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EMPRESAS FAMILIARES 

 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho apresenta as características, os conflitos e as dificuldades presentes 

em gestão familiar de empresas, envolvendo a liderança como um fator decisivo para o 

seu sucesso. Com a ausência dessa liderança, as tomadas de decisões são muitas das 

vezes, prejudicadas devido às reações que surgem dos conflitos de interesses entre os 

familiares e a forma como os mesmos tratam de sua gestão. Nosso objetivo principal é 

identificar a influência do vinculo familiar na gestão de recursos da empresa e em 

processos de modernização e de sucessão familiar e apresentar um estudo de caso sobre 

o Grupo Pão de Açúcar. Para tanto, propõe-se uma ampla pesquisa bibliográfica (livros, 

artigos, internet), com vistas a evidenciar as análises mercadológicas e dessa forma, 

contribuir com elementos de sucesso e fracasso para a administração de empresas de 

origem familiar. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Uma empresa familiar surge do empreendedorismo de uma pessoa, 

por uma necessidade de sobrevivência ou percepção de oportunidade. As empresas 

familiares tem se mostrado cada vez mais importantes para o desenvolvimento da 

economia globalizada, por serem empresas com possibilidade de perpetuação através 

das gerações. 

As estruturas das empresas de hoje, inseridas num cenário de 

competitividade e concorrência, exigem transparência de tudo o que é feito e decidido. 

Nesse contexto, para manter uma empresa familiar com uma visão de perpetuidade, é 

preciso que se estruturem, com clareza, e se expressem formalmente quais são os 

processos decisórios importantes da empresa, contemplando as relações da família e 

uma liderança da mesma. E, para tanto, são importantes competências como capacidade 

decisória em conjunto, planejamento estratégico das ações e mudanças na propriedade. 

Contudo, também a identificação e preservação dos valores, a transferência de 



lideranças e poder de uma geração para a outra são vitais para a continuidade da 

empresa familiar, não somente pelos aspectos patrimoniais, mas também contam muito 

as relações familiares, os aspectos emocionais e, potencialmente, os conflitos de 

liderança e poder. 

De um modo geral, conforme literaturas, o empresário brasileiro não 

planeja a transferência do “poder”, supondo ser eterna a sua permanência na empresa. É 

a falta de planejamento sucessório que origina as principais causas de duelos familiares. 

A sucessão não é um problema que pode ser resolvido da noite para o dia. É um 

processo lento, que requer um preparo antecipado das pessoas da nova geração que 

possam a vir gerir a empresa. Quando bem sucedida, sua competência constitui o vetor 

chave para o crescimento da riqueza (e do patrimônio) da empresa. 

A cada dia aumenta a preocupação pela gestão da empresa familiar, 

pois sua gestão está ligada ao modo como a empresa pretende ser percebida pelos 

funcionários e pelo mercado. Nesse sentido, o presente estudo analisará a gestão de 

empresas familiares, descrevendo a importância de sua gestão, as características e as 

dificuldades em suas gerações; pontos estes fundamentais para a existência e 

continuidade do negócio familiar. Portanto, as características gerenciais das empresas 

familiares, os aspectos de autoridade, de poder e tomada de decisão que permeiam a 

gestão familiar são de extrema importância. 

2. METODOLOGIA  

 

O desenvolvimento deste trabalho será baseado em pesquisas 

bibliográficas para a obtenção de dados e informações, subsidiado pelos recursos da 

internet a respeito do tema “Empresas Familiares” e sua administração. Desta forma, faz 

necessário investigar e analisar a influência do vínculo familiar na gestão e 

mercadológica; vale dizer, o diagnóstico dos pontos fortes e fracos em sua gestão tendo 

em vista sua importância em lucratividade, adaptabilidade, capacidade de prover a 

sociedade e responsabilidade com a mesma.  

3. A GESTÃO FAMILIAR E O PROCESSO DE LIDERANÇA 
 



Gestão ou administração é um processo de se conseguir obter 

resultados da organização (produtora de bens e/ou serviços) com esforço dos outros. 

Tem com funções essenciais, o planejamento, a organização, a direção e o controle. Seu 

objetivo é de crescimento, estabelecido pela empresa através do esforço humano 

organizado, pelo grupo, com um objetivo especifico. Uma boa Gestão Empresarial 

contribui para o desenvolvimento de uma economia sustentável fortalecendo o 

desempenho das empresas e aumentado o seu acesso ao capital exterior. 

