
EMPRAD - Encontro dos Programas de Pós-graduação Profissionais em Administração
ISSN 2448-3087 - 24, 25 e 26 de Agosto de 2016 – FEA/USP - SÃO PAULO/SP

INCLUSÃO E SUCESSÃO EM EMPRESA FAMILIAR: UM ESTUDO DE CASO NO SETOR DE TRANSPORTES
URBANOS

Eliana Mara Gonçalves Mota - Miguel Mota e Iracema Gonçalves Mota

Ester Eliane Jeunon - FPL Educacional

Leonora Da Cunha Duarte - Fundação Pedro Leopoldo

Resumo

Este trabalho teve como objetivo analisar de que forma uma empresa elabora e implementa o seu processo de sucessão. Para atingir o
objetivo, foi realizada pesquisa descritiva, de caráter qualitativo, desenvolvida por meio de um estudo de caso na Empresa Fênix.
Buscou-se descrever o processo de sucessão nessa empresa, especialmente identificando-se aspectos relacionados ao preparo técnico,
gerencial e pessoal dos sucessores da empresa. Para a coleta dos dados primários, os entrevistados foram selecionados com base no
modelo de dimensões e estágios de desenvolvimento, visando observar o fenômeno sob diferentes óticas, considerando-se os eixos:
família, empresa e propriedade. Os resultados revelaram que a participação da família na empresa é definida de acordo com critérios
estabelecidos, validados e internalizados por todos. Criar novos negócios para os sucessores foi uma estratégia encontrada pelo
patriarca para impedir a pulverização do patrimônio. Todos são preparados e avaliados na realização das tarefas e a aprendizagem é
realizada no dia-a-dia. Outro fator importante é a formação dos valores dos sucessores, elemento para o qual há ênfase e esforços dos
atuais gestores.
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Resumo 

 

Este trabalho teve como objetivo analisar de que forma uma empresa elabora e implementa o 

seu processo de sucessão. Para atingir o objetivo, foi realizada pesquisa descritiva, de caráter 

qualitativo, desenvolvida por meio de um estudo de caso na Empresa Fênix. Buscou-se 

descrever o processo de sucessão nessa empresa, especialmente identificando-se aspectos 

relacionados ao preparo técnico, gerencial e pessoal dos sucessores da empresa. Para a coleta 

dos dados primários, os entrevistados foram selecionados com base no modelo de dimensões 

e estágios de desenvolvimento, visando observar o fenômeno sob diferentes óticas, 

considerando-se os eixos: família, empresa e propriedade. Os resultados revelaram que a 

participação da família na empresa é definida de acordo com critérios estabelecidos, validados 

e internalizados por todos. Criar novos negócios para os sucessores foi uma estratégia 

encontrada pelo patriarca para impedir a pulverização do patrimônio. Todos são preparados e 

avaliados na realização das tarefas e a aprendizagem é realizada no dia-a-dia. Outro fator 

importante é a formação dos valores dos sucessores, elemento para o qual há ênfase e esforços 

dos atuais gestores.  
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Abstract 

 

This study aimed to analyze how a company develops and implements the process of 

succession. To achieve its objective, a descriptive research was carried out in a qualitative 

approach, developed through a study case at the Fênix Enterprise. It has sought the succession 

process description at the referred company, with special interest in the technical, managerial 

and personal preparation aspects concerning the enterprise successors. To collect the primary 

data, respondents were selected based on the dimensions of model and stages of development, 

aiming to observe the phenomenon from different perspectives, considering the themes: 

family, business and property. The results revealed that the family's stake in the company is 

defined in accordance with established criteria, validated and internalized by all. Create new 

business for successors was a strategy found by the patriarch to prevent the spraying of assets. 

All members are prepared and evaluated in tasks and the learning part is carried out in daily 

routine basis. Another important factor is the formation of values of successors, element for 

which there is emphasis and efforts of current managers.  

 

Keywords: Family Business. Succession Process. Study Case. 
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1 Introdução 

 

Este trabalho trata do processo sucessório em empresas familiares, tema de grande 

interesse de pesquisadores, tendo em vista sua importância para a longevidade desse tipo de 

empresas. Entende-se como empresa familiar aquela cujo controle do capital social pertence a 

dois ou mais membros da mesma família - a qual participa ativamente na gestão da empresa - 

e sofre influência das características e valores familiares (Dupas, 2003; Lodi, 1994). Com o 

objetivo de demonstrar a importância das empresas familiares para a economia, Dalla Costa 

(2011) ressalta que existem hoje mais de 40 institutos de pesquisa ligados a grandes 

universidades americanas, tais como Harvard, Yale e Wharton, que estudam esse tipo de 

empresa e suas características.  

Pesquisas indicam que empresas familiares destacam-se na economia, sendo a forma 

predominante em todo o mundo (Oliveira, 1999). No Brasil, estudos mais embasados e 

pesquisas científicas sobre empresas familiares somente tiveram início na década de 1990, 

com poucos trabalhos que apresentaram dados mais consistentes sobre os aspectos sociais, 

culturais, simbólicos, políticos e emocionais relativos a esse tipo de empresa. Todavia, 

recentes estudos sobre empresas familiares começaram a ocupar cada vez mais espaço nos 

eventos científicos no país.  

Empresas familiares constituem 70% das empresas na Espanha, 75% na Inglaterra e 

80% na Alemanha. Nos Estados Unidos (EUA), este tipo de empresa emprega 

aproximadamente 62% da população ativa, sendo responsável por 64% do produto interno 

bruto (PIB) e movimentando dois terços da bolsa de Nova York. No Brasil, empresas 

familiares contribuem com aproximadamente 48% do PIB e com 60% dos empregos, 

chegando a 90% das empresas formais (Dalla Costa, 2011). 

Apesar da representatividade na economia, empresas familiares apresentam altos 

índices de mortalidade: 50% desse tipo de empresa morre na passagem da primeira para a 

segunda geração. E, dessas sobreviventes, a passagem para a terceira geração compromete 

outros 50%, conforme Cohn (1991). Oliveira (1999) informa que, nos EUA, a média de vida 

das empresas familiares é de 24 anos, enquanto, no Brasil, essa média baixa para nove anos. 

Somente 30% das empresas brasileiras chegam à segunda geração e 5% sobrevivem à 

terceira.  

Um dos fatores que podem contribuir para esse alto índice de mortalidade é a falta de 

conhecimento e de formação por parte dos gestores que, de maneira geral, tendem a comandar 

suas organizações com base na intuição (Dalla Costa, 2011). Entre as causas desse fenômeno 

sobressaem os aspectos relativos ao processo sucessório, que é a passagem da gestão da 

empresa de uma geração a outra (Dalla Costa, 2011; Oliveira, 1999). 

