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RESUMO 

 

O foco deste estudo é mostrar quais as consequências de uma sucessão familiar não planejada no 

Grupo Empresarial Raimundo Ferreira, uma vez que a principal causa da falência de empresas 

familiares é a falta de planejamento sucessório. Por meio de uma análise literária de empresas 

familiares e de sucessões, foi feita a base teórica para a investigação. A metodologia utilizada 

para o estudo de caso foi por meio de questionários aplicados à empresa e à família. Neste 

trabalho, foi detalhado o processo de sucessão do grupo empresarial. Os resultados da 

investigação demonstraram que empresários devem observar estudos sobre sucessão para 

planejar estrategicamente o processo sucessório de suas empresas para que elas permaneçam no 

mercado nas próximas gerações. 

 

Palavras chaves: Sucessão, Empresa, Família, Transporte, Raimundo Ferreira  
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ABSTRACT 

 

The main objective of this essay is to show the consequences of a non planned familiar 

succession in the Raimundo Ferreira Businesses Group, once the major cause of the lack of 

success of familiar business is the lack of succession planning. The theories that base this 

investigation were done trough a literary analysis of familiar companies and of successions. The 

method used in the study of case presented here was a questionnaire applied to the business and 

to the family. In this work, is presented the succession process in the businesses group. The 

results of the investigation show that entrepreneurs must observe the essays about succession to 

strategically plan the succession process in their businesses so they remain in the market in the 

next generations.  

 

Key words: Succession, Business, Family, Transport, Raimundo Ferreira 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Diante do cenário empresarial hodierno, influenciados, principalmente, pela globalização, 

pela concorrência, pela profissionalização e pela conjuntura política, é necessário, para garantir 

competitividade no mercado, o alinhamento do planejamento das empresas às suas respectivas 

visões, principalmente das empresas familiares, cujas estatísticas revelam fraquezas 

determinantes no processo de sucessão entre gerações. 

Esse tipo de empresa é muito predominante no Brasil, e, no Ceará, inclusive, os históricos 

de grandes grupos empresariais locais confundem-se com as próprias histórias de vida de seus 

fundadores e até levam seus nomes em suas respectivas razões sociais. A relevância do tema não 

é meramente administrativa e familiar, pois não se resume a administração do patrimônio, e sim 

social e econômica, uma vez que envolve a ocupação um grande número de postos de trabalho e 

a contribuição com o orçamento público, e é válido ressaltar que, apesar de muitas empresas 

familiares terem a imagem de ineficientes e obsoletas, há grupos que logram sucesso ao longo 

das gerações e destacam-se nos mercados em que atuam. 

O anseio da continuidade e a identificação dos sucessores com os valores da empresa e, 

principalmente, com sua atividade são essenciais para a sucessão, mas o tema é muito mais 

complexo e envolve muitos outros fatores. Para Garcia (2001), a principal causa de fracasso das 

empresas familiares é a falta de planejamento nos processos sucessórios e na transição das 

gerações. 

Assim, o objetivo deste trabalho é investigar se a inobservância das orientações existentes 

em estudos sobre sucessão foi um dos fatores que dificultou a sucessão do Grupo Empresarial 

Raimundo Ferreira, conjunto de empresas de transporte, que teve as atividades dessas empresas 

encerradas, restando apenas uma única empresa, de transporte de cargas. 

Nesta introdução, apresenta-se o problema e os objetivos do trabalho. Em seguida, no 

Capítulo 2, detalha-se a fundamentação teórica, referente às empresas familiares. Já no Capítulo 

3, afunila-se a teoria no tocante a sucessão familiar e sucessão profissional dessas empresas. 

Depois, no Capítulo 4, Metodologia, apresenta-se a metodologia utilizada para realizar o 

trabalho. Em seguida, no Capítulo 5, Estudo de Caso, é apresentado o caso a ser estudado e os 

resultados da pesquisa de campo aplicada. Finalmente, a última parte, o Capítulo 6, Conclusão, 

apresenta as considerações finais a respeito desses resultados. 
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2.  EMPRESAS FAMILIARES 

 

Garcia (2001) define o surgimento das empresas familiares como a vontade do 

empreendedor de ser dono do próprio futuro, abandonando a vida de subordinado. Segundo o 

autor, o espírito empreendedor, limitado em experiências profissionais passadas como 

subordinado, é fundamental para o sucesso da nova atividade. Infelizmente, segundo Garcia 

(2001), a sociedade não dá às essas empresas o mérito que honram por contribuir com o 

desenvolvimento social e econômico, uma vez que são importante e fundamental motor para a 

economia. 

Imolene (2006) afirma, segundo relatórios de institutos de pesquisa, que a maioria das 

empresas no mundo é familiar. Portugal conta com cerca de 70%, Suíça com 85%, Inglaterra 

com 75% e Espanha com 80%. Portanto, se as empresas são os maiores empregadores de um 

país e as famílias as maiores controladoras das empresas, pode-se concluir que as empresas 

familiares são as maiores empregadoras no mundo. 

Segundo Gersick et al (1997), da relação das quinhentas maiores empresas americanas 

pela Revista Fortune, 40% sejam de propriedade ou de controle familiar 

Segundo Feitosa (2008), as empresas familiares geram metade do Produto Nacional 

Bruto (PNB) dos Estados Unidos e empregam metade da forca de trabalho. Na Europa, elas 

dominam o segmento das pequenas e medias, e, em alguns países, chegam a compor a maioria 

das grandes empresas. Na Ásia, a forma de controle familiar varia de acordo com as nações e as 

culturas, mas as empresas familiares ocupam posições dominantes em todas as economias mais 

desenvolvidas, com exceção da China. Na America Latina, grupos construídos e controlados por 

famílias constituem a principal forma de propriedade privada na maioria dos setores industriais. 

“A empresa familiar e uma instituição secularmente anterior a qualquer formulação 

administrativa racional, dotada de estruturas e padrões que permanecem dissimulados sob 

roupagens administrativas modernas” (LODI; 1987, p. 79). 

Segundo Feitosa (2008), nem sempre os profissionais estão preparados para lidar com a 

natureza especial deste tipo de empresa. A influência das famílias sobre os negócios que elas 

possuem e dirigem muitas vezes e invisível para os teóricos e escolas de administração. Os 

tópicos principais do ensino de administração - comportamento organizacional, estratégia, 

finanças, marketing, produção e contabilidade - são ensinados sem que se diferenciem empresas 

familiares e não-familiares. Os modelos econômicos subjacentes a maior parte da ciência da 

administração dependem da “intercambialidade” dos responsáveis pelas decisões, portanto não 

faz diferença “quem” eles são. Normalmente as publicações de negócios tratam o envolvimento 
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da família com a empresa como informação anedótica - pitoresco e interessante, mas raramente 

importante. 

Segundo Ferreira (2007), para a maior parte das pessoas, as duas coisas mais importantes 

em suas vidas são suas famílias e seu trabalho. Quando o trabalho envolve a família, no caso de 

empresa familiar, essa relação assume aspectos deliciados, considerando nem sempre ser fácil 

distinguir e separar os sentimentos e hierarquia existentes nesse contexto. É fato, nesse tipo de 

empresa, a convivência continua durante o horário de trabalho, prolongando-se ao chegar em 

casa e estarem todos a mesa para as refeições e outras atividades. 

Existem divergentes conceitos dentre autores sobre o tema, existindo linhas de 

pensamentos complementares e linhas de pensamentos antagônicas. 

É importante considerar, assim como Gersick et al (1997), que, nas economias 

capitalistas, a maioria das empresas se inicia com as idéias, o empenho e o investimento de 

indivíduos empreendedores e seus familiares, unindo, assim, família, empresa e propriedade. 

Assim, a maioria das empresas, logo nas suas aberturas, têm inclinação familiar. 

Segundo Lanzana & Constanzi (1999, p. 33), a empresa familiar tradicional é definida 

como “aquela em que um ou mais membros da família exercem considerável controle 

administrativo sobre a empresa por possuírem parcela expressiva da propriedade do capital” e 

Davis (1964), por sua vez, define como a empresa que tenha estado ligada a uma família há pelo 

menos duas gerações e com ligações familiares que exerçam influências sobre as diretrizes 

empresariais, os interesses e objetivos da família. 

Ainda há particularidades em demais conceitos que merecem consideração. Segundo 

Bernhoeft (1989), define que a familiaridade de uma empresa é relacionada com o estilo de 

administração e não com a propriedade da família, e Longenecker, Moore & Petty (1997), por 

sua vez, simplesmente, relaciona com o envolvimento de mais de uma pessoa de uma família. 

Segundo Ricca (1997), uma empresa não pode ser considerada familiar sem que dois ou 

mais membros da família ampliada influenciem a direção da empresa através do exercício de 

laços de parentesco, papeis administrativos ou direitos de propriedade. 

Conforme Kignel & Werner (1998), uma empresa familiar é identificada por seus 

aspectos intrínsecos, como: 

 Controle acionário: Uma empresa familiar se caracteriza pela sua estrutura acionaria, 

onde a maioria das ações e de uma única família. Essa definição pode e deve ser flexível 

para incluir não somente uma única família, mas uma ou mais famílias que constituíram o 

capital social. 
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 Gestão familiar: Aliado ao controle acionário esta, inevitavelmente, o controle da gestão. 

Ter um gestor familiar representando o capital, seja no processo de administração 

cotidiano ou plano estratégico, tem sido outra forma importante de definir as 

características da empresa familiar. 

 Definição de sucessor: A seleção de sucessor para ocupar o cargo maior da empresa, com 

a sua representatividade externa e interna, tem sido uma forma encontrada pelas empresas 

familiares de determinar a continuidade de sua existência. Com raras exceções, no mundo 

empresarial temos visto familiares abdicarem de seus direitos de definir os cargo9s 

chaves do negocio, de forma que, mesmo quando temos processos de profissionalização 

que incluem membros não familiares, a concordância dos detentores do capital se faz 

necessária para legitimar o sucessor e sua equipe de gestão. 

 Influencia informal: As empresas familiares possuem uma influencia informal de seus 

familiares no domínio do capital da gestão. Mas e a influencia informal de membros da 

família na gestão e na utilização de seus recursos que determina freqüentemente os rumos 

da mesma. 

 Riscos: Mesmo quando encontramos famílias dispostas a delegar para profissionais 

decisões de cunho operacional, não temos encontrado nestas famílias a disposição de 

delegar decisões que envolvam riscos fundamentais para a sobrevivência do 

empreendimento, tais como investimento de porte, credito a clientes inadimplentes, 

tomada de recursos externos e alterações na linha de produtos. A utilização de recursos e 

fundamentalmente uma responsabilidade indelegável, uma vez que o risco não afeta 

exclusivamente a estrutura gerencial da empresa, mas se reflete no patrimônio familiar. 

 Remuneração: Remunerar o trabalho dos membros da família e dos profissionais 

significa, na empresa familiar, compartilhar o capital e o lucro de forma direta e indireta. 

Esta concepção tem sido uma das maiores forcas domínio no que se refere ao seu 

empreendimento. Mesmo quando os parâmetros utilizados são aparentemente os 

paradigmas do mercado, a relação de interdependência que se cria entre remuneração e 

lealdade se transforma em um pilar essencial na gestão da empresa e do patrimônio. 

 

Davis (apud Lodi, 1988, p. 5) define empresa familiar como “aquela que se identifica 

com uma família ha pelo menos duas gerações e quando essa ligação resulta em uma influencia 

recíproca. Tal reciprocidade e dada entre família e empresa, devendo existir uma relação 

harmônica entre ambas e não um conflito de interesses”. 
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O ciclo de vida da empresa familiar tem grande poder explicativo, pois permite classificar 

suas fases conforme a parábola da vida do fundador: fundação, crescimento, apogeu e declínio 

(LODI, 1993). 

Na fase de fundação temos na força e vocação do fundador a gênese da empresa. Os 

fundadores, na maioria dos casos, vieram da pobreza e encontram no empreendimento um meio 

de expressão pessoal e uma terapia de suas carências de menino. Há uma forte interação entre a 

firma e a pessoa a ponto de serem inseparáveis. 

O fundador impregna a empresa a ponto de dificultar a profissionalização. Suas relações 

com a família e filhos são sacrificadas pela carreira de sucesso e pela absorção do trabalho ate o 

ponto de gerar insuficiências psicológicas nos que o cercam. Eis porque algumas empresas não 

sobrevivem ao fundador. 

A fase de crescimento depende do talento do executivo principal e do acerto na escolha 

de um produto que permanece, por muitos anos, o gerador da riqueza. O sucesso e, na realidade, 

conquistar o cliente que vai sustentar o crescimento da empresa. A velocidade de crescimento 

esconde os problemas estruturais e também retarda a adoção de medidas corretivas. 

Na fase do apogeu ou de maturidade a firma navega quase pelo poder da inércia. Os anos 

de ouro já se passaram, mas e agora que a empresa recebe o reconhecimento social, honra e 

gloria. O tamanho ou a diversificação está pedindo uma definição estratégica que não vem 

porque a fonte criativa do negócio - o empresário - começa o seu declínio pessoal. 

A fase do declínio encerra a parábola da vida do fundador. A capacidade de retomar o 

crescimento esta na relação direta de quem foi escolhido como próximo presidente, quem são os 

seus colaboradores, qual o diagnostico da situação da empresa. Algumas vezes coincide com o 

declínio da empresa uma situação de conflito entre pretendentes, que alimenta a centrifugação 

dos partidos e a luta pelo poder da diretoria. 

 

2.1 Modelos de Empresas Familiares 

 

O modelo conceitual afirmava que as empresas familiares eram compostas por dois 

subsistemas superpostos: a família e a gestão. Alguns autores defendiam a necessidade de uma 

melhor distinção entre os subsistemas de propriedade e de gerenciamento dentro da empresa. 

Assim, Gersick et al (1997) fortaleceu o argumento desses estudiosos de que muitos dos mais 

importantes dilemas enfrentados nessas empresas têm mais a ver com a distinção entre 
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proprietários e gerentes do que entre a família e a gestão. Assim, surgiu o modelo de três 

círculos, conforme figura a seguir. 

FIGURA 1: Modelo dos três círculos 

 

Fonte: Gersick et al (1997) 

 

O modelo de três círculos descreve o sistema da empresa familiar em três subsistemas 

independentes, mas superpostos: gestão, propriedade e família. Toda pessoa tem um lugar dentro 

do sistema. 

A razão pela qual este modelo de três círculos teve uma grande aceitação e o fato de ele 

ser teoricamente elegante e também imediatamente aplicável, sendo útil para a compreensão da 

fonte de conflitos interpessoais, dilemas de papéis, prioridade e limites em empresas familiares. 

Segundo Veloso (2008) existem três tipos básicos de empresas familiares: 

 A primeira e a chamada tradicional. Suas principais características são possuir capital 

fechado; pouca transparência, tanto administrativa quanto financeira; e o domínio 

completo da família sobre os negócios. 

 O segundo tipo básico e conhecido como empresas hibridas. Nesse tipo de empresa o 

capital é aberto, entretanto a família ainda controla os negócios. Entretanto, existe uma 

maior transparência e participação na gestão de profissionais que não fazem parte da 

família. 

 No terceiro tipo, pode-se defini-la de empresa com influencia familiar. Grande parte das 

ações já esta em poder do mercado. Porém, a família, mesmo afastada da administração 

cotidiana, ainda tem o controle estratégico por meio de participação acionaria 

significativa. 
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Para Martins (1999), existem quatro categorias de empresas familiares: 

 Empresa individual: classificam-se nesta categoria empresas formadas por um individuo 

que inicia um pequeno negocio 

 Empresa artesanal: são as que exploram um pequeno patrimônio agrícola ou um negocio 

artesanal transmitido, em regra, de pai para filho 

 Empresa de capital familiar: quando a totalidade ou uma parte importante do capital esta 

nas mãos de uma família, mas cuja direção e entregue a gestores com base na sua 

competência técnica 

 Empresa familiar: quando o controle da empresa esta nas mãos de uma família 

 

Outro estudo sobre os estágios de desenvolvimento da empresa familiar, nas três 

dimensões, foi realizado por Gersick et al (1997), sendo conhecido como Modelo Tridimensional 

de Desenvolvimento e podendo revelar como o empreendimento pode sofrer alterações conforme 

evolução dos subsistemas de propriedade, família e gestão. 

Observando o conjunto desses eixos o modelo descreve um espaço tridimensional e 

propõem o desenvolvimento da empresa até que alcance a fase de sucessão e sua perpetuação. O 

diferencial desse modelo é o planejamento patrimonial, estratégico e familiar. O processo de 

desenvolvimento de cada eixo deve ser cuidadosamente planejado de acordo com o rumo que se 

deseja dar ao empreendimento nas futuras gerações. 

O Modelo Tridimensional pressupõe que cada subsistema componente do modelo - 

propriedade, família e empresa - possua uma dimensão de desenvolvimento exclusiva. Assim, 

cada dimensão passa por uma seqüência própria de desenvolvimento. 

Essa seqüência é ilustrada através do conjunto de três eixos de desenvolvimento, onde e 

possível descreve um espaço tridimensional, conforme se pode ver na figura seguinte. 
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FIGURA 2: O Modelo Tridimensional de Desenvolvimento 

 

Fonte: Gersick et al (1997) 

 

A primeira dimensão descreve o desenvolvimento do subsistema propriedade ao longo do 

tempo.  Ela reconhece que as diferentes formas de propriedade da família resultam em diferenças 

fundamentais em todos os aspectos da empresa familiar. As questões centrais do 

desenvolvimento da propriedade estão resumidas em três estágios: empresas com Proprietário 

Controlador, Sociedade entre Irmãos e Consórcio de Primos. Essas categorias contribuem de 

forma substancial para realização do trabalho de profissionais que lidam com empresas 

familiares e ajuda as famílias a compreenderem como a estrutura de propriedade interfere nos 

aspectos operacionais da empresa. 

Nem todas as empresas familiares seguem estritamente a seqüência proposta por essa 

dimensão. Muitas empresas podem ser fundadas por combinações de mais de uma geração da 
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família e podem passar de uma combinação para qualquer outra, independente da ordem, a 

qualquer momento. 

 

FIGURA 3: A Dimensão de Desenvolvimento da Propriedade 

 

Fonte: Gersick et al (1997) 

 

Para Gersick et al (1997), cada estágio possui características e desafios particulares: 

 As principais características de o Estágio do Proprietário Controlador são o controle da 

propriedade consolidado em uma pessoa ou um casal, e caso existam outros proprietários, 

estes possuem somente participações simbólicas e não exercem nenhuma autoridade 

significativa. Esse estágio tem como principais desafios a capitalização, o equilíbrio do 

controle unitário com contribuições de acionistas importantes e a escolha de uma 

estrutura de propriedade para a próxima geração. 

