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RESUMO 

 

A empresa familiar possui características únicas, o que gera a este tipo de negócio vantagens e 

desvantagens. Entre os principais desafios enfrentados por estas organizações está o processo 

de sucessão, visto que a passagem de poder entre as gerações é um grande risco à perpetuação 

da organização, sendo a principal causa de extinção neste ramo de negócio. Por se tratar de 

uma área importante para a economia e para a sociedade, e pouco explorada na literatura, este 

trabalho busca discutir alguns dos principais aspectos relacionados com a administração das 

empresas familiares. Para isso, utiliza-se da pesquisa bibliográfica e do estudo de caso de duas 

empresas familiares brasileiras, os grupos Gerdau e Votorantim. O objetivo principal deste 

trabalho é identificar as principais dificuldades enfrentadas pelos sucessores dessas empresas 

no que concerne à continuidade dos negócios e manutenção de suas características iniciais. 

Com isso, busca observar como os sucessores procuram manter o zelo dos fundadores e 

conservar o legado dessas empresas.  

 

Palavras-chave: Empresas Familiares; Processo Sucessório; Modernização; Cultura 

Organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The family business has unique characteristics, which leads to this type of business 

advantages and disadvantages Among the main challenges faced by these organizations is the 

process of succession, since the passage of power between the generations is a major risk to 

the perpetuation of the organization, being the main cause of extinction in this business. 

Because it is an important area to the economy and society, and little explored in the literature, 

this paper discusses some of the main aspects related to the management of family businesses. 

For this, we used the literature review and case study of two Brazilian family companies, 

Gerdau and Votorantim groups. The main objective of this paper is to identify the main 

difficulties faced by the successors of these companies regarding the business continuity and 

maintenance of their initial characteristics. With this, we checked as the successors try to 

maintain the zeal of the founders and preserve the legacy of these companies. 

 

Keywords: Family Business; Succession Process; Modernization; Organizational culture. 
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1. INTRODUÇÃO 

Segundo Lethbridge (2007, p. 109) não se pode considerar as empresas familiares 

como sendo algo antigo, afinal, suas diversas maneiras de gerir, seja tradicional com algumas 

intromissões externas ou mesmo com influência familiar, apresenta uma grande relevância no 

ambiente empresarial atual. 

Devido a poucas pesquisas sobre o tema e por ser um tema de pesquisa novo, 

encontram-se na literatura sobre o assunto, poucas considerações sobre a empresa familiar. 

Essas empresas eram responsáveis pelas negociações, produção e prestação de serviços, todas 

comercializavam artigos para obter o sustento da família e sobreviver. Mas, ao longo dos 

anos, essas empresas apesar de todas as dificuldades enfrentadas, cresceram à medida que a 

busca por uma qualidade de vida aumentava. 

Segundo o Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDS) (2010), quase 90% das 

empresas brasileiras são familiares, e muitas delas não sobrevivem após o falecimento do seu 

fundador. A grande maioria dos herdeiros encontra-se despreparados para assumirem o cargo 

de sucessão. Isso é conseqüência dos conflitos de interesse dos herdeiros (RICCA, 2007, p. 

81). 

Quase que a unanimidade dos herdeiros não foi preparada ou não está preparada para 

assumir o cargo. Passar o legado exige muito tempo e dedicação. Assim sendo, estas empresas 

têm grandes e diversos desafios e um dos principais deles é o potencial conflito de interesse 

dos herdeiros (RICCA, 2007, p. 81). 

Mais da metade das empresas em nível mundial, segundo consulta a literatura 

especializada, é controlada e administrada por familiares do fundador da organização. Essas 

empresas familiares são responsáveis por mais de 80% dos empregos e, dependendo do país, 

geram de metade a dois terços do Produto Interno Bruto (PIB). (LETHBRIDGE, 1997). 

As empresas familiares possuem diversos problemas particulares que abatem os seus 

membros, e os mesmos, têm sido um dos principais motivos para o fracasso de muitas 

empresas, sendo uma das conseqüências das desvantagens desse tipo de organização. Os 

problemas são os mais diversos e seu nível de complexidade varia conforme o porte da 

empresa e suas características de estrutura familiar (RICCA, 2001). 

Segundo RICCA (2001, p.7), a maior preocupação das empresas familiares é a sua 

sobrevivência. A maioria delas enfrenta problemas existenciais ou estratégicos, isto é, 
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dificuldades relacionadas à inadequação, tanto na utilização, quanto na escolha dos recursos 

disponíveis para o alcance das vantagens de mercado. 

Este trabalho discute alguns dos principais aspectos relacionados com a administração 

das empresas familiares. De acordo com Bethlem (2004, p.98), “a grande maioria dos grupos 

empresariais brasileiros é constituída por famílias, onde seus empreendimentos, e isso 

ocorrem devido à alta concorrência derivada da abertura comercial dos últimos 10 anos”. 

