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RESUMO 

 

A sucessão é um momento bastante delicado para todas as empresas familiares, 

por ser de extrema relevância para a sua perpetuação. Seguindo esse pensamento, 

este estudo teve como objetivo verificar a importância de se planejar o processo 

sucessório, em cinco empresas contábeis familiares localizadas em Angra dos Reis, 

Barra do Piraí, Lorena e Volta Redonda. É um estudo descritivo, de abordagem 

qualitativa, desenvolvido por meio de um estudo de caso onde as informações foram 

obtidas através de um questionário. Os resultados obtidos evidenciaram que quanto 

maior for o tempo de planejamento, melhor será a sucessão familiar. Por fim, o 

contador sendo também o fundador da empresa, pode auxiliar os próprios 

sucessores, atuando como provedor de informações essenciais para o sucesso da 

organização.   

 

Palavras-chaves: Empresas familiares, Sucessão familiar, Planejamento, Processo 

Sucessório. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Succession is a very delicate moment for all family businesses , because it is 

extremely important for its perpetuation . Following this thought , this study aimed to 

verify the importance of planning the succession process, in five family financial 

companies located in Angra dos Reis, Barra do Piraí , Lorena and Volta Redonda. It 

is a descriptive study of qualitative approach , developed through a case study where 

the information was obtained through a questionnaire . The results showed that the 

higher the time of planning , the better the family succession . Finally , the counter is 

also the founder of the company , can assist successors themselves , acting as a key 

information provider for the organization's success . 

 

Keywords : Family Business, Family Succession, Planning, Succession Process. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A economia brasileira é caracterizada pela presença significativa de empresas 

cuja estrutura administrativa encontra-se sob o domínio familiar, ou seja, tem por sua 

base a administração familiar. A constituição e o desenvolvimento do processo 

sucessório em uma empresa familiar são aspectos importantes a serem observados 

pois tem relação direta com a expansão e consequentemente com a sobrevivência 

da organização. 

De acordo com Leone (1992), “a sucessão familiar pode ocorrer de duas 

formas: gradativa e planejada, ou por processo inesperado de mudança de direção, 

por morte, acidente ou doença que afaste o dirigente do cargo”. 

A globalização e abertura de novas oportunidades de mercado é a atual 

realidade apresentada como uma fase importante em uma nova situação 

econômica, este novo cenário influencia fortemente as empresas familiares. É 

nesses casos que a economia apresenta estruturas favoráveis para o 

desenvolvimento deste tipo de empresa, a familiar. 

Todavia, é observado as constantes alterações do mercado, o que pode ser 

em variados casos um impedimento para o desenvolvimento dessas empresas 

familiares, ainda mais quando se diz respeito as empresas de pequeno e médio 

porte, sendo familiares ou não. O resultado dessa inconstância no mercado pode 

resultar num processo de insolvência e por isto, consequentemente, a extinção. 

Os fatores mais consistentes na maioria dos casos para este resultado ruim é 

a falta de planejamento e por certo despreparo da parte administrativa, mais ainda 

quando se diz respeito a empresa familiar, que não necessariamente a sucessão irá 

ser feita para alguém preparado a dominar o mundo administrativo e sim pelo 

próximo familiar a lhe dar com os negócios. 

Neste sentido, o sucesso ou fracasso na sucessão está no entendimento que 

existem duas vertentes: a empresa e a família. Tendo conhecimento desta 

percepção o processo sucessório torna-se uma etapa de extrema importância para 

sua evolução no âmbito familiar, societário e corporativo. 

É necessário para que haja um caso de sucessão, uma interação entre os 

membros da organização e a parte profissional, que servirá de apoio para o avanço 

da estrutura social da empresa. Destaca-se a importância no transcorrer de um 

processo sucessório administrativo, o acompanhamento de um profissional 
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capacitado para formular estratégias que ajudarão a identificar e analisar os 

problemas no âmbito familiar e principalmente empresarial, este profissional auxiliará 

atuando como mediador na busca pelo equilíbrio entre ambos os âmbitos, 

adequando a empresa sem alterar a harmonia familiar. 

Além disso, é necessário que o profissional detenha conhecimento do mundo 

econômico-financeiro, dos aspectos técnicos e atos e fatos do negócio trabalhado, 

até mesmo dos atos praticados fora da organização, na intenção de contribuir para a 

estrutura e o patrimônio desta.  

A continuidade e sucesso da empresa familiar dependerão de como ocorrerá 

o processo sucessório, ou seja, se acontecerá de modo organizado ou não. Nesse 

sentido, cabe salientar que o papel do profissional contábil qualificado é de extrema 

importância para atuar nesse momento complexo de sucessão, este lidará com as 

mudanças e as necessidades empresariais a partir daquele novo momento, 

assessorando adequadamente visando a sobrevivência e expansão do 

empreendimento familiar em todo o processo de sucessão.  

Tendo neste contexto o profissional contador como consultor e conselheiro 

nas empresas familiares, pois está envolvido praticamente em todas as áreas da 

empresa, auxiliando os membros em questões problemáticas de sucessão, sendo o 

profissional fundamental para o êxito do processo sucessório.  

No estudo da sucessão de empresas familiares, tem-se o objetivo demonstrar 

aspectos que envolvam a participação do profissional contábil neste processo e na 

gestão da empresa familiar. Para isto demonstra-se como se dá o processo 

sucessório, seu planejamento, assim como suas dificuldades, vantagens e 

desvantagens, de modo a evidenciar o profissional contábil e seu fundamental 

desempenho como sendo o agente detentor de conhecimento da real situação do 

empreendimento, cuja contribuição técnica pode alterar e diminuir cenários 

vulneráveis e de conflitos no momento sucessório. 

 
 
 
 
 
 
 



11 
 

1.1 OBJETIVOS   
 

1.1.1 OBJETIVOS GERAIS 
 

O objetivo geral do trabalho é determinar a importância do planejamento do 

processo sucessório nas empresas contábeis familiares. 

