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1. RESUMO: O estudo investigou o processo sucessório e a cultura organizacional na empresa 

JKS, uma empresa familiar estabelecida há 60 anos no mercado, na segmentação de Bike e 
agronegócio. Atualmente é dirigida pelos dois filhos do fundador, falecido no dia 14 de fevereiro de 
2017. Neste trabalho encontram-se o preparo para sucessão, o risco de uma organização morrer 
após a morte do fundador.  Procurou-se compreender a relação dos sucessores, onde a falta do 
fundador pode gerar mudanças nas relações de trabalho dos sócios. Utilizou-se como instrumento a 
pesquisa qualitativa, sendo entrevistados os sucessores da JKS, o Sr. P. C. A. e a Sra. P. H., 
respondendo a um questionário destinado a avaliar suas percepções sobre o fundador, sobre o 
relacionamento entre os familiares dentro da empresa e sua cultura organizacional. Observou-se que 
a história de uma organização carrega muito da história do seu fundador. Constatou-se, também, que 
o sentido da morte do fundador não é em todos os casos iguais, como de conflitos familiares. Os 
resultados indicaram que sucessores que compartilham uma visão holística, a morte do fundador não 
será um caos, que se os devidos sucessores vierem a observar que o mercado já não era tão bom 
quanto ao início da respectiva empresa, envolvendo uma série de mudanças como de trabalhar em 
outro segmento, onde a empresa continuou com a mesma cultura, sem acarretar em problemas 
familiares e sem obterem rompimento com os valores e princípios preconizados pelo fundador. 
Concluiu-se que o comportamento, a capacitação, o bom treinamento e a experiência profissional do 
sucessor são fatores que podem afetar a cultura organizacional de uma empresa familiar. 

 

Palavras-chave: Cultura organizacional. Processo Sucessório. Empresa familiar.  
 

2. INTRODUÇÃO 

            Cada empresa tem uma história diferente e o motivo pelo qual ela foi fundada. 

Para não perder a essência da cultura organizacional a empresa mantém alguns 

costumes. 

             Com o passar do tempo e a evolução tecnológica, outras mudanças ocorrem, 

a saber: a morte do fundador; evolução da organização junto com a sociedade e, até 

mesmo, no segmento da empresa.  

           Segundo Souza (2014, p.20): 

 

Podemos compreender a cultura como a argamassa da coesão social. 
Assim,  imagine vários tijolos separados, representativos das pessoas, dos 
departamentos e dos setores. A cultura é a argamassa que irá manter estes 
tijolos unidos em prol de objetivos comuns. Essa metáfora é uma forma 
didática de compreender o conceito de cultura. Contudo, é importante 
conhecer outras definições correlacionadas. 
 

           Diante disso, observa-se que em uma empresa familiar a morte do fundador 

pode provocar mudanças na cultura organizacional. Vale ressaltar que mudanças 

ocorrem com o fundador presente também, mas a falta de preparação do sucessor 

pode levar a empresa mudanças que nem sempre são positivas.  

          Uma sucessão em uma empresa familiar não é tão simples, pois quando se 

trata de mudanças de costumes e regras dentro da organização, a maioria das 

pessoas podem não enxergar como uma melhoria e isto torna-se um desafio para o 

gestor. 
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          Para Connors e Smith (2011, p. 165): 

 

[...] Mudar é difícil, porém sustentar a mudança representa um desafio ainda 
maior. Um dos autores jamais se esquecerá da época em que 5 de seus 
filhos, todos com menos de 8 anos, costumavam deixar suas bicicletas 
jogadas na entrada da garagem, atrapalhando a passagem na porta da 
frente da casa. Todas as manhãs, ao sair de casa, o autor desafiava a 
morte caminhando cuidadosamente pela pilha de bicicletas até chegar ao 
seu carro e dirigir para o escritório. A primeira tentativa de fazer as crianças 
mudarem veio na forma de um pedido de pai: As bicicletas precisavam ser 
estacionadas de forma ordenada porque é assim que se faz. Como você 
pode imaginar, o pedido do pai não alterou o comportamento das crianças e 
deu margem a uma infinidade de desculpas [...]  