Com o foco de identificar de que forma a empresa familiar elabora e implementa seu 

processo de sucessão e de escolha de seus familiares para a gestão, este relato constitui-se em: 

o referencial que enquadra o problema do ponto de vista teórico, a metodologia que descreve 

a abordagem de pesquisa adotada, a apresentação dos resultados obtidos e analisado e, 

finalmente, as conclusões mais relevantes apresentadas na pesquisa original.   

Realizou-se um estudo de caso numa empresa de transporte coletivo de passageiros, 

localizada em Contagem (MG), fundada em 1958, chamada neste relato de Empresa Fênix. 

Em 2010, possuía em seu quadro cerca de 1.000 colaboradores e faturamento bruto de 80 

milhões de reais, com valor de mercado estimado de 300 milhões de reais. A escolha da 

empresa deveu-se ao fato de ela estar entrando na quarta geração, apesar de ainda contar com 

a presença marcante da segunda e terceira gerações nas tomadas de decisões e definições de 

estratégias da empresa, bem como na direção dos negócios dos gestores. Assim sendo, 

considera-se que a Empresa Fênix é objeto privilegiado para o estudo do processo sucessório.  
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2 Referencial Teórico 

 

Em quase todos os setores econômicos, as empresas familiares constituem a principal 

forma de propriedade privada (Gersick, Davis & Lansberg, 1997). As empresas de família 

trazem em si a combinação entre amor e trabalho, aspectos de grande importância para a 

maioria das pessoas ao criarem combinações e complexidades diferenciadas.  

No tocante à conceituação da empresa familiar, para Dalla Costa (2011), existem 

diversas definições. A Tabela 1 apresenta diferentes conceitos, sob diferentes óticas.  

 

Tabela 1 

Comparativo de conceitos sobre empresas familiares 
Conceito Autor(es) 

Empresa familiar é aquela de propriedade da família. Cohn (1991) 
Empresa familiar é aquela cujos valores familiares colaboram para a duração e 

solidificação dos negócios. 

Lodi (1994) 

Empresas familiares são compostas de subsistemas superpostos família, propriedade e 

gestão. 

Gersick et al. (1997) 

Empresa familiar é aquela controlada e/ou administrada por famílias ou por um ou 

mais dos seus membros. 

Álvares (2003) 

Empresa familiar é aquela que tem origem e história relacionada a uma família e na 

qual elementos da família ocupam postos executivos na administração dos negócios. 

Bernhoeft e Gallo 

(2003) 

Empresa familiar é aquela que possui o controle acionário de origem familiar. Dupas (2003) 

Empresa familiar é aquela pertencente à família. Lank (2003) 

Empresa familiar é aquela que integra trabalho, família e capital. Bornholdt (2008) 

Empresa familiar é aquela que possui o controle do capital social, a participação ativa 

da família na direção e estreita relação entre família e empresa. 

Tondo (2008) 

Fonte: elaborada pelas autoras. 

 

Grande parte das citações apresentadas na Tabela 1 estabelece como determinante para 

a classificação de empresa familiar o controle e a posse da família sob o negócio. Observam-

se também os aspectos de integração, participação ativa e relação estreita da família nos 

negócios, assim como à importância da unidade familiar para a origem e construção da 

empresa e de sua história. Com embasamento nessas definições, adotou-se na pesquisa o 

conceito de empresa familiar como aquela cujo controle do capital social pertence a dois ou 

mais membros da família ou familiar, ocorrendo a participação ativa da família na gestão da 

empresa, que sofre a influência de características e valores familiares (Dupas, 2003; Lodi, 

1994).  

Empresas familiares são organizações que devem ser estudadas diferentemente das 

demais, pois envolvem diversos focos que fazem referência às pessoas envolvidas e que 

podem ser analisadas sob as dimensões emocional, legal, estrutural e empresarial, segundo 

Bernhoeft e Gallo (2003):  

 Dimensão emocional: permeia todo o conjunto de relações existentes entre familiares. 

 Dimensão legal: contempla as preocupações referentes aos limites do direito e obrigações 

relativas à propriedade e ao patrimônio dos sócios.  

 Dimensão estrutural: diz respeito à sustentação do negócio, às demandas individuais e aos 

acordos coletivos, relativos ao desempenho dos papéis nos três subsistemas.  

 Dimensão empresarial: engloba as estratégias de comercialização, liquidez e lucratividade 

empresarial. Essas dimensões estão inter-relacionadas e interferem na perpetuidade da 

empresa familiar. 

Empresas familiares reúnem relações de trabalho refletido na família e vice-versa. 

Esses universos complexos devem ser entendidos com olhares alternantes entre as dinâmicas, 
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os interesses e as necessidades da empresa e os da família (Álvares, 2003; Grzybovski, 

Oliveira, Pereira, & Casanova, 2010; Tondo, 2008). 

As referências morais do ato de trabalhar encontram espaço nas empresas familiares 

para serem exercitadas pela dedicação incondicional dos familiares a partir do esforço, 

dedicação, senso de dever e responsabilidade. Esses valores construídos também se estendem 

aos funcionários, que são valorizados pelo tempo e pela fidelidade e sentem-se parte da 

família (Álvares, 2003; Dalla Costa, 2011; Kets De Vries & Carlock, 2009; Tondo, 2008).  

Em consequência ao estilo do fundador, há acentuada tendência desse tipo de 

empreendimento a ser autocrático, com componentes de dominação. O longo exercício de 

persistência e determinação pode fazer com que padrões de comportamentos de mais 

centralização sejam configurados, autoridade essa muitas vezes difícil de ser exercida sobre os 

próprios parentes (Gersick et al., 1997; Kets De Vries & Carlock, 2009).  

Os valores e princípios da família podem funcionar como elemento que favorecem o 

comprometimento e cooperação entre os membros da família. Por outro lado, também podem 

funcionar como fonte de rivalidade, discriminação, exclusão e conflitos destrutivos, 

prejudicando os propósitos de crescimento da empresa (Álvares, 2003).  

Com a finalidade de melhor estudar esse tipo de organização, Gersick et al. (1997) 

destacam que, nas empresas familiares, há forte vinculação entre as relações familiares, 

empresariais e de propriedade. Esses três subsistemas deverão ser mais bem estudados e 

analisados a fim de buscar melhor compreensão de seus mecanismos. Os autores descrevem 

as dimensões família/propriedade/gestão por meio do modelo de três círculos, como três 

subsistemas independentes, mas superpostos, conforme apresentado na Figura 1. 

 

 
Figura 1. O modelo de três círculos da empresa familiar 
Fonte: Gersick, K. E., Davis, J. A., & Lansberg, I. (1997, p. 6). De geração para geração: ciclos de vida das 

empresas familiares. São Paulo: Negócio. 