 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Os objetivos específicos como ferramentas essenciais para atingir os 

objetivos gerais são: 

 constatar a relevância da formulação de um planejamento sucessório; 

 apurar se realmente é relevante a participação do profissional contábil;  
 verificar os fatores que dificultam o processo de sucessão; 

  descrever a função do contador e da contabilidade no processo sucessório 

da empresa familiar. 
 

1.2 QUESTÃO PROBLEMA  
 

Segundo Arana (2005), as empresas que vão ao fracasso, diversos casos são 

ocasionados pela ausência de conhecimento por parte dos fundadores de como se 

deve preparar e profissionalizar os herdeiros para a sucessão. 

O baixo índice de sucesso na hora da sucessão de empresas familiares, 

tendo em vista que a economia está mais competitiva e a falta de planejamento 

sucessório adequado. 

Tendo como problema: Os gestores proprietários das empresas contábeis 

familiares estão dando o devido valor a sucessão ou o assunto não é motivo de 

preocupação?  
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1.3 JUSTIFICATIVA 
 

Segundo LARA (1993, p. 35), “toda e qualquer investigação científica que 

tenha como objetivo conhecer melhor a realidade das pequenas e médias empresas 

se justifica por si mesma, pois a carência de informações nesta área, sobretudo no 

Brasil, não é proporcional à sua importância no contexto nacional e regional". 

 Em decorrência das rápidas e profundas mudanças que vem ocorrendo em 

todos os segmentos da sociedade empresária, tendo em vista que a atual economia 

está mais competitiva devido ao cenário econômico e o surgimento de novas 

empresas, é de grande significância a presença de um estudo analisando um dos 

pontos essenciais para o sucesso de uma empresa. 

A dificuldade que as empresas familiares tem diante o processo sucessório 

desperta interesse aos pesquisadores, devido a complexidade deste momento 

específico e as reações geradas após sua concretização. O estudo tem por objetivo 

contribuir com os indivíduos que se encontram na mesma situação ou os que estão 

inseridos do mundo acadêmico, proporcionando a eles uma noção clara a respeito 

da questão, podendo assim facilitar sua busca a fim de gerar novos estudos. 

 

1.4 METODOLOGIA 
 

Para desenvolvimento do trabalho, utiliza-se pesquisa descritiva qualitativa, 

bibliográfica e um estudo de caso com coleta de dados através de um questionário 

com perguntas objetivas destinadas aos proprietários das empresas contábeis de 

Angra dos Reis, Barra do Piraí, Lorena e Volta Redonda. 

Rodrigues (2007) mostra que a pesquisa qualitativa não se atenta com a 

representatividade numérica, entretanto, com o aprofundamento do entendimento de 

um grupo social, organização, etc. Sendo também descritiva onde os fatos são 

observados, registrados, analisados, classificados e interpretados, sem interferência 

do pesquisador. 

De acordo Severino (2007, p.125) o questionário é um “conjunto de questões, 

sistematicamente articuladas, que se destinam a levantar informações escritas por 

parte dos sujeitos pesquisados, com vista a conhecer a opinião dos mesmos sobre 

os assuntos em estudo”. Os questionários é classificado como fechado, sendo de 
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múltipla escolha, sendo apresentadas várias alternativas e o pesquisado pode 

assinalar uma única opção.  

Segundo Severino (2007, p.122) a pesquisa bibliográfica “é aquela que se 

realiza a partir do registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, 

documentos impressos, como livro, artigos, teses etc”. 

A técnica de análise de dados aplicada baseou-se na estratégia de 

construção da explicação, que tem por objetivo “analisar os dados do estudo de 

caso construindo uma explanação sobre o caso” (YIN, 2005, p. 140). 
Para Menezes (2001, p.20) “pesquisa é um conjunto de ações, propostas 

para encontrar a solução para um problema, que têm por base procedimentos 

racionais e sistemáticos. A pesquisa é realizada quando se tem um problema e não 

se tem informações para solucioná-lo”. 

 

1.5 DELIMITAÇÃO TEMÁTICA 
 

Na presente pesquisa foi necessário optar por um tipo especifico de 

abordagem por ser um tema muito vasto, focando nas empresas contábeis 

familiares, cujo os proprietários são graduados em ciências contábeis e são 

profissionais ativos nos Conselhos Regionais de Contabilidade (CRC), afim de 

identificar as barreiras de caráter subjetivos, que dificultam o sucesso em processos 

de sucessão.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

2.1 EMPRESA FAMILIAR 
 

Empresa familiar é aquela que possui sua origem e sua história ligadas a uma 

família ou que contém membros da família na administração dos negócios 

(Bernhoeft, 1987). A complexidade de se obter uma definição clara sobre a empresa 

familiar se deve, na maior parte, ao fato de os negócios familiares serem realidades 

multidimensionais por natureza (Uhlaner, 2002). O significado de empresa familiar 

foi um dos tópicos sobre o qual mais se escreveu na literatura, sendo possível 

localizar  séries de definições e concepções para a esta atividade. 
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No entanto, a maioria delas gira em torno de três aspectos que equivalem as 

três características que, segundo o professor Gallo (1995), servem para delimitar, na 

prática, as empresas familiares : 

 
a) a propriedade ou o controle sobre a empresa; 
b) o poder que a família exerce sobre a empresa, normalmente pelo 
trabalho nela desempenhado por alguns membros da família; 
c) a intenção de transferir a empresa a futuras gerações e a concretização 
disso na inclusão de membros dessa nova geração. 
 

Considerando esses pontos que caracterizam a empresa familiar, na 

compreensão de Gonçalves (2002, p.41), 

 
 [...] as empresas familiares formam um sistema de relações muito mais 
complexo que uma empresa não familiar. Uma organização não familiar 
envolve a relação entre a propriedade e gestão; o ambiente é permeado por 
relações bastante profissionais, os cargos são bem definidos e a aplicação 
das normas e regras geralmente se faz com bastante rigor. A organização 
familiar, por sua vez, além de abranger as relações pertinentes à 
propriedade e a gestão, traz consigo a complexa interligação entre família, 
propriedade e gestão. 
 