 

            Fundamentando-se em tais questões dos problemas e as hipóteses surge à 

problemática para esse estudo, tendo em vista a importância de preparar um 

sucessor para o comando estratégico, a empresa tem cultura organizacional voltada 

para o processo de sucessão?    

            O fundador está sujeito à morte a qualquer momento de sua vida, o que não 

significa necessariamente a morte da organização, se este fundador tiver isso em 

mente, isto o levará para que prepare seus sucessores.  

 

3. OBJETIVOS 

           O objetivo geral é verificar como a empresa prepara um sucessor para o 

comando estratégico, considerando sua cultura organizacional. É a empresa 

visualizar seu futuro, preparando excelentes sucessores para que a respectiva 

empresa não morra com o fundador, mas seja levada a diante em suas gerações, 

mantendo e melhorando sua cultura organizacional.  

           O objetivo específico é conhecer elementos que identifique a cultura 

organizacional, identificar como o sucessor é preparado, verificando como se dará o 

rito de passagem entre quem está no comando e o sucessor. 

 

4.  METODOLOGIA 

            Este capítulo tem por objetivo apresentar a metodologia da pesquisa 

realizada.      

            Para o desenvolvimento do trabalho foi realizada a pesquisa bibliográfica 

para compreensão dos assuntos abordados.  

Para o autor Severino (2007, p. 122): 
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A pesquisa bibliográfica é aquela que se realiza a partir do registro 
disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em documentos impressos, 
como livros, artigos, tese, etc. Utiliza-se de dados ou de categorias teóricas 
já trabalhados por outros pesquisadores e devidamente registrados. Os 
textos tornam-se fontes dos temas a serem pesquisados. O pesquisador 
trabalha a partir das contribuições dos autores dos estudos analíticos 
constantes dos textos. 
 

           Foi realizado um estudo de caso na empresa JKS Indústria LTDA. para 

conhecer a cultura organizacional e como foi estabelecido o processo sucessório na 

organização e, desta forma, fornecendo elementos para análise dos resultados.  

           Conforme Chizotti (1991, P. 102-103) apud BARROS e LEHFELD (2007, 

p.112). 

O estudo de caso é caracterizado como uma modalidade de estudo nas 
ciências sociais, que se volta à coleta e ao registro de informações sobre 
um ou vários casos particularizados, elaborando relatórios críticos 
organizados e avaliados, dando margens a decisões e intervenções sobre o 
objeto escolhido para a investigação.  

           A pesquisa qualitativa é um levantamento de dados sobre as motivações a 

fim de compreender e interpretar determinados comportamentos, a opinião e as 

expectativas dos indivíduos de uma população. É exploratória, portanto não tem o 

intuito de obter números como resultados, mas insights, muitas vezes 

imprevisíveis  que possam nos indicar o caminho para tomada de decisão correta 

sobre questões e problemas levantados. (BARROS, LEHFELD, 2007).  

            Como instrumento de pesquisa foi elaborado um questionário com dois 

blocos.  

            O bloco A: Direcionado a coletar dados do fundador da empresa, composto 

por 20 questões com o objetivo de obter informações gerais sobre a empresa 

(estudo de caso). 

          O bloco B: Direcionado aos sucessores, presidentes atuais da empresa, 

composta por 21 questões com o objetivo de focar na preparação do sucessor 

obtendo informações sobre a visão deles da empresa e de seus papéis como 

profissionais enquanto sucessores. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

           Este capítulo tem por objetivo apresentar a fundamentação teórica 

pesquisada. 

http://www.institutophd.com.br/site/produtos-pesquisa-estatistica/tipos-de-pesquisas-estatisticas/pesquisa-qualitativa/
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5.1 A EMPRESA FAMILIAR 

           Uma empresa familiar é visto como uma organização construída por membros 

de uma família, sendo a mesma pequena ou grande porte. Para Werner (2004), as 

empresas familiares não são caracterizadas pela sua estrutura, ou seja, pelo seu 

tamanho. Há empresas de grande porte e muito delas são pequenas. Exemplifica 

que um pequeno supermercado pode ser considerado familiar, da mesma forma que 

um grande grupo empresarial com muitas filiais segmentando em diversos ramos.   

