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1. RESUMO 

 
Este artigo detalha as características e o conceito das empresas familiares e como elas se 
diferenciam das demais. Mostra que administradores desse tipo de empresas estão se 
aperfeiçoando, se profissionalizando e buscando novos conhecimentos,para mantê-las em 
funcionamento.São destacados também quais os motivos mais decorrentes para seu fechamento e 
fracasso e quais os critérios de sucessão dos acionistas na administração e gestão. Foi utilizado para 
a elaboração deste artigo, livros e pesquisas em sites confiáveis. Tudo que está escrito, foi pautado 
com citações de autores. Foi utilizado livros pessoais e outros de acesso online. Boas leituras sobre o 
assunto foram indispensáveis para poder domina-lo e passar ao leitor. Em qualquer empresa, não 
importa se é de pequeno, médio ou grande porte, é necessário um planejamento, conhecimento e 
profissionalização, para continuar no mercado. Os fundadores e sucessores das empresas tem que 
enxergar que uma administração empírica só acarreta dados a empresa e que agindo assim o 
fracasso vai ser inevitável. 
 

2. INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho traz como assunto empresas familiares. Ele vai mostrar qual a 

diferença entre as empresas familiares e a não familiares, como é feito a sucessão 

da administração e que este é um dos pontos que mais faz as empresas 

fracassarem, quais são os desafios enfrentados por esses empreendimentos e como 

os gestores estão se adaptando e aperfeiçoando para contorna-los. 

Tem como exemplos as histórias de algumas empresas familiares brasileiras 

que deram certos. 

 

3. OBJETIVOS 

 

Este artigo busca detalhar como são as empresas familiares, quais as 

peculiaridades no gerenciamento, mostrar a importância delas na economia, 

buscando assim minimizar as críticas negativas que elas têm perante sociedade. 

Para atingir os objetivos detalhados no parágrafo acima, o trabalho se 

fundamenta em pesquisas na internet e livros. Buscando sempre passar ao leitor 

uma informação completa, para sanar as dúvidas e aumentar a área de 

conhecimento no que diz respeito sobre empresas familiares. 

 

4. METODOLOGIA 
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Foi utilizado para a elaboração deste artigo, livros e pesquisas em sites 

confiáveis. Tudo que está escrito, foi pautado com citações de autores. Foi utilizado 

livros pessoais e outros de acesso online. 

Boas leituras sobre o assunto foram indispensáveis para poder domina-lo e 

passar ao leitor. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

5.1. Conceito e peculiaridades das empresas familiares 

 

O conceito de empresa familiar está ligadoà sua origem, como ela começou 

suas atividades. 

Uma empresa familiar se caracteriza pela sua gestão, neste caso um membro 

ou mais membros de uma família quegerência e toma as decisões mais importantes 

para seu funcionamento. 

Neste tipo de empreendimento, também é comum a sucessão de seu controle 

para os herdeiros ou outros membros mais próximos da família. O mais comum é a 

transmissão do controle acionário passado de geração a geração, um exemplo claro 

seria: o membro fundador passaráa gestão para seus filhos, que é a segunda 

geração, e assim sucessivamente. 

 

Além das quatros características abordadas no conceito de empresa 
familiar, que são: origem na família, controle acionário familiar, gestão 
familiar e sucessão para um herdeiro, deve-se considerar outra variável 
marcante nessa empresa, inexistente nas não familiares, que é a relação 
empresa – família – patrimônio. Essa relação interna faz com que a 
governança na empresa familiar seja mais complexa do que na não familiar, 
criando maiores dificuldades na sua gestão. (MACEDO, 2009, p. 30). 