De acordo com Casillas (2007, p.9), 

 
Os modelos mais atuais relacionados a delimitação da realidade “empresa 
familiar” defende o princípio de que devem ser evitadas concepções 
simplistas que diferenciam as empresas em duas únicas categorias 
(empresa familiares versus não-familiares) e que o caráter familiar de uma 
empresa segue uma ordem de grandeza, de menor a maior influência e 
compromisso familiar  com a empresa. 

 

2.1.1 TIPOS DE EMPRESAS FAMILIARES 
 

Lethbridge (1997, p. 7), destaca três tipos de empresas familiares:  

 
a) a empresa familiar tradicional: a cia é fechada, pouca transparência 
administrativa e financeira e o domínio completo sobre os negócios 
exercidos pela família;  
b) a empresa familiar híbrida: a cia é aberta, mas a família ainda detém o 
controle, havendo, contudo, maior transparência e participação na gestão 
de profissionais não pertencentes à família;   
c) a empresa com influência familiar: a maioria das ações está em poder do 
mercado, mas a família, mesmo afastada da gestão cotidiana, mantém uma 
influência estratégica mediante participação acionária significativa. 
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Gersick et al. (1997), por sua vez, comenta que depois da primeira geração 

não há apenas uma alteração nos proprietários, mas também na forma de 

propriedade, que passa a ser mais diluída, apresentando outra forma de 

classificação: 

 
a) a empresa familiar de um proprietário controlador: a propriedade é 
controlada por um dono ou por um casal; 
b) a empresa familiar de sociedade entre irmãos: o controle acionário 
pertence a um ou mais irmãos, geralmente ocorrendo na segunda geração 
familiar; 
c) a empresa familiar de consórcio entre primos: controle da empresa 
exercido por primos de diferentes ramos da família, normalmente atingido 
na terceira geração. 

 

Uma terceira tipologia de empresas familiares surge quando é considerado 

como parâmetro de diferenciação o vinculo da família e a empresa com relação a 

vontade de continuidade da empresa familiar e o tipo de dedicação dos membros da 

família para com a empresa. A partir desses dois aspectos se define três modelos de 

empresas familiares, de acordo com o professor Gallo (1995, p. 5-7): 

 
a) A "empresa de trabalho" familiar: é aquela cujos membros da família 
pretendem gerenciá-la, com a maior parte deles atuando na empresa, se 
assim o desejarem. Desse modo, incentiva-se que os filhos trabalhem na 
empresa do pai e assim por diante, geração após geração, porém 
respeitando-se a vontade desses descendentes. 
  
b) A "empresa de direção" (administração) familiar: trata-se da empresa 
em que os membros da família concordam em manter o controle apenas 
sobre a propriedade, transferindo a direção e a gestão da empresa aos 
familiares que tenham mais habilidade e formação. Nesse caso, portanto, 
somente alguns dos familiares tem realmente direito de trabalhar na 
empresa e de nela ocuparem cargos de responsabilidade. Os demais 
membros permanecem vinculados a empresa como acionistas ou cotistas 
passivos. 
 
c) A "empresa familiar de investimento": os membros das famílias 
proprietária dedicam-se exclusivamente a controlar as decisões de 
investimento e desinvestimento em diferentes negócios, e não na gestão da 
empresa. O objetivo é manter liberdade de atuação, sem comprometer uma 
vinculação excessivamente estreita da família com determinado negocio da 
empresa. Procura-se maximizar a rentabilidade que os membros da família 
possam obter por meio dos negócios que realizam. 

 

2.1.2 CARACTERÍSTICAS 

  

Leone (2005) mostra que na condição de empresa familiar, a utilização da 

mão-de-obra familiar é uma das principais características das pequenas e médias 
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empresas familiares, visto que a participação familiar é de extrema importância na 

fase inicial de criação. No entanto, essas condições se modificam nas fases de 

crescimento e maturidade organizacional.   

As principais características das empresas familiares apontadas por Lodi 

(1998) e Bernhoeft (1989), são: 

 
a) recursos de capital disponíveis pela família; 
b) aval pessoal e patrimônio de familiares que podem ser levantados nos 
momentos de crise;  
c) reputação e relações no país, onde a família estende o seu tradicional 
nome na proteção aos novos investimentos;  
d) lealdade aos empregados, valorização do passado;  

e) laços afetivos extremamente fortes influenciando os comportamentos, 
relacionamentos e decisões da organização;  
f) exigência de dedicação; 
g) expectativa da alta fidelidade; e  
h) jogos de poder, onde muitas vezes mais vale a habilidade política do que 
a capacidade de administrar. 
 

   Quadro 1 : Características entre as diferentes fases da empresas familiares 
Fases Características 

 
Proprietário 
Controlador 

 Controle por um empresário ou por um casal; 
 Se houver outros sócios, eles não tem 

influencia na gestão da empresa. 
 

Sociedade entre 
irmãos 

 Dois ou mais irmãos possuem o controle do 
capital; 

 Controle da posse de uma geração de 
irmãos. 

 
Consórcio de Primos 

 Muitos primos como acionistas; 
 Mistura de acionistas com funções na 

empresa e outros sem funções. 
   Fonte: adaptado Gersock et al. (1998) 
 

2.1.3 O CENÁRIO QUE ESTÁ INSERIDO E SEUS DESAFIOS 

 

Segundo a Price Waterhouse Cooper (2011): 

 

Os expressivos resultados da economia brasileira deram início a um novo 
ciclo virtuoso para o país, o maior surto de crescimento, com inflação sob 
controle, desde o milagre econômico da década de 70, mas o agravamento 
da crise na Europa começa a produzir reflexos na economia brasileira e 
lança dúvidas sobre as consequências para o país de uma nova onda de 
choque global. No primeiro trimestre de 2011, o crescimento anualizado do 
PIB do Brasil foi de 4,3%, caindo para 2,2% no segundo e sem previsão de 
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melhoria no restante do ano. Diante da lenta deterioração dos indicadores, o 
Banco Central iniciou em agosto um ciclo de cortes na taxa básica de juros, 
mesmo com dificuldades para controlar a inflação.  
 