De acordo com Ricca (2001) o processo de gestão das empresas pode 

variar, mas não pode ocorrer de forma aleatória. As etapas de planejamento, de 

execução e de controle conduzem o processo de gestão da empresa, servindo de direção 

para os administradores. 

Esse processo de gestão empresarial deve estar de acordo com a 

realidade da organização, que deverá dar suporte as tomadas de decisões. É através 

desse processo que os executivos conduzem todos os recursos disponíveis (humanos, 

tecnológicos, materiais e financeiros) ao resultado desejado (MARTENDAL, 2004). 

Enquanto processo, a gestão deve assegurar que a dinâmica das 

decisões tomadas na empresa conduza-a efetivamente ao cumprimento de sua missão, 

garantindo-lhe adaptabilidade e o equilíbrio necessário para sua continuidade 

(PEREIRA, 1999). 

3.1 Empresa Familiar 

 

No que diz respeito às empresas familiares, Tavares et. al. (2009) 

esclarecem que as empresas familiares são típicas organizações que carregam, desde a 

sua concepção, características próprias que as distingue dos demais tipos existentes. 

Os conceitos relativos à empresa familiar são baseados em 

propriedade, gestão e continuidade, todos partindo do comportamento da família em 

relação à mesma. Nos últimos anos, evidenciou-se o interesse sobre o estudo das 

características e dos problemas particulares das empresas familiares.  As empresas 

familiares têm grande importância no âmbito das organizações, elas detêm grande parte 

das empresas mundiais, conforme Gordon e Nicholson (2008, p.12) “Este tipo de 



empresa constitui a espinha dorsal da economia de quase todos os países do planeta e a 

riqueza das nações depende dela.”. 

No caso de empresas familiares, como em qualquer outro tipo de 

empresa é necessário que haja regras na gestão, e é nesse momento que o líder torna-se 

importante. Deve haver certa cautela para não misturar questões familiares com as da 

empresa, caso isso não ocorra, a gestão e a visão estratégica irão diminuir. De acordo 

com Casillas; Díaz; Vázquez (2007, p.33) “A empresa e a família devem permanecer 

tão separadas quanto possível, embora sempre considerando o nível de sua 

interligação”. 

Conforme Oliveira (1999), “[...] a empresa familiar caracteriza-se pela 

sucessão do poder decisório de maneira hereditária a partir de uma ou mais famílias”. 

Para Moreira Júnior (1999), 

[...] uma empresa familiar pode ser conceituada como uma 

organização em que tanto a gestão administrativa quanto a 

propriedade são controladas, na sua maior parte, por uma ou mais 

famílias, e dois ou mais membros da família participam da força de 

trabalho, principalmente os integrantes da diretoria. 

De acordo com Lenhard (2009), como toda empresa, conflitos podem 

surgir, e nesse caso cabe ao gestor ter “jogo de cintura” para lidar com os mais variados 

tipos de interesses, de pressões e de cobranças, pois aspectos familiares não podem 

interferir no bom andamento da gestão da empresa. Os conflitos podem surgir de 

questões éticas ou não, fato é que os conflitos têm sua origem no comportamento das 

pessoas envolvidas na administração da empresa. 

As recompensas de possuir o próprio negócio são incrivelmente 

atraentes. Muitos fazem fortuna. Há também a satisfação emocional de criar sua própria 

firma e controlar sua própria vida [...]. Para muitos empreendedores, desenvolver sua 

própria empresa significa dar fim às frustrações de trabalhar em grandes organizações 

— rigidez burocrática, política e rotina enfadonha (RESNIK, 1990, p. 2). 

Conforme Ricca (2001), a empresa familiar tem suas vantagens e 

algumas desvantagens, por ocasião da má administração exercida em sua gestão, e se os 

desafios encontrados não forem adequadamente enfrentados podem vir a destruir a 

organização. Tem como preocupação principal a sua sobrevivência. A maioria delas 



enfrenta problemas existenciais ou estratégicos, isto é, dificuldades relacionadas à 

inadequação, tanto na utilização, quanto na escolha dos recursos disponíveis para o 

alcance das vantagens de mercado. 

Por outro lado, as empresas familiares têm sido reconhecidas como 

um modelo de empresa importante para o desenvolvimento do país, com grande 

representatividade em relação ao número de empresas existentes, especialmente as de 

micro, de pequeno e de médio porte, com inúmeros casos de sucessos e também de 

fracassos (LENHARD, 2009). 