Uma das características mais marcantes das empresas familiares são o legado e o zelo 

pelo empreendimento, isso ocorre pela responsabilidade da preservação do negócio. Esses 

sucessores e herdeiros têm uma única preocupação, ou seja, preservar o maior legado de sua 

família, que são os valores transmitidos de geração por geração. Um fator que serve como 

sustentação para qualquer empresa familiar, é a sua cultura. É através dela que será possível se 

gerir e preservar todo o legado deixado pelos fundadores (BETHLEM, 2004, p. 108). 

Conforme o exposto, a escolha deste tema se justifica devido à importância de se 

perpetuar a cultura familiar de forma clara e transparente, considerando as vantagens, e os 

riscos advindos de um ambiente cultural forte. 

Deste modo, este trabalho pretende discutir e identificar alguns dilemas comuns aos 

negócios familiares, especialmente relacionados à governança e à disseminação dos valores 

familiares frente à sucessão. 

Dentro do exposto, pergunta-se: “Até que ponto os sucessores ou herdeiros conservam 

o legado das empresas familiares? Conseguem os familiares ou gestores manter o mesmo zelo 

e senso de responsabilidade que seus fundadores”? 

O objetivo geral deste trabalho é identificar as principais dificuldades enfrentadas 

pelos sucessores das Empresas Gerdau e do Grupo Votorantim no que concerne à 

continuidade dos negócios e das características iniciais. 

Os Objetivos específicos deste estudo são: Definir empresa familiar; Descrever o 

processo sucessório das empresas familiares; Discutir as dificuldades enfrentadas na sucessão 

e continuidade da empresa; Descrever os fatores sucessórios de uma empresa familiar. 

 

2. EMPRESA FAMILIAR 

Entende-se por empresa familiar, toda organização seja de pequeno, médio e grande 

porte, na qual possui sua origem e sua histórica vinculada a uma família (BERNHOEFT, 
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1989). Este tipo de instituição é característica em todo o mundo e gera um desenvolvimento 

significativo de renda e trabalho em vários países. Possui fundação a partir de uma única 

pessoa ou a partir de duas pessoas da mesma família, além disso, possui métodos e 

características únicas e inerentes ao estilo administrativo daquele grupo. Raramente possuem 

um planejamento padrão logo ao serem fundadas, as empresas familiares muita das vezes vão 

caminhando conforme ‘instinto’ dos seus fundadores, daí a dificuldade posterior na sucessão 

do legado administrativo. 

Como retratam Gallo et all (1996), o foco principal para o entendimento dessa 

característica empresarial baseia-se na compreensão mais profunda acerca do funcionamento e 

das peculiaridades do processo sucessório das empresas familiares, a relação entre empresa e 

família e a relação do papel do fundador como dirigente e sucedido. 

Lodi (1998) considera empresa familiar, toda organização, na qual, possui sua origem 

e fundação atrelada a uma mesma família há pelo menos duas gerações, ou caracteriza a 

empresa como familiar, aquela que mantém membros da família na administração e no 

controle da organização. 

Para Leone (2005), as empresas familiares são marcadas pela continuidade dos ideais 

iniciais dos seus fundadores, pelo impasse na adaptação desta gestão aos movimentos 

contínuos do mercado, que por sua vez, exigem uma postura cada vez mais dinâmica e 

diferenciada das empresas em geral, seja familiar ou não e pela definição do plano sucessório 

de controle. 

2.1. Conceitos 

De acordo com Donnelley (2007) empresa familiar é aquela organização que liga duas 

gerações e que tem como função perpetuar uma cultura e dar continuidade a mesma, através 

de herdeiros ou sucessores. 

Para Werner (2004, p.12): “A verdadeira empresa familiar é aquela que ultrapassou a 

primeira geração e convive com uma pleura de herdeiros e sucessores. Ou seja, uma empresa 

que vive com elementos que transcendem o espaço do empreendedor”. 

Já para Adachi (2006, p. 39), “a empresa familiar seria uma organização onde uma ou 

poucas famílias concentram o poder de decisão e o controle da sociedade, e eventualmente a 

participação na gestão da mesma”. 

Reforçando o conceito de Donnelley e Lodi (2006, p.123) enfatiza que o nascimento 

da empresa familiar ocorre, geralmente, com a segunda geração de dirigentes, porque o 
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fundador pretende abrir caminho para eles ou os futuros sucessores precisam criar uma 

ideologia que justifique sua ascensão ao poder. 

Na visão de Lodi (2006), a empresa familiar no que se refere à geração do fundador, 

pode-se considerar como uma instituição pessoal, e não familiar. Amaral (1999) salienta que 

70% (setenta por cento) das empresas familiares não conseguem chegar à segunda geração, 

pois em alguns casos os fundadores estão tão envolvidos na administração diária do negócio, 

que não se preocupam em planejar o futuro da empresa no quesito sucessão. 