 

A partir da interseção entre os três círculos, podem ser definidas sete posições na 

empresa familiar, conforme a numeração apresentada na Figura 2: 

1. familiares não acionistas que não participam da gestão;  

2. acionistas não familiares que não participam da gestão;  

3. gestores e empregados, não acionistas e não familiares;  

4. familiares acionistas que não participam da gestão;  

5. gestores acionistas, não familiares; 

6. familiares não acionistas que participam da gestão; e 

7. familiares acionistas que participam da gestão.  

Gersick et al. (1997) apresentam uma linha de desenvolvimento temporal de cada um 

dos subsistemas família, empresa e propriedade. Esse desdobramento possibilita enxergar 
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qualquer empresa familiar sob um caráter particular, dependendo do estágio da família, da 

empresa e da propriedade, conforme a Tabela 2. 

 

Tabela 2 

Dimensões e estágios de desenvolvimento da família, empresa e propriedade 
Dimensões de Desenvolvimento Estágio 

Família 1. Jovem família empresária 
2. Entrada na empresa 

3. Trabalho conjunto 

4. Passagem do bastão  

Empresa 1. Início 

2. Expansão/formalização 

3. Maturidade 

Propriedade 1. Proprietário controlador 

2. Sociedade entre irmãos 

3. Consórcio de primos 

Fonte: Gersick, K. E., Davis, J. A., & Lansberg, I. (1997). De geração para geração: ciclos de vida das 

empresas familiares. São Paulo: Negócio. 

 

Para os autores supracitados, o desenvolvimento da família é baseado principalmente 

na estrutura e no relacionamento de seus membros. É dividido, inicialmente, em estágio: 

jovem família empresária, quando os esforços conjuntos do casal abrangem as escolhas feitas 

por ambos em detrimento da empresa O segundo estágio, entrada na empresa, marca a 

presença da geração mais jovem na empresa. A próxima etapa é o trabalho conjunto, marcado 

pela administração das relações de várias pessoas, com idades variadas. Finalmente, o eixo de 

desenvolvimento da família culmina com a etapa chamada passagem do bastão. Nessa, a 

preocupação é em transição amena. 

No âmbito do desenvolvimento da empresa, a estrutura tem início com o estágio 

chamado início, caracterizado principalmente pelos esforços de sobrevivência da empresa nos 

primeiros anos de vida. O próximo estágio é a expansão/formalização, que é caracterizado 

pela estabilidade dos processos e pela previsibilidade dos negócios. O último estágio do 

desenvolvimento da empresa é a maturidade, marcado principalmente pela decrescente 

demanda do mercado sobre os produtos.  

Do ponto de vista da propriedade, o modelo tende à simplicidade e procura entender a 

estrutura de propriedade que afeta a todas as demais. O primeiro estágio é o de proprietário 

controlador, em que há somente um dono, passando pelo estágio sociedade entre irmãos, 

cuja pertença da empresa se dá por meio de cotas. Finalizando, tem-se o consórcio de 

primos, em que numa dimensão temporal as cotas pertencentes no estágio anterior agora são 

divididas entre a terceira geração. 

Famílias empresárias necessitam vencer desafios ao longo do tempo. O primeiro deles 

é o exercício de conciliar interesses coletivos da família e da empresa com expectativas 

individuais de cada um dos familiares. O segundo é educar os acionistas para desenvolverem 

o empreendedorismo. O terceiro consiste em aprender a estar vinculado pelo capital, como 

acionistas, estabelecendo distinções com o conjunto de valores que deram sustentação ao 

sucesso da família. O quarto é buscar profissionalizar a família e a propriedade na mesma 

rapidez com que se profissionaliza a empresa (Bernhoeft & Gallo, 2003; Lodi, 1994; Tondo, 

2008). 

Gestores das empresas familiares não possuem somente vínculos profissionais e 

funcionais. Nelas, os vínculos sanguíneos, emocionais e afetivos são indissolúveis, não sendo 

possível o rompimento da relação por meio da demissão, como ocorre em outro tipo de 

organização. Isso produz como efeito relacionamentos muitas vezes cercados de conflitos, de 

emoção e afetividade nas histórias pessoais (Álvares, 2003). 
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Sucessão é um processo natural que ocorre em empresas que se perpetuam. É a 

transferência de poder nas decisões empresariais, concluindo com a transferência de 

patrimônio entre gerações. Trata-se de um processo que envolve no mínimo duas gerações e 

gera modificações nas dinâmicas familiares e empresariais. Na empresa familiar, a 

sobrevivência e a expansão dos negócios estão diretamente relacionadas a esse processo, pois 

muitas empresas não conseguem superar essa etapa, contribuindo para as estatísticas de 

mortalidade (Bernhoeft & Gallo, 2003; Tondo, 2008). 

Para Tondo, 2008, a sucessão deve ser tratada com muito cuidado, pois envolve 

diferentes públicos, como a empresa, a família, o mercado, os empregados, os clientes, os 

fornecedores, a comunidade, o sucedido e o sucessor. O dinamismo presente em cada um 

desses atores e, especialmente, na dinâmica que pode ser gerada na junção de todos eles torna 

o tema objeto de estudo para muitos pesquisadores. 

Em relação à razão do insucesso no processo sucessório de empresas familiares, 

Royer, Simons, Boyd e Rafferty (2008) afirmam que a justificativa para isso está na 

identificação e utilização do conhecimento tácito, advindo da experiência. Provavelmente, 

aquele que sucede no negócio é escolhido por ter conhecimento, mas pode estar pouco seguro 

das razões para a sua escolha no processo ou inseguro de como usar seu conhecimento de 

forma efetiva. 

A crise da sucessão pode trazer à tona disfuncionalidades de comportamento por parte 

dos sucessores. Dependendo da maneira como foi preparado para ingressar na empresa, o 

sucessor poderá considerar a empresa como um espaço no qual sua aceitação não pressupõe 

condição alguma e no qual não será necessário dar provas de competência técnica e gerencial. 

Em muitos casos, o casal fundador pode ter dedicado pouca atenção à criação e orientação dos 

filhos e que, em consequência, desenvolvem-se apresentando vícios de comportamento, 

atitudes e características improdutivas e dissociadas. Quando assumem a gestão dos negócios, 

o processo faz com que essas atitudes improdutivas sejam transferidas para a organização. 

Atrelado à proximidade e à proteção da família, esses aspectos podem contribuir para 

aumentar o risco de cristalização de atitudes de imaturidade emocional do indivíduo, gerando 

a disfuncionalidade da organização (Kets De Vries & Carlock, 2009). 

Profissionalização é o processo pelo qual uma organização assume práticas 

administrativas mais racionais, modernas e menos personalizadas. Na empresa familiar 

significa relacionar a organização à existência de uma estrutura de gestão, com predomínio de 

práticas empresariais. Nela gestores devem possuir capacitação e formação para ocupar os 

cargos que exercem, indiferentemente de pertencerem ou não à família (Lodi, 1994). É um 

processo de construção de estratégias que garantem a sobrevida da organização com a 

implantação de mecanismos e sistemas de gestão que possam dar sustentação às práticas que 

até então eram realizadas por meio da intuição (Bernhoeft & Gallo, 2003). 