 

3.2 Teorias sobre Liderança 

 

Para Chiavenato (2000), nas últimas décadas, a liderança tem sido um 

dos temas mais pesquisados pelos estudiosos. As teorias sobre liderança podem ser 

classificadas em três grupos: Teorias de Traços de Personalidade; Teorias sobre Estilos 

de Liderança e Teorias Situacionais de Liderança. Conforme Maximiano (1995), os 

traços de personalidade de um líder enfatizam principalmente as suas atitudes. Existe 

uma vocação para ocupar e exercitar posições e atividades de poder, ou seja, o desejo 

pelo poder. A pessoa com vocação para liderar desenvolverá atitudes e ações específicas 

procurando alcançar posições em que ela possa de certa forma, influenciar o 

comportamento alheio. A pessoa com esta motivação, dificilmente terá uma vocação 

diferente e estão na categoria daqueles que não nasceram para serem comandados. 

De acordo com Stoner e Freeman (1999) argumenta-se que 

A maioria dos administradores, por exemplo, tende ao estilo de 

liderança preferido pela hierarquia da organização. Se a administração 

é do tipo que enfatiza as habilidades de relações humanas, o 

administrador vai se inclinar por um estilo centrado no empregado; se 

preferir um estilo decisivo, mais centralizador, o administrador 

tenderá a ser mais orientado para a tarefa do que para o empregado. 

 

3.3 Relação da liderança em empresas familiares 

 

Nas empresas familiares é muito comum ocorrer o equívoco de 

confundir-se liderança e administração, que são dois conceitos distintos, conforme 



Maxweel (2003, p.85) “[…] liderança tem a ver com influenciar pessoas para que sigam 

o líder, enquanto administração concentra-se em manter sistemas e processos.” Sendo 

assim, é possível que nessas empresas, os membros da família que detém o poder nas 

mãos, não tenham características e nem uma postura de líder, eles apenas mantém a 

direção, não tendo a capacidade de mudá-la.  

Dentro das empresas familiares, os fundadores são em geral os pais e 

os patriarcas, e conforme Nicholson (2008, p.264) “alguns dos maiores construtores de 

impérios familiares também podem ser os maiores destruidores”. Talvez pelos 

problemas que os líderes nessas empresas enfrentem para aplicar as decisões corretas, a 

pessoa que exerce essa função, que está à frente dos negócios tem que fazer a diferença, 

mesmo havendo o laço familiar, ele deve desenvolver uma personalidade forte para 

influenciar e motivar sua equipe. 

Pode-se ocorrer muitos conflitos no que diz respeito à guerra de 

interessantes pelos membros da família e deve-se atentar ao modo que está sendo 

direcionada a gestão dentro delas. 

Existem boas e más maneiras de organizar uma empresa familiar e 

tomar decisões. “Elas podem ser agrupadas sob o título de 

“governança”, mas mais do que isso - elas tratam de padrões de 

comunicação e interação e orientam a tomada de decisões e os 

sistemas e processos aos quais as pessoas se submetem” (GORDON; 

NICHOLSON, 2008, p.14). 

Nas empresas familiares o líder encontra um desafio ainda maior, que 

é o de driblar conflitos devido aos laços estreitos que existe entre a família, a 

organização e a gestão. Estudiosos dividem-se em opiniões sobre essas organizações. 

Nas empresas familiares sempre existe o risco de consequências 

negativas de a esfera pessoal interferirem nas esferas pública e profissional, pois, 

algumas vezes podem ser tomadas decisões baseadas em interesses pessoais, 

esquecendo-se de visualizar o melhor para a organização.  Sendo assim, os líderes têm 

uma missão ainda mais complicada, pois tomar decisões como reduzir custos, demitir 

pessoas ou até fechar a empresa, trará um retorno negativo, não só para os 

colaboradores, mas para toda a família. 

As pessoas fazem esforços extraordinários e irracionais para defender 

aquilo que acreditam ser certo. E se esforçam mais ainda quando o 

assunto está ligado a relacionamentos: ligações pessoais, inveja, 



desejo e autoestima. [...] Este é um fator importante de vulnerabilidade 

para estas empresas: a probabilidade de qualquer conflito se misturar 

com questões pessoais. (GORDON; NICHOLSON, 2008, p.23). 

É fundamental que o líder saiba qual é o melhor caminho a seguir, que 

não só mande as pessoas fazerem, mas que faça também, ele deve ser o exemplo. Além 

de contagiar sua equipe, como diz Welch (2005, p.63) “[...] exibir uma atitude 

energizante e corajosa quanto à capacidade de superar desafios de sua equipe.” Pois, 

suas ações e tomadas de decisões estarão diretamente entrelaçadas com o sucesso ou 

não da empresa. 
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