Analisando o estudo do autor, notamos que muitos empresários que são fundadores de 

suas empresas, se negam a repassar o controle para seus herdeiros por receio de que a 

administração de seus sucessores não esteja totalmente de acordo com o estilo administrativo 

inicial. Isso ocorre devido ao receio dos fundadores de se afastarem da sua empresa e por 

enxergá-la como se somente eles, soubessem geri-la e administrá-la, mesmo sabendo das 

competências de seus sucessores para isso.  

Outro fator está na escolha do sucessor, esta decisão envolve aspectos emotivos e 

necessita de um minucioso planejamento para garantir uma transição na qual a empresa não 

sofra com a nova direção, o que geralmente não costuma ocorrer por não existir esse 

planejamento, uma vez que, os fundadores não enxergam essa transição como total e sim 

como parcial. Segundo a definição de Werner Bornoldt (2005, p.87) “empresa familiar é uma 

organização com vínculos que se estendem além dos interesses societários e econômicos”. 

Já Tagiuri e Davis (2006) confirmam esta definição, alegando que a concepção de 

empresas familiares serem de pequeno porte não procede, já que na atualidade muitas 

empresas de grande porte, iniciaram suas atividades e continuam atuando como empresas 

familiares. 

Lodi (2006) se posiciona a respeito das empresas familiares como aquelas que têm seu 

conceito aliado ao nível de sucessão, ou seja, quando se refere às empresas familiares, as 

conceitua como "aquelas com capital aberto ou fechado, que foram iniciadas por um membro 

da família que as passou ou tem intenção de passar a um herdeiro direto ou parente por 

casamento".  

O conceito de empresa familiar, de acordo com Lodi (2006), surge, na maioria das 

vezes, a partir da segunda geração de sucessores e pode ser definido como tal se a sucessão 

tiver ocorrido segundo fatores hereditários, ou seja, se a administração for transferida para 

outro membro da família, que possua os mesmos ideais e valores institucionais acerca do 

sobrenome do fundador. 
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2.2 Histórico 

No final do século XIX e começo do século XX, quase todas as empresas eram 

familiares, e a forma mais comum de empresa era a propriedade rural. Com o passar do 

tempo, os indivíduos perceberam que faltavam produtos, como sapatos, roupas, ferramentas, 

armas, entre outros. Para satisfazer todos os seus desejos e necessidades, surgiram às trocas de 

produtos por outros, originando, a partir de tal atividade, o comércio. Essa foi a natureza da 

empresa durante centenas de anos, tanto aqui quanto em qualquer outro país (BETHLEM, 

2004, p. 7). 

O surgimento das empresas familiares no Brasil, segundo Oliveira (1999, p.24), se deu 

logo após o descobrimento do país. A mesma definição é dada por Martins et al (1999), que 

descrevem a origem das empresas familiares da seguinte forma: “poucos pensaram que na 

origem da empresa familiar brasileira estava a capitania hereditária, primeira forma de 

empreendimento privado que tivemos”. Isso se deu devido à conotação de hereditariedade, ou 

seja, essas terras podiam ser transmitidas por herança aos familiares.   

Nos dias atuais, pode-se verificar que o Brasil, grande parte das empresas privadas são 

empresas familiares, ou seja, surgiram de pequenas idéias e pequenos empreendimentos que 

cresceram e hoje, geram diversos empregos e contribuem com tributos alavancando assim o 

crescimento da economia nacional.   

Dentro deste contexto, Oliveira (1999) afirma que: 

 

Existem dados que afirmam que dos 300 maiores grupos privados do Brasil, 265 são 

de controle e gestão familiar. As empresas brasileiras conseguiram juntar, num único 

modelo de gestão, as características positivas do comando profissionalizado e as 

experiências bem sucedidas da administração familiar. 

 

2.3. Panorama das Empresas Familiares no Brasil 

De acordo com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) (2005), 

o perfil de empresas familiares no Brasil é diverso: de microempresas às grandes corporações 

como os grupos Votorantin, Pão de Açúcar, Gerdau, Friboi entre outras. Juntas, as empresas 

familiares somam 2 milhões de empregos diretos no país, e sua participação no Produto 

Interno Bruto (PIB) chega a 12% do segmento agrobusiness, 34% da indústria e 54% dos 

serviços.  
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Mesmo que existam diversos números positivos, ainda há um grande receio na 

manutenção das empresas familiares. Segundo o Sebrae (2005), apenas 5% das empresas 

sobrevivem à terceira geração, e 30% conseguem chegar à segunda geração, evidenciando a 

dificuldade que essas empresas enfrentam de sobreviver ao processo sucessório.  

De acordo ainda com o SEBRAE (2005), cerca de 90% das inúmeras empresas em 

atividade no Brasil possuem relações profissionais e familiares inseridas no mesmo espaço. 

Muitas empresas familiares, independentemente do porte ou do setor de atuação, vivem a 

tensão, os entraves e riscos durante a troca de comando devido, isto é, à dificuldade em 

estabelecer processos sucessórios e na competência para gerir uma empresa. 

Para Miranda (2009), existem cerca de 85% de empresas familiares no Brasil. Essas 

empresas são responsáveis por uma grande absorção de mão-de-obra e geração de empregos, 

proporcionando dessa forma uma parcela da sustentação da economia do país e, o 

aquecimento do mercado interno.  