 

Segundo Bernhoeft e Gallo (2003, p. 7), “Boa parte desses fundadores não 

consegue fazer uma distinção entre família, propriedade e empresa”, pode-se 

observar que nas empresas familiares não tem uma separação definida entre o 

patrimônio familiar e empresarial, todos estãoligados entre si: a empresa, a família e 

o patrimônio de ambos. Esta situação deixa o controle da empresa um pouco mais 

complicado, pois se tiver prejuízo, não é só a empresa que perde, a família também 

perde seu patrimônio. Isso pode acarretar um maior envolvimento emocional na 

administração e nas tomadas de decisões. 
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5.2. Gestão das empresas familiares 

 

Quando se fala em empresas familiares uma das coisas que vem em mente é 

a forma como são administradas.  

Existe um grande pressuposto negativo sobre a gestão empresarial, 

principalmente pela falta de experiencia e práticados gestores da empresa, há um 

julgamento que os fundadores ou seus sucessores administram de forma empírica. 

 

A percepção das pessoas é que isto é um tipo de empresa problemática e 
um péssimo ambiente de trabalho. A questão é que a maioria das empresas 
familiares não é profissionalizada, por isso essa opinião é preconceituosa. 
Como cerca de 90% das empresas da economia são familiares, isso vira 
uma crença generalizada. (MAIA, 2016, p. 21).  

 

A maioria das empresas familiares começam suas atividades no mercado 

sem ter um planejamento ou plano de ação, os empresários muita das vezes não se 

profissionalizou para lhe dar com as situações e barreiras do dia a dia da vida 

empresarial. Isto agrega inúmeros pontos negativos, podemos citar a falta de 

profissionais capacitados, pois quem se qualifica para entrar no mercado de trabalho 

vai em busca de oportunidades em grandes empresas e multinacionais; é comum 

também  nas empresas familiares não ter uma hierarquia definida, isso prejudica na 

divisão de tarefas e diminui a eficiência da empresa, fazendo com que sua margem 

de crescimento e lucratividade seja menor. 

Outro aspecto percebido é tomar decisões emocionalmente e não 

racionalmente, um exemplo disso são nas contratações de cargos mais altos, muitas 

vezes vão contratar familiares ou amigos próximos, não estabelecendo um critério 

de nível de profissionalização e experiencia para preencher o cargo. 

Trabalhar com familiares pode gerar atritos não apenas na empresa, mas 

também na própria família, isso está atrelado diretamente com as emoções, é saber 

separar problemas do trabalho com os vínculos de parentescos. 

 “Quando trabalham em harmonia, as famílias podem trazer para a empresa 

níveis de comprometimento, investimento em longo prazo, ação rápida e dedicação 

ansiados por empresas não familiares, mas raramente alcançados”, conforme Ricca 

(2007, p.12), as empresas só têm a ganhar quando os familiares trabalham unidos, e 

sabem controlar as emoções e separar os problemas pessoais. 
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5.3. Empreendimentos familiares brasileiros que deram certo 

 

Nem todas as empresas familiares brasileiras fracassam no mercado. No 

Brasil tem empresas que estão entre os maiores rendimentos anuais do mundo. 

Abaixo segue um breve relato das histórias de algumas empresas que tiveram e 

continuam tendo sucesso. 

Magazine Luiza:Em 1970 nasce uma grande empresa familiar, do ramo de 

varejo, surge Magazine Luiza, uma empresa que foi fundada pelo casal Luiza e 

Pelegrino, começou no interior de São Paulo, em Franca, e veio crescendo desde 

então.  

Itaú Unibanco: O Itaú Unibanco nasceu da fusão entre a empresa Itaú e 

Unibanco, em 2008. 

O Unibanco surgiu em Poços de Caldas, em 1924, naquela época se 

chamava Casa Moreira Salles, em 1960 passa a ser chamado de Unibanco, seu 

fundador foi João Moreira Salles, em 1933 João Moreira Salles passou a 

administração para o filho Walther. 

O Itaú veio em 1944, seus fundadores foram Alfredo Egydio de Souza Aranha 

e Aloysio Ramalho Foz, na cidade de São Paulo, naquela época tinha o nome de 

Banco Central de Credito, em 1959 Alfredo passa a gestão para seu sobrinho e 

genro. 