Para que tenha crescimento sustentável, o País precisa vencer seus 
principais desafios – como aumento da poupança interna; melhor 
distribuição de renda; maiores investimentos em segurança, saúde e 
educação; e realização das reformas tributária, política e previdenciária. 
 
A eficiência das empresas será cada vez mais posta à prova, desafiada por 
um país em ritmo de forte desenvolvimento e por um mundo cada vez mais 
competitivo. A concorrência acirrada transforma a competência em condição 
de sobrevivência para a empresa familiar brasileira. Por outro lado, a família 
nuclear, que desde o século passado está na origem de empresas desse 
tipo, passa por transformações profundas. Uma configuração familiar menos 
castradora pode abrir espaço para relações mais equilibradas e 
profissionais – com probabilidade menor, por exemplo, de tendências 
paternalistas e centralização de poder. 
 
A letargia em procurar soluções de convivência pacífica entre negócio e 
família constitui um problema nas empresas familiares brasileiras. O 
apontamento de aspectos ainda vulneráveis na estrutura, na gestão e no 
processo sucessório dessas empresas, especialmente as de pequeno e 
médio portes, não anula seus inegáveis avanços, tampouco sugere que 
essas companhias não possam se adaptar e acompanhar o ritmo acelerado 
de transformações tanto do Brasil como do cenário mundial. 

 

2.1.4 VANTAGENS E DESVANTAGENS 
 

As empresas familiares tem suas forças, a partir delas são identificadas 

algumas vantagens, como descrito por Oliveira (1999): 
 

 O interesse em torno de um patrimônio comum, que gera sentimento de 
unidade. 

 A sucessão de herdeiros competentes que poderão dar sustentabilidade e 
continuidade ao negócio. 

 O sentimento de ter um negócio próprio que pode gerar motivação, 
responsabilidade e prazer. 

 O conhecimento dos membros da família, inclusive do provável sucessor. 
Aqui também cabe a questão de fazer com que os membros comecem a 
conhecer a empresa desde cedo e a se sentirem parte, ainda que não 
trabalhem nela. 

 O conhecimento profundo da empresa e, com isso, o desenvolvimento de 
melhores chances de suportar dificuldades e buscar soluções. 

 A criação de forte relação de credibilidade e confiança com os clientes, uma 
vez que os clientes gostam de se sentir em casa, em um ambiente familiar. 

 

Como toda moeda é compostas por dois lados, existe as fraquezas e suas 

desvantagens, descrita por Oliveira (1999): 
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 A concorrência entre os familiares pode levar ao stress e à perda do foco, 
deixando a empresa em segundo plano e prejudicando os negócios. 

 A existência de nepotismo, em que todos querem viver do dinheiro da 
empresa, mas nem todos têm talento ou mesmo interesse em trabalhar por 
ela. 

 A dificuldade em demitir integrantes devido ao laço familiar  
 A falta de separação entre o que deve ser vivenciado na empresa e o que 

deve ser vivenciado em família. 
 A utilização da estrutura da empresa para fins particulares: ligações, 

impressões, salas, funcionários. 
 A impunidade perante o descumprimento regras, o que gera sentimento 

negativo, especialmente em funcionários que veem o próprio superior sem a 
preocupação devida com a empresa. 

 
2.2 SUCESSÃO FAMILIAR 
 

De acordo com a Pwc (2014): 
 

Para uma empresa familiar, a transferência da gestão é uma decisão difícil. 
Talvez nenhum desafio tenha um potencial tão grande de exacerbar as 
tensões ou, ao contrário, destacar as vantagens de se lidar com uma 
organização familiar. Como se o negócio em si, o lado emocional, as 
questões jurídicas e técnicas envolvidas não fossem suficientes, há ainda 
mais um fator para se preocupar: apenas cerca de 30% das empresas 
familiares sobrevivem até a segunda geração. A saúde e a longevidade de 
uma empresa familiar dependem de planejamento e transição cuidadosos. 
E também de saber comunicar bem os resultados desse planejamento para 
os públicos certos no momento adequado. Ao agir dessa forma, você 
aumentará a probabilidade de sua empresa ir muito além da mudança de 
liderança e gerar valor duradouro para a sua família. 

 

Conforme o artigo 5° da Resolução CFC n.º 1.282/10: 

 
"Art. 5º O Princípio da Continuidade pressupõe que a Entidade continuará 
em operação no futuro e, portanto, a mensuração e a apresentação dos 
componentes do patrimônio levam em conta esta circunstância." 

 

Para Bernhoeft (1989), o processo de sucessão é um ponto relevante e  

bastante delicado, não devendo ser tratado de forma administrativa, pois abrange 

laços afetivos e emocionais, relacionado com a própria estrutura familiar. 

De acordo com CASSILAS, 2007,p 191: 

 
A sucessão coloca o fundador de uma empresa familiar diante de uma série 
complicada de opções, as quais encerram as próprias vantagens e 
inconvenientes, oportunidade e riscos. Além disso, a importância e a 
incidência dessas alternativas variam de um entidade para outra, de acordo 
com as circunstancias tão díspares de cada uma: as necessidades da 
família, o número de sucessores disponíveis, a condição financeira e a 
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dimensão da própria empresa familiar. Embora, do ponto de vista racional, 
esse processo de transição devesse ser um simples processo evolutivo e 
planejado, é particularmente estranho que, apesar dessa lógica anterior, a 
alternativa de "não fazer nada" seja, entre todas as opções possíveis, umas 
das mais frequentemente escolhidas por esses fundadores. 
Paradoxalmente, essa opção também é a mais custosa e destrutiva. 