           No Brasil o número de empresas familiares é bastante alto, girando em torno 

de 90% do total de empresas. Grandes empresas de sucesso são de origem familiar, 

porém apenas 30% conseguem obter sucesso na segunda geração de liderança na 

empresa e apenas 15% chegam à terceira geração. (IBEFSP, 2011) 

           Conforme Bueno et al. (2007), verifica-se que não há dúvidas de que as 

empresas familiares correspondem a uma grande parte da economia, não apenas 

em nosso país e sim no mundo. Na Espanha e no Brasil e até em outros países, 

todas com pontos fundamentais na economia. A maioria das empresas privadas são 

familiares e o peso delas na economia é esmagador. Na Espanha, existem cerca de 

um milhão e meio de empresas familiares, as quais empregam mais de oito milhões 

de trabalhadores, o que representam mais de 80% de emprego privado. Elas 

representam também 65% do total das empresas existentes no país, sendo 

responsáveis por aproximadamente 65% do PIB nacional e por 60% das 

importações.  

           Isso mostra o quanto as empresas familiares são importantes para economia, 

por isso precisam crescer em seus negócios, pois empregam pessoas, oferecem 

melhorias na nossa economia.  Com base nos dados estatísticos um fundador de 

uma empresa familiar ao abrir seu negócio deve ter a consciência que pode ser um 

processo demorado e que exigirá paciência, devendo obter seu foco no mercado de 

trabalho, para que realmente seu negócio venha evoluir, atingindo seus objetivos 

que são seus resultados lucrativos e crescimento em seu país ao gerar mais 

empregos. 

     

5.1.1 A CULTURA ORGANIZACIONAL  

            A cultura organizacional conforme Schein (2009, p.9) apud SOUZA (2014, 

p.20). 
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A cultura organizacional é o conjunto de pressupostos básicos que um 
grupo inventou, descobriu ou desenvolveu para poder lidar com os 
problemas de adaptação externa ou integração interna, os quais funcionam 
bem o suficiente para considerados válidos e ensinados a novos membros 
com a forma correta de perceber, pensar e sentir. 

 

           Segundo Robbins (2005), é uma sequência com as atividades feitas 

repetidamente que com isso expressamos e reforçamos os valores que 

fundamentam a empresa, ou seja, todas as regras impostas pelo fundador da 

empresa.  

           A empresa possui três níveis de apresentação, artefatos o que vemos, o que 

escutamos ou que sentimos, quando se depara com uma organização cuja cultura 

não é conhecida.  

           Para Robbins (2005), uma pessoa escuta e sente coisas que é diferente do 

que havia conhecido sobre a organização essa parte está relacionado a estrutura e 

processos da organização, coisas percebida facilmente por pessoas que não 

trabalham na organização, ou seja, uma pessoa ao entrar na empresa, já consegue 

de imediato ou não perceber as características.  

            Conforme Souza (2014) as características no momento são desconhecidas 

pela pessoa, o segundo elemento são os valores compartilhados, é tudo que é 

importante da organização, desde regras ou costumes dos funcionários etc. que 

criam razões para os membros agirem é uma determinada forma diferente do 

elemento anterior. 

            Isso não é uma coisa que a pessoa vai perceber quando entrar em uma 

organização, são partes não percebíveis por quem não trabalham na empresa, os 

funcionários da empresa compartilham e agem de uma forma buscando objetivo 

determinado de uma organização, ou seja, justificativas para que os membros agem 

dessa forma anulando qualquer outra. 

           Para Bowditch (1997) os membros da empresa a partir disso começam a ter 

previsões sobre o ambiente de trabalho, começam a obterem percepções, 

visualizando do que aquela organização determina o que é ou não correto,  ninguém 

fala para os funcionários o que é certo ou errado, mas é através destas percepções 

que começam a serem notados ambiente da empresa, fazendo que os mesmos 

ajam conforme as suas percepções.  

            Mediante o autor as histórias por sua vez, estão geralmente associadas a 
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eventos ocorridos durante o inicio da organização, sendo importantes ferramentas 

de vinculação do presente ao passado, que destacam a legitimação das práticas 

adotadas no ambiente. 