O planejamento da sucessão deverá ser feito com antecedência, quando os sucessores 

ainda são crianças, a fim de criar um programa de efetivação da transferência e ainda testar 

herdeiros em diferentes papéis, avaliando níveis de maturidade, compromisso, decisão, 

perspicácia e liderança. Deve ser conduzida pelo fundador ainda quando detém plenos 

poderes, culminando com amparo legal e contábil. Diante da necessidade premente de 

afastamento do fundador, empresas que já falam sobre o processo ou que têm em andamento 

um conjunto de medidas para essa finalidade reagem e se organizam melhor e em menos 

tempo do que outras que protelam uma realidade que chegará mais cedo ou mais tarde (Cohn, 

1991; Grzybovski et al., 2010). 

Atualmente, novos conceitos vão sendo incluídos nas estruturas empresariais, 

principalmente em se tratando de planejamento sucessório, tributário de governança ou de 

blindagem patrimonial. As estratégias adotadas pela Empresa Fênix podem, portanto, serem 

pesquisa considerando também tais abordagens. 
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3 Metodologia 

 

Para alcançar o objetivo do estudo, foi realizada pesquisa do tipo descritiva, utilizando 

abordagem qualitativa, tendo como método o estudo de caso, que, segundo Yin (2001), 

constitui técnica adequada quando se pretende compreender “como” e “por que” os eventos 

aconteceram. O foco é dirigido aos fenômenos pesquisados.  

A unidade de análise é constituída pela Empresa Fênix, atuante no transporte coletivo 

por ônibus, fundada em 1958, no município de Contagem, em Minas Gerais. A empresa 

iniciou suas atividades com apenas duas jardineiras Chevrolet, 1949 e 1951, que faziam o 

transporte de Contagem a Belo Horizonte em três horários diários. Hoje a empresa possui 

frota de cerca de 300 ônibus em 20 linhas no município de Contagem e 19 linhas no 

município de Belo Horizonte, em sistema de concessão da Transporte Coletivo de Contagem 

(TRANSCON) e do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-MG), respectivamente. 

Com faturamento bruto anual em 2010 de 80 milhões, emprega cerca de 1.000 pessoas. Desde 

a sua fundação, os negócios sempre estiveram nas mãos da família e hoje está ingressando a 

quarta geração na sua gestão. Além de atuar no ramo de transporte coletivo urbano, a família 

também possui empresas no segmento de construção civil, agronegócios e serviços. 

Para a escolha da unidade de observação, optou-se pela utilização do modelo dos três 

círculos da empresa familiar, desenvolvido pelos autores Gersick et al. (1997), construído 

com base nos subsistemas família, empresa e propriedade. Foram entrevistadas pessoas-chave 

que tenham conhecimento significativo sobre a empresa, nas sete posições sugeridas pelo 

autor. Os entrevistados foram definidos pela pesquisadora em comum acordo com o patriarca 

e agrupados de acordo com o critério de identificação da amostra, conforme apresentado na 

Tabela 3. 

 

Tabela 3 

Grupos entrevistados de acordo com o modelo de três círculos 
Grupo Modalidade Entrevistados 

G1 Familiares não acionistas que não participam da gestão 3 

G2 Gestores e empregados, não acionistas e não familiares 3 

G3 Familiares acionistas que não participam da gestão 3 

G4 Familiares não acionistas que participam da gestão 1 

G5 Familiares, acionistas que participam da gestão 2 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Os dados primários foram obtidos por meio de entrevistas semiestruturadas, com as 

pessoas-chave identificadas pelas cinco posições existentes na empresa, considerando o 

modelo Três Círculos de Gersick et al. (1997), conforme apresentado na Tabela 3. Tais 

entrevistas foram realizadas individualmente e tiveram a duração de cerca de uma hora cada. 

As respostas dos entrevistados foram digitadas no momento da coleta de dados e foram 

digitalizadas. Para a coleta de dados sobre a empresa, foram utilizadas fontes secundárias tais 

como a consulta em revistas, jornais locais e no site da empresa.  

Por tratar-se de uma pesquisa qualitativa, os dados foram analisados a partir do 

conteúdo das entrevistas. A estratégia analítica utilizada foi baseada em proposições teóricas, 

conforme proposto por Yin (2001). A partir da categorização das entrevistas foram procuradas 

as evidências empíricas sobre o fenômeno estudado. 

 

4 Resultados Obtidos e Análise 
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Os resultados obtidos e sua respectiva análise são apresentados em cinco seções: 

histórico da empresa, influência da família na empresa, preparação dos gestores, planejamento 

da sucessão e implementação do processo sucessório.  

Os dados coletados nas entrevistas são apresentados por meio do seguinte código: 

 G1 (familiares não acionistas que não participam da gestão): G1.1, G1.2 e G1.3. 

 G2 (gestores e empregados, não acionistas e não familiares): G2.1, G2.2 e G2.3. 

 G3 (familiares acionistas que não participam da gestão): G3.1, G3.2 e G3.3. 

 G4 (familiares não acionistas que participam da gestão): G4.1. 

 G5 (familiares, acionistas que participam da gestão): G5.1 e G5.2. 

 

4.1 Histórico da Empresa Fênix: a constituição da propriedade 

 

Os dados a seguir foram obtidos em entrevistas e pesquisa documental no site da 

empresa e em revistas e jornais de Contagem.  

A Empresa Fênix foi fundada no ano de 1958 por três sócios, sendo que dois 

desligaram-se da empresa em pouco tempo, repassando cotas a outros, incluindo o fundador 

remanescente. No que tange à história de vida do sócio fundador que permaneceu na empresa, 

a pesquisa mostrou que ele veio de origem humilde, não teve a oportunidade de obter estudos 

e teve nove filhos. Com uma experiência profissional variada, em 1968, criou um novo 

negócio, a Empresa Fênix.  

Em 1969, ocorreu o falecimento do sócio fundador e sua parte da empresa foi dividida 

entre seus filhos. Houve o ingresso dos filhos na gestão dos negócios, mas as filhas não 

participaram desse processo, uma vez que os costumes vigentes não permitiam que as 

mulheres trabalhassem em setores predominantemente masculinos. Na década de 90, em 

razão de insatisfação na divisão de dividendos, parte dos sócios resolveu entrar na justiça com 

uma ação de dissolução da empresa. Quando isso aconteceu, a Empresa Fênix já contava com 

200 ônibus e inúmeros terrenos e áreas na região de Contagem, adquiridas ao longo dos anos. 

Todos os bens foram bloqueados e a ação durou 21 anos, tendo o veredicto judicial saído 

somente em agosto de 2011. Neste interim, houve uma cisão na empresa com a saída de três 

irmãos, que venderam suas participações para outros sócios. 