 

Schneider (2005) destaca que “a questão da sucessão é a principal 

característica e ao mesmo tempo problema da empresa familiar”. A ameaça se 

encontra quando surge a modificação do sucessor com isso tendo a mudança de 

gestão, que tanto pode se caracterizar em uma forma pacífica e planejada, como 

pode tornar-se um sério conflito se não resolvido de forma adequada, correndo o 

perigo de chegar à esfera legal. 

De acordo com a Pwc (2011),  

 
Embora negócios desestruturados ou completamente dependentes do 
fundador sejam exemplos dos motivos pelos quais muitas empresas não 
sobrevivem ao primeiro processo de sucessão, no Brasil e no mundo, a 
questão da sucessão ainda não recebe a atenção devida dos controladores 
das empresas familiares.  

 

2.2.1 PROFISSIONALIZÃO DA EMPRESA FAMILIAR 

 

De acordo com Lodi (1999, p.25): 

 
 ”profissionalização é o processo pelo qual uma organização familiar ou 
tradicional assume práticas administrativas mais racionais, modernas e 
menos personalizadas”. 
 

Segundo a Price Waterhouse Cooper (2011): 

 
A sucessão e profissionalização são temas que, no Brasil e no mundo, 
estão diretamente relacionados, uma vez que é muito difícil uma empresa 
familiar passar à geração seguinte sem que tenha vivenciado algum nível de 
profissionalização. A sucessão não é um evento único que acontece quando 
um líder se aposenta, transferindo o bastão a outro, mas um processo que 
começa muito cedo para algumas famílias e continua com o 
amadurecimento natural das gerações. O planejamento estratégico, a 
sucessão, a cultura organizacional, o controle e a gestão de recursos 
humanos são fatores relevantes para a profissionalização das empresas 
familiares. 
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O planejamento estratégico conforme Chaffee (1985 apud MINTZBERG; 

AHLSTRAND; LAMPEL, 2000, p. 21), "a estratégia afeta o funcionamento da 

organização." 

A sucessão conforme Leone (1992, p.12), “é o rito de transferência do poder e 

do capital entre a atual geração dirigente e a que virá a dirigir”. E Martins et al. 

(2008, p.46), “a sucessão nas empresas familiares é uma das mais difíceis tarefas 

no desenvolvimento empresarial.” 

A cultura organizacional de acordo com Brice e Jones (2008) mostra que “em 

uma empresa familiar, os valores da família tornam-se os valores culturais da 

empresa”. 

O controle dito por Maia (2008), "nas empresas familiares, o processo de 

controle e direção da empresa, relaciona-se diretamente ao comprometimento dos 

membros da família com o cotidiano da empresa". 

A gestão de recursos humanos conforme Maia (2009): 

 
"Determinadas práticas de recursos humanos podem facilitar a eficácia e 
eficiência organizacional nas empresas. Porém, nas empresas familiares, 
assumem menor importância em razão dos interesses da família e das 
experiências dos fundadores." 

 
2.2.2 O PLANEJAMENTO DO PROCESSO DE SUCESSÓRIO 
 

De acordo com Oliveira (1999), o processo de sucessório é de suma 

importância para a continuidade da empresa e se caso não houver bons resultados, 

a atividade da empresa familiar poderá estar comprometida. 

A maior parte das empresas familiares se extinguiu depois da segunda e 

terceira geração devido a falta de planejamento de sucessão ou por ter sido malfeito. 

Esse cenário confirma a importância das medidas adequadas que devem ser 

tomadas na hora certa, considerando as possibilidades estruturais e jurídicas. 

Bidigarat (1990, p. 89) adverte que, “a preparação prévia da empresa para 

receber o sucessor em toda a sua plenitude é a principal condição para sua 

continuidade e um bom trabalho” 

Floriani (2007), a título de recomendação, aponta dez etapas para direcionar 

com êxito o processo sucessório:  
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1. selecionar entre os familiares da geração seguinte, os potenciais 
candidatos à sucessão;  
2. formar, adequadamente, esses potenciais candidatos;  
3. compartilhar com eles sua formação; 
4. selecionar o candidato com maior capacidade de ser líder das equipes 
diretivas atuais;  
5. selecionar o candidato com maior capacidade, para liderar a família;  
6. selecionar o candidato com melhor capacidade para compartilhar uma 
pré-sucessão;  
7. observar os tempos de pré-sucessão;  
8. controlar e administrar a solução dos possíveis conflitos que poderão se 
criar com os herdeiros não escolhidos;  
9. orientar e acompanhar os primeiros tempos da sucessão; e  
10. planejar o tempo adequado para a saída do sucedido e 'liberação' do 
sucessor em seu trabalho de gestor.   

 
2.2.3 DIFICULDADES DO PLANEJAMENTO  SUCESSÓRIO 

 
Gersick et al. (1997) destacam vários fatores que podem dificultar o 

planejamento sucessório, a saber: 

 
(i) a dificuldade da parte do empresário em aceitar o momento adequado 
para a sucessão;  
(ii) a dificuldade dos proprietários em encontrar um sucessor no seio da 
família;  
(iii) a dificuldade do empresário em enfrentar os conflitos potenciais no seio 
da família para efetuar a sucessão;  
(iv) a falta de preparação dos proprietários para gerir a sucessão; e  
(v) a carga excessiva dos impostos sobre sucessões e doações. 

 

2.3 O CONTADOR E A EMPRESA 
 

Só é possível saber o passado e o presente de qualquer empresa através da 

contabilidade. Para Franco (1983, p. 20), “a Contabilidade desempenha, em 

qualquer organismo econômico, o mesmo papel que a história, na vida da 

humanidade”. 