Para Casillas (2007) os fundadores sentem muito dificuldade em passar o comando das 

suas empresas ao seu sucessor. E cada empresa se distingue uma das outras através de seus 

diferentes ramos de atividade, e assim sendo, suas características sucessórias são distintas 

devido a Cultura de cada uma delas.  

Este processo sucessório vem sendo estudado intensamente ao longo dos anos por 

diversos autores. Nesse sentido Brockhaus (2004) afirma que o processo sucessório é um fator 

de extrema relevância dentro do ciclo de vida das empresas familiares, ou seja, é através dele 

que uma nova geração pode oferecer melhorias as organizações.  

Dentro do contexto de sucessão, Ricca (2007) destaca que 95% das empresas 

brasileiras são familiares e que já estão na segunda geração. Assim, o processo sucessório 

envolve situações complexas e individuais relativas a cada um dos segmentos de atuação. 

2.4. Relevância das Instituições Familiares 

De acordo com Grzbovski e Tedesco (2000),   as instituições familiares desempenham 

importante papel na economia, pois na busca pela continuidade da sua existência, garantem 

sempre determinada movimentação na economia. Cada empresa familiar, seja ela de grande 

ou pequeno porte, busca a continuidade dos seus negócios e a garantia da excelência no 

serviço prestado, tudo isso de acordo com os ideais iniciais dos seus fundadores. 

Lethbridge (1997) acredita na existência de três tipos básicos de empresa familiar: a 

tradicional, na qual os leigos definem ser empresa familiar, nesse perfil o capital é fechado, 
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transparência administrativa e financeira não são tão facilmente encontradas devido a falta de 

planejamento e comodidade e a família possui total domínio acerca dos negócios, já que os 

administradores são os próprios fundadores; o segundo tipos de empresa é a híbrida, na qual 

o capital é aberto, mas a família possui controle sob as decisões da empresa, possui maior 

transparência nos setores financeiros e há participações na administração por profissionais 

não-familiares; o terceiro tipo de empresa está representado pela influência familiar, essa 

administração possui maioria de ações em poder do mercado, a família não participa das ações 

cotidianas da empresa, porém, desenvolve grande influência devido à participações acionárias 

de grande valor.  

Roberto Mariano apud Santos (1997) afirma que mais da metade do Produto Interno 

Bruto (PIB) americano é gerado pelas empresas familiares e que 1/3 das 500 companhias mais 

bem sucedidas dos Estados Unidos são familiares. Segundo Vidigal (1996), este número se 

repete na Inglaterra e França. Gersick et al (1997) afirmam que 80% de todas as empresas no 

mundo são familiares.  

Esse tipo de negócio é a principal fonte de aumento no número de empregos nos 

Estados Unidos e na Europa Ocidental, empregando mais de 50% do total da força de trabalho 

e responsável por aproximadamente 40% da renda nacional americana (Vries, 1996; Tagiuri e 

Davis, 1996). Segundo Vidigal (1996), cerca de 75% dos empregos na economia americana 

entre 1977 e 1990 foram provenientes de empresas familiares. Na Alemanha, as pequenas e 

médias empresas, de controle e gestão familiar, são responsáveis por cerca de 2/3 dos 

empregos existentes no país.  

Na América Latina, grupos criados e controlados por famílias constituem a principal 

forma de propriedade privada na maioria dos setores industriais (Gersick et al 1997). No 

Brasil, quase 90% dos 300 maiores grupos nacionais privados são administrados por membros 

da família controladora (Hartmann, 1997). 

2.5. A Empresa Familiar e o Processo de Sucessão 

Sucessão é o rito de transferência do poder e do capital entre a atual geração dirigente 

e a que virá a dirigir, afirma Leone (2005, p.12). O autor afirma que 30% das empresas bem 

sucedidas não chegam à terceira geração. Essa afirmativa se justifica devido à forma como o 

processo sucessório se procede, ou seja, por se tratar de um processo inesperado ou repentino 

de mudança da direção, quando ocorre morte, acidente ou doença, afastando o dirigente do 

cargo, por isso, nem sempre os herdeiros ou sucessores estão devidamente preparados para 
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assumir a direção da empresa de forma efetiva. 

Porém, quando o processo sucessório é definido com antecedência, permite ao 

sucessor receber treinamento adequado e conhecimentos necessários ao negócio, desta forma, 

a sucessão pode ser feita sem grandes traumas ou conflitos aparentes (OLIVEIRA, 1999). 

Segundo Morgan (1996, p. 57), “ao se criar uma organização, cria-se uma estrutura de 

atividades que são maiores do que a vida e que, frequentemente, necessitam de muito 

planejamento para que sobrevivam por gerações”. 