Durante os anos, houve a centralização da gestão por um dos sócios (filho do sócio 

fundador), que também estruturou outros negócios e hoje todas as empresas da família 

(participação majoritária desse sócio e minoritária dos seus filhos) estão hoje concentradas em 

uma holding, chamada de Grupo Fênix, com valor de mercado girando em torno de 400 

milhões de reais. A participação dos filhos como acionistas não lhes dá a percepção de 

pertencimento, de proprietários ou a clareza na posse de cotas.  

Analisando a história e o desenvolvimento do eixo propriedade, verificou-se que o 

surgimento da empresa não foi planejado, originando-se de oportunidades. Encontram-se 

presentes no decorrer da história trabalho e família como elementos distintos, complexos e 

interdependentes, conforme preconizado por Bornholdt (2008) e Tondo (2008). A Empresa 

Fênix iniciou suas atividades de maneira simples, distribuindo tarefas entre os irmãos, como 

informam Bernhoeft e Gallo (2003).  

Com a morte do fundador da empresa e a passagem da participação acionária para os 

filhos, iniciaram-se os problemas na empresa e na família. Os esforços conjuntos dos sócios 

validam o que diz Ricca (2007) sobre a importância dos valores e da unidade familiar para o 

projeto conjunto, favorecido pelo nível de comunicação entre os dois irmãos. Entretanto, essa 

união não aconteceu em significativo período de tempo (durante a ação judicial), mas, 

provavelmente, a existência dos laços familiares, conforme preconizado por Lodi (1994), 

impossibilitou imediata da saída da sociedade. Os conflitos originados estenderam-se por 
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anos, culminando com a ruptura entre os irmãos, indicando alguns dos fatores desagregadores 

e desvantagens dos empreendimentos familiares, de acordo com o abordado por Ricca (2007) 

e Lodi (1994).  Apesar de ser uma empresa que já prepara o sucessor da quarta geração, 

possui características de gestão marcantes ainda da segunda geração.  

Apesar dos conflitos iniciais na história da empresa, os componentes básicos desse 

histórico são o pioneirismo, empreendedorismo, determinação e trabalho árduo, com a 

capacidade de união de esforços na busca de saída para os problemas que surgiam. 

Perspicácia e visão de futuro também auxiliam na busca das estratégias, muitas vezes até 

intuitivas, para o alcance dos objetivos. Percebe-se haver continuidade de propósitos de 

crescimento dos negócios. 

 

4.2 Influência da família na empresa e a inclusão de familiares 

 

A criação dos filhos do sócio fundador da empresa foi baseada na retidão de caráter 

alicerçada nos dogmas do catolicismo. Os relatos obtidos nas entrevistas estão de acordo com 

o que dizem Álvares (2003), Dalla Costa (2011), Kets de Vries e Carlock (2009) e Tondo 

(2008) a respeito do exercício da dedicação incondicional dos familiares a partir de esforço, 

senso de dever e responsabilidade. 

O ingresso de um dos filhos do sócio fundador na centralização da sociedade 

empresarial veio com o crescimento da sua própria família em sintonia com o crescimento e 

estruturação da empresa e todas as conquistas da Empresa Fênix eram vividas e comemoradas 

na família, desde uma pequena expansão das instalações até a aquisição de ônibus novos para 

a frota, conforme relato: 
A empresa começou muito pequena, toda a vida participei muito dela... Eu até ajudava a fazer 

aqui em casa a parte financeira, fazia pagamento de motoristas e a gente tinha sempre à noite 

tinha muita coisa para contar e para conversar. E. sempre passava muitas informações. Somente 

contava as coisas boas [...] (G3.3). 

 

No início das atividades da Empresa Fênix, as rotinas de escrita, fluxo de caixa e 

escrituração na residência do sócio majoritário. 
Meu avô relata que inúmeras vezes chegou em casa com um saco plástico amarrado pela boca 

repleto de dinheiro a fim de fazer o caixa da empresa. Isso é surreal [...] Igual nos desenhos 

animados [...] [risos] (G1.1). 

 

Os processos de trabalho estavam pouco estruturados naquela época e os problemas e 

conflitos mais simples que emergiam iam sendo administrados à luz da tolerância. A 

importância do elemento humano ia se constituindo como valores primordiais da família e 

transferida para a empresa. Entende-se que o processo de construção de valores da empresa a 

partir do primeiro sucessor pode ter ocorrido conforme Álvares (2003). Valores e princípios 

da família podem funcionar como elemento que favorece o comprometimento e a cooperação 

entre os membros da família no trabalho em conjunto. 

A internalização dos valores familiares na empresa é percebida na empresa pelas 

respostas dadas por todos, familiares e demais colaboradores, às demandas e desafios do 

trabalho demonstrando compromisso, responsabilidade e garra no cumprimento de objetivos e 

de metas. Outro dado de percepção da internalização dos valores familiares na empresa é o 

clima organizacional, percebido a partir de ótima convivência entre as pessoas, atribuindo a 

isso o caráter generoso e humanitário dos gestores de maneira geral.   
[...] aqui o que se fala é lei. Não é preciso assinar o que se diz. Há uns anos um funcionário nos 
procurou dizendo que tinha um dinheiro e queria aplicar numa taxa melhor que a poupança. 

Juninho me procurou e sugeriu ficar com o dinheiro dele e pagar uma taxa melhor. O funcionário 

foi ao Banco e no retorno foi assaltado. Júnior me procurou e disse que o prejuízo seria nosso 
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[...] Fiquei feliz com a decisão dele. Assumimos e pagamos mesmo apesar de nosso aperto 

financeiro (G5.1). 

 
A empresa é 100% a cara deles [...] com valores de dinamismo, firmeza, atitude positiva e 

transparência [...] a gente vai internalizando e passando também para as outras pessoas. A 

empresa é a minha segunda casa [...] família é a primeira coisa. Mas aqui também é família, é 
minha vida [emoção] (G2.3). 

 

Os relatos demonstram e confirmam Tondo (2008), quando diz que os valores 

familiares se estendem aos funcionários que são valorizados pelo tempo e pela fidelidade e 

sentimento de afiliação que os fazem sentir como parte da família. Apurou-se que o 

empreendimento foi estruturado com base nos aspectos emocionais do empreendedor, 

conforme Bernhoeft e Gallo (2003). Trata-se de uma família composta de pessoas de vida 

simples e hábitos pouco convencionais comparados ao patrimônio da família, cuja expressão 

dos valores são claros e constantemente expressos por todos os familiares, ajudando a 

consolidar nos colaboradores elementos de identificação e comprometimento com o trabalho. 

Tratando agora sobre a inclusão dos familiares na empresa, percebeu-se ser esse um 

item de grande preocupação, principalmente considerando as falhas do passado pela falta de 

critérios e inclusão indiscriminada de familiares, fundamentadas muito mais nos aspectos 

emocionais que nos racionais.  