Segunda FLORIANI (2001, P. 52-53), 

 
Na empresa familiar, o contador desempenha função multifacetada e 
extensa, não tão somente como controlador dos atos contábeis, mas 
também como assessor e consultor de gestão e, em muitos casos, como 
"interface" entre a família e a empresa. Por outro lado e com maior ênfase, 
se o negócio for de médio ou pequeno porte, o  profissional contabilista 
prove o suporte informativo e analítico necessários aos movimentos de 
expansão, planejamento e diversifica,ao empresarial, com base em sua 
experiência também multifacetada e seu profundo conhecimento de normas, 
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métodos e princípios que regem a gestão de negócios. Mas, na empresa 
familiar, também há o perigo iminente, latente, da inserção inadequada ou 
intempestiva de membros da família, no aliciamento indevido dos préstimos 
do contador; momentos em que este profissional deve, com muito zelo, 
manter elevada sua postura ética e moral, e sua observância aos princípios 
contábeis tão necessários ao bom desempenho empresarial. Eis um desafio 
que, na empresa familiar, toma-se extremamente mais delicado e difícil de 
cumprir. 

 

2.3.1 PERFIL DO CONTADOR MODERNO NA EMPRESA FAMILIAR 

 

 De acordo com Floriani (2007, p.196): 

 
Nestas organizações, os controles patrimoniais contábeis em geral se 
confundem ao permitir que haja uma fusão entre interesses, ativos e 
passivos da família (e de seus membros em geral) com aqueles que dizem 
respeito apenas empresa. Não raro encontrar profissional de contabilidade 
cuidando dos interesses empresariais particulares de seus participantes 
familiares, manipulando (as vezes, perigosamente de maneira arriscada) 
informações para atender ambos os interesses os quais, pelas próprias 
normas contábeis, não poderiam, em hipótese alguma, serem mesclados. 
Assim, perfil do contador moderno da empresa familiar, em suma, se 
confunde com perfil do novo contador, aquele que se preparou para os 
desafios de um novo milênio, para o enfrentamento de fenômenos 
altamente motivacionais como da globalização, para uma nova era que 
privilegia sobremaneira ética profissional e moral comportamental. Ademais 
de tudo isso em decorrência de muito disso tudo (apenas para fazer um 
jogo de palavras enigmático), profissional contabilista enfrenta desafio maior 
de ter que se preparar, cultural intelectualmente, para convívio com 
profissionais dos quatro cantos do planeta, com línguas diferentes, advindos 
de culturas distintas, com bagagens experimentais sólidas bem 
fundamentadas. neste ponto que se insurge, ameaçadora, grande questão 
educacional com suas mazelas por conta de entidades corroídas 
despreparadas para ensino profissional, dissociadas da realidade social 
laboral, arcaicas sobremaneira caras. 
 

Para (FLORIANI,2007), são requisitos indispensáveis para que o profissional 

contabilista assegurar e ocupar um lugar de destaque no mercado empresarial, o 

aprendizado continuado e a amplificação dos conhecimentos, através de 

informações e estratégias podendo prover e analisar suas bases para mover um 

negócio.  Sem esses requisitos, o contador jamais chegará a alcançar um novo nível 

hierárquico, permanecendo no obscuro da milenar figura de guarda-livros.  
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2.3.2 O PAPEL DO CONTADOR NA SUCESSÃO FAMILIAR  

 

Está no profissional contábil o personagem com a maior condição de auxiliar 

o trabalho existente dentro da sucessão, devido a sua amplitude de visão 

administrativa, o acesso aos números que só interessam às empresas, atuando 

como conselheiro dos clientes envolvidos nesse processo tão complicado, fazem 

desse profissional uma figura muito importante na sucessão das empresas 

familiares. 

De acordo com (VASCONCELOS, 2001), 

 
Os contadores têm um importante papel no processo de solução de 
problemas, não como responsáveis por decisões, mas como responsáveis 
pelo levantamento e pela informação de dados que interessam. Seus relató- 
rios têm que apresentar dados válidos, números que meçam as quantidades 
pertinentes para a decisão a ser tomada. Muitos administradores querem 
que o contador faça recomendações sobre a decisão apropriada, apesar de 
a escolha final sempre ser do executivo de linha. 
 

Arana (2005, p. 133) diz que,  

 
Onde pode haver uma correlação entre estes dois aspectos? Tal questão 
tem uma resposta muito simples: um expressivo volume de empresas 
familiares é do tipo micro ou pequena organização e nestas a figura do 
contador é cada vez mais relevante, como assessor especial no processo 
gestor. 

 

2.4 CONSULTOR CONTÁBIL ATUANDO NA EMPRESA FAMILIAR 
 

Segundo Floriani (2007), a empresa familiar que se encaixa como micro ou 

pequena organização exige participação mais ativa e ampliada do contador como 

consultor, assumindo responsabilidade mais elevada ao lado do gestor principal da 

organização, porém, o contador tanto na grande ou média empresa, como na micro 

ou pequena, enfrentará desafios diferentes quando estiver atuando em uma 

empresa de gestão familiar. 

Arana (2005) destaca que o acompanhamento de um contador como 

consultor da empresa é de essencial importância no processo de sucessão, pois em 

virtude de sua ampla sabedoria e sobre os problemas da organização, haverá uma 

visão sistêmica do negócio como um todo, que lhe dará propriedade sobre os 

problemas que irão aparecer e as dúvidas comuns e constantes que as partes terão. 
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Entretanto o profissional contábil deve sempre zelar por uma postura ética e moral, 

postulando sempre os princípios contábeis tão necessários para o desempenho das 

suas funções, em detrimento do assédio dos membros da família. 
 

3 ESTUDO DE CASO 

 

Segundo o Conselho Federal de Contabilidade (2015), “as origens primitivas 

do conhecimento contábil remontam ao início da vida organizada do homem, ou 

seja, há mais de 30 mil anos”. Atualmente existem cerca de 48.068 organização 

contábeis registradas no território nacional. 