 O Estágio de Sociedade entre Irmãos tem como características principais ter dois ou mais 

irmãos com controle acionário e controle efetivo nas mãos de uma geração de irmãos. Os 

desafios principais deste estágio são: desenvolver um processo para o controle dividido 

entre os sócios, definir o papel dos sócios não-funcionários, reter o capital e controlar a 

orientação das facções dos ramos da família. 

 Finalmente, o Estágio de Consórcio de Primos caracteriza-se por ter muitos primos 

acionistas e uma mistura de sócios funcionários e não-funcionários. Este estágio 

geralmente encontra desafios em administrar a complexidade da família e o grupo de 

acionistas e de criar um mercado de capital para a empresa familiar. 
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Mesmo admitindo a seqüência proposta nesse modelo, ela pode vir a sofrer variações. 

Podem, por exemplo, acontecer situações em que as empresas retornem a um modelo anterior, na 

ocasião em que se encontra no estágio da Sociedade entre Irmãos e um destes adquire a 

participação dos demais, retornando ao estagio de Proprietário Controlador. 

 

FIGURA 4: A Dimensão de Desenvolvimento da Família 

 

Fonte: Gersick et al  (1997) 

 

O desenvolvimento da família ao longo do tempo e descrita pelo modelo de Dimensão de 

Desenvolvimento da Família. Esta dimensão e composta por quatro estágios seqüências como 

pode se observar. Os estágios são: Jovem Família Empresária, Entrada na Empresa, Trabalho em 

Conjunto e Passagem do Bastão. 

Torna-se mais fácil o estudo da família neste modelo tridimensional, uma vez que esta 

dimensão passa pelos estágios de desenvolvimento, guiada pelo envelhecimento biológico dos 

membros da família. Ou seja, a evolução da família segue o curso determinado pela própria 

natureza, não podendo ser adiantado, nem retrocedido, tornando-se uma via de mão única, 

seguindo fundamentalmente numa única direção. 

Assim como as outras duas dimensões - propriedade e empresa - essa dimensão possui, 

em particular, suas características e desafios. 

O Estágio da Jovem Família Empresária caracteriza-se por possuir uma geração adulta 

abaixo de 40 anos e filhos, se houver, abaixo de 18 anos. Esse estágio como desafios principais 

criar um “empreendimento casamento” viável: tomar decisões iniciais a respeito do 

relacionamento entre trabalho e família, estabelecer relacionamentos com a família ampliada e 

educar os filhos. 

O Estágio de Entrada na Empresa possuir uma geração mais velha entre 35 e 55 anos e 

uma geração mais jovem entre a adolescência e os 30 anos. Os desafios desses estágio são a de 
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administrar a transição da meia-idade, a de separar e individualizar a geração mais nova e a de 

facilitar um bom processo para as decisões iniciais sobre carreiras. 

O Estágio de Trabalho em Conjunto possui como características principais uma geração 

mais antiga entre 50-65 anos e uma geração mais jovem entre 20-45 anos e encontra como 

desafios a promoção da cooperação e comunicação entre gerações, o encorajamento da 

administração produtiva de conflitos e a administração das três gerações da família que trabalha 

em conjunto. 

O Estágio da Passagem do Bastão caracteriza-se por uma geração mais velha com 60 ou 

mais anos e tem como principais desafios o desligamento da geração mais velha da empresa e a 

transferência da liderança da família de uma geração para a outra. 

 

FIGURA 5: A Dimensão de Desenvolvimento da Empresa 

 

Fonte: Gersick et al  (1997) 

 

Finalizando o estudo, é apresentada a ultima dimensão de desenvolvimento que compõe o 

modelo tridimensional: a Empresa. Essa dimensão e composta por três estágios - Início, 

Expansão/Formalização e Maturidade - os quais irão diferir entre si por meio de características 

de estrutura e porte. Ou seja, a cada estagio pelo qual a empresa evolui, esta adquirira estrutura e 

porte diferenciados. Por exemplo, uma empresa que esta em fase de iniciação deve ter uma 

estrutura consideravelmente menor do que ao atingir sua fase de maturidade. Do primeiro 

estágio, de Inicio, ao ultimo estágio, de Maturidade, a velocidade de evolução da empresa 

familiar vai diminuindo gradativamente. 

No primeiro estágio, a empresa esta começando sua vida, passando pela fase de formação 

e sobrevivência. Nesse momento a empresa consiste apenas em uma idéia a ser realizada e aqui o 
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empreendedor, juntamente com seus familiares, desprendem dedicação quase que exclusiva para 

a implementação do negócio. 

A principal característica dessa fase é a estrutura organizacional informal, com o 

proprietário-gerente no centro. E os principais desafios são a sobrevivência - entrada no 

mercado, planejamento de negócios, financiamento, e analise racional versus o sonho. 

O segundo estágio caracteriza-se por uma estrutura organizacional. Esse estágio 

caracteriza-se por uma estrutura cada vez mais funcional e por possuir produtos ou linhas de 

negócios múltiplos e seus principais desafios são a evolução do papel do proprietário-gerente, 

profissionalização da empresa, planejamento estratégico, sistemas e políticas organizacionais e 

administração do caixa. 

O terceiro e ultimo estágio apresenta uma empresa já estabelecida com sua estrutura 

organizacional e seus principais produtos em evolução cada vez mais lenta. Durante o estagio de 

maturidade, a empresa enfrenta um dilema inevitável: renovação ou dissolução. A empresa 

poderá continuar indefinidamente suas atividades, ocasionando o encerramento de suas 

atividades. Ou ainda, poderá desviar esforços em busca de sua renovação, através do processo 

sucessório. 

As principais características dessa fase são: Estrutura organizacional favorece a 

estabilidade, base de clientes estável (ou em declínio), com crescimento modesto, estrutura 

divisional dirigida pela equipe da alta gerencia e rotinas organizacionais bem estabelecidas. Essa 

fase enfrente desafios, tais como: novo foco estratégico, empenho de gerentes e acionistas e 

reinvestimentos. 

Quando essa ascensão de família modesta para família rica acontece de forma repentina, 

sem qualquer acompanhamento ou cuidado, a moral do trabalho, o sentido da missão da empresa 

e até mesmo a atitude dos jovens podem sofrer sérios abalos, comprometendo sobremaneira a 

saúde da empresa. Indo um pouco mais além, as empresas familiares podem vir a falir, tamanhas 

as consequências desses abalos. 

 

2.2 Fortalezas de empresas familiares 

 

Hofstead (1991) enuncia fortalezas desse tipo de empresa: 

 Lealdade dos relacionamentos decorrente da estabilização da ocupação dos cargos 

 Prestígio social, político e econômico 

 Prestígio quando o sucesso sucessório é conquistado 
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 Responsabilidade pessoal dos acionistas em tempos de crise 

 Velocidade nos processos decisórios 

 Sensibilidade social e política 

 Tradição de valores 

 

Welch & Welch (2008) afirma que muitas empresas familiares possuem características 

muito positivas como a tolerância e a flexibilidade. As empresas possuem a capacidade de 

transmitir aos seus empregados um toque de humanidade e a sensação de que fazem parte de 

algo maior do que eles. Isso acaba os envolvendo. 

Para Martins (1999), elas terão que incorporar as seguintes vantagens: 

 Interesses comuns: Os laços afetivos entre as pessoas, a harmonia dos gostos e das 

formas de atuar geram interesses comuns entre os membros da família que trabalham na 

empresa. Ha uma maior auto-exigência e auto-sacrifício em prol de um objetivo. 

 Confiança mútua e autoridade definida e reconhecida: Nas empresas familiares, 

existe uma autoridade reconhecida e um clima de elevada confiança que evita as lutas 

pelo poder e as intenções menos claras, quer entre colegas de trabalho, quer entre chefes 

e subordinados. 

 Facilidade na transmissão da informação: A comunicação e intensa e fluida, sem 

barreiras desnecessárias, desde que haja unidade e confiança entre as pessoas. 

 Flexibilidade de processos: A maior simplicidade da estrutura da organização facilita a 

atribuição das responsabilidades, a delegação de funções, a autonomia e, 

conseqüentemente, flexibiliza os sistemas de informação e de controle. As empresas 

familiares são, em regra, menos burocráticas. As decisões são tomadas mais rapidamente, 

havendo maior coordenação e menos conflitos de poder. 

 Projeto em longo prazo: A dedicação e empenho dos membros da família que gerem a 

empresa, e, normalmente, maior do que nas empresas com outro tipo de gestão. Os 

planos são feitos em longo prazo, no melhor interesse da família atual e dos respectivos 

sucessores que garantirão a continuidade do negocio. Há, em regra, maior estabilidade ao 

nível do núcleo de detentores do capital e da própria gestão. 

 Permanência da cultura e dos valores: As organizações de tipo familiar são, em regra, 

muito marcadas pela cultura e pelos valores definidos pelo seu fundador. Para o bem e 

para o mal, a sua personalidade e hábitos de trabalho funcionam como um exemplo a 
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seguir pelos restantes colaboradores. Estes sabem perfeitamente o que se espera deles e 

que tipo de regras e comportamentos deverão respeitar. 

 

Para Gallo (1995), as vantagens apresentadas em relação às empresas familiares são as 

seguintes: 

 Aparecimento de novos empresários - O espírito empresarial a ser transmitido de 

geração em geração funciona como um forte estimulo ao empreendedorismo 

 União entre colaboradores - O vínculo familiar ou de amizade facilita a proximidade 

entre pessoas no trabalho, ajudando a criar uma equipe mais coesa e, logicamente, com 

melhores resultados 

 Auto-exigência e sacrifício - A proximidade natural ao negocio e uma dose de 

“responsabilidade familiar” propicia um empenho reforçado ao projeto 

 Reconhecimento geral da autoridade - Lealdade e obediência são duas das 

características mais vincadas na estrutura empresarial familiar. A autoridade esta bem 

definida e respeitada, reduzindo os conflitos de poder e o clima de desconfiança. 

 Facilidade de adaptação - A flexibilidade de tempo, dinheiro e trabalho que caracteriza 

a estrutura familiar desimpede os naturais obstáculos a mudança que podem surgir nas 

empresas tradicionais 

 Comunicação aberta e informal - A proximidade familiar permite que se destruam 

alguns dos obstáculos habituais na comunicação organizacional. Havendo uma maior 

abertura e propensão ao dialogo ha certamente uma maior facilidade na transmissão da 

informação 

 Maior dedicação e envolvimento pessoal - Pelos laços afetivos que envolvem as 

pessoas ao projeto, acaba por ser normal uma entrega verdadeira a empresa e aos seus 

objetivos 

 Maior respeito pela cultura e valores da organização - Geralmente, este tipo de 

empresas são fortemente marcadas pela cultura e valores definidos pelo seu fundador, os 

quais são partilhados e respeitados por todos 

 Celeridade dos processos de decisão - Estando as responsabilidades bem definidas e o 

poder de decisão restrito a um ou dois elementos, as tomadas de decisão são, regra geral, 

simples e imediatas 
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 Agilidade de processos - A proximidade de contatos e simplicidade da própria estrutura 

facilita as tomadas de decisão e o desenvolvimento dos processos dentro da empresa, 

reduzindo a burocracia freqüente das empresas “comuns” 

 Maior humanismo e consciência social - Em comparação com as estruturas tradicionais, 

as empresas familiares não só demonstram um maior respeito pelos seus funcionários 

como pela comunidade que as rodeia e onde estão inseridas 

 Estabilidade - Tendencialmente, este tipo de empresas são estruturas mais estáveis do 

que o normal. Paralelamente, e porque as pessoas tendem a trabalhar toda a vida dentro 

do negocio familiar, também e maior a segurança no trabalho e a realização profissional 

 

As empresas familiares se dão melhor que as outras no tocante as questões de qualidade, 

pois o nome da família e associado aos produtos e serviços que são oferecidos ao mercado. Este 

tipo de empresa trabalha com um horizonte de investimento mais amplo, pois enquanto as outras 

empresas são obrigadas a responder rapidamente aos acionistas, reduzindo custos e, muitas 

vezes, saindo do ramo nos momentos difíceis, as empresas familiares conseguem, em 

significativo numero de vezes, suportar os desaquecimentos da economia e continuar 

comprometidas na relação família x empresa x mercado, segundo Oliveira (1999). 

 

2.3 Fraquezas de Empresas Familiares 

 

Para Hofstead (1991) a unidade e o compromisso dos integrantes da família que 

trabalham em uma empresa familiar são as principais forças de uma empresa familiar. Já Lodi 

(1998) enuncia esta dissertação ao evidenciar as fraquezas no desenvolvimento e na cultura desse 

tipo de empresa em relação às outras em cinco fatos: 

 Conflito de interesse entre família em empresa - desequilíbrio financeiro com 

administradores familiares em conflito e sem a competência necessária 

 Retiradas financeiras sem colaboração 

 Informalidade de planejamento administrativo, financeiro e tributário 

 Estagnação do marketing e das vendas 

 Nepotismo em detrimento da meritocracia 
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Quanto às fraquezas, Gallo (1995) destaca que a cultura das empresas familiares se 

autofinanciarem influi na opção de não recorrer a capital de terceiros e, assim, comprometer o 

capital próprio e não aproveitar algumas oportunidades. 

Longenecker, Moore & Petty (1997) afirmam que as empresas familiares precisam 

desenvolver certas vantagens-chave, dentre elas: preservar o clima do local de trabalho, enfocar 

o longo prazo; enfatizar a qualidade. 

Outra característica existente para Longenecker, Moore & Petty (1997) é quanto às 

oportunidades de promoção a funcionários que não são membros da família. Há, em muitos 

casos, uma limitação de progresso na organização, pois o fundador prefere promover um ente 

familiar. Essa limitação pode causar ao funcionário frustração ou fazer com que se sinta 

injustiçado. Alem disso, quanto mais membros da família trabalhar na empresa, possivelmente 

menor ser a chance de ascendência. 

Davis (2006) também acredita que haja uma grande dificuldade por parte da família em 

separar os assuntos familiares dos empresariais. Não e interessante nem saudável para a família 

que a empresa seja a única fonte de conversas ou atividades entre eles. A organização não 

representa todos os interesses pessoais dos membros da família. Por isso, aconselha que a família 

mude de canal. 

Scheffer (1993) explicita dificuldades típicas de empresas familiares que podem 

comprometer a empresa: dificuldade em definir quais os interesses da empresa e os da família, 

acarretando em falta de autonomia e independência entre família e empresa. Dificuldade em 

distinguir lucro ótimo de lucro máximo. Possuir um trabalho mais leve na empresa por ser parte 

da família. 

Segundo Gondim (2009), há, ainda, problemas em definir objetivos precisos gerando 

falta de motivação. A dispersão de forcas por ter problemas em delegar responsabilidades. A 

pouca atenção junto aos financiamentos, principalmente no tocando ao planejamento. 

Negligencia a formação profissional e a formação permanente tantos dos familiares que 

trabalham na empresa quanto dos outros profissionais não familiares. E a dificuldades por parte 

do sucedido em perceber qual o momento mais adequado para haver a sucessão. 

Davis (2006) defende que também existe grande dificuldade em definir os cargos dos 

familiares dentro da empresa familiar. Muitos sócios acreditam que seu grau de autoridade 

depende proporcionalmente de suas participações societárias. Para evitar confrontos quanto a 

isso, é importante definir quem toma as decisões. Definir quem terá o poder da administração e o 

grau de autoridade de cada um. Estabelecer uma hierarquia, explicitando quem se reporta a 

quem. Essa definição deve começar o quanto antes, preferivelmente no inicio da empresa. 
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Segundo Welch & Welch (2008), as empresas familiares erram em procurar preservar a 

riqueza em vez de acumulá-la. Isso pode acabar afetando sua sobrevivência. Ao proteger demais 

os ativos, acabam evitando correr riscos para crescerem e se manterem no mercado. Com a 

globalização, correr riscos é um mal necessário. 

Mautone (2005) ratifica a necessidade de haver uma justa e clara política de distribuição 

de dividendos para não ocorrerem problemas devido às questões financeiras e à realização dos 

acionistas. Seu desempenho precisa ser mensurado para que a falta de conhecimento do mesmo 

não prejudique a empresa. 

Um grande erro cometido pelas empresas ao procurar melhorar é tentar realizar uma 

reengenharia alterando apenas os processos e esquecendo que o que, em muitos casos, 

primeiramente, precisa ser reciclado são os sócios. Em especial o “velho patriarca”. Se a 

diretoria não se auto-avaliar com relação a todo o seu histórico comportamental, qualquer 

tentativa de mudança será frustrada (SAVIANI, 1994). 

 Para Gracioso (2004), as empresas familiares encontram-se em um dilema: a 

modernização. Pode-se dizer que, com o advento da globalização, cada vez mais forte, o grande 

questionamento não é se a empresa é familiar ou profissional, mas sim moderna ou obsoleta. 

Mesmo que mantenha no comando um membro da família, é fundamental adaptar-se às novas 

exigências do mercado. 

 Segundo Feitosa (2008), uma das razões principais que levam ao insucesso da empresa 

familiar e justamente o fato de não serem reconhecidas ou bem administradas estas diferenças 

entre valores da família e os de negócios. 

Muitas causas explicam a elevada mortalidade das empresas familiares, mas muitas delas 

são comuns às empresas não familiares, como crises econômicas e mudanças no macroambiente 

ou no perfil dos clientes. No entanto, há riscos específicos para a gestão das empresas familiares, 

sendo os mais comuns, segundo Martins (1999): 

 Confusão entre a propriedade da empresa e a capacidade para geri-la: Muitas vezes, a 

família não dispõe de alguém com experiência para liderar pessoas e projetos. Só sabe 

que e dona da empresa, mas não tem um membro da família com competências 

suficientes para levar o negocio por diante. O recrutamento de quadros de topo e, em 

regra, feito com base em contatos pessoais ou mesmo relações de parentesco. 

 Isolamento face à envolvente comercial: Fechada em si, uma empresa familiar tende a 

deixar tudo em família, ignorando quaisquer mudanças no meio envolvente, nos produtos 

e nos clientes. Não esta atenta ao que se passa no exterior, não atualiza os produtos e 
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serviços, nem satisfaz os clientes da melhor forma. Em regra, a delegação de decisões 

para os níveis mais baixos da hierarquia e quase inexistente. 

 Não seguir as regras do mercado quanto a gestão: Uma empresa familiar tem que ser 

ainda mais flexível na capacidade de adaptação as novas exigências do mercado. Isso 

nem sempre acontece porque o dono da empresa tende a centralizar as decisões e a ser 

pouco propenso a mudanças radicais, em particular, as relativas ao rompimento com a 

cultura e os hábitos de trabalho enraizados. 

 Confusão entre os laços de afeto e os laços contratuais: Os membros da família têm que 

mostrar coragem, clareza de visão suficiente para não confundirem os laços familiares 

com os profissionais. Muitos gestores de empresas familiares não resistem a tentação de 

seguir um estilo de gestão excessivamente paternalista em relação aos seus empregados. 