Atualmente, há um acordo que define a exigência da família no que se refere à 

performance dos aprendizes (novos entrantes) estarem cursando faculdade em qualquer área. 

Embora não haja um documento formal estabelecendo normas e cláusulas, o acordo é 

legitimado por todos os entrevistados das diversas gerações:  
Aqui, há o direito de vir um de cada casa. Isso surgiu há muito tempo e quando a gente era 

adolescente. As mulheres não tiveram o direito de vir (G3.2). 

 

Há um combinado, para que não fique tão inchada a empresa, que de cada família dos seis filhos, 
pode ingressar na empresa um de cada família. (G4.1). 

 

No passado tinham muitos sobrinhos que vinham para cá como filho de diretor e isso já me 

causou muitos problemas [...] Hoje, não! Vindo um filho de um filho meu e não dando certo, a 

gente tira ele... é melhor assim (G5.1). 

 

Acho que vem um de cada família. Meu pai sempre falou que não pode vir todo mundo porque 

fica muito familiar (G1.3). 

 

Esse critério de acesso foi definido há muitos anos, com o objetivo de minimizar a 

entrada de muitos familiares na empresa. O acordo funcionou tão bem, sanando parte dos 

problemas do passado.  

Todos os familiares, principalmente aqueles cujas expectativas estão na linha de 

sucessão, que ingressam na empresa passaram pelos diversos setores, realizando atividades 

operacionais, tendo como tutores os encarregados.  
Os da família que vêm começam por baixo. Fazem de tudo e o encarregado vai dando as 

definições (G3.1). 

 

Existe sim diferença na cobrança, pois os encarregados ficam mais em cima dos familiares, pois 

precisamos dar exemplo. É preciso saber de tudo para poder cobrar. Na hora do problema, 

quando todos vão embora, temos que ficar até o último empregado sair e o problema terminar 

(G4.1). 

 

Assim, a política da família e da empresa é que todos os profissionais familiares 

tenham que passar por atividades operacionais da empresa a fim de conhecer o negócio de 

maneira generalizada. Com o passar do tempo, sua adaptação e desempenho vão sendo 
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analisados pelos atuais gestores, vai que definir sua posição na empresa é sua expertise 

pessoal, conseguida pela aprendizagem no cotidiano da empresa. O processo de integração na 

empresa é feito naturalmente e a convivência constante com os atuais gestores ajuda a manter 

o espírito empreendedor. O foco na importância e no orgulho do trabalho árduo, iniciado por 

baixo, foi dado por 100% dos entrevistados. 
O negócio é esse: tem que ensinar e colocar no jeito desde cedo. Sócio você escolhe, herdeiro 

não! O conselho que dou é para ficar mais generalista e conhecer um pouco de cada coisa do que 

tentar se especializar em alguma função, pois o tempo passa rápido e o cara não conhece quase 

nada... [risos] (G5.1). 

 

4.3 Preparação dos gestores familiares e não familiares 

 

Na história da Empresa Fênix, muitos outros familiares, como sobrinho e primos, 

também ingressaram em postos de trabalho a pedido dos familiares. Aprendiam as tarefas uns 

com os outros e com os erros cometidos. Alguns dos encarregados não familiares também 

entraram nessa época e auxiliaram na construção dos processos de trabalho. 

A partir da segunda geração, o processo de integração dos familiares na empresa 

passou a ser feito no dia-a-dia e a convivência e compartilhamento constante entre os gestores 

ajuda a manter o espírito empreendedor e o foco direcionado nos negócios. O foco na 

importância e no orgulho do trabalho árduo, iniciado por baixo, foi constatado em 100% dos 

entrevistados: “Aqui tem que aprender a conhecer tudo porque se é um negócio de carro, tem 

que entender de carro [...] pra mandar tem que saber fazer” (G5.2). 

A preparação dos familiares é feita de maneira que cada um comece pelos cargos mais 

baixos e pelas tarefas de base. Parece que pelos exemplos dos gestores mais velhos os 

aprendizes familiares aprendem, além do compromisso com o trabalho, também a grande 

importância da construção de um bom relacionamento com os empregados e a convivência 

fraterna entre eles. Acredita-se que esse fator favorece o aprendizado coletivo, minimizando 

competitividade desnecessária. 

Na preparação dos familiares, os encarregados da empresa possuem papel de grande 

importância. São eles os direcionadores das habilidades profissionais dos familiares na 

empresa. As potencialidades são verificadas por eles e testadas na prática havendo certa 

programação, por parte dos gestores, para a educação empresarial dos descendentes, em 

consonância com Bernhoeft e Gallo (2003). O caráter cuidadoso, firme e ocupado em 

desenvolver os talentos familiares tem o objetivo de aproveitá-los nos negócios da família. O 

desempenho dos familiares é analisado sistematicamente através da atuação firme dos 

encarregados operacionais, o que leva à confirmação de acompanhamento constante. A 

possibilidade de continuidade no cargo somente é possível por competência profissional, com 

cumprimento de regras similares aos demais empregados.  

Os erros são vistos com como mecanismo de aprendizagem, em que são dadas 

oportunidades para serem testados em diferentes funções a fim de verificar nível de 

maturidade, compromisso, decisão perspicácia e liderança: “[...] nem sempre a falha é gerada 

pela pessoa e às vezes o erro se deve a um fator externo, não controlável por ela” (G5.2). 

Os não familiares são avaliados e acompanhados sistematicamente a partir do sistema 

de avaliação de desempenho, implantado há mais de 10 anos pelo Departamento de Recursos 

Humanos.  
Uma vez por ano fazemos a avaliação do desempenho de todos os empregados. Os gestores são 

avaliados pelos diretores. É um momento muito rico e até esperado por todos da empresa, pois é 

esse o momento do feedback, da troca (G2.1). 
 

A preparação é lenta, confirmando Tondo (2008) com a existência de gestores 

familiares e não familiares trabalhando em conjunto pode gerar êxito no processo de sucessão 



 

 

 III EMPRAD – São Paulo – SP – Brasil – 24, 25 e 26/08/2016 12 

(Álvares, 2003), assim como preparação prévia e testes em diferentes papéis e funções a fim 

de avaliar maturidade, decisão, perspicácia e liderança (Cohn, 1991). 
 

4.4 Preparação do processo de sucessão 

 

Conforme Tondo (2008), sucessão é a transferência de poder de um adulto a outro 

adulto em diferentes estágios de vida. A passagem da primeira geração para a segunda, 

ocorreu em razão da morte do sócio fundador. A preparação dos sucessores foi sendo feita na 

medida em que os problemas e desafios iam acontecendo na rotina de trabalho. As demais 

sucessões ocorreram em situações semelhantes (havendo restrições para as herdeiras, em 

função da conjuntura social da época).  