Este estudo de caso tem como objetivo saber as opiniões e os interesses dos 

gestores das contabilidades familiares a respeito da passagem do bastão para a 

nova geração, visando a relevância de um planejamento sucessório estruturado, 

para isso foi realizado uma pesquisa com 12 (doze) questões diretas. Os 

questionários foram entregues em mãos para 6 (seis) sócios proprietários, 

localizados nas cidades de Angra dos Reis (RJ), Barra do Piraí (RJ), Lorena (SP) e 

Volta Redonda (RJ). No total das 6 (seis) contabilidades as quais foi aplicado o 

questionário somente 5 (cinco) responderam as questões, uma não soube ou não 

quis responder. 

Nesse sentido, Faria e Nogueira (2007) ressaltam a importância dos 

profissionais da área contábil estar lado a lado com a tecnologia, solucionar 

problemas, interpretar relatórios gerenciais, deixando de ser mais um ‘mero guardião 

de números e valores’, e sim um parceiro efetivo, altamente preparado, prestando  

informações exatas e atualizadas, contribuindo assim na tomada de decisão. 
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3.1 RESULTADOS OBTIDOS A PARTIR DO QUESTIONÁRIO 

 
Gráfico Resposta Pesquisa 1 : 

 Quantos anos sua empresa atua no mercado? 

 
 FONTE: Elaboração própria. 

Observação: Dos gestores proprietários das empresas contábeis que responderam a 

pesquisa, 5 (cinco) informaram que a empresa atua no mercado a mais de 10 anos. 

Gráfico Resposta Pesquisa 2 : 

 Você teme pela continuidade da sua empresa no futuro? 

 
 FONTE: Elaboração própria. 

Observação: Dos gestores proprietários das empresas contábeis que responderam a 

pesquisa, 5 (cinco) informaram que não temem pela continuidade da sua empresa 

no futuro. 
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Gráfico Resposta Pesquisa 3 : 

 O sucessor tem interesse em dar continuidade? 

 
FONTE: Elaboração própria. 

Observação: Dos gestores proprietários das empresas contábeis que responderam a 

pesquisa, 4 (quatro) informaram que o sucessor tem interesse em dar continuidade a 

empresa contábil e somente 1 (um) informou que o sucessor não tem interesse em 

dar continuidade a empresa. 

Gráfico Resposta Pesquisa 4 
 Quantos sucessores tem sua empresa? 

 
FONTE: Elaboração própria. 

Observação: Dos gestores proprietários das empresas contábeis que responderam a 

pesquisa, 3 (três) informaram que possuem dois sucessores e 2 (dois) informaram 

que possuem apenas um sucessor. 
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Gráfico Resposta Pesquisa 5 : 

 Quem é(são) esse(s) sucessor(es)? 

 
FONTE: Elaboração própria. 

Observação: Dos gestores proprietários das empresas contábeis que responderam a 

pesquisa, 5 (cinco) informaram que seus filhos vão ser os sucessores. 

Gráfico Resposta Pesquisa 6 : 

 O sucessor está atualizado sobre a empresa contábil e seu modelo de gestão? 

 
FONTE: Elaboração própria. 

Observação: Dos gestores proprietários das empresas contábeis que responderam a 

pesquisa, 3 (três) informaram que os sucessores estão atualizados sobre o que se 

passa dentro da empresa contábil e como se administra e 2 (dois) informaram que 

os sucessores não estão atualizados sobre a empresa e seu modelo de gestão. 
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Gráfico Resposta Pesquisa 7 : 

 O sucessor está ou estará preparado para assumir o cargo de liderança? 

 
FONTE: Elaboração própria. 

Observação: Dos gestores proprietários das empresas contábeis que responderam a 

pesquisa, 4 (quatro) informaram que seus sucessores estão ou estarão preparados 

para assumirem os respectivos cargos de liderança e 1 (um) informou que seu 

sucessor não está preparado para assumir a empresa contábil. 

Gráfico Resposta Pesquisa 8 : 

 Qual a importância de se planejar a sucessão? 

 
FONTE: Elaboração própria. 

Observação: Dos gestores proprietários das empresas contábeis que responderam a 

pesquisa, 5 (cinco) informaram que é muito importante se planejar a sucessão. 
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Gráfico Resposta Pesquisa 9 : 

 As propostas de inovações feitas pelo sucessor são aceitas pela atual liderança? 

 
FONTE: Elaboração própria. 

Observação: Dos gestores proprietários das empresas contábeis que responderam a 

pesquisa, 3 (três) informaram que as propostas feitas pelos seus sucessores são 

aceitas e 2 (dois) informaram que não existem propostas. 

Gráfico Resposta Pesquisa 10 : 

 Tem como objetivo assegurar que o negócio fique na família? 

 
FONTE: Elaboração própria. 

Observação: Dos gestores proprietários das empresas contábeis que responderam a 
pesquisa, 4 (quatro) informaram que tem como objetivo assegurar que o negócio 
fique na família e 1 (um) informou que não tem o objetivo de assegurar o negócio na 
família.. 
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Gráfico Resposta Pesquisa 11: 

 A profissionalização dos membros da família ajuda a diminuir os conflitos entre a 

razão e a emoção? 

 
FONTE: Elaboração própria. 

Observação: Dos gestores proprietários das empresas contábeis que responderam a 

pesquisa, 5 (cinco) informaram que a profissionalização dos membro da família 

ajuda a diminuir os conflitos entre a razão e a emoção. 

Gráfico Resposta Pesquisa 12 : 

 Você compartilha visões e objetivos com seu sucessor? 

 
FONTE: Elaboração própria. 