 Problemas com a sucessão: A saída e uma das decisões mais difíceis para o diretor de 

uma empresa familiar, por isso, e normalmente adiada, por vezes ate ser tarde demais. A 

falta de “sangue novo” pode comprometer fatalmente a capacidade de inovação da 

empresa. Por outro lado, mesmo que o processo de sucessão tenha sido bem conduzido, a 

historia demonstra que muitas empresas familiares de sucesso acabaram por não resistir a 

saída do seu fundador, nomeadamente quando este era particularmente carismático. 

 Falta de clareza nos processos: Como o controle e fiscalização da atividade da gestão de 

topo e menos rigoroso, as empresas familiares são mais propensas a eventuais 

irregularidades, caso do desvio de capital da empresa para fins pessoais. O envolvimento 

de pessoas que não são da família na gestão e tomada de decisões de uma empresa 

familiar e a melhor segurança contra as eventuais de desonestidades nos negócios. 

 Problemas a nível familiar: Os gestores de topo das empresas familiares sentem uma 

grande dificuldade em separar a vida profissional da pessoal. Trabalham, em regra, mais 

horas e vivem mais intensamente os problemas das empresas, sacrificando muitas vezes a 

sua vida familiar. Por outro lado, quando existem conflitos no seio dos negócios estes 

muitas vezes acabam por se alargar ao campo das relações pessoais. 

 

Para Kignel & Werner (1998), a empresa familiar, para se adequar à globalização, terá de 

passar pelas etapas a seguir: 

 Diferenciar a propriedade da gestão 

 Incorporar valores internacionais de forma a reforçar os valores tradicionais 
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 Compreender que a sua missão extrapola a família e a comunidade local, devendo de fato 

abranger o mundo 

 Ter habilidade de se modernizar e assumir conscientemente que os novos tempos incluem 

a redefinição constante dos negócios 

 

Aquino apud Leone (1992) defende que o sucesso da empresa familiar depende da 

dobradinha de familiares responsáveis e competentes com profissionais qualificados. 

Lodi apud Scheffer (1995) alerta que a família precisa entender que nem sempre os 

familiares são os melhores sócios; e acentua que, para a sobrevivência da empresa, a família 

deve evitar o uso indevido de seu patrimônio. 

Longenecker, Moore & Petty (1997) enfatiza conceitos administrativos que são 

especialmente relevantes para esse tipo de empresa: 

 Competência profissional e gerencial: uma empresa familiar não pode manter membros 

de família incompetentes ou que não possuem potencial para desenvolvimento pessoal e 

empresarial. 

 Oportunidades para membros não-familiares: a direção da empresa deve mostrar com 

clareza se eles terão oportunidade de promoção e ate que posição poderão chegar. 

 Favoritismo nas decisões: o favoritismo deve ser evitado. Se possível, a avaliação dos 

membros da família deve ser feita por não-familiares, com competência para tal. 

 Discussões abertas: os planos de sucessão, as etapas do desenvolvimento profissional e as 

intenções a respeito de mudanças na propriedade devem ser desenvolvidas e discutidas 

ampla e abertamente. Os fundadores que reconhecerem a necessidade de gerenciar o 

processo de sucessão podem elaborar planos cuidadosamente, em vez de deixar que o 

processo siga ao acaso. A falta de conhecimento dos planos e intenções dos paritipantes-

chave gera incerteza e possíveis suspeitas. Esse processo de planejamento pode começar 

quando o fundador ou o membro da família que preside o negocio compartilha seu sonho 

em relação a empresa com os demais membros, aceitando sua participação. 

 

Scheffer (1995) frisa a importância do desenvolvimento da competência profissional 

desses familiares, visando conquistar o respeito de parentes, colaboradores, clientes e 

fornecedores. 

Gersick et al (1997) defende que é possível criarem-se níveis de tensão, raiva, confusão e 

desespero que podem destruir, de forma surpreendentemente rápida, boas empresas e famílias 
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sadias. Isto ocorre porque, segundo Davidow & Narva (1997) as ligações dos membros da 

família com a empresa podem afetar profundamente a auto-estima bem como a qualidade de seus 

relacionamentos com a família. 

Vidigal (1996) acrescenta que na maioria das discussões de família, estão presentes 

traumas de relacionamento que remontam à infância. A situação é mais crítica, pois 

diferentemente de conflitos entre estranhos, os parentes conhecem bem a si mesmos. Fritz (1993) 

salienta que conhecem as forcas e fraquezas uns dos outros. Conforme o autor, muitos pais 

assumem uma posição teimosa e obstinada a respeito da empresa, na qual seus filhos encontram 

dificuldades em penetrar. 

Vidigal (1996) defende que a empresa e a família só sobreviverão e obterão êxito, se a 

família servir a empresa. Nenhuma das duas conseguirá êxito, se a empresa for dirigida em prol 

da família. 

Vidigal (1996) enumera quatro campos que podem ser gerenciados no sentido de dar a 

administração da empresa familiar probabilidades de lograr êxito. São eles: comunicação e 

entendimento entre acionistas, preparação para a sucessão, regras para a sucessão e a existência 

do Conselho. 
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3.  SUCESSÃO DE EMPRESAS FAMILIARES 

 

A concorrência decorrente da globalização culminou com a consciência empresarial da 

necessidade de planejamento futuro. Tão importante quanto pensar em diretrizes atuais, é pensar 

na sucessão ou qualquer eficiência conquistada a partir dessas diretrizes tem a vida do 

empreendedor como prazo de validade. 

À medida que a empresa cresce, aumenta sua complexidade, e o criador pode não mais 

conhecer sua criatura. Enquanto ele está ocupado construindo a empresa, o mundo transforma-se, 

por isso alguns fundadores só são bem sucedidos até determinado estágio de desenvolvimento 

quando os talentos existentes já não são suficientes para o crescimento. A sucessão deve ser 

profissionalmente planejada o quanto antes, pois, apesar da consciência, a maioria das poucas 

empresas que profissionalizam o processo protela o planejamento até, praticamente, a 

necessidade de eleger o sucessor, momento difícil quando possivelmente, o empreendedor 

encontra-se com complicações, geralmente de saúde, e a empresa absorve as consequências de 

sua ausência.  

Leach (1993) enumera estatísticas que evidenciam a relevância deste estudo: 24% das 

empresas familiares conseguem sobreviver após a segunda geração e, somente, 14% entram na 

terceira. 

A questão de planejamento sucessório é cada vez mais discutida no Brasil. Para Cortese 

et al (1993) existem pelo menos cinco causas: 

 fim da geração de empreendedores das décadas de 50 e 60 apos o ciclo substitutivo de 

importações 

 as mudanças nos relacionamentos familiares e interpessoais 

 a internacionalização ou globalização dos investimentos e negócios 

 os fracassos ocorridos em processos de sucessão 

 a falta de provisões e veículos legais que separem a propriedade da administração da 

propriedade 

 

Segundo Bernhoeft (apud Autran, 2002), as características gerais apresentadas nas 

demais gerações das empresas familiares são: 

 Os laços da família constituem um fator, entre outros, que determina a sucessão nos 

cargos administrativos. 
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 Esposas ou filhos dos atuais ou antigos dirigentes máximos encontram-se no Conselho 

Administrativo. 

 Os valores institucionais importantes da firma identificam-se com uma família, seja em 

publicações formais da companhia, seja em tradições informais da organização. 

 As ações praticadas por um membro da firma refletem-se, ou acredita-se que reflitam, na 

reputação da empresa, independentemente de sua ligação formal com a administração. 

 Os parentes que participam da companhia sentem-se obrigados a ficar com ações por 

razões mais do que puramente financeira especialmente quando há prejuízos 

 A posição do parente na firma influi em sua situação na família. 

 Cada membro da família precisa chegar a um acordo quanto as suas relações com a 

empresa, ao determinar sua própria carreira a seguir. 

 

Para Barnes & Hershon (1976), a forma que se atravessa a sucessão, suave ou 

conturbada, tem efeito direto no sucesso do novo administrador. 

Para Bernhoeft (1996), um bom planejamento deve contar com o fundador vivo para 

garantir o planejamento e a harmonia e com Acordo Societário, que gera e exige compromissos, 

que antecipa conflitos, que regula direitos e deveres até a saída de sócios e que deve ser 

periodicamente atualizado. 

Para Amboni (1997), a crise da empresa familiar encontra-se no fundador, na sua 

centralização e na sua personalização. O fato de ter atitude empreendedora e fundar a empresa 

não garante a continuidade. Há empreendedor cujo orgulho não o permita transferir seu 

escritório para sua residência e dar lugar a outra pessoa.  Para garantir a sucessão, o patriarca 

precisa de disposições administrativas e financeiras para o processo, e de um Conselho de 

Administração rico e composto por administradores, familiares e também por conselheiros 

externos pode ajudar muito. 

Conforme Novais (1998, p. 58), “a escolha do sucessor tem que ser confiada a uma 

pessoa que não pertença à família nem a empresa, para que tal seja feita com total isenção”. 

 

Cortese et al (1993) estabelece algumas ideias para a implantação de um processo 

sucessório. Salientando que não há regra geral, pois cada caso exige uma solução especifica: 

 

a) Defina objetivos claros: definir se a empresa continuará com a família ou devera ser 

vendida. Se continuar estabeleça um planejamento estratégico de longo prazo. 
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b) Administre os conflitos familiares: estabeleça um conselho de família para resolver 

os conflitos 

c) Selecione e treine o sucessor: começar com uma boa educação familiar, solida 

formação universitária e experiência de trabalho fora da empresa familiar. Apos isso, 

familiarização com o negocio da família iniciando pela parte operacional e depois 

subindo hierarquicamente. Por fim, favorecer a carreira de o sucessor realizar 

modificações societárias se preciso for, para facilitar o poder do sucessor sobre a 

organização 

d) Abra mão do poder a favor do sucessor: para avaliar, treinar e motivar um sucessor 

se faz necessários haver delegação ao poder ao mesmo. No entanto, esse processo deve 

ocorrer de forma gradativa. 

e) Administre o impacto da sucessão sobre a cultura organizacional: uma sucessão 

com êxito só acontecera se houver apoio de empregados-chave. 

f) Equacione as necessidades de renda: o sucessor deve estabelecer a maneira de 

receber rendas da empresa. Deve fazer um balanceamento entre honorários, participação 

nos lucros e dividendos. 

g) Implante ou modernize o Conselho de Administração: ao tomar essa medida o 

processo de sucessão será facilitado, bem como protegera melhor a empresa diante da 

concorrência e criara condições adequadas para seu crescimento seguro. 

 

Conforme Souza-Silva (2004), para que ocorra uma sucessão de forma correta é preciso 

haver competência empresarial por parte de quem assumira a empresa. Essa competência pode 

ser dividida em três critérios: 
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FIGURA 6: As três características básicas para um bom sucessor 

 

Fonte: Souza-Silva (2004) 

 

A vocação empresarial. O sucessor deve gostar de gerir uma empresa, pois de nada 

adianta colocar alguém, mesmo sendo um filho, se o mesmo não deseja tal colocação. Em 

conseqüência disso, a administração será um inferno e afetara a organização. O futuro sucedido 

precisa se perguntar se e melhor que seus filhos sejam sucessores ou apenas os herdeiros. 

Entretanto, pouco adianta a vocação empresarial se este não possuir habilidade 

conceitual. O sucessor precisa ter capacidade técnica e intelectual para gerir a organização. O 

interesse e papel fundamental para se formar um bom líder, mas pouco adianta se o mesmo não 

possuir conhecimentos suficientes para que permaneça na posição. Muitas vezes a vontade 

inicial de administrar pode acabar a partir do momento que o sucessor se depara com 

dificuldades e não possui capacidade para superá-las. 

E, por fim, a experiência empresarial. Com ela, o sucessor adquire a maturidade 

necessária para administrar a empresa e elimina possíveis ingenuidades, por falta de 

conhecimento, que atrapalhariam sua gestão. 

Lodi (1987, p. 3) destaca “[...] as sementes da destruição estão dentro do próprio 

fundador e da família, ou que a sobrevivência da empresa está na capacidade da família 

administrar as suas relações com a firma e evitar as forcas centrifugas nas fases de sucessão”. 

Para Saviani (1994) uma consultoria que venha a ser contratada para profissionalizar o 

processo sucessório, antes de mais nada, tem a obrigação de orientar o empresário a não misturar 

assuntos familiares com profissionais, principalmente durante o expediente normal de trabalho. 

Isso deve ocorrer ainda na fase inicial de desenvolvimento de seu diagnóstico na empresa. 
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Complementando o assunto, o autor ressalta que os parentes, mesmo os mais próximos, 

somente devem participar da gestão da empresa se possuírem competência e se suas funções 

forem bem definidas. Se algum familiar não se enquadrar no disposto acima, deve sair 

imediatamente. 

Para profissionalizar a empresa familiar, Lodi (1987) defende que deva existir um 

conselho de administração, formado também por conselheiros externos para haver uma maior 

profissionalização, formalização e imparcialidade dos procedimentos. Uma diretoria formada por 

profissionais maduros, familiares ou não, mas que possuam competência. 

Lodi (1987) desenvolveu um quadro que ilustra a relação entre a maturidade familiar e a 

maturidade administrativa da empresa. Assim, percebe-se a necessidade da integração familiar e 

da profissionalização da gestão. 

 

FIGURA 7: Quadro Maturidade Profissional e Familiar 

 

Fonte: Lodi (1998) 
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A sucessão é um mérito bastante subjetivo e é impossível a definição de um modelo 

especifico a ser adotado no processo, ainda mais quando cada empresa e, principalmente, cada 

família tem suas respectivas particularidades. Garcia (2001) defende que a transição deve ser 

planejada com uma visão estratégica que envolva três dimensões. No primeiro momento, ao qual 

o autor intitula de “Situação Atual” a empresa, a família empresária e a sociedade estão 

extremamente fusionadas, não sendo possível distingui-las. Nessas circunstâncias, as decisões 

são marcadas e dominadas por aspectos familiares. 

A proposta sugerida por Garcia (2001) é simplesmente o rompimento desse 

fusionamento, diferenciado claramente família, sociedade e empresa. Com isso, os desafios de 

cada dimensão, uma vez misturados e confundidos, agora podem ser melhor visualizados, de 

maneira separada e particular, trazendo soluções adequadas para cada uma dessas dimensões. 

Isso pode vir a aumentar a perspectiva de continuidade da empresa, por meio do seu melhor 

entendimento agora. 

Assim, a relação proposta na situação inicial muda consideravelmente, substituindo-se a 

perversa supremacia dos interesses familiares baseados no paternalismo para o verdadeiro 

interesse coletivo, baseado no principio de que a empresa e um negócio que precisa gerar 

resultados, cujos maiores beneficiados serão seus acionistas (GARCIA, 2001). 

Para o mesmo autor, a família que não entender a empresa dessa forma colocará em risco 

o próprio patrimônio, ao mesmo tempo em que libera seus membros da responsabilidade da 

geração de renda sustentável, baseada na capacidade e no empenho de cada um. 

Garcia (2001, p. 208) pergunta: “Quantas e quais são as famílias empresárias que se 

dedicam à tarefa de planejar a transição”? A pergunta representa um alerta sutil às famílias 

empresárias para despertar maior interesse e desprendimento de tempo para tratar dessa questão 

importantíssima para o futuro do negocio. 

Segundo Ferreira (2007), talvez por desconhecimento da complexidade envolvida nesse 

tipo de processo, algumas empresas familiares tratam-no como normalmente tratariam um 

problema corriqueiro, do dia-a-dia, buscando simplificar as soluções que o processo de transição 

demanda. Mas, agindo dessa forma, podem conseguir não apenas reduzir a eficácia das ações ou 

soluções, mas também colocar em risco o futuro dos negócios. 

Talvez um dos grandes questionamentos para a empresa familiar se refira ao momento 

ideal de planejar a transição. Parece que a resposta mais adequada para essa indagação e a de que 

“nunca é cedo”. Mas pode vir a ser tarde demais para algumas empresas, devido ao fato de que 

muitas delas, juntamente com suas famílias, só se dão conta da transição quando ela esta 

iminente, restando apenas a possibilidade de serem executadas ações corretivas ou emergências. 
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A dificuldade é mais evidente, segundo Garcia (2001), em se tratando da conscientização 

de dirigentes ou fundadores. De acordo com o referido autor, esta é a fase mais difícil no 

planejamento da transição. Isso acontece, muitas vezes, por meio de problemas emocionais. A 

angústia que esse assunto causa aos fundadores, a sensação de impotência, o fato de não mais ter 

total domínio sobre o negócio, muitas vezes inibem qualquer iniciativa por parte dos donos das 

empresas. Não há como sensibilizá-los se as questões emocionais estão à tona, a não ser com 

muita habilidade e paciência. 

Segundo Ferreira (2007), participação em palestras e seminários sobre o assunto, 

conversas com empresários conhecedores dessa questão, envolvimento de pessoas de confiança 

dos fundadores, leitura de livros e artigos sobre o assunto, podem auxiliar na etapa de 

sensibilização. 

Oliveira (1999) elencar sugestões para facilitar o momento da transição. Elas são 

direcionadas aos fundadores ou executivos responsáveis pelo processo sucessório: 

 

 Planejar muito bem o processo sucessório - isso significa encara o processo sucessório 

como sendo um verdadeiro planejamento estratégico em termos de estruturação 

 Iniciar o processo sucessório o mais cedo possível - significa iniciar o planejamento da 

sucessão quando se perceber as primeiras necessidades, buscando não adiá-lo, já que se 

trata de um processo bastante complexo. 

 Ter visão de curto, médio e longo prazo - através dessas percepções o fundador pode 

avaliar o sucessor de forma a buscar um equilíbrio entre essas visões. 

 Debater o estilo de administração - através desse debate, busca-se identificar um 

melhor estilo para a condução da empresa, avaliando as vantagens e desvantagens de 

cada estilo, seja ele o novo ou o atual. 

 Estabelecer critérios e parâmetros de avaliação - visto que o planejamento do processo 

sucessório deve ser encarado como um planejamento estratégico, e importante que haja 

também critérios e parâmetros que possam avaliar a implementação do processo 

sucessório, para que se corrija possíveis falhas na sua implementação. 

 Planejar a distribuição da herança - essa questão e levantada pelo autor apenas no 

intuito de lembrar aos fundadores a importância de se planejar a distribuição da herança 

entre seus herdeiros, sobretudo em relação à empresa, cabendo aos mesmos a maneira 

que julgarem ser a mais conveniente a suas realidades. 
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Para Leone (1992), sucessão é a transferência do poder e do capital de uma geração para 

outra. A sucessão pode acontecer de forma gradativa e planejada ou através de processo 

inesperado ou repentino em face de afastamento por doença ou morte do dirigente. 