Atualmente, é intenção da família que os herdeiros possuam ampla visão do negócio, 

sem, contudo se ater a detalhes. As expressões utilizadas por pessoas de grupos diferentes 

levam a crer na possibilidade de ensinamentos nessa ótica estarem sendo feitos no dia-a-dia. 
Dono bem preparado precisa saber um pouco de tudo. Se especializar perde a visão do negócio e 

só pensa na tarefa [...] Não tenho nada contra um herdeiro que goste e faça uma técnica qualquer 

com qualidade, mas precisa ter visão de longo alcance, precisa pensar grande e pensar para daqui 
a 20 ou 30 anos (G5.1). 

 
Não é preciso ser especialista, é preciso saber um pouco de tudo. Se ficar especialista perde o 

olhar do todo [...] É isso ai! (G3.1). 

 

A visão de longo alcance é percebida dentro das estratégias empresariais:  
Meu objetivo hoje é planejar o amanhã da família. Por isso eu e Juninho não podemos perder 

tempo nem oportunidades de preparar os netos [...] O tempo passa rápido demais [...]  Temos 

preocupação com o futuro e por isso estamos preparando o D para amanhã ser o administrador 

da empresa. Vem aí também outros netos, como Netinho [...] sobre as meninas não sei (G5.1). 

 

A compreensão sobre a propriedade e a importância sobre a gestão dos negócios de 

maneira responsável e centralizada é feita pela família desde a mais tenra idade por meio de 

diálogos constantes dos mais velhos com a nova geração. Essas conversas são repletas de 

ensinamentos que parecem ficar presentes na vida da família, tendo o patriarca como 

protagonista. Apesar de ser uma empresa que já prepara o sucessor de quarta geração, possui 

características marcantes de primeira geração com o poder concentrado nas mãos de uma só 

pessoa. 

A criação da holding (grupo empresarial) é também uma estratégia de constituir 

patrimônio para que as demais gerações da família possam ter espaço de trabalho no futuro. 

Entende-se ser esse o planejamento dos atuais gestores. No passado, os problemas relativos ao 

alto número de familiares atuando na empresa serviram de aprendizado. Hoje procura 

maneiras de assegurar que o sucesso do presente se mantenha no futuro para usufruto da 

família. 

A empresa apresenta, nesse momento, características de um longo processo de 

preparação de sucessão caracterizado pela confluência de três gerações distintas na gestão dos 

negócios da empresa, atuando concomitantemente na formação de gestores a partir da 

delegação de poderes.  
 

4.5 Implementação do processo da sucessão 

 

O filho do sócio fundador encontrou na empresa as condições adequadas para agir de 

maneira mais independente, mesmo enquanto o pai ainda era vivo e dirigia a empresa 

juntamente com os irmãos. Presume-se que quando da morte do pai os processos e rotinas da 

empresa não foram muito afetados pela troca de gestão. Sua determinação para o trabalho 
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também era produto da necessidade de sobrevivência em prover sua família em crescimento: 

“Meu pai diz que ele estava à frente de tudo o tempo todo; e aos outros filhos de meu avô que 

também eram sócios só cabia obedecer as decisões dele. Ele era meio mão-de-ferro [risos]” 

(G5.2). 

O processo de transferência para a terceira geração, representada por um dos filhos do 

atual patriarca, foi acontecendo naturalmente ao longo dos muitos anos de permanência dele 

na empresa. A proximidade do pai favoreceu a sua preparação sistemática. Seu desempenho 

cresceu junto com o crescimento da empresa. Juninho, apesar de contar com a legitimidade do 

pai, da família e de toda a empresa. Hoje todos os processos de trabalho estão sob sua direção, 

entretanto, os valores familiares construídos não o autorizam a tomar decisões fora da 

consonância do patriarca. 
Os aprendizados foram repassados pela experiência de vida no dia-a-dia com o meu pai. Isso é 

quase 30 anos de convivência na escola da vida (G5.2). 

 

Meu pai é muito competente e por isso nem ele nem eu abrimos mão dele estar na empresa pelo 
menos duas horas por dia [risos]. Ele também não aguenta ficar sem vir aqui. Isso aqui é a vida 

dele. Além disso, sinto-me muito bem e mais seguro trocando com ele algumas ideias. Com toda 

a minha experiência, já sei tomar a decisão correta, mas gosto da bênção e do amém dele [risos] 

(G5.2). 

  

A forma como as coisas aconteceram no processo de ingresso do sucessor de segunda 

e de terceira geração também acontece agora na entrada do sucessor de quarta geração. Como 

os sucessores conviveram e convivem com a empresa desde criança, sua socialização é feita 

naturalmente, começando desde quando crianças visitavam as dependências da empresa em 

companhia de seus pais. A partir do momento em que decidem trabalhar, o familiar é 

absorvido aos poucos e com certa naturalidade pelos empregados, pelos encarregados e pelos 

familiares. 

A Empresa Fênix está em permanente processo de sucessão, concordando, em parte, 

com Tondo (2008) sobre a passagem de poder de um adulto a outro. Entretanto, não é 

percebida pelo conceito da autora a completa transferência de patrimônio entre as gerações. 

A importância dada ao processo de entrada e o cuidado na aprendizagem e na aposta 

constante no talento percebido por parte do sucessor encontrado contradizem Lodi (1994) e 

Bernhoeft e Gallo (2003) a respeito dos desafios das famílias empresárias. E apresenta-se de 

acordo com o exposto por Oliveira (1999) acerca dos motivos de declínio da empresas 

familiares. 

Na análise dos processos de ingresso de gestores de terceira e de quarta geração 

corresponde ao realçado por Grzybovski et al. (2010), que cabe ao herdeiro a tarefa de 

conquistar o respeito na empresa e na família. 

Concorda-se com Ricca (2007) quando foram analisados os vários processos de 

sucessão porque passou e ainda está passando a empresa, cujas semelhanças dos quatro 

processos de sucessão são: o aprendizado no dia-a-dia, a análise do desempenho em 

acompanhamento direto, o teste de vocação e potencialidade na prática e a forma de ingresso 

com o aprendizado das rotinas da empresa sendo feitas a partir de uma variedade de 

atividades da base dos processos de trabalho da empresa. 

 

5 Considerações Finais 

 

Nos estudos realizados e tomando por base a pesquisa desenvolvida na Empresa 

Fênix, houve a oportunidade de perceber parte do que a literatura referencia. Nela, empresas 

familiares são vistas com certo mistério e fascínio e sobre elas recaem muitas indagações, pela 

ausência de respostas pautadas nos aspectos formais da administração.  
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De um lado está a estrutura da família, que é gerada e desenvolvida à luz do amor e do 

afeto, entendendo e tratando pessoas diferentes de acordo com suas limitações e 

possibilidades, tendo a tolerância como elemento primordial da justiça e da coesão familiar. 