 

3. SUCESSÃO FAMILIAR 

Bernhoeft (1991) ressalta que quando uma família procura por um sucessor para gerir 

sua empresa, os fundadores não estão apenas procurando um administrador, mas sim, 

deixando a cargo de confiança anos de dedicação e trabalho familiar. Deseja-seque este 

sucessor seja capaz além de administrar com cuidado e dedicação total, consiga tomar 

decisões de forma racional acercada gestão empresarial e que continue a seguir o caminho de 

relação e trajetória do fundador. 

Dentro do processo de sucessão de uma empresa familiar, o fundador patriarca, aquele 

que idealizou e fundou a empresa, não deixe apenas um patrimônio, mas que ele faça com que 

seus sucessores se tornem sócios sem necessariamente terem escolhido essa opção. Toda 

transformação de uma família comum em família empresária é algo que transcende a 

compreensão das pessoas, é algo que apenas os fundadores podem compreender 

(BERNHOEFT; GALLO, 2003). 

O processo de sucessão é um elemento fundamental para a continuidade da empresa, 

isto porque, em alguns casos, as empresas familiares são desfeitas durante ou logo após um 

processo de sucessão mal conduzido (MOSELE e BIEHL, 2004). 

3.1. Definição de Sucessão 

Dentro da literatura sobre Empresas Familiares encontram-se diversas definições para 

o termo sucessão, uma delas foi dada por Leone (2005, p. 245) que define da seguinte forma: 

“o rito de transferência de poder e de capital entre a geração que atualmente dirige e a que virá 

a dirigir”.  
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Outra definição é dada por Gersick et al (2006, p. 118):  

 

A sucessão não é composta de um evento único no qual um velho líder se aposenta e 

passa a responsabilidade par ao novo líder. Este processo acontece desde muito cedo 

nas vidas de algumas famílias, permanecendo durante o amadurecimento e 

envelhecimento das gerações. 

 

Ambos os autores são unânimes em um aspecto sobre a sucessão, ou seja, esta leva 

tempo, mesmo nos casos inesperados, nos quais há necessidade de mudanças bruscas nos 

papéis de gestores e administradores da empresa, e por que não dizer da família. 

O processo sucessório nas organizações familiares urbanas surge a partir de etapas que 

envolvem o início das atividades empresariais, o planejamento sucessório, o trabalho conjunto 

e a transferência do poder. Tais ciclos culminam na continuidade das atividades empresariais 

(COSTA, 2005). É um assunto relevante e ao mesmo tempo delicado. Não pode ser tratado 

como lógico, pois envolve pontos afetivos e emocionais relacionados com a própria estrutura 

familiar. (BERNHOEFT, 1989, p.23). 

3.1.2 Modelos de processo de sucessão presentes na literatura 

Oliveira (2006) e Leone (2005) afirmam haver dois estilos de processo de sucessão 

dentro de uma organização: um caracterizado pela sucessão familiar e outro ligado à sucessão 

de maneira profissional. De acordo com os autores, a primeira é tida como a transferência de 

bastão realizada dentro da família, ou seja, acontece quando um membro da família ocupa o 

cargo deixado pela geração anterior. Para Oliveira (2006), na sucessão familiar, a realidade da 

família é levada em consideração e os valores, as crenças, os comportamentos pessoais e a 

expectativa de vida dos fundadores são mantidos pela família. 

Com relação ao segundo tipo de sucessão, processo este ligado à sucessão de forma 

profissional, Oliveira (2006) e Leone (2005) explica que neste processo, a empresa familiar 

passa a ser administrada por profissionais de fora do âmbito familiar, ou seja, o fundador ou 

atual presidente da organização, enxerga no processo de recrutamento e seleção externa, uma 

boa estratégia empresarial.  

Isto devido ao fato de que em alguns casos, um executivo profissional pode elevar o 

desenvolvimento estratégico nas empresas familiares a um grau bem maior que um membro 

da família, por estar inserido em outro contexto, o futuro administrador possui experiências 

que não condizem somente com o conhecimento desenvolvido dentro da empresa. 
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3.2. Vantagens da empresa familiar 

Segundo Grzbovski e Tedesco (2000), vários são os benefícios de empresas familiares, 

seja para a própria empresa ou por todo lugar que ocupam dentro da economia. Empresas com 

tal formato administrativo sustentam o tecido econômico do país por serem tão representativas 

no cenário econômico. 

Conforme Lodi (1993), dificilmente organizações empresariais conseguem garantir 

confiança, lealdade e dedicação dos administradores quanto às empresas familiares. É 

vantagem deste tipo de empresa o interesse mútuo dos gestores, pois a exigência de cada um e 

o sacrifício como um todo é maior em prol de um objetivo mútuo. Além disso, confiança 

mútua e autoridade determinada e reconhecida evitam rivalidades pelo poder como se haveria 

em outra relação hierárquica de uma empresa não familiar.  

Outro fator vantajoso nesse estilo de empresa, para Martins (1999), é a flexibilidade de 

processos. A simplicidade na composição da organização facilita a divisão das 

responsabilidades, a determinação de funções, à autonomia e, portanto, facilita os sistemas de 

informação e de controle. As empresas familiares são em geral, menos burocráticas, pois as 

decisões são tomadas com mais agilidade, com maior coordenação e menos interesses de 

poder. 