 

5.2 A JKS E SEU PROCESSO SUCESSÓRIO. 

      O fundador da JKS não teve preparação alguma para criar sua empresa, foi 

daí o real motivo pelo qual o fundador tenha implantado uma cultura organizacional 

para sua empresa voltada para o processo sucessório.  

      Em 1956 o fundador era representante comercial de material de construção 

no norte do Paraná que por intermédio de um amigo conheceu o segmento de peças 

para bicicletas em uma viagem a trabalho na cidade de Londrina.  

      Desde então, começou a comprar peças no estado de São Paulo e revender 

no norte do Paraná, logo em seguida montou uma pequena industrial, produzindo o 

primeiro item de bicicleta, onde seu negócio cresceu implantando sua empresa. 

     Com o tempo, a JKS apenas admitiu um funcionário para ocupar espaço na 

diretoria em 1988, um diretor comercial, pois acreditavam que nesta área foi preciso. 

para o fundador era Independente ser da família ou não, na opinião dele as 

empresas deveriam ter que fazer certos planejamentos estratégicos para os 

próximos  cinco a cinquenta anos, reconhecendo que os empresários devem ser 

profissionais gabaritados, com muita experiência e visão, pois num mundo 

globalizado atualmente devemos estar preparados, ele dizia “Uma empresa é como 

um produto, para ela se perpetuar e ficar décadas no mercado, tem que haver 

muitos planejamentos  estratégicos”. 

           O fundador já tinha em mente que passaria a administração da empresa para 

seus filhos, mas devia prepara-los, mas afirmava que se necessário fosse, com toda 

certeza passaria a administração para uma pessoa que não fosse da família 

           A preparação da sucessão se iniciou com o sonho de ver seus filhos 

administrando a empresa, ele fez com que seus sonhos se transformassem em 

ações, empregando responsabilidades desde cedo fazendo que eles tivessem 

aptidão para o mercado de trabalho. Seus filhos começaram a exercer uma função 

dentro da empresa quando o P. tinha 14 anos e a P. H. com 18 anos, os dois filhos 

iniciaram um curso superior e cada vez mais vivenciando em prática o trabalho 

dentro da empresa. Com isso o fundador apostava que seus filhos seriam os 
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sucessores, era seu sonho se tornando em realidade. 

      O processo de sucessão para o fundador foi sem conflitos, pois seus filhos já 

trabalhavam na empresa, com isto ganharam muita experiência e já haviam com o 

tempo aprendido tudo sobre o negócio, o fundador sempre teve a preocupação de 

sempre acompanhar seus filhos.  

      A continuação do crescimento através dos sucessores da JKS foi a 

preparação que o fundador implantou, investindo no conhecimento acadêmico de 

seus filhos e também no conhecimento da segmentação de sua empresa. Portanto 

isso, para que não tivesse mudanças para queda do negócio e se houvesse 

mudanças seriam para melhorias. 

            A partir de um determinado tempo, o fundador foi se afastando 

progressivamente da direção do negócio, quando menos eles esperavam, seus 

filhos já estavam administrando a empresa como um todo e isso foram com 

tranquilidade absoluta. 

            Seu afastamento foi nos meados da década de 90 e seus filhos, os supostos 

sucessores já trabalhavam na empresa. Com isso o fundador foi se afastando 

gradualmente da empresa e passando o bastão para seus filhos administrarem de 

fato. Conforme seu afastamento foi acontecendo, o fundador tomou a iniciativa de 

começar um novo trabalho voltando suas origens, indo para sua cidade natal no 

interior de São Paulo começando um novo trabalho no campo. 

           O fundador em nenhum momento gostaria de contratar alguém de fora, 

apenas se necessário fosse, acreditou que seus filhos poderiam assumir, pra ele 

sem dúvida os dois tinham o perfil.         

6. RESULTADOS 

          Este capítulo tem por objetivo apresentar os resultados da pesquisa. 

 

            Mediante a pesquisa, os sucessores informaram que o fundador, falecido no 

dia 14 de fevereiro de 2017, não teve preparação para criar a empresa. Começou 

como revendedor de peças de bicicletas e montou uma pequena indústria, que foi 

crescendo ao longo do tempo.   