 

5.4. Evolução das empresas familiares brasileiras 

 

Quem esta a frente das empresas já percebeu que tem que mudar a forma de 

gerenciar.  

Antigamente esses empresários não se preocupavam em se profissionalizar e 

em preparar seus sucessórios para assumir os negócios da família, atualmente já se 

nota esta preocupação. 

Mas a falta de preparação dos sucessores ainda é o grande motivo das 

empresas fecharem. 

No Brasil, as empresas familiares representam 98% do total, segundo 
dados do IBGE. Entretanto, estimativas mostram que somente 30% delas 
sobrevivem à segunda geração e apenas cinco em cada cem empresas 
chegam à terceira. Para reverter esse índice, a profissionalização das 
empresas familiares é considerada peça-chave para o sucesso e a 
perpetuação dos negócios. Além de proporcionar altos padrões de 
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governança, gestão e performance, a profissionalização também minimiza 
os conflitos familiares que podem, no futuro, comprometer os bons 
resultados e a sobrevivência do negócio. (CAROLINE SVITRAS, REVISTA 
VISÃO JURÍDICA, 2017).  

 

Estes números vão se modificando, conforme os empreendedores vão se 

preparando para liderar uma empresa. Nesses dados fornecidos pela Revista Visão 

Jurídica, nota-se claramente a importância de se profissionalizar. 

A profissionalização engloba vários assuntos importantes para sobrevivência 

das empresas: a necessidade de separar a empresa, família e patrimônio, 

imporcritérios para contratação, independentes do grau de parentesco ou amizade, 

manter um relacionamento saudável na empresa, entre outros. 

 

Para atribuir profissionalização a uma organização, seja ela do tipo que for, 
devemos nos prender basicamente a duas classes de iniciativas. A primeira 
esta ligada ao esforço continuo e muitas vezes inglório de separar as 
questões da empresa, das questões da sociedade, no caso de empresas 
familiares, das questões da família; e a segunda de preparar a organização 
para um outro tipo de relacionamento funcional, baseado em desempenho. 
(RIBEIRO, 2013, p.10).  

 

Conforme as experiencias e os conhecimentos do fundador e dos herdeiros 

vai se ampliando, os problemas rotineiros que eram de difícil solução, passam a ser 

de fácil resolução, isto modifica ate mesmo o tempo de resposta entre os problemas 

e as resoluções. E em certos casos diminui ate as burocracias internas. 

Um cenário que os empreendedores estão colocando em prática nas 

empresas é o emprego da tecnologia a favor no empreendimento. Com os avanços 

tecnológicos e o crescimento do uso da internet no dia a dia, os empresários viram a 

oportunidade e vantagem em usá-la a favor da empresa, seja em propagandas, 

contato com clientes ou ate mesmo na administração.  

 

5.5. Cenário brasileiro em relação as empresas familiares 

 

Se analisar as organizações que estão instaladas no território brasileiro, vai 

ter números expressivos em relação a quantidade de empresas familiares e não 

familiares. 

As empresas familiares representam 80% das 19 milhões de companhias 
que existem no país, segundo a Pesquisa de Empresas Familiares no 
Brasil, divulgada no final de 2016 pela PwC, consultoria presente no país 
desde 1915. Com contribuição de 50% do Produto Interno Bruto (PIB) 
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nacional, elas constituem a espinha dorsal do setor corporativo brasileiro, 
segundo o Firm Institute. (REVISTA RBA, 2017, edição 118).  
 

Por mais que esse tipo de empreendimento tenha um pré-conceito negativo, 

os números mostram que a maior parte da economia brasileira é movida e 

sustentada por essas empresas, sejam elas de pequeno, médio ou grande porte. E 

esses números seriam maiores, se fosse levado em consideração as empresas 

informais. 

 

6. RESULTADOS 

 

O estudo de caso foi desenvolvido um uma empresa de pequeno porte que 

atua no ramo varejista de medicamentos com e sem prescrição médica (drogaria).  

