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1. RESUMO 

O presente estudo apresenta como objetivo principal, identificar quais são as 

principais dificuldades enfrentadas pelas pequenas empresas familiares no processo 

de sucessão da liderança do negócio. Para responder a esse objetivo, a pesquisa 

fará uso de levantamento bibliográfico sobre o tema e uma pesquisa de campo junto 

a uma pequena empresa de ramo alimentício com sede na cidade de Hortolândia no 

interior do estado de São Paulo. A escolha dessa empresa se justifica pelo fato dela 

estar passando há dois ano no processo de sucessão e profissionalização do 

negócio.  

2. INTRODUÇÃO 

Segundo Pesquisa do Sebrae 2015, 57% das Micro e Pequenas Empresas no Brasil 

possuem parentes com ou sem carteira assinada, destes, 71% são empresas de 

pequeno porte (EPP), 68% Microempresas e 38% individuais (MEI). Em relação ao 

ramo de atuação, 61% atuam no setor industrial, 59% no ramo de comércio,  56% no 

setor de serviços e 41% atuando no setor de construção onde majoritariamente são 

empresas familiares. 

Esses dados reforçam a idéia da importância dessas organizações no contexto da 

economia nacional. No entanto, quando se refere a gestão interna dessas entidades, 

percebe-se que elas também enfrentam grandes desafios para profissionalizar a 

gestão pela presença de parentes e familiares dentro da organização. Segundo 

Papa (2007), essas empresas se caracterizam como organizações repletas de 

conflitos internos, fato que as levam a ser consideradas instituições de entrave ao 

próprio desenvolvimento, em função do caráter peculiar decorrente do 

entrelaçamento da história de vida pessoal dos que fazem parte dela.  

Essas empresas costumam naturalmente serem lideradas por muitos anos pelo seu 

fundador que na maioria das vezes consegue manter o negócio pela paixão e o 

“faro” de oportunidades que ele tem. O grande desafio começa quando é de 

profissionalização e de sucessão. Isto, porque na maioria das vezes, os fundadores 

apresentam uma visão bem conservador em relação ao negócio se comparado aos 

filhos. Nessa fase é fundamental que de desenvolva estratégias para conduzir o 

processo de profissionalização e sucessão na empresa ( MATESCO, 2015) 

Diante do acima exposto, o eixo problemático desta pesquisa pode ser resumida na 

forma da seguinte questão: Quais são os desafios de sucessão nas pequenas 



empresas familiares? Justifica-se estudar esse fato, pela grande relevância que 

essas instituições apresentam no mercado nacional e no PIB.  

 

3. OBJETIVOS 

Identificar quais são os principais desafios para sucessão em pequenas 

empresas familiares 

4. METODOLOGIA 

A presente pesquisa se caracteriza como qualitativa descritiva, que segundo 

Vergara (2009), é o método mais apropriado quando o autor pretende 

levantar a trazer compreensão em relação do fenômeno estudado dentro da 

sua natureza. Para isso, a pesquisa fará uso de dados secundários 

bibliográficos e a pesquisa de campo em uma pequena empresa de ramo 

alimentícia localizado na cidade de Hortolândia. A referida empresa tem 15 

colaboradores que na sua maioria são familiares. A empresa foi fundada há 

15 anos por duas irmãs que hoje ainda continuam no comando do negócio 

apesar de idade avançada.  

A decisão pela escolha da empresa para a realização do estudo nessa 

organização, se justifica por apresentar todas as características de uma 

pequena empresa familiar e que está enfrentando há 2 anos fazer a sucessão 

para a segunda geração da família. Os dados serão coletados a partir de 

entrevistas semiestruturadas com as fundadoras e os herdeiros diretos. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1 Processo de sucessão em empresas familiares 

O processo de sucessão é uma das dificuldades em que as empresas familiares 

enfrentam a transição do poder do fundador para os seus sucessores, onde na 

maioria das empresas existem conflitos emocionais, em relação aos laços familiares. 

Os sócios filhos não têm a mesmo poder que o executivo anterior, o processo de 

decisões é mais lento por haver necessidades de acordo entre os sócios. BARNES e 

HERSHON (1972, p. 42) afirmam que mesmo carregada de problemas, pode- se 

alavancar o trabalho de continuidade da empresa, e a transação familiar ser bem 

sucedida, e significar um novo começo para a firma. 



Segundo DYER (1986), a cultura da empresa vem da figura do fundador, que incluiu 

seus valores estilos de vida e comportamentos da família na empresa, iniciações da 

empresa são baseadas nesse sentido, no desenvolvimento de sua cultura e valores. 

O Armando Júnior (2002) apresenta instrumentos básicos para orientar vida 

prolongada da empresa familiar, profissionalização e planejamento da sucessão. Na 

profissionalização deve- se entender a separação dos interesses profissionais e 

pessoais, criar aspectos de decisões que apoiam a cultura e objetivos da empresa, 

sempre levando em consideram que poderá ser preciso de mudanças no ambiente. 

O segundo instrumento é a escolha do sucessor, pessoa escolhida precisa estar 

preparada para tomar boas decisões em relação a empresa, e também ser bem 

aceito pela família e funcionários. 

5.2 Os desafios para a sucessão em empresas familiares de pequeno porte 

Os conflites durante a sucessão de poder da empresa familiar, em muitos casos 

ocorrem entre os filhos e parentes da nova geração, onde os problemas são 

amenizados, mas com o tempo faz com que os conflitos aumentam. O quadro a 

seguir indica os principais agentes de conflitos e suas características, segundo os 

autores LEACH (1994) e BONHOLDT (2005): 

Agentes Características 

Pai e filhos Ciúmes dos filhos pela exclusividade dos pais 

Brigas de irmãos 

Desconfiança do irmão; 

Filho mais novo pode ser visto pelo mais velho como 

incapaz e mimado pelos pais; 

Luta pelo poder; 

Filho busca maior reconhecimento em função de sua 

maior contribuição para com a empresa; 

Relacionamento machista, colocando as filhas em 

segundo plano. 

Relação entre conjugues 

Chantagem emocional (pressão para ingresso do filho na 

empresa) deseja de profissionalização da gestão por 

parte do filho. 

Relação entre tio e primos 
Incompatibilidade nos perfis de gestão falta de 

capacidade empreendedora do herdeiro. 

Fonte: LEACH (1994). Family business. London: Stoy hayward 

Um dos caminhos para a sucessão segundo BERNHOEFT (1989, P. 154), é a 

transição do fundador para um herdeiro, mas em alternativas existem outros 

caminhos como a venda da empresa para terceiros, separa a organização entre os 



integrantes da família, colocar um executivo interno no comando, indicar um 

executivo externo ou liquidar a empresa. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Apos o primeiro contato com as fundaras, ficou evidente a preocupação delas em 

relação ao futuro da empresa. Elas almejam ver a empresa expandir as suas 

fronteiras, no entanto não se sentem seguras que os filhos terão essa 

capacidade. Assim, o maior dilema das proprietárias no memento é decidir entre 

contratar um agente do mercado para tocar o negócio ou confiar essa 

responsabilidade aos herdeiros. 
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