 O SEBRAE enumera pontos fracos na fase de transição para a segunda geração: 

despreparo dos herdeiros; falta de planejamento tanto a médio quanto a longo prazo; conflitos 

entre os interesses da família e da empresa; o emprego de parentes na empresa sem haver 

critérios de avaliação de desempenho profissional desse parente; pouca participação dos 

herdeiros nas atividades cotidianas da empresa; descapitalização da empresa em desfrute próprio 

dos herdeiros; falta de compromisso em todas as áreas da organização, principalmente no tocante 

a desempenho e lucros; utilização de controles contábeis irreais com o objetivo de burlar o fisco 

o que impede o discernimento da real situação e sua comparação com o mercado; gestão incapaz 

de reagir rapidamente frente aos desafios do mercado. 

 

3.1 Tipos de sucessão: Sucessão Familiar 

 

Amatsalas (2000) elege alguns tópicos a serem observados no planejamento profissional 

de uma sucessão familiar: 

 Visão Familiar de 5-10 anos 

 Planejamento Estratégico 

 Código de Conduta para Familiares Envolvidos 

 Critérios para Eleição de Sucessores 

 Assembléias Familiares Periódicas 

 

Kanitz & Kanitz (1978) já salientava que passar a gestão de pai para filho a cada dia é 

mais difícil, pois as forças existentes para impedir a continuidade são inúmeras. Longenecker, 

Moore & Petty (1997) afirmam que o conjugue desempenha papel fundamental junto a empresa, 

pois compartilham dos sucessos e fracassos da mesma interferindo no destino dos dois. O 

conjugue ajuda na educação dos filhos, possíveis sucessores. Participam, direta ou indiretamente, 

da administração. E podem agir como mediadores entre o executivo principal e os filhos. 

Em alguns casos, filhos e subordinados esperam impacientes para assumir a 

administração, e esta sede de poder significa anos de tensão e conflito, e, em outros casos, a 

decisão do pai de passar a administração, é frustrada pela incompetência do filho. Para Kanitz & 
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Kanitz (1978), o protecionismo da família para com um filho evidencia, muitas vezes, essa 

incompetência. 

Kignel & Werner (2007) afirmam que existem quatro tipos de membros dentro dessas 

organizações. O conjugue teria papel fundamental, pois tanto participaria das relações familiares 

quanto das relações empresariais, mesmo como apenas “sócia silenciosa”. Atuaria até como 

mediadora nas relações entre pai e filhos dentro da corporação. Os filhos também exerceriam 

funções importantes. Entretanto, o autor ressalta que o pai precisa saber que seus filhos são 

diferentes dele, com aptidões e habilidades diferentes, e por isso necessita saber lidar com essas 

diferenças. O filho não é uma copia aperfeiçoada. Os familiares por opção (genros, noras, 

sogros) e também primos ao participarem de assuntos da empresa podem tanto agir como 

geradores de conflitos como agregadores de conhecimentos enriquecedores por possuírem 

experiência de vida diferente e ate pontos de vistas diferentes. E por fim, os netos, que em 

muitos casos, são os reais sucessores dos fundadores. A eles serão creditados investimentos com 

o retorno esperado. Entretanto, a geração do meio, o pai, tem de lidar com essa situação de 

espera de retorno e evitar conflitos danosos entre essas gerações. 

Longenecker, Moore & Petty (1997) apontam as principais preocupações dos pais quando 

pensam em transmitir aos filhos o controle do empreendimento: 

 

 Será que meu filho possui temperamento e habilidade suficientes para a liderança dos 

negócios? 

 Como eu posso motivar meu filho a ter interesse pelos negócios? 

 Que tipo de educação e experiência será mais útil no preparo de meu filho para a 

liderança? 

 Que programação eu deveria seguir ao empregá-lo ou promove-lo? 

 Como posso evitar favoritismo ao gerenciá-lo ou desenvolve-lo 

 Como posso impedir que o relacionamento profissional atrapalhe ou destrua o 

relacionamento pai e filho? 

 

Para Lodi (1987) a sucessão é um processo. Para que ocorra da melhor maneira possível, 

o autor estabelece um processo para desenvolver os sucessores. Inicialmente, esse processo 

dividir-se-ia em três fases: a formação de base dos sucessores, o seu plano de desenvolvimento e 

as medidas de caráter organizacional e jurídico. A primeira fase se chamaria berço e possuiria 

cinco componentes: o aspecto educacional do sucessor e sua vocação; o caráter da família, que 
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pode ser entendido como os valores culturais dos familiares; uma boa formação acadêmica; ter 

trabalhado fora da empresa para que crie uma identidade própria e possua suas experiências 

próprias/ se possível criar sua própria empresa para que possa conhecer o funcionamento de uma 

empresa como um todo. 

O autor prossegue salientando que a segunda fase consiste no desenvolvimento dos 

sucessores e divide-se em: conhecer bem os negócios; continuar sua educação; saber quem será 

seu cônjuge, pois o relacionamento servirá de base para a própria vida do sucessor; desenvolver-

se culturalmente e politicamente; desenvolver a educação humanística; e saber relacionar-se com 

os stakeholders. 

E, por fim, Lodi (1987, p. 11) explica a terceira fase como sendo a que tomará as medidas 

de caráter societário para fortalecer os sucessores. “É importante assegurar que o sucessor terá o 

respaldo acionário suficiente para exercer o poder sem disputa”. 

Lodi (1987, p. 15) conclui: “É preciso ter vocação, coragem, talento e capacidade de luta. 

Muitos herdeiros tem boa formação acadêmica e acumulam estágios em empresas de elite sem, 

contudo, apresentarem a vocação e vontade de lutar pela gestão da propriedade.”. 

Kignel & Werner (2007, p. 227) afirmam: “Perpetuidade não se faz com uma única 

geração, mas com o comprometimento da primeira com a sucessora e assim por diante. A busca 

de perenidade é um fim em si mesmo que se renova a cada geração”. 

Lodi (1987) cita fatores que considera serem importantes durante a sucessão, que, se mal 

trabalhados, podem atrapalhar a gestão da empresa: 

 

 A entrada de parentes na empresa sem nenhum tipo de critério: todos os parentes que 

porventura vierem a ingressar na empresa devem, antes, serem avaliados. Essa avaliação 

basear-se-ia em possuir curso universitário com bom desempenho escolar, ter trabalhado 

por pelo menos dois anos em outra empresa e ser necessário à empresa. O autor 

acrescenta que em caso de duvida a melhor atitude e não deixar entrar. 

 Não confrontar as características da função com as de quem exercera determinada função. 

Antes de definir em qual função entrará é preciso estabelecer um plano de carreira 

buscando considerar suas aptidões e interesses. Os sucessores devem começar, 

preferencialmente, em funções de baixo nível com o intuito de conhecer a empresa como 

um todo. 

 Os sucessores desempenhando atividades de assessoria: o ideal e colocar os sucessores, 

inicialmente, em funções da área produtiva como vendas ou produção. O objetivo e 



39 
 

familiarizar a área operacional para o sucessor. Somente apos 3-5 anos ele ascenderia a 

cargos diretivos alternando entre funções de linha e de staff. 

 O futuro gestor com carreira especializada: o sucessor deve possuir uma carreira 

generalista passando por diversas áreas da organização. Essa carreira fornecerá a ele uma 

visão global e multidisciplinar do negócio. 

 Desempenhar funções apenas em uma empresa? Em empresas familiares que sejam 

formadas por conglomerados de empresas, o sucessor deve começar em uma função mais 

básica na empresa principal e depois ser deslocado para outras empresas menores 

pertencentes ao grupo a fim de assumir cargos mais importantes, de preferência de 

gerência. Entretanto, esse cargo não trará grandes riscos ao conglomerado devido a pouca 

importância da instituição. 

 Manter o filho apenas no escritório central: não e o melhor lugar, pois ele estará em 

contato direto com o fundador que na maioria das vezes possui características de 

castrador junto aos sucessores. O ideal seria assumir funções de gerencia em locais 

distantes do escritório central para que tenha mais liberdade para gerenciar. 

 A participação do herdeiro apenas como observador: manter o filho na organização 

apenas como um observador não vai ensiná-lo corretamente. A observação apenas não o 

tornara apto para comandar a organização. Ele precisa agir. 

 

Mautone (2005) defende que os familiares precisam ter competência para exercer o papel 

de acionistas. Saber aferir o desempenho do negócio e conciliar as relações familiares e 

empresariais sem confundí-las. É fundamental que não se misture as questões emocionais, como 

o ciúme ou a inveja, com os negócios, pois os problemas familiares não podem ser expostos 

publicamente. Além disso, devem desenvolver, realmente, uma carreira profissional, pois, ao 

contrário, podem olhar para a empresa e achar que é a única maneira de desenvolver uma 

carreira.  

Lodi (1987) afirma que diversos estudos evidenciam que as sementes da destruição 

encontram-se dentro do próprio fundador e da família, estando a sobrevivência do negócio 

relacionada à capacidade dos familiares em administrar as relações com a firma. 

Segundo Feitosa (2008), diversos aspectos da vida organizacional são envolvidos nesse 

processo, tais como a preparação dos funcionários, a capacitação dos herdeiros, o delineamento 

de um programa de ação, o estabelecimento de regras para o ingresso de parentes na companhia 

e a criação de mecanismos de prevenção a conflitos, evitando-se a briga pelo poder. 
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Segundo Longenecker, Moore & Petty (1997), o processo sucessório é bastante delicado, 

pois a preparação de membros da família e a transferência da gestão para os sucessores são 

muito delicadas e, as vezes, frustrantes. Exigências gerenciais tendem a se tornar interligadas 

com sentimentos e interesses familiares. 

Saviani (1994) defende que a sucessão familiar é totalmente viável, mas deve ser 

profissionalmente tratada. Os familiares, cada um com sua missão bem definida, num processo 

de integração, devem entender que a empresa está acima de vaidades individuais ou da família. 

Para Longenecker, Moore & Petty (1997), a competência dos membros da família 

representa uma questão crítica e delicada. Os autores fazem uma afirmação que merece muita 

atenção: Os jovens não podem ser julgados de forma muito rigorosa, cedo demais. Além disso, 

os sucessores potenciais podem se retrair diante da relutância do pai-proprietário em delegar-lhes 

poderes. 

Longenecker, Moore & Petty (1997) recomendam um período de teste na empresa 

familiar ou até mesmo em outra organização. À medida que os herdeiros se mostram capazes, 

ganham  direito de aumentar a sua responsabilidade de liderança. Caso os sucessores potenciais 

não disponham de capacidade suficiente para assumirem cargos de liderança, a preservação do 

patrimônio da família e até mesmo seu bem-estar impedirão que sejam promovidos. 

Segundo Feitosa (2008), o filho ambicioso, possivelmente com boa educação formal e 

visão dos negócios, com pretensão a adoção de mudanças, geralmente entra em conflito com o 

pai cauteloso. O filho, possivelmente frustrado, passa a ver o pai como excessivamente 

conservador, inflexível e relutante as mudanças. 

Longenecker, Moore & Petty (1997, p. 149) citam uma pesquisa sobre dezoito empresas 

familiares em que as herdeiras trabalhavam como gerente com seus pais: “Em 90% dos casos, as 

filhas relataram ter de lutar contra reminiscências, conflitos e ambigüidade em seus papeis no 

negócios e como filhas. Embora as mulheres entrevistadas, em sua maioria, tenham trabalhado 

anteriormente em outras organizações e desenvolvido suas identidades como empresarias, 

quando se juntaram aos negócios da família, descobriram que sofreram um desgaste entre seus 

papeis como filhas e seus papeis na empresa. Descobriram que seus relacionamentos com o 

chefe haviam se transformado, uma vez que o chefe não era apenas o chefe, mas seu pai também. 

Essas filhas relataram que freqüentemente se viam reduzidas ao papel de “filhinha do papai” (e, 

em alguns casos, a “filhinha da mamãe”), apesar de suas melhores intenções”. 

Scheffer (1995) indica ações preventivas com relação ao sucessor: sua preparação 

intelectual para o exercício das responsabilidades de comando; a necessidade de um período 

inicial de experiência em empresas desvinculadas dos negócios da família; um programa de 
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estagio para o conhecimento das diversas áreas da própria empresa; e o desenvolvimento de 

condições de liderança. 

Para Davidow & Narva (1997): quando famílias começam a tentar resolver o problema da 

sucessão, problemas familiares e empresariais não resolvidos começam a surgir. É porque as 

pessoas geralmente tendem a evitar lidar com questões difíceis, estes problemas crescem com o 

tempo e podem tornar-se quase uma forca mítica. Esta tensão poderosa apenas serve para 

desencorajar a família a encarar os problemas essenciais. 

 

3.1.1 Sucessão Familiar: Vantagens e desvantagens 

 

Para Oliveira (1999) as principais vantagens da sucessão familiar são: 

 

 Ter continuidade do comando familiar na empresa 

Neste caso, espera-se que o executivo tenha um herdeiro competente para assumir os 

negócios. Caso isso não seja possível, pode-se utilizar a estratégia de consolidar uma 

empresa holding, na qual os herdeiros podem ficar sem comprometer os negócios da 

empresa e, preferencialmente, seu futuro. 

 Ter processo decisório ágil com elevado grau de flexibilidade para implementação 

das ações 

Essa situação ocorre, principalmente, nos casos de adequada interação entre os membros 

da família. Como o centro de decisões pode estar identificado de forma melhor pela 

posição hierárquica do patriarca da família, fica mais fácil o trabalho de profissionais 

criativos, ambiciosos e empreendedores 

 Ter na sucessão uma pessoa com interesse societário na otimização dos resultados 

atuais e futuros da empresa 

Esse interesse societário, aliado a um pouco de responsabilidade, de inteligência e de 

discernimento, pode ser a sustentação para que um herdeiro se torne um executivo 

razoável e, mais tarde, um executivo estrategista e empreendedor. 

O problema que pode vir a ocorrer seria a não evolução de qualidade administrativa do 

executivo herdeiro. De qualquer forma tem-se observado, de acordo com o autor, que o 

interesse societário tem provocado muitas vezes uma situação de adequado interesse do 

herdeiro por sua empresa. 

 Ter possibilidade de treinamento mais extenso e intenso 
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Esse treinamento pode ser mais extenso devido ao herdeiro ter a oportunidade de ser 

treinado desde sua juventude dentro de uma filosofia de administração mais especifica. E 

o treinamento ainda pode ser mais intenso porque a vida pessoal e profissional do 

herdeiro pode ser fortemente debatida pela mesma pessoa. 

 Ter um conhecimento mais profundo sobre o executivo sucessor 

O executivo que esta coordenando o processo de sucessão detém profundo conhecimento 

sobre o sucessor por este se tratar de seu filho, sobrinho ou outro tipo de parente. Isso 

pode vir a facilitar na adequação do mesmo a empresa e vice-versa. 

 Ter otimizados sistemas de remuneração 

Isto se da pelo fato de o sucessor querer uma remuneração por resultados, que e uma 

evolução natural. Significativa parte dos executivos empregados das empresas tem 

dificuldade de se enquadrar nessa nova realidade, o que não ocorre com a maioria dos 

executivos herdeiros. 

 Ter, principalmente, no inicio do processo, maior poder de comando sobre o 

executivo sucessor 

Essa e uma realidade que normalmente desaparece ao longo do tempo, mas que se faz 

importante no inicio do processo de sucessão. Deve-se saber usar muito bem esse período 

de maior domínio, tanto sobre a situação da empresa quanto sobre o próprio herdeiro. 

 Ter maior espírito de família 

As empresas não familiares costumam invocar o principio de que devem ser uma família, 

para trabalharem melhor e alcançarem o sucesso. Essa situação pode apresentar, em 

significativa parte das vezes, resultados importantes para a empresa familiar. Deve-se 

lembrar que existem vários ramos de negócios em que as empresas familiares tem 

apresentado sucesso ao longo das gerações, tais como de vinhos, perfumes, moda, 

relógios. 

 

Já as principais desvantagens da sucessão familiar para as quais fundadores devem estar 

atentos, conforme Oliveira (1999) são: 

 Ocorrer disputa de poder entre membros da família 

Uma forma de amenizar esse problema e aumentar o período no qual o herdeiro será 

treinado, fazendo-o trabalhar durante vários anos, intensamente, em varias atividades 

alocadas nos níveis mais inferiores da empresa. Isso fará com que o candidato a sucessor 
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adquira um maior nível de conhecimento a respeito da empresa, facilitando o processo 

decisório em momentos futuros. 

Uma outra forma de minimizar os problemas que acompanham essa disputa e o herdeiro 

trabalhar fora da empresa familiar durante um certo período de tempo. Dessa forma, ele 

poderá mostrar se tem ou não qualidade para ganhar seu próprio espaço profissional. 

 Ter dificuldade em demitir o executivo sucessor 

Essa dificuldade se da quando o executivo fica indeciso entre continuar verificando que 

seu sucessor causa problemas para a empresa ou provocar um conflito familiar. De 

qualquer forma, se o referido executivo estiver pensando na empresa, certamente ele 

tomara essa decisão sem mais problemas. 

 Existir dificuldade em desempenhar diferentes papéis 

Isso ocorrer quando tanto o pai quanto o filho não conseguem desempenhar seus papeis 

na família e na empresa separadamente. Isso implica que também não conseguirão 

separar o ambiente familiar do ambiente profissional 

 

Longenecker, Moore & Petty (1997) alerta que o papel de liderança de uma organização 

não se transfere tão fácil ou absolutamente quanto o titulo de liderança – e aconselha visualizar o 

processo de sucessão em empresa familiar como uma série de estágios como a seguir: 

 

 Estágio I - Pré-Empresarial 

O sucessor cresce familiarizado com a empresa da família. Quando criança, acompanha o 

pai ou a mãe ao escritório ou a loja, brinca com equipamentos relacionados com os 

negócios da empresa. Ainda não ha planejamento formal de preparação da criança. 

 Estágio II - Introdutório 

A criança começa a entender certos aspectos da empresa. O pai explica ao filho a 

diferença entre uma e outra ferramenta, por exemplo. Também passa a conhecer certas 

pessoas ligadas direta ou indiretamente a empresa, como funcionários, clientes, 

fornecedores, gerente de banco. 

 Estágio III - Funcional Introdutório 

O filho começa a trabalhar como empregado em tempo parcial. Freqüentemente isso 

ocorre em períodos de ferias escolares ou, diariamente, apos as aulas. Conhece alguns 

indivíduos-chave ligados a empresa. Geralmente, esse trabalho começa no escritório ou 

no estoque ou no atendimento e pode envolver atribuições em varias áreas funcionais no 
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decorrer do tempo. Esse estágio inclui educação escolar e, as vezes, trabalho em outras 

empresas. 