A dedicação e o engajamento dos gestores familiares que administram a empresa são, 

comumente, mais intensificados do que nas empresas com outro tipo de gestão. Os planos são 

regidos para longo prazo, com base no melhor interesse dos gestores atuais e nos interesses 

dos sucessores que, por sua vez, irão garantir a continuidade da empresa. Por esses motivos, 

empresas familiares detêm um melhor planejamento de projetos em longo prazo do que nas 

demais organizações. (ROCK, 1997) 

Para Gallo et al (1996), outro fator benéfico nas empresas familiares é a permanência 

da cultura e dos valores, ou seja, as organizações de tipo familiar são, em geral, caracterizadas 

pelo ideal e pelos valores definidos por seu fundador. Feliz ou infelizmente, a sua 

personalidade e hábitos de trabalho funcionam como um exemplo a seguir pelos demais 

funcionários. Estes, por sua vez, sabem claramente o que se deseja deles e quais regras e 

condutas deverão acatar. 

Algumas outras vantagens que Lodi (1993, p. 3) cita são: 

a) A reputação do nome da família pode ser grande na região, no estado ou no país 

da mesma; 

b) O acerto na escolha do sucessor na direção do negócio aumenta o respeito pela 

empresa; 
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c) A união entre os dirigentes e os acionistas facilita a comunicação entre a Diretoria 

Executiva, o Conselho de Administração e a Assembléia dos Acionistas. Também 

faz com que, mesmo nos momentos de perdas, os acionistas sustentem a empresa; e 

d) A sensibilidade social e política do grupo familiar influenciam os interesses 

nacionais e regionais. 

 

3.3. Desvantagens da empresa familiar 

Gallo et al (1996), salienta que inúmeras são as razões que explicam o alto número de 

empresas familiares que deixam de existir, muitas dessas razões são comuns às empresas não 

familiares, tais como as crises econômicas e as mudanças no mercado como um todo. Porém, 

há riscos específicos para a gestão das empresas familiares. Uma das principais desvantagens 

é a confusão que se instala entre o proprietário da empresa e a capacidade para geri-la, ou seja, 

muitas vezes a família não possui alguém com experiência suficiente para conduzir pessoas e 

projetos. Ser proprietário da empresa nem sempre significa ter capacidade para conduzi-la. 

De acordo com o artigo 4º do Conselho Federal de Contabilidade (2008; 3ª Ed. p. 14):  

 
O Princípio da ENTIDADE reconhece o Patrimônio como objeto da Contabilidade e 

afirma a autonomia patrimonial, a necessidade da diferenciação de um Patrimônio 

particular no universo dos patrimônios existentes, independentemente de pertencer a 

uma pessoa, um conjunto de pessoas, uma sociedade ou instituição de qualquer 

natureza ou finalidade, com ou sem fins lucrativos. Por conseqüência, nesta acepção, 

o Patrimônio não se confunde com aqueles dos seus sócios ou proprietários, no caso 

de sociedade ou instituição. o princípio da entidade contábil, o patrimônio da 

entidade não se confunde com o de seus sócios ou acionistas ou proprietário 

individual. (Conselho Federal de Contabilidade; 2008; 3ª Ed; 4º; pag. 14). 

 

Ou seja, é preciso ter a capacidade de distinguir o patrimônio da empresa e da família 

para que ambos não se comprometam e não se confundam, caso esse princi´pio não seja 

regido por parte dos proprietários, o patrimônio e a entidade tenderão a correr riscos e isso 

poderá acarretar em prejuízos e até mesmo falências. 

Tendo em vista o macro ambiente, Martins (1999) cita que as empresas familiares 

precisam se preocupar um pouco mais com o isolamento frente ao seu meio mercadológico, 

pois, voltada para si, uma empresa familiar tende a deixar todos os detalhes em família, 

ignorando qualquer mudança no mercado inserido, seja nos produtos e/ou na clientela.  

Por esse motivo e talvez por uma constante comodidade vivenciada pelas empresas 

familiares, estas, possivelmente, não estão atentas de maneira suficiente ao que se passa ao 

seu externo, o que as levam a defasagem de produtos e serviços, e por isso não satisfaz seus 

clientes da maneira correta. (Gallo et al, 1996) 

Outras fraquezas elencadas por Lodi (1993: 4) são: 
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a) Os conflitos de interesse entre empresa e família;  

b) O uso indevido de recursos da empresa por membros da família;  

c) A falta de sistema de planejamento financeiro; 

d) A resistência à modernização do marketing; e 

e) O emprego e promoção de parentes por indicação, sem se levar em conta a 

competência previamente comprovada. 