A empresa exerce suas atividades comportando cinco funcionários sendo 

eles:  o farmacêutico gestor, que atua a 28 anos no ramo sem graduação utilizando 

de seus conhecimentos práticos. a farmacêutica responsável técnica graduada e 

inscrita no conselho regional de farmácia (CRF). Uma farmacêutica auxiliar também 

graduada e inscrita no conselho responsável da categoria, e mais dois balconistas 

que exercem as funções cabíveis. 

A empresa é composta no geral por membros da família sendo o farmacêutico 

gestor que atua por experiência o dono do empreendimento, a farmacêutica técnica 

responsável sua filha, os dois balconistas são sobrinhos e a farmacêutica auxiliar é 

uma conhecida de longa data dos mesmos. Tendo em vista que o local onde a 

empresa se localiza ser uma cidade de pouco mais de 4,000 habitantes onde todos 

são conhecidos isso é uma característica que proporciona um certo grau de conforto 

para os clientes e para os gestores, mas que também causa um certo 

“acomodamento” de ambas as partes. 

Como se sabe todo empreendimento , quanto mais se tratando de um 

comercio, precisa ter capital de giro para possíveis eventualidades no mundo das 

vendas, o acomodamento se dá pelo fato dos clientes fazerem suas compras a 

prazo, onde a drogaria efetua a mesma por meio de nota promissória não exigindo 

os documentos pessoais  dos clientes que lhes garantam que a dívida irá ser paga 

posteriormente. Foi feito um levantamento recentemente na empresa onde foi 

apurado que o valor atual em vendas a prazo se concretiza por volta de R$ 50,000, 
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o que é analisado notadamente como um problema que pode trazer problemas 

orçamentários para a mesma. 

Outro ponto fraco é que a empresa não possui um administrador que gerencie 

suas finanças e controle suas entradas e saídas, quem os faz é o próprio dono, há 

um escritório que faz a parte da contabilidade em cima de relatórios de vendas 

emitidos pela drogaria em forma de cupom fiscal mensalmente. As vendas não são 

lançadas no ato, no final do dia é feito uma média do que foi vendido e só assim os 

cupons fiscais são emitidos. As notas fiscais são lançadas no sistema pelos próprios 

balconistas. Os gastos particulares dos gestores não são lançados e nem 

mensurados por um sistema contábil ou serviço de um administrador qualificado, 

quando precisam de dinheiro retiram do caixa sem mensurar o quanto se existia 

anteriormente. 

Em relação a sucessão familiar, os filhos não demonstram interesse em 

seguir com o patrimônio conquistado pela família, pois é necessário um certo 

conhecimento sobre administrar uma empresa para que possam preservar a mesma 

e otimizar seus interesses. 

Pode-se constatar então que empresas familiares deixam a desejar em 

relação a uma gestão concreta e assertiva pela carência de uma liderança 

qualificada e focada em melhorias. Carecem de pessoas graduadas para a 

administração do negócio, de requisitos simples mais que fazem toda a diferença, 

necessita de uma organização mais formal na parte financeira e a integração de 

todos os envolvidos para que a melhoria seja possível. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em qualquer empresa, não importa se é de pequeno, médio ou grande porte, 

é necessário um planejamento, conhecimento e profissionalização, para continuar 

no mercado. Os fundadores e sucessores das empresas tem que enxergar que uma 

administração empírica só acarreta dados a empresa e que agindo assim o fracasso 

vai ser inevitável. 

Para melhorar o desempenho das empresas é preciso que este assunto tenha 

uma maior divulgação, para conscientizar o empreendedor da importância de se 

preparar e buscar conhecimento para administrar um negócio, seja para o 



14 

 

empreendedor que está pensando em abrir um negocio ou para quem já está no 

mercado.  

Ter mais cursos, escolas, projetos que auxiliem neste aprendizado e 

especializações, seja com auxilio do governo ou particulares, por que de nada 

adianta ter divulgação e não ter onde buscar o conhecimento. 
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