 Estágio IV - Funcional 

O sucessor passa a trabalhar em tempo integral, tipicamente seguindo a conclusão de sua 

formação educacional. O filho pode trabalhar no escritório, no estoque, na produção, no 

atendimento ou como vendedor, adquirindo experiências em diversos setores da empresa. 

 Estágio V - Funcional Avançado 

O sucessor assume tarefas de supervisão. As funções gerenciais nesse estagio envolvem a 

direção do trabalho dos outros funcionários, mas não a administração geral da empresa. 

 Estágio VI - Início Da Sucessão 

O filho e nomeado presidente ou gerente-geral da empresa familiar. Exerce 

presumivelmente, a direção geral da empresa, mas o pai ainda lhe dá apoio. Aqui começa 

um delicado problema, pois, geralmente, o pai, por razões pessoais, reluta em abrir mão 

de todas as decisões. Também, o sucessor ainda não dominou necessariamente a 

complexidade da presidência. 

 Estágio VII - Estágio Maduro De Sucessão 

O processo de transição se completou. O sucessor e líder de fato, bem como 

nominalmente. Em alguns casos, isso não ocorre até a morte do predecessor. 

Considerando que o sucessor seja bem sucedido, este estágio deve prolongar-se por dois 

anos apos o sucessor ter assumido a presidência da empresa. 

 

Longenecker, Moore & Petty (1997) explicam que a profunda ligação emocional e 

financeira do fundador com sua empresa influencia sua relutância em transferir poderes e confiar 

o futuro da empresa ao filho sucessor, que, freqüentemente, é considerado pelo pai como imaturo 

e despreparado. 

Scheffer (1993) também aponta a dificuldade encontrada pelo executivo principal em 

discernir os papéis desempenhados na família e na empresa. Na maioria das vezes, não consegue 

tratar os mais novos da família como colegas mais jovens, trata como filhos e não como 

possíveis sucessores. Devido a isso, quando for necessário que o sucessor aja em determinada 

situação não, terá experiência suficiente para exercer autoridade e poderá atrapalhar o 

desempenho da empresa. 
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3.2 Tipos de sucessão: Sucessão Profissional 

 

Segundo Meyer (2008), há, atualmente, uma preferência cada vez mais crescente pela 

opção da sucessão profissional ao invés da sucessão familiar. As empresas estão buscando 

profissionais externos para assumirem o comando. 

Gondim (2009) também defende que, devido ao aumento da expectativa de vida das 

pessoas, as sucessões tem ocorrido cada vez mais tardiamente. E por causa dessa demora, muitos 

herdeiros preferem trilhar seu próprio caminho ao invés de esperar assumir o comando da 

empresa apenas aos 50 anos. É uma situação embaraçosa e desestimulante. Conclui Welch & 

Welch (2008). 

A globalização no contexto atual indica a necessidade crescente de profissionais 

altamente qualificados, técnica e experimentalmente, para bem administrar, com vistas a um 

mercado de elevados índices de competitividade. Muitas empresas familiares cresceram e 

tornaram-se complexas exigindo uma administração profissional. 

A profissionalização pode ser definida como o instrumento que consegue diferenciar os 

interesses da família com os da empresa, minimizando o conflito. São estabelecidos os critérios 

gerais, que irão nortear as decisões e posturas dos administradores, como: contratação, 

remuneração, tomada de decisões na promoção de funcionários (RICCA, 1998). 

Também pode ser entendida, segundo Lodi (1998, p. 25) como “o processo pelo qual a 

organização familiar ou tradicional assume práticas administrativas mais racionais, modernas e 

menos personalizadas”. 

Lodi (1998) ainda complemento sua definição quando apresenta três pontos básicos que 

implicam na profissionalização da empresa familiar: 

 

 O sucesso de integrar profissionais familiares na Direção e na Gerencia da Empresa. 

 O sucesso em adotar praticas administrativas mais racionais. 

 O sucesso em recorrer a consultoria e a assessoria externa para incorporar sistemas de 

trabalho já exitosos em empresas mais avançadas ou recomendadas nas universidades e 

nos centros de pesquisa. 

 

Outro método de processo de sucessão é o sugerido por Oliveira (1999) descrito em 5 

fases abaixo relacionadas: 
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 Fase 1 - Identificação dos Resultados a Serem Alcançados 

Deve ser realizada no nível de toda a empresa familiar, pressupondo-se que se espera 

alcançar com a implementação da transição. Uma idéia e que essa identificação dos 

resultados esteja perfeitamente interligada com um processo estruturado de planejamento 

estratégico, levando em consideração os objetivos da empresa familiar. 

 Fase 2 - Estabelecimento do Perfil Básico do Profissional 

Deve-se questionar se o perfil do atual ocupante do cargo e realmente o ideal para a 

empresa familiar e se e valido o executivo sucessor ter exatamente o mesmo perfil do 

atual executivo. Uma mudança pode ser benéfica para a empresa, em termos de novas 

idéias. Nessa fase, devem ser considerados os aspectos de conhecimentos e habilidades 

do executivo sucessor, tendo em vista os resultados a serem alcançados, conforme a fase 

anterior. 

 Fase 3 - Amplo Debate dos Resultados Esperados e do Perfil Básico do Executivo 

Sucessor 

Essa fase compreende o fechamento do processo de sucessão, tendo em vista a interação 

dos resultados esperados e o perfil básico do sucessor. A boa execução dessa fase pode 

significar sinônimo de excelência do processo de transição, podendo ainda proporcionar a 

empresa uma alavancagem nos seus resultados. 

 Fase 4 - Escolha do Executivo Sucessor 

Essa escolha pode ser fácil ou difícil, dependendo do que ocorreu nas fases anteriores. O 

nível de negociação entre as partes deve ser bem aguçado, bem como a franqueza e a 

honestidade devem sustentar todo o processo de debate, analise final e escolha do 

executivo sucessor. 

 Fase 5 - Implementação e Avaliação da Sucessão 

Essa ultima fase necessita de todo o esforço do executivo catalisador da sucessão (muitas 

vezes o fundador) durante sua ocorrência e evolução, fazendo com que ela gere os 

resultados esperados pela empresa outrora estabelecidos na primeira fase. Ela e também a 

de consolidação do processo sucessório. 

 

3.2.1 Sucessão Profissional: Vantagens e desvantagens 

 

São vantagens da sucessão profissional segundo Oliveira (1999): 
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 Ter maior facilidade de recrutamento e seleção de um executivo com perfil desejado 

Essa vantagem depende em muito do fato de o executivo catalisador do processo 

sucessório estar presente de maneira efetiva no recrutamento e, principalmente, na 

seleção do executivo sucessor. Ou seja, a qualidade do processo de recrutamento e 

seleção depende da qualidade da definição do perfil do sucessor desejado. 

 Receber, de maneira mais rápida e efetiva, as experiências e os conhecimentos de 

um executivo profissional 

Normalmente, executivos recém-contratados apresentam vigor aguçado e dão uma 

sacudida na empresa que e, na maior parte das vezes, bastante benéfica. Alem do que um 

executivo profissional pode trazer experiências acumuladas em outras empresas e um 

nível de conhecimento interessante para a empresa familiar. 

 Receber novos estilos e filosofias de administração interessantes 

Alem de conhecimento e experiência, novos estilos e filosofias de administração podem 

acompanhar o executivo profissional, ajudando a empresa a otimizar seus resultados. 

 Ter maior flexibilidade para alterações de executivos 

Os executivos profissionais são relativamente fáceis de ser substituídos, pois o enfoque 

pode ser exclusivamente profissional, abstraindo-se com maior facilidade de aspectos 

emocionais. E essa flexibilidade pode ser crucial para a empresa familiar mudar, de forma 

ágil e adequada, seus rumos. 

 

 Na empresa familiar, o profissional contratado estará exposto a possíveis conflitos com 

herdeiros. Para administrar esses possíveis conflitos e dirigir corretamente esse tipo de empresa, 

Kignel e Werner (2007) sugerem princípios para os executivos, que nem sempre conseguirão 

cumprí-los: não se beneficiar através do prestigio da família; não destruir os membros da família; 

não ser parcial com nenhum membro da família; não divulgar informações da família para o 

mercado; proteger o patrimônio da família; agir apenas em prol dos interesses da empresa; não 

utilizar a empresa como maneira de engrandecimento para fins escusos; não cobiçar o patrimônio 

da empresa junto ao mercado. 

 Segundo Gondim (2009), o profissional deve focar no negocio. É importante ser leal ao 

todo e não a um ou outro membro da família. Seu propósito maior e fazer a empresa crescer e 

prosperar. Não se intrometer em assuntos familiares. O executivo jamais deve ser mediador de 

conflitos entre membros da família tampouco levar recados de um sócio para outros. A ética e 

requisito fundamental para que o executivo externo exerça suas funções. E necessário 
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compreender que por mais intimo que seja da família ele não faz parte dela. A proximidade e a 

intimidade familiar e societária pertencem a sociedade e a família. Portanto, sigilo e 

confidencialidade são importantes. 

Meyer (2008) explica que há, atualmente no mercado, uma grande dificuldade para 

encontrar executivos. Hoje, as consultorias levam em média, no mínimo, seis meses parar 

preencher a vaga enquanto que, há cinco anos atrás, se necessitava apenas de, no máximo, três 

meses. Essa demora pode culminar em dois tipos de riscos: de questão interna, pois a disputa 

entre funcionários e executivos externos pela vaga pode afetar o ambiente dentro da empresa; e o 

“estado de letargia”, onde as decisões de longo prazo, essenciais a toda organização, não são 

tomadas a espera de um líder. 

Oliveira (1999) defende que a entrada de um novo líder na organização pode criar um 

ambiente de instabilidade junto aos funcionários e parceiros. A continuidade e o embalo 

evaporam, a energia para agir esmorece, o moral despenca com a obsessão do pessoal para saber 

que cabeça será a próxima a rolar. Por causa desses problemas a empresa se volta para o próprio 

umbigo e deixa de lado a concorrência. E importante ressaltar, ainda, que com ele virá um novo 

grupo e uma nova maneira de liderar. 

Segundo Gondim (2009), há a questão do salário, pois, provavelmente, os executivos de 

fora receberão melhores salários do que as chefias atuais o que pode acarretar em mais 

dificuldades. A consultoria precisa realizar um trabalho de conscientização frente aos sócios com 

o objetivo de orientá-los a maneira como serão efetuadas as reuniões de acompanhamento do 

trabalho de cada novo executivo admitido. 

Welch & Welch (2008) afirma que, com a busca acirrada por presidentes, os executivos 

tidos como os melhores estão exigindo salários cada vez maiores para assumirem as empresas. 

Atualmente, esses melhores executivos estão recebendo algo em torno de 6 milhões de reais por 

ano. Esse valor, infelizmente, não pode ser bancado pela maioria das empresas. Por isso, muitas 

vezes, elas optam por profissionais da casa. Entretanto, é importante frisar que nem sempre o 

funcionário da casa é o melhor para assumir o comando. 

A entrada de profissionais não-familiares na organização trata-se de uma questão 

delicada, uma vez que parte da premissa de que a família não é capaz de dirigir sozinho o 

negocio, seja pela insuficiência de membros familiares, seja pela incompetência dos mesmos. 

Inúmeros erros são cometidos pelas empresas familiares no momento da introdução de 

novos profissionais em sua estrutura. Um desses erros e querer massificar o processo de 

profissionalização, introdução de uma só vez vários profissionais. 
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Cabe dizer ainda que esse processo também pode vir a ser bastante danoso para o 

profissional que adentra a empresa. Isso porque esse profissional poderá se sentir perdido no 

meio de um “fogo cruzado”. 

Lodi (1998) explica que ele passa a fazer parte de um triângulo entre a família, a empresa 

e os colaboradores e deve procurar interagir da seguinte forma: 

 Relações para cima, com a família 

 Relações para baixo, com os subordinados 

 Relações para o lado, com os colegas 

 

É preciso reconhecer os requisitos desses três papeis, os objetivos e resultados esperados 

e, principalmente, reconhecer a dificuldade de conseguir um desempenho consistente em vista de 

demandas conflitantes. 

Lodi (1998) ressalta que o sucesso do executivo contratado dependerá de sua capacidade 

de interpretar orientações abstratas de seus superiores e traduzi-las, em linguagem fácil, de 

objetivos e metas para seus subordinados. Os superiores sabem o que querem, não tem idéia de 

como conseguir e esperam que o profissional o consiga. Nas empresas familiares, os presidentes, 

muitas vezes, projetam um ego idealizado nos profissionais, esperando que eles sejam figuras 

muito lógicas e mágicas. 

Outro ponto importante e o fato de que os profissionais conhecem pouco sobre o histórico 

das decisões, sobre os dados de produção e vendas, sobre as oportunidades e ações passadas, 

enfim sobre a empresa em geral. Partindo de informações contraditórias, fragmentadas, mal 

armazenadas e nem sempre óbvias, o profissional deve apenas agir. Neste momento ele se 

encontra no seguinte dilema: se for esperar pela compilação dos dados pode ser tarde demais, se 

agir logo pode cometer algum erro. Ainda assim, na duvida, e importante agir. 

Além disso, o profissional deve saber conviver em uma atmosfera política muito sutil 

onde ha diferentes interesses e grupos de pressão, onde os familiares podem ter ambições 

pessoais conflitantes, onde ha posições fortes e posições fracas ostentando poder aparente. 

Exige-se do profissional que, não parecendo ser político, aja como tal, tendo consciência da 

configuração do poder dentro da empresa (LODI, 1998). 

As principais desvantagens da sucessão profissional são apresentadas a seguir, as quais os 

executivos também devem estar atentos (OLIVEIRA, 1999): 

 



50 
 

 Receber e incorporar estilos e filosofias de administração que fogem da maneira de 

ser da empresa familiar 

A principal maneira de evitar esse problema e a efetiva participação do condutor do 

processo sucessório em todos os momentos do planejamento sucessório, do recrutamento 

e da seleção, bem como do treinamento do executivo sucessor, a fim de detectar e anular 

esses estilos e filosofias incompatíveis com o estilo da empresa familiar. 

 Maior possibilidade de perder o executivo 

Existe uma maior possibilidade de o executivo profissional optar pelo seu desligamento 

da empresa devido as novas oportunidades que surgem no mercado de trabalho. A 

sucessão profissional vem atraindo a atenção de inúmeras empresas familiares, a fim de 

se conseguir um processo sucessório mais adequado a empresa e seguro para o futuro da 

mesma. 

 

Lodi apud Ricca (2006) também cita dificuldades relacionadas à profissionalização de 

empresas familiares: 

 

 A profissionalização da empresa familiar não e um assunto fácil de discutir porque a 

família pode não ter capacidade de administrar o negocio, por não ter suficientes 

membros ou por que nem todo mundo que pertence a ela esta apto a participar do 

negocio. 

 O primeiro engano do processo de profissionalização e tentar mudar tudo rápido demais 

ou manter o mesmo que vinha sendo antes. O mais importante e começar com poucos e 

bons profissionais. Cada profissional que falta e a razão para que a família reforce seu 

compromisso neste processo de modernização. 

 O administrador profissional de empresa familiar e o homem que se interpõe entre a 

família e os subordinados. Ele alcança suas metas administrando todas as relações e tenta 

fazer o melhor para alcançar as exigências dos dois lados da empresa - o lado dos donos e 

dos empregados, que em muitos casos não coincidem. É necessário reconhecer as 

dificuldades de um desempenho consistente devido a exigências conflitantes, 

principalmente quando estas dificuldades provem de uma facção da família. 

 Quando a empresa familiar delega autoridade, ela não transfere todo o poder, mas exige 

responsabilidade. A autoridade vira, mas devagar e quando os controladores estiverem 

seguros sobre a confiabilidade e a lealdade profissional do administrador contratado. 
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 Na maioria das vezes a empresa oferece ao profissional como a Esfinge Edipiana: 

decifra-me ou te devorarei 

 O novo profissional deve ser capaz de agir sem conhecer detalhadamente e 

completamente relatórios e informações sobre decisões, oportunidades e ações passadas 

da empresa. Ele tampouco terá bons arquivos ou registros de informação. 

 Em um lugar onde ha vários tipos de pessoas e diversos grupos diferentes, com interesses 

pessoais distintos, o profissional deve ser flexível. Os membros da família podem ter 

conflitos pessoais e ambições, mas todos eles mostram autoridade. Assim, o profissional 

deve parecer-se com um diplomata, mas com a percepção de ter autoridade na empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

4. METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 Para realizar este estudo de caso, a pesquisa seguiu conforme a metodologia de trabalhos 

científicos. Método científico, segundo Gil (2006), é o conjunto de procedimentos intelectuais e 

técnicos adotados para se atingir o conhecimento. 

 Assim, a pesquisa científica, que, conforme Andrade (2001), é o conjunto de 

procedimentos sistemáticos, baseados no raciocínio lógico, que tem por objetivo encontrar 

soluções para os problemas propostos, mediante o emprego de métodos científicos, realizada é 

classificada, quanto aos objetivos, como Pesquisa Exploratória, que deve proporcionar maior 

familiaridade com o problema e explicitá-lo, podendo envolver levantamento bibliográfico, 

entrevistas com pessoas experientes no problema pesquisado e, geralmente, assumindo a forma 

de pesquisa bibliográfica e estudo de caso. 

 Quanto à coleta de dados, a pesquisa foi realizada mediante a aplicação de questionário, 

respondidos anonimamente e sem a presença do pesquisador, que, segundo Gil (2006), pode ser 

definido como a técnica de investigação composta por um número mais ou menos elevado de 

questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, 

crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas etc. 

Como os conhecimentos teóricos sobre o tema são de grande subjetividade e como o 

objeto do estudo da pesquisa é de subjetividade ainda maior, em uma amostra por conveniência, 

a pesquisa explorou os dados quantitativamente, mas também qualitativamente, pois, conforme 

Minayo (2007) a pesquisa qualitativa verifica uma relação dinâmica entre o mundo real e o 

sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que 

não pode ser traduzido em números. 

Como, segundo referenciado por Gersick et al (1997) no Modelo de Três Círculos, a 

empresa familiar é formada por três subsistemas independentes e superpostos – gestão, 

propriedade e família – a aplicação dos questionários abrangeu os três âmbitos. 

Quanto ao subsistema da gestão, a pesquisa foi feita com alguns colaboradores do grupo 

Empresarial Raimundo Ferreira, desde que não familiares do empresário. Dentre colaboradores 

já desligados e colaboradores mais e menos antigos, os questionários foram estendidos 

independentemente de nível hierárquico, sendo respondidos por vigilantes e até gerentes e 

somando vinte e quatro participantes. Os questionários foram respondidos na matriz da empresa, 

situada no número 419 da Rua Desembargador Praxedes, no bairro Montese, de Fortaleza. 