 

 

Outra definição é dada por Adachi (2006, p.71): 

 

Os problemas das empresas que são familiares costumam estar relacionados com a 

centralização de poder; o papel multifuncional do fundador; organograma mal 

definido; ausência de hierarquia; contratação de amigos ou familiares ao invés de 

profissionais; reduzida possibilidade de ascensão profissional; decisões baseadas em 

aspectos pessoais e intuição; relatórios empresariais mal elaborados; resistência à 

modernização; ausência de planejamento tributário e financeiro; silêncio sobre a 

sucessão; confusão entre empresa e família, falta de separação do patrimônio pessoal 

do patrimônio da empresa; utilização da estrutura da empresa para fins particulares; 

interferência dos problemas familiares na empresa; camuflagem dos problemas; 

relacionamento deteriorado entre pai-chefe e filho funcionário; e outros (Adachi; 

2006, p.71). 

 

 

4. ESCOLAS DE PENSAMENTO ESTRATÉGICO 

Mintzberg, Ashlstrand & Lampel (2000), elaboraram 10 escolas de pensamento que 

destacam os diferentes modos de construção de estratégias, em sua obra “Safári de 

Estratégia”, são elas: Escola do Design, de Planejamento, de Posicionamento, de 

Configuração, Cognitiva, de Aprendizado, de Poder, Ambiental, Cultural e Empreendedora. 

Nessas escolas, os autores descrevem como funciona o processo de criação da 

estratégia organizacional, onde cada uma delas utiliza um processo, podendo este ser 

prescritivo, onde a prioridade é o método utilizado; descritivo, onde as perspectivas levadas 

em conta são os meios de formulação e implementação estratégica; ou de configuração, que a 

estratégia é vista como um processo de transformação, seja ela oriunda de novas tecnologias, 

mudanças estruturais ou quaisquer inovações. 

Ainda segundo Mintzberg, qualquer processo de formulação estratégica no mundo real 

pode incluir uma ou mais escolas de pensamento estratégico, dependendo situação em que a 

empresa se encontra. Portanto, todas as escolas de estratégia podem colaborar para a formação 

da estratégia de uma empresa, visto que elas se misturam e se complementam.  
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5. PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 

Para a elaboração deste trabalho, foram utilizadas a pesquisa bibliográfica e o estudo 

de caso. 

Na pesquisa bibliográfica, conforme destaca Aaker, Kumar, Day (2004) se busca um 

entendimento sobre a natureza geral de um problema de pesquisa, as possíveis hipóteses 

explicativas e variáveis relevantes. Nesse trabalho, sobre as empresas familiares e sua 

administração. Vergara (2009, p. 43) afirma que a pesquisa bibliográfica consiste no “estudo 

sistematizado desenvolvido com base em material publicado em livros, revista, jornais, redes 

eletrônicas, isto é, material acessível ao público em geral”. 

Segundo Mattar (2001), esse tipo de pesquisa permite municiar o pesquisador de um 

maior conhecimento do tema, auxiliando e, ao mesmo tempo, desenvolvendo a formulação 

mais precisa do problema de pesquisa. 

O Método do Estudo de Caso "... não é uma técnica especifica. É um meio de 

organizar dados sociais preservando o caráter unitário do objeto social estudado" (GOODE & 

HATT, 1969, p.422). De outra forma, Tull (1976, p 323) afirma que "um estudo de caso 

refere-se a uma análise intensiva de uma situação particular" e Bonoma (1985, p. 203) coloca 

que o "estudo de caso é uma descrição de uma situação gerencial". Nesse estudo, levantaram-

se informações sobre duas empresas familiares nacionais de grande porte: a GERDAU e o 

Grupo Votorantim. 

 

6. ESTUDO DE CASO 

6.1. A Gerdau  

A Gerdau é uma empresa da área de Siderurgia e Metalurgia, líder no segmento de 

aços longos nas Américas e uma das principais fornecedoras de aços longos especiais do 

mundo. Tem sua produção própria de aços planos e a expansão das atividades de minério de 

ferro, iniciativas que estão ampliando o mix de produtos oferecidos ao mercado e a 

competitividade de suas operações (EXAME, 2006). 

A Gerdau possui mais de 45 mil colaboradores, e operações industriais em 14 países, 

nas Américas, na Europa e na Ásia, as quais somam uma capacidade instalada superior a 25 

milhões de toneladas de aço por ano. Além disso, é a maior recicladora da América Latina e, 
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no mundo, transforma, anualmente, milhões de toneladas de sucata em aço, reforçando seu 

compromisso com o desenvolvimento sustentável das regiões onde atua. 

Com mais de 120 mil acionistas, as ações das empresas Gerdau estão listadas nas 

bolsas de valores de São Paulo (GGBR3; GGBR4), Nova Iorque (GGB) e Madri 

(BRGGBRACNPR8). 

Em 2013 gerou uma receita bruta de quase 40 bilhões, 5% a mais que em 2012, e 

fechou com um lucro liquido de 1,69 bilhões, e distribuiu quase 630 milhões para seus 

acionistas. Para 2016 a empresa prevê um aumento de 3% sobre suas atividades, com um 

plano de investimento de forma seletiva e estratégica, com forte investimento nas unidades de 

aços especiais no Brasil e no mundo, além de vislumbrar investimentos futuros devido a um 

possível aumento de consumo na Índia. 