            O afastamento do fundador foi gradual. Seus filhos, que já trabalhavem na 

empresa desde jovens, portanto, vivenciando o dia-a-dia dos negócios, grduados em 
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Administração, deram continuidade aos negócios, um sonho que, também, era de 

seu pai.  

            Logo após seu afastamento definitivo, os filhos assumiram a função sem 

conflitos e sem mudanças na cultura organizacional instituída pelo fundador. 

           Pelo fato de seus filhos já terem sido inseridos aos poucos na empresa, a 

sucessão foi mais simples, sem haver muitos choques ou mudanças dentro da 

organização, pois o pai com o tempo já havia ensinado tudo sobre o negócio e 

sempre do lado deles. O fundador nunca pensou em alguém externo para assumir a 

empresa, pois seus filhos já eram indicados para assumir a empresa, e de fato já 

possuíam os perfis adequados para administradores, os dois já com vasta 

experiência do negócio.  

           Felizmente não houveram conflitos, levaram a cultura da empresa deixada 

pelo fundador, ainda que aplicaram mudanças conforme as atualidades no mercado.           

           A JKS acredita que a melhor forma de resolver conflitos é o diálogo e 

tomadas de decisões assertivas, e se o diálogo não tiver bons resultados, então sim, 

é melhor terceirizar a gestão.  

           Os sucessores sentem confiantes, pois ganharam muita experiência com o 

tempo e justificam o sucesso desta sucessão pelo preparo que tiveram de seu pai, o 

fundador da empresa.  

           Todas as questões foram respondidas pelos sucessores da empresa JKS 

com muita franqueza e todas bem esclarecidas.  

  

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

           Este estudo teve como objetivo verificar como uma empresa familiar prepara 

um sucessor para o comando estratégico, considerando sua cultura organizacional. 

           Os objetivos específicos foram: conhecer elementos que identifique a cultura 

organizacional, identificar como o sucessor é preparado, como a vivência dentro da 

empresa, curso superior, os conhecimentos do segmento da empresa, verificando 

como se dará o rito de passagem entre quem está no comando e o sucessor. 

            A cultura organizacional é de fato, algo que as empresas devem se observar 

cada vez mais com certa importância dentro das organizações,              

           No processo sucessório há certas mudanças por conta de diferenças de 
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ideias, personalidades, formas de visão diferentes, mas com prearação não serão 

gerados conflitos que não haja acordo das partes. 

           Por meio da pesquisa qualitativa e utilizando o método do estudo de caso, foi 

aplicado um questionário com o objetivo de confirmar ou negar as hipóteses que 

foram levantadas neste artigo.  

 O problema de pesquisa buscou verificar a importância de preparar um 

sucessor para o comando estratégico, a empresa tem cultura organizacional voltada 

para o processo de sucessão. Desta forma, a empresa estudada possui dois 

sucessores que já administravam a empresa com a falta gradativa do pai por motivo 

de doença e a pouco tempo assumiram o cargo de presidência após a morte do 

mesmo. 

           Dentro da empresa são seis familiares e com a pesquisa, vemos que o 

fundador desde sempre teve uma boa postura mediante a seus sucessores.  

            Percebe-se que os sucessores desde que o pai ainda vivo, já se preparavam 

para a posição de assumir a liderança da empresa.  

            Nota-se que os dois irmãos sucessores mantém um bom relacionamento 

dentro da organização, separando os conflitos familiares e obtendo uma postura 

exemplar dentro da JKS, isso resultou crescimento para empresa que já está na 

terceira geração. 

           Comprovou-se que a cultura organizacional não morreu com o fundador 

confirmando que o fundador exerceu uma forte influência sobre a cultura 

organizacional, uma vez que trouxe consigo um conjunto de pressupostos, valores, 

perspectivas e artefatos, que foram repassados para seus sucessores. 

            Com a falta gradativa e enfim a morte do fundador, nessa organização não 

houve mudanças desastrosas e sim melhorias com os novos segmentos 

implantados pelos sucessores, hoje presidentes estabelecem a empresa no mercado 

há 60 anos, uma empresa familiar da qual é administrada pela terceira geração, 

quebrando paradigmas e desafiando muitas empresas familiares. 
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