O âmbito da propriedade teve, como participante, apenas o sucessor, que, atualmente, não 

tem sócios na VB Express, sendo uma EIRELI – Empresa Individual da Responsabilidade 
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Limitada. Vale salientar que tanto alguns colaboradores quanto alguns familiares participantes já 

compuseram quadros societários de algumas empresas do Grupo Empresarial Raimundo Ferreira 

cujas atividades já foram encerradas. 

Quanto ao subsistema da família, os questionários foram aplicados aos seguintes oito 

familiares, sendo respondidos em seus respectivos domicílios: 

 Tereza Bastos Ferreira: Esposa de Raimundo Ferreira e mãe de Júnior. 

 Maria Lúcia Ferreira Ayala Farias: Filha de Raimundo Ferreira. Esteve, por muito 

mais tempo que Júnior, a frente da administração das empresas de transporte de 

passageiros, Rio Negro, Rápido Juazeiro e Viação Brasília. Hoje, administra, apenas, um 

posto de gasolina. 

 Marcos Ayalla: Esposo de Lúcia. Engenheiro, assumiu alguns cargos de gerência no 

grupo, que, certamente, o proporcionaram uma visão mais heterogênea das empresas e da 

família. 

 Maria do Carmo Alves Cavalcante: Primeira esposa de Júnior. Sua família tem 

amizade com a família de Raimundo Ferreira muito antes da fundação de qualquer 

empresa, onde também se viu inserida quando casada com Júnior. 

 Patrícia Maia de Carvalho Ferreira: Quarta e atual esposa de Júnior. Antes do 

casamento já era colaboradora das empresas de transporte intermunicipal de passageiros, 

Rio Negro e Rápido Juazeiro. 

 Raimundo Thales Ferreira Ayala Farias: Primogênito de Lúcia Ferreira, estudante de 

Psicologia. 

 Luanna Ferreira Ayala Farias: Filha de Lúcia Ferreira, residente de Medicina. 

 Galileu Ferreira Ayala Farias: Filho caçula de Lúcia Ferreira, estudante de Medicina. 
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5. ESTUDO DE CASO: GRUPO EMPRESARIAL RAIMUNDO FERREIRA 

 

“Poucos sabem, mas a Viação Brasília foi fundada na Paraíba por um grande homem: 

Raimundo Correia Ferreira. Este empresário sem sombra de dúvidas, encontra-se no hall de 

homens empreendedores, pioneiros e sonhadores predestinados que estavam a frente do seus 

tempos no transporte de passageiros do Nordeste em especial da Paraíba, para o sul do país. São 

exemplos de destemidos e determinados assim como Raimundo: Severino Camelo da Bonfim, 

Otávio Amorim da Expresso Paraibano, Raminho da Planalto e Nathércio Dutra da Empresa 

Dutra. A Viação Brasília foi a primogênita de um dos maiores grupos de transporte do Ceará e 

do Nordeste: GERF - (Grupo Empresarial Raimundo Ferreira). Faziam parte desse grupo a 

empresas Rápido Juazeiro, Rio Negro e Viação Brasília no setor de transportes, bem como 

empresas de cargas, hotelaria e de comunicação. 

 

Intuição Certeira 

Para entendermos melhor esta história, vamos conhecer um pouco do Sr Raimundo 

Ferreira. Nascido no ano de 1931, na cidade de Várzea Alegre - CE, região do cariri Cearense, 

inicia seus estudos na sua cidade natal, e em seguida muda-se para Campina Grande onde 

conclui seus estudos no colégio Alfredo Dantas em 1949. Porém desde que saiu da sua Várzea 

Alegre, determinado, Raimundo Ferreira alimentava o sonho de ser um grande empresário 

contrariando o pensamento da juventude de sua época, onde a maioria sonhava com um diploma 

de médico, advogado ou engenheiro. Assim, quando retornou de Campina Grande instalou uma 

difusora com alto-falantes e uma pequena indústria em Várzea Alegre. 

Não satisfeito, Raimundo almeja caminhos mais altos e com astúcia e espírito 

empreendedor características de sua personalidade, segue para a cidade do Crato e num tino 

comercial adquire um ônibus e associa-se a Timóteo Bezerra dono da Empresa Várzea Alegrense 

fundada em 1949, ligava o Ceará ao sul do país e a as principais cidades do Nordeste. A Empresa 

Várzea Alegrense era uma das maiores empresas Cearenses, e foi adquirida posteriormente pela 

Gontijo. A sociedade entre Raimundo e Bezerra dura até 1957, e em um golpe de sorte decide 

mudar-se para a Paraíba, mais precisamente Cajazeiras onde sua vida muda completamente. 

 

Cajazeiras: Amor à Primeira Vista! 

Atraído pelo movimentado centro comercial pelas indústrias e algodoeiras, como a J. 

Matos S.A; a firma da família Abrantes; Representação da SAMBRA e outras pequenas 
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empresas de extração de óleo do algodão e torrefação de Café, Raimundo Ferreira viu na terra 

dos Rolins a possibilidade de fazer bons negócios. E fez! 

O ano era 1958, e o Brasil vivia na euforia dos anos dourados do governo Juscelino 

Kubitschek com o lema 50 anos em cinco e para Raimundo, que era amigo de JK, não foi 

diferente. Em homenagem a maior representação deste período, que foi a construção de Brasília, 

o sonhador funda a Viação Brasília Ltda, e inicialmente com três ônibus e faz a linha Cajazeiras 

x São Paulo saindo uma vez por semana. A sua paixão por Cajazeiras era tanta, que ele construiu 

um dos primeiros, se não o primeiro terminal rodoviário da Paraíba,antes mesmo que João 

Pessoa e Campina Grande. Foi também o primeiro terminal rodoviário vertical com hotel, área 

de lazer, lanchonetes e lojas e denominava-se Edifício Antônio Ferreira. Fora o terminal 

rodoviário que construiu com recursos próprios, outras benfeitorias foram feitas na cidade de 

Cajazeiras. 

 

Um Amor Não Correspondido 

Na sua rápida passagem pela política, tentou duas vezes, sem sucesso, ser prefeito de 

Cajazeiras. Em 1963, pelo PSB, entrou numa disputa ferrenha com Chico Rolim, Acácio Braga 

Rolim e José Leite Furtado, amargando um 3º lugar com 2.120 votos obtidos. Após o golpe 

militar de 1964, Raimundo Ferreira filiou-se ao MDB e, na eleição municipal de 1969, travou, 

mais uma vez, uma guerra pela prefeitura cajazeirense com o candidato da ARENA, Epitácio 

Leite Rolim. O resultado foi uma esmagada e sofrida derrota, com o seu opositor obtendo 6.548 

votos, e Raimundo Ferreira apenas 2.324 votos. Uma maioria prol Epitácio de 2.324 sufrágios. 

Uma humilhação e vergonha para um homem que, modestamente, vinha investindo tanto no 

progresso da cidade. Desgostoso por não ter da população cajazeirense uma resposta positiva e 

um reconhecimento pelo muito que vinha fazendo pela cidade, Raimundo Ferreira deu adeus a 

política partidária e passou a se dedicar exclusivamente a atividade empresarial.  

Fixou residência na região cearense e só aparecia em cajazeiras para ver como andava as 

suas empresas. Raimundo gostava de Cajazeiras, mas a cidade não gostava dele . 

 

Viação Brasília 

A primeira linha da empresa como foi mencionado acima, foi a Cajazeiras x São Paulo 

ainda nos anos 50. Nos anos 60 mais uma linha é criada e desta vez, é a Cajazeiras x Brasília, 

nova capital federal e que faz jus ao nome da empresa. Não se sabe por qual motivo, se por 

desgosto da cidade que tanto amou ou estratégico, em 1974, Raimundo Ferreira transfere a sede 

e toda estrutura da empresa para a cidade de Patos-PB e passando a denominar-se Viação 
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Brasília Transporte e Turismo Ltda vende a linha Cajazeiras X Brasília para a Planalto de 

Campina Grande que naquela época direciona seu foco para Brasília, saindo do eixo Rio-SP. e 

cria a linha Patos X RJ que logo após foi vendida para a Itapemirim. Restava somente a 

Cajazeiras x São Paulo que a partir da transferência para Patos, passa a denominar Patos x São 

Paulo. Esta linha até hoje sai de Patos, e passa pelo Vale do Piancó e segue para Cajazeiras. 

Em 1983, a Gontijo adquire a Várzea Alegrense e a Viação Rio Negro também Cearense 

e ligava municípios cearenses entre si e a Fortaleza. Com o projeto de expansão no Nordeste, a 

Gontijo queria empresas ou linhas que ligava o nordeste ao sul do país e nesse contexto, o 

destino colocou dois homens no mesmo caminho: Abílio Gontijo e Raimundo Ferreira. No ano 

de 1987 a Gontijo vende para Raimundo a Rio Negro e na negociação, a Linha Patos x São Paulo 

é repassada para Gontijo. A Viação Brasília encerra sua história no transporte interestadual bem 

como na Paraíba. Sua estrutura é transferida para Juazeiro do Norte onde passa a fazer linhas 

urbanas e interurbanas ligando cidades do sul cearense a Juazeiro do Norte e ao Crato. 

 

Acordo com a Guanabara 

A Guanabara, desde que foi fundada, queria expandir seu território começando 

inicialmente pelo Ceará e em especial pelas empresas do GERF RÁPIDO JUAZEIRO e RIO 

NEGRO. Em 1998 segundo fontes na época, ficou acordado entre a Guanabara e o GERF que ao 

vender as empresas, somente a Guanabara teria preferência de compra e também ficou acertado 

que isto só ocorreria se Raimundo Ferreira viesse a falecer. Entretanto, a Guanabara acabou 

adquirindo as duas empresas em 2005 sem que Raimundo falecesse. 

Com a venda, restava somente a Viação Brasília, que encerrou suas atividades em 2009 

saindo de forma triste, bem diferente do que foi em outras épocas e Raimundo Ferreira continua 

vivo residindo em Juazeiro do Norte. Essa é a homenagem a este grande homem que em épocas 

difíceis desbravou com coragem e determinação.” 

 

Fonte: http://www.onibusparaibanos.com/2013/01/viacao-brasilia-paraibana-de-nascimento.html 

5.1 VB Express 

 

A VB Express é uma empresa cearense de transporte de cargas fracionadas 

principalmente entre Fortaleza e o Cariri e entre São Paulo e Fortaleza. Dentre passageiros e 

cargas, são mais de sete décadas de credibilidade em transporte. Uma grande “bagagem”, que 

tem origem nos bagageiros dos ônibus das empresas do pioneiro Raimundo Ferreira - Viação 
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Várzea-Alegrense, Rio Negro, Rápido Juazeiro e Viação Brasília - onde encomendas de outras 

pessoas e empresas também eram transportadas. 

Missão: Facilitar a vida de pessoas e empresas, transportando seus bens e, superando suas 

expectativas, fidelizá-las. 

Visão: Reconhecimento no mercado nacional como no mercado cearense, referência de 

qualidade em transporte de cargas. 

Valores: 

1. Simplicidade: História empreendida com trabalho honesto e humildade para 

reconhecer e valorizar fornecedores, colaboradores, clientes e sociedade, principalmente 

a caririense. 

2. Credibilidade: Mais de sete décadas de transporte, dentre passageiros e cargas, e de 

prestígio das empresas do pioneiro cearense Raimundo Ferreira. 

3. Rapidez: Entre Fortaleza e o Cariri, menor prazo de entrega rodoviário, realizada até 

9h da manhã do dia seguinte*. Entre São Paulo e Fortaleza, prazo de entrega rodoviário 

de 3 dias úteis.* 

4. Segurança: Cargas cobertas por apólice de seguro e rastreadas via satélite em tempo-

real. A integridade do bem tem valor definido para o transportador, mas incalculável para 

o cliente. 

5. Melhor custo-benefício: Rapidez e segurança para reduzir custos logísticos de clientes 

com rastreamento, cobrança, estocagem e reposição de avarias e extravios. 

6. Soluções sob medida: Transporte rodoviário entre Fortaleza e o Cariri e entre 

Fortaleza e São Paulo. Agenciamento de transporte rodoviário no Nordeste e de 

transporte aéreo em todo o Brasil com origem ou destino em Fortaleza ou no Cariri. 

7. Profissionalismo: Padronização dos processos logísticos, principalmente dos que estão 

na linha de frente de atendimento. 

8. Atendimento: Colaboradores treinados e capacitados em fidelização e programas de 

CRM. 

9. Comodidade: Cotações, pedidos de coleta e entrega em domicílio e rastreamento pelo 

site, e-mail ou telefone. 

10. Sustentabilidade: Certificação “Empresa 100%”: CEPIMAR (Federação das 

Empresas de Transportes Rodoviários dos Estados do Ceará, Piauí e Maranhão) e 
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SETCARCE (Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas no Estado do Ceará) - 

Programa Despoluir: CNT (Confederação Nacional dos Transportes) 

 

5.2 Pesquisa de Campo 

 

Como estamos estudando uma empresa familiar, que, conforme fundamentado, 

tradicionalmente, incorpora os valores de seu fundador e de sua família, a pesquisa foi aplicada 

não apenas com colaboradores e ex-colaboradores, mas também com familiares que participaram 

ou permearam a vida do grupo empresarial. 

A pesquisa aplicada à família teve seus questionários respondidos no próprio domicílio 

de cada familiar, e a pesquisa aplicada aos colaboradores teve seus questionários respondidos na 

própria empresa, sediada na Rua Desembargador Praxedes 419, no bairro Montese de Fortaleza, 

Ceará. 

 

5.3 Resultados 

 

A citação “ficou acordado entre a Guanabara e o GERF que, ao vender as empresas, 

somente a Guanabara teria preferência de compra e também ficou acertado que isto só ocorreria 

se Raimundo Ferreira viesse a falecer; Entretanto, a Guanabara acabou adquirindo as duas 

empresas em 2005 sem que Raimundo falecesse. Com a venda, restava somente a Viação 

Brasília, que encerrou suas atividades em 2009 saindo de forma triste, bem diferente do que foi 

em outras épocas” do capítulo 5 deste estudo evidencia um desfecho difícil para o Grupo 

Empresarial Raimundo Ferreira sem atribuição de possíveis causas. Como, segundo 

Longenecker, Moore & Petty (1997), o processo sucessório percorre uma série de estágios, 

citados no capítulo 3 deste trabalho, iniciando ainda na infância do sucessor; este capítulo 

dedica-se a concluir sobre as causas e consequências no âmbito sucessório da triste saída do 

GERF do mercado. 
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Tabela 1: Resultados da Família 

 

Questão Discordo 

Discordo em 

partes 

Não 

sei 

Concordo em 

partes Concordo 

1 Problemas familiares 0% 0% 0% 33% 67% 

2 Retiradas financeiras 33% 0% 0% 0% 67% 

3 Herança planejada 100% 0% 0% 0% 0% 

4 Disputa de poder 0% 0% 0% 0% 100% 

5 Exposição familiar 0% 0% 0% 0% 100% 

6 Paz nas discussões 100% 0% 0% 0% 0% 

7 Esposa diplomática 100% 0% 0% 0% 0% 

8 Planejamento profissional 100% 0% 0% 0% 0% 

9 Conselho de família 0% 0% 0% 0% 100% 

10 Relacionamento pai-sucessor 67% 33% 0% 0% 0% 

11 Formação do sucessor 100% 0% 0% 0% 0% 

12 Experiência do sucessor 100% 0% 0% 0% 0% 

13 Rotation do sucessor 100% 0% 0% 0% 0% 

14 Sucessor observador 67% 0% 0% 0% 33% 

15 

Pai conservador segundo 

sucessor 33% 33% 0% 0% 33% 

16 Julgamento precoce do sucessor 67% 0% 0% 33% 0% 

17 Ascensão do sucessor 100% 0% 0% 0% 0% 

18 Renda do sucessor 67% 0% 0% 33% 0% 

19 Vocação do sucessor 67% 33% 0% 0% 0% 

20 

Engajamento político do 

sucessor 100% 0% 0% 0% 0% 

21 Sucessão profissional 0% 0% 0% 0% 100% 

22 Critérios para sucessão 100% 0% 0% 0% 0% 

23 Favoritismo de um filho 33% 33% 0% 0% 33% 

24 Profissionalização 100% 0% 0% 0% 0% 

25 Contratação de parentes 0% 0% 0% 0% 100% 

26 Código de conduta de parentes 100% 0% 0% 0% 0% 

27 Demissão de parentes 0% 0% 0% 33% 67% 

28 Conselho de administração 0% 0% 0% 0% 100% 
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29 Clima Organizacional afável 33% 33% 33% 0% 0% 

30 Informalidade 0% 33% 33% 0% 33% 

Fonte: O autor 

 

Tabela 2: Resultados da Empresa 

 

Questão Discordo 

Discordo em 

partes 

Não 

sei 

Concordo em 

partes Concordo 

1 Problemas familiares 0% 23% 46% 8% 23% 

2 Retiradas financeiras 23% 0% 54% 8% 15% 

3 Herança planejada 54% 0% 46% 0% 0% 

4 Disputa de poder 15% 0% 38% 23% 23% 

5 Exposição familiar 46% 0% 15% 31% 8% 

6 Paz nas discussões 23% 8% 38% 8% 23% 

7 Esposa diplomática 23% 0% 62% 8% 8% 

8 Planejamento profissional 8% 0% 69% 15% 8% 

9 Conselho de família 15% 0% 31% 8% 46% 

10 Relacionamento pai-sucessor 8% 0% 23% 38% 31% 

11 Formação do sucessor 23% 8% 31% 15% 23% 

12 Experiência do sucessor 31% 15% 31% 15% 8% 

13 Rotation do sucessor 31% 15% 23% 8% 23% 

14 Sucessor observador 23% 0% 46% 23% 8% 

15 

Pai conservador segundo 

sucessor 8% 15% 38% 15% 23% 

16 Julgamento precoce do sucessor 38% 0% 38% 0% 23% 

17 Ascensão do sucessor 38% 15% 31% 15% 0% 

18 Renda do sucessor 23% 8% 62% 0% 8% 

19 Vocação do sucessor 15% 8% 8% 23% 46% 

20 

Engajamento político do 

sucessor 54% 15% 31% 0% 0% 

21 Sucessão profissional 31% 0% 38% 23% 8% 

22 Critérios para sucessão 46% 0% 46% 8% 0% 

23 Favoritismo de um filho 23% 0% 38% 23% 15% 
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24 Profissionalização 15% 31% 31% 23% 0% 

25 Contratação de parentes 23% 8% 23% 15% 31% 

26 Código de conduta de parentes 23% 8% 46% 8% 15% 

27 Demissão de parentes 38% 0% 46% 8% 8% 

28 Conselho de administração 8% 0% 38% 23% 31% 

29 Clima Organizacional afável 23% 15% 23% 23% 15% 

30 Informalidade 8% 8% 23% 31% 31% 

Fonte: O autor 

 

Tabela 3: Resultados do Sucessor 

 

Questão Resposta 

1 Problemas familiares Sucessor: Concordo em partes 

2 Retiradas financeiras Sucessor: Concordo 

3 Herança planejada Sucessor: Discordo 

4 Disputa de poder Sucessor: Concordo em partes 

5 Exposição familiar Sucessor: Concordo em partes 

6 Paz nas discussões Sucessor: Concordo em partes 

7 Esposa diplomática Sucessor: Discordo em partes 

8 Planejamento profissional Sucessor: Discordo 

9 Conselho de família Sucessor: Concordo 

10 Relacionamento pai-sucessor Sucessor: Concordo 

11 Formação do sucessor Sucessor: Discordo 

12 Experiência do sucessor Sucessor: Concordo em partes 

13 Rotation do sucessor Sucessor: Concordo em partes 

14 Sucessor observador Sucessor: Discordo 

15 Pai conservador segundo sucessor Sucessor: Discordo em partes 

16 Julgamento precoce do sucessor Sucessor: Discordo 

17 Ascensão do sucessor Sucessor: Discordo em partes 

18 Renda do sucessor Sucessor: Concordo em partes 

19 Vocação do sucessor Sucessor: Concordo 

20 Engajamento político do sucessor Sucessor: Discordo 

21 Sucessão profissional Sucessor: Concordo 
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22 Critérios para sucessão Sucessor: Discordo 

23 Favoritismo de um filho Sucessor: Discordo 

24 Profissionalização Sucessor: Discordo 

25 Contratação de parentes Sucessor: Concordo 

26 Código de conduta de parentes Sucessor: Discordo 

27 Demissão de parentes Sucessor: Concordo 

28 Conselho de administração Sucessor: Concordo 

29 Clima Organizacional afável Sucessor: Discordo 

30 Informalidade Sucessor: Concordo 

Fonte: O autor 

Gráfico 1: Existiram problemas familiares ao longo de sucessão. 