Observação: Dos gestores proprietários das empresas contábeis que responderam a 
pesquisa, 3 (três) informaram que compartilham visões e objetivos com seus 
sucessores e 2 (dois) informaram que não compartilham visões e objetivos com seus 
sucessores. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

O estudo buscou compreender o grau de entendimento e conhecimento dos 

gestores proprietários das empresas contábeis a respeito da sucessão familiar, e a 

importância da sua profissão no auxilio do planejamento da sucessão e nas tomadas 

de decisões. 

Apurou-se que todas as empresas contábeis atuam a mais de 15 anos no 

mercado, aparentando serem fortes e estáveis, mostrando não temerem pela 

continuidade da empresa. Quatro das cinco Contabilidades afirmaram que tem como 

objetivo assegurar que o negócio permaneça na família, entretanto uma delas foi 

contra, pois seu sucessor não tem interesse em dar continuidade. 

Foi analisado que os cargos serão tomados pelos filhos, três das cinco 

empresas contábeis apresentam mais de um sucessor, podendo gerar uma 

desavença no futuro. Com isso foi questionado sobre a profissionalização dos 

membros, visando a redução dos conflitos entre a razão e emoção, sendo relevante 

para delimitar  a área de atuação de cada membro. 

Nas perguntas relacionadas a transparência e ao convívio entre os 

proprietários e seus respectivos sucessores, a maior parte afirmou que a futura 

geração está atualizada sobre a empresa contábil e seu modelo de gestão, e que as 

propostas feitas por eles são analisadas e implementadas. 

Ao questionar a importância de se planejar a sucessão, a resposta foi 

unânime, mostrando que todos os gestores estão cientes que se não houver, uma 

consultoria interna, análise das informações e uma transparência entre os sócios e a 

nova geração a atividade da empresa poderá ser comprometida. Foi questionado  se 

os sucessores estarão preparados para o cargo de liderança, e a maioria deram um 

retorno positivo. 

Com base nos resultados apresentados, pode-se julgar que as empresas 

contábeis familiares analisadas, estão cientes da importância de se planejar a 

sucessão, que medidas devem ser tomadas na hora certa para que as empresas 

não venham a desaparecerem na segunda geração. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Este estudo foi direcionado na aplicação da função do profissional contador 

diante da necessidade de um planejamento para o processo de sucessão na gestão 

de sua empresa familiar. O objetivo geral proposto foi atingido, no momento em que 

as respostas foram analisadas, por meio de um questionário, permitindo averiguar 

as percepções e opiniões dos gestores proprietários a respeito de seus herdeiros, 

com foco na sucessão. 

A sucessão é um instante decisivo na vida de uma empresa familiar, até 

mesmo para as grandes empresas. Excluir os riscos dessa transição solicita clareza, 

diálogo e, acima de tudo, um planejamento completo. Nota-se que o planejamento 

do processo sucessório é o instrumento fundamental que possibilita a visualização e 

a aplicação das estratégias traçadas para alcançar o sucesso. O correto é que a 

preparação comece alguns anos antes da transferência do comando, com a 

consultoria do contador, que auxiliará o herdeiro nos assuntos referentes a sua 

posse. 
Os resultados encontrados constataram algumas características semelhantes 

nas empresas pesquisadas, e todos mostraram preocupação com a sucessão, na 

maioria dos casos os fundadores ocultam sua preocupação para que não tenham de 

tomar uma providência com relação à sucessão e acham ser um processo natural, 

sem maiores problemas. 
Diante desta questão, o profissional contador, também sendo o fundador da 

empresa contábil familiar deve proporcionar o suporte informativo, antecipar o 

planejamento do processo de sucessão, ajudando a nova geração, com base na sua 

experiência e conhecimento das normas, métodos e princípios contábeis 

relacionados com a gestão do negócio. 
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 Universidade Federal Fluminense 
Pólo Universitário de Volta Redonda 

Instituto de Ciências Humanas e Sociais de Volta Redonda   
Departamento de Ciências Contábeis 

 

Pesquisa sobre a Sucessão de Empresas Contábeis Familiares 

Questionário destinado aos gestores proprietários das empresas contábeis, 

cujo o futuro da empresa está vinculado com a propriedade de seu sucessor, como 

parte do trabalho de conclusão de curso, do curso de Ciências Contábeis da 

Universidade Federal Fluminense de Volta Redonda. 
 

INSTRUÇÕES GERAIS 

Marcar com "X" na(s) opção(ões) mais apropriadas para a sua empresa. 

 

QUESTIONÁRIO 

 
1. Quantos anos sua empresa atua no mercado ? 

 ( ) menos 5 ( ) entre 5 e 15 ( ) mais de 15 

 

2. Você teme pela continuidade da sua empresa no futuro ? 

 ( ) Sim ( ) Não 

 

3. O sucessor tem interesse em dar continuidade ? 

 ( ) Sim ( ) Não 

 
4. Quantos sucessores tem sua empresa ? 

 ( ) 1  ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ou mais 
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5. Quem é(são) esse(s) sucessor(es) ? 

 ( ) Filho(a)  ( ) Sobrinho(a) ( ) Neto(a) ( ) Outros__________ 

 

6. O sucessor está atualizado sobre a empresa contábil e seu modelo de 
gestão ? 

 ( ) Sim ( ) Não 

 

7. O sucessor estará preparado para assumir o cargo de liderança ? 

 ( ) Sim  ( ) Não 

 

8. Qual a importância de se planejar a sucessão ? 

 ( ) Nenhuma ( ) pouca ( ) Média ( ) Muita 

 

9. As propostas de inovações feitas pelo sucessor são aceitas pela atual 
liderança ? 

 ( ) Sim ( ) Não ( ) Não existe proposta 

 

10. Tem como objetivo assegurar que o negócio fique na família ? 

 ( ) Sim ( ) Não 

 

11. A profissionalização dos membros da família ajuda a diminuir os 
conflitos entre a razão e a emoção ? 

 ( ) Sim ( ) Não 

 

12. Você compartilha visões e objetivos com seu sucessor ? 

 ( ) Sim ( ) Não 

 

 


