualização, realizando 
cursos que a auxiliem nas tomadas de decisão.
 Os gestores já preparam um sucessor, o fi lho Nakston, que assim como o 
pai cresceu convivendo com os negócios da família. Esta escolha não foi imposta 
por nenhuma das partes, surgiu de forma natural. O jovem cursou a graduação 
em Administração de Empresas e procura aliar seus conhecimentos teóricos à 
vivência no ambiente empresarial.
 A família tem plena consciência de que é necessário que um sucessor 
seja preparado para dar continuidade aos negócios. A escolha não gerou 
confl itos, pois trata-se do único fi lho do casal. Eles acreditam que o momento de 
transição de poder não se dá apenas por fatos trágicos, mas há a possibilidade 
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de que um dos gestores venha a demonstrar interesse por desenvolver novos 
projetos, inclusive para realização pessoal, e para que isto ocorra a empresa 
precisa continuar funcionando bem e ter um sucessor preparado para assumir a 
qualquer momento que necessário. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 As empresas familiares têm demonstrado grande importância na 
economia, não só brasileira, mas também mundial, sendo uma grande fonte de 
geração de emprego. Diante sua importância no mercado, surge a necessidade 
de se identifi car o modelo de gestão e preparar um sucessor para conduzir os 
negócios.
 Esta pesquisa estudou a Empresa Rio Verde, identifi cando as características 
de gestão e a preocupação em preparar o sucessor da organização. Os resultados 
obtidos através da entrevista mostram que há uma preocupação em orientar o 
sucessor, como sugere a literatura, permanecendo os valores e princípios da 
atual gestão.
 A organização estudada passou por períodos de crescimento e evolução, 
com as conquistas do atual gestor, que não deixou que sua defi ciência visual se 
torna-se obstáculo para a expansão do comércio, que há 07 anos passou por 
uma grande mudança na localização e amplitude de negócios realizados.  
 Não houve difi culdade para defi nição do sucessor, visto que trata-se do 
único fi lho do casal, que sempre trabalhou na empresa da família e tem focado 
seus estudos na área de gestão. Alguns confl itos familiares surgiram durante o 
processo de preparação do sucessor, mas segundo a família trazem crescimento 
e amadurecimento para a relação familiar e no desempenho dos negócios.
 Os resultados obtidos com este estudo não fugiram à explicação tradicional 
sobre o preparo de sucessores. No entanto, para aprimorar a abrangência da 
extensão que abrange o tema sucessão na empresa familiar, outros estudos 
precisam ser elaborados com a fi nalidade de mostrar que o planejamento da 
mudança de gestores pode evitar desgastes emocionais entre a família e riscos 
para as empresas.

REFERÊNCIAS 

BERNHOEFT, Renato. Empresa Familiar: sucessão profi ssionalizada ou 
sobrevivência comprometida. 2. ed. São Paulo: Nobel, 1989.



Revista Científi ca do Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues. Rio Verde, FAR/ISEAR, Ano 5, nº 5, jan. 2017.ISSN: 2317-7284

49

______. Como criar, manter e sair de uma sociedade familiar: sem brigar. 2. 
ed. São Paulo: SENAC, 2001.

BORNHOLDT, Werner. Governança na empresa familiar: implementação e 
prática. Porto Alegre: Bookman, 2005. 

______; GALLO, Miguel. Governança na empresa familiar: poder, gestão e 
sucessão. Rio de Janeiro: Campus, 2003.

COHN, Mike. Passando a tocha: como conduzir e resolver os problemas de 
sucessão familiar. São Paulo: Makron Books, 1991.

DONATTI, Lívia. Empresa familiar: a empresa familiar em um âmbito global. 
Caderno de Pesquisas em Administração. São Paulo, janeiro a março de 
1999, p. 56-63.

GONSALVES, Elisa Pereira. Iniciação à pesquisa científi ca. 3. ed. São Paulo: 
Alínea, 2003.

FRITZ, Roger. Empresa familiar: a sustentação da visão, dos objetivos e da 
atuação empreendedora. São Paulo: Makron Books, 1993.

MACEDO, José Ferreira de. Sucessão na empresa familiar: teoria e prática. 
São Paulo: Nobel, 2009.

MACÊDO, Kátia Barbosa. Cultura, Poder e Decisão na Organização Familiar 
Brasileira. RAE Eletrônica (FGV-EAESP). São Paulo, janeiro a junho de 2002, 
p. 1-12.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de 
metodologia científi ca. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2005.

RICCA, Domingos. Sucessão na empresa familiar: confl itos e soluções. São 
Paulo: Cla Editora, 2007.