 

1 Problemas familiares Sucessor: Concordo em partes 

 

Qualitativo 

Família 

Havia inveja e discussão entre os filhos, principalmente os últimos a serem 

registrados. 

Empresa Filhos fora do casamento 

Fonte: O autor 

 

Como podemos observar, toda a família concorda que o processo sucessório do Grupo 

Empresarial Raimundo Ferreira culminou em dificuldades de relacionamento entre os familiares. 

Apesar dos colaboradores da VB Express que participaram da pesquisa de campo terem 
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composto também o quadro de funcionários das outras empresas do grupo, nem todos terão 

condições de responder todas as questões familiares, seja por conhecimento, seja por discrição. 

Mesmo assim, mais da metade da empresa que tem conhecimento desta questão específica, 31%, 

concorda, de alguma forma, bem como o próprio sucessor, que existiram problemas familiares. 

Como referenciado, segundo Ricca (1998) “a profissionalização pode ser definida como o 

instrumento que consegue diferenciar os interesses da família com os da empresa, minimizando 

o conflito”, e podia ter significado para o GERF, sucesso empresarial e familiar, lembrando que, 

Flavio Toledo, pontua que “a profissionalização - erroneamente entendida como uma 

desfamiliarização - é inevitável e que nada mais é do que a modernização da gestão, que deve 

incluir a convivência entre líderes familiares e profissionais de gestão não ligados à família, num 

clima de sinergia”. Como observado nos próximos gráficos, não houve planejamento sucessório. 

 

Gráfico 2: A família de Raimundo Ferreira misturou a administração do patrimônio da 

família com o patrimônio da empresa, havendo descapitalização, com ou sem aval de 

Raimundo Ferreira, em desfrute próprio de herdeiros. 

 

2 Retiradas financeiras Sucessor: Concordo 

Fonte: O autor 

 

 A maioria da família, 67%, concorda que houve descapitalização da empresa em desfrute 

dos herdeiros, enquanto metade da parcela da empresa que tem conhecimento da questão, 23%, 

concorda, e a outra metade discorda, possivelmente devido à cultura popular de entender que o 

patrimônio da empresa e patrimônio do empresário são sinônimos, mas o próprio sucessor 
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concorda que, de fato, houveram retiradas financeiras além dos proventos estabelecidos, 

confirmando esse ponto fraco apontado pelo SEBRAE como referenciado por Gondim (2009). 

 

Gráfico 3: A herança de Raimundo Ferreira teve sua distribuição planejada. 

 

3 Herança planejada Sucessor: Discordo 

 

Qualitativo 

Família 

Por divergências familiares e pelo agravamento de sua doença, não houve tempo 

e nem discussões sobre o assunto. 

Fonte: O autor 

 

 Todos os participantes da pesquisa, tanto família, quanto empresa, quanto o próprio 

sucessor, discordam que houve planejamento da distribuição da herança de Raimundo Ferreira, 

descumprindo orientação de Oliveira (1999) para facilitar o processo. A tensão dos herdeiros 

quanto a essa distribuição apenas acirra o clima organizacional e familiar, e é responsabilidade 

do fundador conscientizar-se que esse processo não significa a brevidade de seu falecimento, 

mas sim estabilidade de seu patrimônio e da instituição da família. 
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Gráfico 4: Os herdeiros de Raimundo Ferreira disputaram poder entre si nas empresas do 

grupo. 

 

4 Disputa de poder Sucessor: Concordo em partes 

Fonte: O autor 

 

Como observamos, um dos problemas familiares revelados pelo Gráfico 1 foi disputa de 

poder entre os herdeiros, pois tanto a totalidade da família, quanto a maioria da empresa que 

julga ter conhecimento da questão, 75,4%, quanto o próprio sucessor concordam a respeito da 

existência desse problema, referenciado, conforme Oliveira (1999), como uma das principais 

desvantagens da sucessão familiar. O autor ainda sugere, como alternativas para minimizar esse 

problema, o processo de “job rotation” e a experiência profissional dos herdeiros fora da empresa 

familiar durante certo período de tempo. Ambas as sugestões também fizeram parte desta 

pesquisa e serão concluídas a diante. 
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Gráfico 5: Os assuntos familiares eram expostos publicamente em meio aos assuntos 

profissionais. 

 

5 Exposição familiar Sucessor: Concordo em partes 

 

Qualitativo 

Família 

Os funcionários sabiam de muitos assuntos da família, que não tinha receio de 

falar nada na frente de ninguém. 

Empresa Já peguei algumas vezes sem querer. 

Fonte: O autor 

 

Enquanto a totalidade da família e o próprio sucessor concordam que os assuntos 

familiares eram expostos diante dos colaboradores, a maioria da empresa que julga ter 

conhecimento da questão, 46%, discorda que isso aconteceu, podendo significar, simplesmente, 

discrição. Concordando ou discordando em maior ou menor número, uma parcela um pouco 

menor dos colaboradores, 39%, também concordaram que a família era publicamente exposta, 

conforme por ela confessado; e é importante observar a referência de Saviani (1994) para “não 

misturar assuntos familiares com profissionais, principalmente durante o expediente normal de 

trabalho” e de Mautone (2005) onde “os problemas familiares não podem ser expostos 

publicamente”. 
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Gráfico 6: Os problemas familiares tiveram administração pacífica e eficaz. 

 

6 Paz nas discussões Sucessor: Concordo em partes 

 

Qualitativo 

Família 

Como havia uma “mistura” exagerada entre família e empresa, tudo que 

acontecia em uma das partes influenciava a outra, então os problemas tornavam-

se grandes e sem controle. 

Fonte: O autor 

 

Quanto à administração dos problemas familiares, cuja existência foi concluída no 

Gráfico 1, a totalidade da família e metade da empresa que abriu mão da discrição, 31%, 

discordam que houve paz e eficácia; enquanto o sucessor concorda. Com menor ou maior 

percepção, esses problemas, conforme Cortese et al (1993), seriam melhor administrados por um 

Conselho de Família, não estabelecido na família de Raimundo Ferreira. A validade da idéia do 

autor é concluída adiante.  
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Gráfico 7: A esposa de Raimundo Ferreira atuou como mediadora nas relações entre ele e 

todos os filhos dentro da corporação. 

 

7 Esposa diplomática Sucessor: Discordo em partes 

 

Qualitativo 

Empresa Já presenciei ela intervindo, mas só a favor do sucessor. 

Fonte: O autor 

 

Tanto a totalidade da família, quanto a maioria da empresa que tinha conhecimento ou 

conforto para responder, 59%, quanto o próprio sucessor discordam que a esposa de Raimundo 

Ferreira assumiu a diplomacia de intermediar as questões entre Raimundo e seus filhos, 

possibilidade referenciada por Longenecker, Moore & Petty (1997). 

 

Gráfico 8: A família de Raimundo Ferreira teve acesso a leituras, palestras e consultorias 

sobre sucessão. 
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8 Planejamento profissional Sucessor: Discordo 

Fonte: O autor 

 

Interessante observar que a totalidade da família e o próprio sucessor discordam que o 

GERF contou com staff para planejar a sucessão enquanto a maioria da pequena parcela da 

empresa que julgou ter conhecimento da questão, 23%, concorda. Podemos concluir que, de fato, 

não houve o planejamento em questão, pois os envolvidos diretos seriam, inicialmente, o 

sucessor e demais membros da família. Também concluímos a importância da conveniência 

amostral afim de pesquisar com maior grau de imparcialidade. 

 

Gráfico 9: Um Conselho de Família com Assembléias Familiares periódicas administraria 

melhor os conflitos familiares 

 

9 Conselho de família Sucessor: Concordo 

Fonte: O autor 

 

Conforme concluído abaixo do Gráfico 6, tanto a totalidade da família, quanto a maioria 

absoluta da empresa, 54%, quanto o próprio sucessor concordam que um Conselho Familiar, 

conforme idéia de Cortese et al (1993) referenciada, administraria melhor os problemas 

concluídos no Gráfico 1 e, possivelmente, proporcionaria a paz e a eficácia não evidente no 

Gráfico 6. 
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Gráfico 10: O sucessor de Raimundo Ferreira teve bom relacionamento familiar com o pai. 

 

10 Relacionamento pai-sucessor Sucessor: Concordo 

 

Qualitativo 

Família Tiveram períodos um pouco turbulentos. 

Empresa 
Já tiveram algumas confusões. Na época da banda, Sr. Raimundo queria que ele 

assumisse as empresas, mas ele era “garotão”. 

Fonte: O autor 

 

 Enquanto a totalidade da família e apenas 8% da empresa discordam que o sucessor de 

Raimundo Ferreira teve bom relacionamento familiar com o pai, o próprio sucessor e a maioria 

absoluta da empresa, 69%, concordam com essa subjetiva questão. Independente da 

subjetividade, um bom relacionamento entre pai e filho que fosse mais bem evidenciado na 

pesquisa, conforme referenciado por Lodi (1987), poderia ter proporcionado melhor resultados 

empresariais e familiares. 
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Gráfico 11: O sucessor de Raimundo Ferreira teve suficiente formação escolar e 

universitária. 

 

11 Formação do sucessor Sucessor: Discordo 

Fonte: O autor 

 

 Podemos observar, ao longo deste estudo, que a capacitação do sucessor, segundo os 

autores aqui referenciados, é um dos pontos chaves para uma sucessão familiar, mas observamos 

que a totalidade da família e o próprio sucessor discordam que o sucessor teve suficiente 

formação teórica para suceder Raimundo Ferreira. Apesar da maioria da empresa, por motivo 

desconhecido, concordarem que ele a teve; de fato, ele não a teve, pois nunca iniciou um curso 

de graduação, que poderia ter proporcionado melhores resultados para todos os envolvidos, mas, 

principalmente, para o próprio. 
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Gráfico 12: O sucessor de Raimundo Ferreira teve suficiente experiência profissional fora 

das empresas do grupo. 

 

12 Experiência do sucessor Sucessor: Concordo em partes 

Fonte: O autor 

 

Apesar de o sucessor concordar que teve suficiente experiência profissional externa, 

decorrente de negócios próprios, como banda de pagode, banda de forró e salão de beleza; a 

totalidade da família e a maioria da empresa que julgou ter conhecimento da questão e que se 

sentiu confortável para responder, 67%, discordam que a experiência tenha sido suficiente para a 

sucessão, ponto tão referenciado pelos autores quanto à formação acadêmica. 

 

Gráfico 13: O sucessor de Raimundo Ferreira passou por diversas áreas das empresas do 

grupo. 
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13 Rotation do sucessor Sucessor: Concordo em partes 

 

Qualitativo 

Família Precisava ter tido experiência dentro da área operacional. 

Empresa Sempre fez a mesma coisa. 

Fonte: O autor 

 

Aqui também, apesar da opinião do sucessor, a totalidade da família e maioria 

respondente da empresa, 60%, discordam que o sucessor tenha passado por diversas áreas das 

empresas, outro ponto também defendido pelos autores referenciados como, por exemplo, Lodi 

(1987) que explicita que “o sucessor deve possuir uma carreira generalista passando por diversas 

áreas da organização. Essa carreira fornecerá a ele uma visão global e multidisciplinar do 

negócio”. 

 

Gráfico 14: O sucessor de Raimundo Ferreira participou, por algum tempo, como 

observador, sem agir em funções específicas. 

 

14 Sucessor observador Sucessor: Discordo 

 Fonte: O autor 
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Nesta questão, a maioria da família, 67%, e o sucessor discordam que ele tenha atuado, 

por algum tempo, como simples observador enquanto a maioria respondente da empresa, 58%, 

que melhor atestaria as responsabilidades do sucessor ao longo das atividades, concordou que, 

por algum tempo, ele não assumiu funções específicas; quando, conforme referenciado por Lodi 

(1987), “manter o filho na organização apenas como um observador não vai ensiná-lo 

corretamente. A observação apenas não o tornara apto para comandar a organização. Ele precisa 

agir”. 

 

Gráfico 15: O sucessor de Raimundo Ferreira via o pai como excessivamente conservador, 

inflexível e relutante às mudanças. 

 

15 Pai conservador segundo sucessor Sucessor: Discordo em partes 

Fonte: O autor 

 

 Aqui, apesar da maioria respondente da empresa, 62%, concordar que o sucessor de 

Raimundo Ferreira via o pai de tal maneira, a maioria absoluta da família, 67%, e o próprio 

sucessor, que, com certeza, melhor conhecem a intimidade do sucessor, discordam que ele via o 

pai como “excessivamente conservador, inflexível e relutante”, pois, afinal, adjetivos como esses 

não cabem a um empreendedor pioneiro e filantropo, sendo a primeira questão a não evidenciar 

uma causa do fracasso sucessório do grupo empresarial. 
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Gráfico 16: O sucessor de Raimundo Ferreira era julgado de forma muito rigorosa cedo 

demais. 

 

16 Julgamento precoce do sucessor Sucessor: Discordo 

 

Qualitativo 

Família Dependia muito do grau de importância da ação cometida por ele. 

Fonte: O autor 

 

Esta é a segunda questão em que não se evidencia relação com o fracasso sucessório, pois 

a maioria absoluta da família, 67%, a maioria respondente da empresa, 63%, quanto o próprio 

sucessor discordam que ele tenha sido julgado de forma muito rigorosa cedo demais por 

Raimundo Ferreira; pois, segundo referenciado por Longenecker, Moore & Petty (1997:/146), 

“os jovens não podem ser julgados de forma muito rigorosa, cedo demais. Além disso, os 

sucessores potenciais podem se retrair diante da relutância do pai-proprietário em delegar-lhes 

poderes”. 
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Gráfico 17: O sucessor de Raimundo Ferreira iniciou com funções operacionais básicas 

para depois, com planejamento e resultados, assumir cargos de gerência e de diretoria. 

 

17 Ascensão do sucessor Sucessor: Discordo em partes 

Fonte: O autor 

 

 Nesta questão, a totalidade da família, a maioria respondente da empresa, 78%, e o 

próprio sucessor discordam que a ascensão de sua carreira tenha sido planejada e pausada em 

meritocracia em detrimento ao nepotismo, também outro ponto chave principal para uma 

sucessão familiar segundo os autores referenciados neste estudo.   

 

Gráfico 18: O sucessor de Raimundo Ferreira teve sua necessidade de renda equacionada 

com um balanceamento de honorários e dividendos justos. 

 

18 Renda do sucessor Sucessor: Concordo em partes 

Fonte: O autor 
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Nesta questão, a maioria da família, 67%, e a maioria respondente da empresa, 79%, 

discordam que o sucessor de Raimundo Ferreira teve honorários e dividendos justos, apesar de 

ele concordar com a afirmação, pois, afinal, foi o favorecido; contrariando uma das ideias 

referenciadas por Cortese et al (1993), culminando até com a descapitalização da empresa 

concluída no Gráfico 2, que, por sinal, foi reconhecida pelo sucessor. 

 

Gráfico 19: O sucessor de Raimundo Ferreira tem vocação empresarial, gosta de 

administrar empresas e pessoas. 

 

19 Vocação do sucessor Sucessor: Concordo 

 

Qualitativo 

Empresa De empresa de ônibus eu sei que ele não gostava. Nunca gostou. 

Fonte: O autor 

 

 Aqui, apesar da maioria da família, 67%, discordar que o sucessor de Raimundo Ferreira 

tenha vocação empresarial, tanto ele, quanto a maioria absoluta da empresa, 69%, concordam 

que ele a tenha. Seguindo o referenciado por Souza-Silva (2004), faltou dois dos três requisitos 

para a competência empresarial conforme concluído no Gráficos 11 e 12: habilidade conceitual e 

experiência empresarial respectivamente. 
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Gráfico 20: O sucessor de Raimundo Ferreira teve desenvolvimento e engajamento 

político. 

 

20 Engajamento político do sucessor Sucessor: Discordo 

Fonte: O autor 

 

Nesta questão, a totalidade da família, a maioria absoluta da empresa, 69%, e o próprio 

sucessor discordam que ele teve desenvolvimento e engajamento político, estabelecido por Lodi 

(1987) e fundamental no mundo corporativo hodierno, principalmente no setor de transporte de 

passageiros. 

 

Gráfico 21: A contratação de um profissional para suceder Raimundo Ferreira teria sido 

melhor para cultura organizacional e para os resultados das empresas do grupo. 

 

21 Sucessão profissional Sucessor: Concordo 
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Qualitativo 

Empresa 

Os profissionais que apareceram só fizeram a empresa de cobaia 

administrativa. 

Empresa Foram feitas algumas tentativas. Muitas. 

Empresa Ele ia puxar pro bolso dele. Roubar. 

Fonte: O autor 

 

 Aqui, a totalidade da família e o próprio sucessor concordam que a contratação de um 

profissional para suceder Raimundo Ferreira teria sido melhor para as empresas; uma das 

vantagens da sucessão profissional referenciadas por Oliveira (1999). Já metade dos 

colaboradores participantes discorda disso, possivelmente por conta dos laços paternalistas 

existentes, que culminam em acomodação e que são inerentes a empresas familiares.  