De outro lado está a empresa, criada e desenvolvida sob a ótica do mercado, necessitando da 

racionalidade e da imparcialidade para mover máquinas e pessoas direcionadas à 

produtividade, necessitando estabelecer critérios de impessoalidade e de isenção a fim de 

alcançar seus objetivos. 

Os estudos realizados levam a afirmações de que quando esses dois universos são 

mesclados, um tende a reduzir a eficiência do outro ou a potencializá-lo. Encontrou-se na 

Empresa Fênix situação em que, exatamente pelo pertencimento das mesmas pessoas aos dois 

contextos no mesmo tempo e espaço, detectou-se uma força de coesão diferenciada. Essa 

força, além de promover boas práticas de gestão, se traduz também no fortalecimento da 

família e no crescimento exponencial da propriedade, onde os novos integrantes vão 

internalizando desde cedo o sistema de valores e condutas para a inclusão e o direcionamento 

dessas estruturas. 

A pesquisa realizada na Empresa Fênix dá a compreensão de tratar-se de uma 

organização na qual a dedicação ao trabalho com afinco aliada a algumas outras 

características - tais como o valor ao ser humano, a humildade, a generosidade atrelados ao 

caráter empreendedor e visionário dos atuais gestores - construiu os limites necessários para a 

passagem das diversas gerações sem grandes conturbações. Isso possibilitou não somente sua 

continuidade, mas o crescimento do empreendimento ao longo do tempo.  

Na Empresa Fênix o processo sucessório vem ocorrendo de maneira clara, dentro dos 

critérios definidos pelos diretores, aceitos e internalizados pelos familiares e de maneira 

tênue, num processo de aprendizagem constante. Especificamente procurou-se identificar de 

que forma são incluídos e preparados os familiares e não familiares para atuação na Empresa 

Fênix e chegou-se à compreensão de um método construído e validado. Nele, o familiar 

ingressa na empresa pelas atividades básicas e é levado a trabalhar arduamente a fim de 

garantir o respeito de todos à competência, valor preponderante entre os atores. Esse método 

possibilita o teste de vocações e o conhecimento amplo da organização. A passagem a vários 

setores também lhes dá a certeza de verificar na prática a aptidão, interesse, subordinação e 

nível de respeito dos demais colaboradores ao novo integrante.  

Outros objetivos específicos deste trabalho foram identificar de que forma foram 

preparadas e implementadas as diversas sucessões na Empresa Fênix, além identificar as 

estratégias adotadas para implementar o processo de sucessão em cada geração. Nesse 

quesito, teve-se a clareza de resposta de que o futuro dos integrantes da família e dos negócios 

vai sendo construído no dia-a-dia sem a existência de planos formais que mobilizem ações, 

mas num processo de atenção concentrada do presidente e diretor executivo da empresa. Nas 

respostas dos entrevistados sobre o assunto, é como se tudo acontecesse naturalmente, mas 

apurou-se que há um processo dirigido, cauteloso e cuidadoso aos detalhes, com o objetivo de 

não permitir grandes oscilações na gestão da organização.  

Na análise das respostas por grupos de entrevistados, houve grande alinhamento entre 

as pessoas de mesmo grupo, dando a compreensão de consonância e entendimento dos fatores 

acerca da empresa familiar a partir da posição ocupada diante desta. As respostas dos 

familiares acionistas não participantes da gestão são similares nos aspectos mais importantes, 

dando a sensação de que parte dos fatores questionados é fruto de conversas em família, 

existindo clareza de visões, consentimento de decisões e compartilhamento na construção de 

planos.  

Os grupos de gestores e empregados, não acionistas e não familiares também 

desconhecem alguns elementos tratados no seio da família e chamou a atenção sobre as 

respostas às questões sobre os rumos futuros da empresa, que revelou a clareza de visão sobre 
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os rumos futuros da empresa existentes entre os sucessores não é repassada aos demais 

colaboradores.  

Há muitas semelhanças entre os familiares acionistas participantes da gestão, 

demonstrando clareza e direcionamento firme das ações da empresa. As diferenças existentes 

foram em função dos níveis de maturidade do quarto elemento da linha de sucessão, que não 

possui ainda a grande riqueza de detalhes relativa aos elementos família/empresa, pois, ainda 

em treinamento, dedica-se muito mais à operacionalização de processos que à construção de 

estratégias de longo alcance quanto aos outros dois entrevistados desse grupo. 

Outro aspecto interessante e que chamou a atenção foi também a sintonia existente nas 

respostas dos entrevistados da nova geração da família com idades entre 15 e 20 anos. Nesses 

já se captam a internalização dos valores familiares, o foco no trabalho responsável, assim 

como a concordância e a clareza dos critérios de ingresso na empresa. 

A dualidade existente entre a delegação rápida e a centralização firme criou uma 

equação de facilidade de ação aos familiares no trânsito na empresa, dentro de critérios 

rígidos e claros, mesclados de respeito às regras e às decisões firmes que dificultam a 

pulverização da propriedade e a ampliação das posses da família para usufruto das novas 

gerações. 

Conclui-se que o objetivo geral desta pesquisa foi alcançado. Trata-se de uma 

organização que encontrou uma maneira própria de incluir seus familiares nos negócios e 

também de estabelecer planos próprios, mesmo que não formalizados, para o futuro, 

garantindo sua longevidade. É uma organização longeva. O processo sucessório acontece com 

clareza para os familiares, os gestores e os colaboradores da empresa. 

Entendemos que os fatores críticos de sucesso do processo de inclusão e sucessão da 

Empresa Fênix são a convivência diária dos gestores das diversas gerações aliadas aos fatores 

de autoridade, delegação, respeito e valorização do ser humano. Esses aspectos influenciando 

a gestão da empresa sugerimos sejam estudados com mais profundidade por futuros 

pesquisadores. 

Finalmente, considerando tratar-se de uma pesquisa dentro de mestrado profissional, 

presumimos que muitos benefícios poderão advir desse trabalho. Para a Empresa Fênix este 

estudo poderá servir de forma de utilizar mais adequadamente de registros e práticas formais e 

administrativas de gestão a fim de maximizar os resultados pretendidos. Para a academia 

entendemos que o estudo poderá favorecer a uma leitura mais acadêmica sobre as práticas 

aplicadas intuitivamente, servindo de base para o aprendizado de empresas iniciantes. 

Finalmente para a consultoria tal estudo poderá dar alavancagem ao entendimento 

pormenorizado da dinâmica da empresa familiar favorecendo ao surgimento de projetos de 

adaptação de gestores, cursos de preparação de sucessores familiares, desenvolvimento de 

metodologia diferenciada para intervenção e tratamento de conflitos oriundos das relações 

familiares dentro da empresa e o estabelecimento de fóruns para empresários familiares a fim 

de buscar soluções em conjunto. 
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