 

Gráfico 22: Existiram critérios estratégicos para eleição dos sucessores de Raimundo 

Ferreira. 

 

22 Critérios para sucessão Sucessor: Discordo 

Fonte: O autor 
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Nesta questão, tanto a totalidade da família, quanto a maioria respondente da empresa, 

85%, quanto o próprio sucessor discordam que existiram critérios estratégicos para eleição do 

sucessor de Raimundo Ferreira, contrariando o referenciado por Amatsalas (2000). 

 

Gráfico 23: Raimundo Ferreira protegeu e favoreceu seu sucessor em detrimento de outros 

filhos ou de profissionais externos. 

 

23 Favoritismo de um filho Sucessor: Discordo 

 

Qualitativo 

Família Ele sabia que o filho não era igual a ele, mas preferia se enganar. 

Empresa 

Sr. Raimundo não queria enxergar. Queria que o sucessor fosse 

empresário de ônibus de um jeito ou de outro. 

Fonte: O autor 

 

Aqui, enquanto a maioria da família, 67%, e o sucessor discordam que houve favoritismo 

do sucessor em detrimento de outros filhos ou de profissionais externos, a maioria respondente 

da empresa, 62%, concorda que houve tal favoritismo. Como todos têm competência para a 

questão, conclui-se, com os resultados pesquisados, simplesmente que a existência de critérios 

estratégicos para eleição do sucessor, pesquisados no Gráfico 22, melhor subsidiaria essa 

questão. Vale salientar o referenciado por Kanitz & Kanitz (1978): “o protecionismo da família 

para com um filho evidencia, muitas vezes, incompetência”. 
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Gráfico 24: O Grupo Empresarial Raimundo Ferreira contava com profissionais 

gabaritados, com graduação e especialização nas suas respectivas áreas de atuação e 

referências no mercado. 

 

24 Profissionalização Sucessor: Discordo 

Fonte: O autor 

 

Nesta questão, a totalidade da família, a maioria respondente da empresa, 67%, e o 

próprio sucessor discordam que o grupo empresarial contava com profissionais capacitados. Sem 

essa maturidade administrativa, segundo referenciado no quadro de Lodi (1987), a empresa 

sempre seria uma simples empresa familiar, e, em episódios de imaturidade familiar, a empresa 

entraria em crise, como ocorreu com o Grupo Empresarial Raimundo Ferreira. 
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Gráfico 25: O Grupo Empresarial Raimundo Ferreira empregou parentes da família na 

empresa sem critérios de recrutamento, seleção ou avaliação de desempenho desses 

parentes. 

 

25 Contratação de parentes Sucessor: Concordo 

Fonte: O autor 

 

 Aqui, conforme a maioria das empresas familiares, observa-se que a totalidade da família, 

a maioria respondente da empresa, 60%, e o sucessor concordam que Raimundo Ferreira 

empregou parentes aleatoriamente em suas empresas, sem critérios de contratação e de 

acompanhamento, outro ponto fraco do SEBRAE conforme referenciado por Gondim (2009). 

Conforme referência, Lodi (1987) também explicitou esse fator, que, se mal trabalhado, pode 

comprometer a gestão, como comprometeu no GERF. 
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Gráfico 26: Existiu Código de Conduta para os familiares empregados nas empresas do 

grupo. 

 

26 Código de conduta de parentes Sucessor: Discordo 

Fonte: O autor 

 

 Esta questão revela, segundo a totalidade da família, segundo a maioria respondente da 

empresa, 58%, e segundo o sucessor, que não existiu um Código de Conduta para os familiares 

empregados, contrariando a sugestão referenciada por Amatsalas (2000). 

 

Gráfico 27: O Grupo Empresarial Raimundo Ferreira teve dificuldade em demitir algum 

membro da família de Raimundo Ferreira. 

 

27 Demissão de parentes Sucessor: Concordo 
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Qualitativo 

Família Diversas vezes. 

Fonte: O autor 

 Aqui, o sucessor concorda, bem como a totalidade da família, mesmo que de certa forma, 

que Raimundo Ferreira teve dificuldade em demitir familiares empregados. Já a maioria 

respondente da empresa, 70%, discorda a respeito dessa dificuldade, mas, na verdade, isso 

evidencia que as dificuldades de gerenciamento e desses familiares assumiam a proporção de 

nem chegar ao ambiente empresarial, muito menos anseios de desligamentos, conforme 

referenciado por Oliveira (1999). 

 

Gráfico 28: Um Conselho de Administração, formado também por conselheiros externos, 

administraria melhor os problemas na empresa. 

 

28 Conselho de administração Sucessor: Concordo 

Fonte: O autor 

 

Nesta questão, tanto a totalidade da família, quanto a maioria absoluta da empresa, 52%, 

quanto o próprio sucessor concordam que um Conselho Administrativo administraria melhor a 

empresa, conforme referenciado pelos autores deste trabalho, como, por exemplo, Amboni 

(1997): “Para garantir a sucessão, o patriarca precisa de disposições administrativas e financeiras 

para o processo, e de um Conselho de Administração rico e composto por administradores, 

familiares e também por conselheiros externos pode ajudar muito”. 
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Gráfico 29: A VB Express tem um clima organizacional mais voltado para sua 

competitividade no mercado que para o bom relacionamento entre colaboradores e a 

diretoria. 

 

29 Clima Organizacional afável Sucessor: Discordo 

 

Qualitativo 

Família 

Já existe um relacionamento forte entre os colaboradores. A busca por 

competitividade está no início. 

Empresa O principal é ter um ambiente legal. 

Fonte: O autor 

 

 Quanto à VB Express, única empresa remanescente do grupo, a família respondente, uma 

vez que não mais participa dos negócios como nas empresas anteriores, divide-se, onde metade 

concorda e outra metade discorda que a cultura da transportadora seja mais voltada para um 

ambiente competitivo que para um ambiente afável. Da mesma forma, responderam os 

colaboradores, devendo-se considerar que, assim como ao longo da pesquisa, possa haver 

discrição de quem discorde da afirmação. Havendo ou não, o próprio sucessor discorda da 

competitividade da empresa, natural, mas preocupante, de empresas familiares. 
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Gráfico 30: A VB Express tem informalidade de planejamento administrativo, financeiro e 

tributário. 

 

30 Informalidade Sucessor: Concordo 

 

Qualitativo 

Empresa |As coisas só vão acontecendo. 

Fonte: O autor 

 

 Aqui, também quanto à VB Express, a família respondente divide-se, metade concorda e 

outra metade discorda que a empresa tenha informalidade de planejamento. Já a maioria absoluta 

da empresa, 62%, bem como o próprio administrador concordam a respeito da informalidade 

desse planejamento, também natural, mas também preocupante, de empresas familiares, 

conforme referenciado por Gondim (2009). 
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6. CONCLUSÃO 

 

Uma vez que este estudo almejava identificar se a inobservância dos estudos sobre 

sucessão dificultaram a sucessão do Grupo Empresarial Raimundo Ferreira, com a apresentação 

dos resultados, conclui-se que, realmente, o fato pode ter significado uma das causas do declínio 

patrimonial do empresário. Assim como referenciado, os trabalhos não garantiriam a sucessão de 

uma empresa, seja ela familiar ou profissional, mas antecipariam uma série de conflitos, seja no 

âmbito empresarial, seja no âmbito familiar, que culminaram com a desestruturação das 

instituições, empresa, que foi vendida por se encontrar em insolvência, e família, que, 

atualmente, não está em harmonia. 

Dentre as causas que influenciaram a adoção de uma sucessão familiar não planejada, 

podemos enumerar, mediante os resultados: 

 Problemas familiares não pacíficos, envolvendo retiradas financeiras, disputa por poder, 

disputa por herança e sem intervenção de um Conselho Familiar ou, simplesmente, de uma 

matriarca diplomática. 

 Problemas de relacionamento entre sucedido e sucessor, compensados com favoritismo 

que dificultaram a carreira do sucessor, desde sua formação acadêmica até sua experiência 

profissional dentro e fora do negócio da família. 

 Inexistência de planejamento estratégico ou de Conselho Administrativo e preferência 

pela intervenção de parentes, contratados aleatoriamente, em detrimento a profissionais externos, 

fosse em departamentos específicos, fosse na sucessão. 

 

Quanto às consequências da forma como a sucessão foi trabalhada, podemos citar, além 

das brigas familiares e do insucesso empresarial: 

 Exposição da família para o quadro de colaboradores e, consequentemente, até para a 

sociedade. 

 Dificuldade na demissão dos parentes contratados, solidificando a cultura patriarcal 

estabelecida e típica de empresas familiares, responsável por um clima organizacional afável em 

vez de competitivo e por inércia administrativa identificados na única empresa remanescente do 

grupo. 

 

De qualquer forma, o presente estudo de caso, apesar da limitação de estudar apenas uma 

empresa de determinado segmento em um curto espaço de tempo em amostragem conveniente, 
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atingiu seus objetivos iniciais. Além disso, o trabalho evidencia e motiva a importância da 

comunidade científica desenvolver mais trabalhos sobre o assunto, principalmente no tocante à 

inclusão do tema na grade curricular de cursos afins, bem como a importância da classe 

empresarial dar mais respaldo para esses trabalhos e garantir sua continuidade no mercado. 
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APÊNDICE 

Questionário de Pesquisa de Campo 

 

ESTUDO DE CASO – PESQUISA DE CAMPO 

 

Proposta da Pesquisa 

 

Esta pesquisa é parte de trabalho de conclusão de curso de Administração de Empresas da 

Universidade Federal do Ceará e propõe avaliar conseqüências da sucessão familiar no Grupo 

Empresarial Raimundo Ferreira e contribuir com a comunidade científica e com a classe 

empresarial no tocante a empresas familiares e a sucessão. 

 

Instruções para Preenchimento 

 

Para preencher a pesquisa, leia atentamente a afirmação, assinale a alternativa que 

represente seu entendimento a respeito da questão e, caso queira, comente, lembrando que as 

identidades dos participantes da pesquisa não serão reveladas. 

 

1. Existiram problemas familiares ao longo de sucessão. 

[ ] Discordo   [ ] Discordo em partes   [ ] Não sei   [ ] Concordo em partes   [ ] Concordo 

Comente (opcional): _____________________________________________________ 

 

2. A família de Raimundo Ferreira misturou a administração do patrimônio da família com o 

patrimônio da empresa, havendo descapitalização, com ou sem aval de Raimundo Ferreira, 

em desfrute próprio de herdeiros. 

[ ] Discordo   [ ] Discordo em partes   [ ] Não sei   [ ] Concordo em partes   [ ] Concordo 

Comente (opcional): _____________________________________________________ 
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3. A herança de Raimundo Ferreira teve sua distribuição planejada. 

[ ] Discordo   [ ] Discordo em partes   [ ] Não sei   [ ] Concordo em partes   [ ] Concordo 

Comente (opcional): _____________________________________________________ 

 

4. Os herdeiros de Raimundo Ferreira disputaram poder entre si nas empresas do grupo. 

[ ] Discordo   [ ] Discordo em partes   [ ] Não sei   [ ] Concordo em partes   [ ] Concordo 

Comente (opcional): _____________________________________________________ 

 

5. Os assuntos familiares eram expostos publicamente em meio aos assuntos profissionais. 

[ ] Discordo   [ ] Discordo em partes   [ ] Não sei   [ ] Concordo em partes   [ ] Concordo 

Comente (opcional): _____________________________________________________ 

 

6. Os problemas familiares tiveram administração pacífica e eficaz. 

[ ] Discordo   [ ] Discordo em partes   [ ] Não sei   [ ] Concordo em partes   [ ] Concordo 

Comente (opcional): _____________________________________________________ 

 

7. A esposa de Raimundo Ferreira atuou como mediadora nas relações entre ele e todos os 

filhos dentro da corporação. 

[ ] Discordo   [ ] Discordo em partes   [ ] Não sei   [ ] Concordo em partes   [ ] Concordo 

Comente (opcional): _____________________________________________________ 

 

8. A família de Raimundo Ferreira teve acesso a leituras, palestras e consultorias sobre 

sucessão. 

[ ] Discordo   [ ] Discordo em partes   [ ] Não sei   [ ] Concordo em partes   [ ] Concordo 

Comente (opcional): _____________________________________________________ 

 

9. Um Conselho de Família com Assembléias Familiares periódicas administraria melhor os 

conflitos familiares 

[ ] Discordo   [ ] Discordo em partes   [ ] Não sei   [ ] Concordo em partes   [ ] Concordo 

Comente (opcional): _____________________________________________________ 

 

10. O sucessor de Raimundo Ferreira teve bom relacionamento familiar com o pai. 

[ ] Discordo   [ ] Discordo em partes   [ ] Não sei   [ ] Concordo em partes   [ ] Concordo 
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Comente (opcional): _____________________________________________________ 

 

11. O sucessor de Raimundo Ferreira teve suficiente formação escolar e universitária. 

[ ] Discordo   [ ] Discordo em partes   [ ] Não sei   [ ] Concordo em partes   [ ] Concordo 

Comente (opcional): _____________________________________________________ 

 

12. O sucessor de Raimundo Ferreira teve suficiente experiência profissional fora das empresas 

do grupo. 

[ ] Discordo   [ ] Discordo em partes   [ ] Não sei   [ ] Concordo em partes   [ ] Concordo 

Comente (opcional): _____________________________________________________ 

 

13. O sucessor de Raimundo Ferreira passou por diversas áreas das empresas do grupo. 

[ ] Discordo   [ ] Discordo em partes   [ ] Não sei   [ ] Concordo em partes   [ ] Concordo 

Comente (opcional): _____________________________________________________ 

 

14. O sucessor de Raimundo Ferreira participou, por algum tempo, como observador, sem agir 

em funções específicas. 

[ ] Discordo   [ ] Discordo em partes   [ ] Não sei   [ ] Concordo em partes   [ ] Concordo 

Comente (opcional): _____________________________________________________ 

 

15. O sucessor de Raimundo Ferreira via o pai como excessivamente conservador, inflexível e 

relutante às mudanças. 

[ ] Discordo   [ ] Discordo em partes   [ ] Não sei   [ ] Concordo em partes   [ ] Concordo 

Comente (opcional): _____________________________________________________ 

 

16. O sucessor de Raimundo Ferreira era julgado de forma muito rigorosa cedo demais. 

[ ] Discordo   [ ] Discordo em partes   [ ] Não sei   [ ] Concordo em partes   [ ] Concordo 

Comente (opcional): _____________________________________________________ 

 

17. O sucessor de Raimundo Ferreira iniciou com funções operacionais básicas para depois, 

com planejamento e resultados, assumir cargos de gerência e de diretoria. 

[ ] Discordo   [ ] Discordo em partes   [ ] Não sei   [ ] Concordo em partes   [ ] Concordo 

Comente (opcional): _____________________________________________________ 
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18. O sucessor de Raimundo Ferreira teve sua necessidade de renda equacionada com um 

balanceamento de honorários e dividendos justos. 

[ ] Discordo   [ ] Discordo em partes   [ ] Não sei   [ ] Concordo em partes   [ ] Concordo 

Comente (opcional): _____________________________________________________ 

 

19. O sucessor de Raimundo Ferreira tem vocação empresarial, gosta de administrar empresas e 

pessoas. 

[ ] Discordo   [ ] Discordo em partes   [ ] Não sei   [ ] Concordo em partes   [ ] Concordo 

Comente (opcional): _____________________________________________________ 

 

20. O sucessor de Raimundo Ferreira teve desenvolvimento e engajamento político. 

[ ] Discordo   [ ] Discordo em partes   [ ] Não sei   [ ] Concordo em partes   [ ] Concordo 

Comente (opcional): _____________________________________________________ 

 

21. A contratação de um profissional para suceder Raimundo Ferreira teria sido melhor para 

cultura organizacional e para os resultados das empresas do grupo. 

[ ] Discordo   [ ] Discordo em partes   [ ] Não sei   [ ] Concordo em partes   [ ] Concordo 

Comente (opcional): _____________________________________________________ 

 

22. Existiram critérios estratégicos para eleição dos sucessores de Raimundo Ferreira. 

[ ] Discordo   [ ] Discordo em partes   [ ] Não sei   [ ] Concordo em partes   [ ] Concordo 

Comente (opcional): _____________________________________________________ 

 

23. Raimundo Ferreira protegeu e favoreceu seu sucessor em detrimento de outros filhos ou de 

profissionais externos. 

[ ] Discordo   [ ] Discordo em partes   [ ] Não sei   [ ] Concordo em partes   [ ] Concordo 

Comente (opcional): _____________________________________________________ 

 

24. O Grupo Empresarial Raimundo Ferreira contava com profissionais gabaritados, com 

graduação e especialização nas suas respectivas áreas de atuação e referências no mercado. 

[ ] Discordo   [ ] Discordo em partes   [ ] Não sei   [ ] Concordo em partes   [ ] Concordo 

Comente (opcional): _____________________________________________________ 
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25. O Grupo Empresarial Raimundo Ferreira empregou parentes da família na empresa sem 

critérios de recrutamento, seleção ou avaliação de desempenho desses parentes. 

[ ] Discordo   [ ] Discordo em partes   [ ] Não sei   [ ] Concordo em partes   [ ] Concordo 

Comente (opcional): _____________________________________________________ 

 

26. Existiu Código de Conduta para os familiares empregados nas empresas do grupo. 

[ ] Discordo   [ ] Discordo em partes   [ ] Não sei   [ ] Concordo em partes   [ ] Concordo 

Comente (opcional): _____________________________________________________ 

 

27. O Grupo Empresarial Raimundo Ferreira teve dificuldade em demitir algum membro da 

família de Raimundo Ferreira. 

[ ] Discordo   [ ] Discordo em partes   [ ] Não sei   [ ] Concordo em partes   [ ] Concordo 

Comente (opcional): _____________________________________________________ 

 

28. Um Conselho de Administração, formado também por conselheiros externos, administraria 

melhor os problemas na empresa. 

[ ] Discordo   [ ] Discordo em partes   [ ] Não sei   [ ] Concordo em partes   [ ] Concordo 

Comente (opcional): _____________________________________________________ 

 

29. A VB Express tem um clima organizacional mais voltado para sua competitividade no 

mercado que para o bom relacionamento entre colaboradores e a diretoria. 

[ ] Discordo   [ ] Discordo em partes   [ ] Não sei   [ ] Concordo em partes   [ ] Concordo 

Comente (opcional): _____________________________________________________ 

 

30. A VB Express tem informalidade de planejamento administrativo, financeiro e tributário. 

[ ] Discordo   [ ] Discordo em partes   [ ] Não sei   [ ] Concordo em partes   [ ] Concordo 

Comente (opcional): _____________________________________________________ 

 

Muito obrigado por sua nobre contribuição! 

 