O Grupo Gerdau foi fundado por Johann Heinrich Kaspar Gerdau, em 1901, e hoje se 

encontra em propriedade da quarta administração da família. Em quatro irmãos, os bisnetos do 

fundador são acionistas majoritários e fazem parte do Conselho de Administração da 

companhia (GERDAU, 2012). 

Hoje, a empresa que surgiu em Porto Alegre é líder na produção de aços nas Américas 

e está presente em 14 países entre América, Europa e Ásia. Sua consolidação frente ao 

mercado representa a adoção dos princípios de governança corporativa. 

6.1.1. Discussão sobre a Gerdau  

Conforme referencial teórico, a maioria das empresas familiares não ultrapassa a 

terceira geração, por atravessar problemas de planejamento no processo sucessório. A Gerdau, 

porém, está inclusa nos 5% de sucesso em sobrevivência, provavelmente devido à sua 

organização, preparação e planejamento bem delineados.  

Não à toa, sua transição de legado dura anos e passa pela criação de um comitê 

executivo, que fica responsável por implementar as estratégias que o Conselho de 

Administração aprova. A empresa tem apoio de assessores especializados no tema, para que 

os gestores e o mercado possuam tranqüilidade perante as dificuldades inerentes a fase de 

transação de poder. 

Assim, a Gerdau se destaca entre as demais empresas familiares por já ter conseguido 

se estabilizar com a quinta geração controlando a empresa, sem abalar sua estrutura 

organizacional e nem o seu planejamento estratégico no mercado.  
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Partindo da ótica da sucessão como um processo estratégico, e traçando-se um paralelo 

teórico com as escolas de pensamento estratégico elencadas no referencial, podemos notar 

semelhanças com a escola empreendedora. A Escola Empreendedora adota uma postura 

visionária, passando o poder e controle para o líder, que de acordo com sua visão adotará a 

estratégia que entende ser a melhor para a organização. Esta escola adota um processo de 

liderança baseado na intuição, julgamento, sabedoria, experiência e critério. (Mintzberg et al, 

2000). Podemos notar que o líder da empresa possui senso de direção em longo prazo, no que 

concerne à capacitação do sucessor, até que ele esteja apto a assumir a organização. Assim, o 

líder tem a perspectiva do futuro, tendo em vista essa preparação em longo prazo, fugindo de 

uma mudança brusca e buscando a continuidade da organização. 

Por se tratar de um processo inevitável, deve ser planejado com bastante antecedência 

de seu acontecimento. O gestor deve formular objetivos que mantenham a empresa caso sejam 

implementados no longo prazo. Um claro exemplo é a profissionalização do sucessor, não só 

no que tange sua educação acadêmica como também na formação e adequação de seu perfil 

com os do fundador e a cultura organizacional. O sucessor deve viver o cotidiano empresarial 

desde cedo, para ter seus valores enraizados e, alinhados com seu conhecimento acadêmico, 

tome decisões que não afetem a continuidade da empresa após a troca definitiva de comando.  

Um ponto contraditório a essa escola é a dependência de um único indivíduo, o líder. 

Uma das premissas dessa escola elenca a centralização de poder na figura do executivo 

principal. Nesse caso, a visão do líder substitui qualquer esquema que possa ter sido cogitado.  

A estratégia, quando há dependência, possui um processo obscuro, enterrado na cognição 

humana. Na Gerdau, a estratégia não se obscurece, pois a mesma é compartilhada com os 

conselheiros e com a organização como um todo. A organização não depende do líder para ter 

inovações.  

6.2. A Votorantim  

Ao chegar ao Brasil na companhia do pai em 1984, Antonio Pereira Ignácio tinha 

apenas 10 anos e era tido apenas como um humilde imigrante vindo de Portugal em busca de 

novas oportunidades. Vislumbrados pelas constantes notícias de desenvolvimento do novo 

país, acabaram instalando-se na cidade de Sorocaba, interior de São Paulo em busca de novas 

oportunidades. 

Por alguns anos, pai e filho trabalharam arduamente em uma oficina de sapatos da 

cidade. Além do trabalho diurno, a rotina de Antonio era finalizada com estudo noturno e 



22 

 

realização de serviços extras na intenção de arrecadar alguns trocados a mais para o 

orçamento. A notícia do adoecimento da mãe de Antonio interrompeu essa rotina e fez com 

que o pai, retornasse a Portugal deixando o filho no Brasil. 

A partir desse momento Antonio, momentaneamente sozinho, uma vez que o pai 

retornaria tempos depois, se dedicou ao que chamava de ‘sua vocação’, se lançou ao 

comércio, trabalhou arduamente em armazéns da região e por meio de muitos contatos, 

conseguiu um emprego no Rio de Janeiro, aonde iria se especializar em uma indústria de 

tecidos. Futuramente Antonio abriria sua própria empresa e filiais de extração de caroços de 

algodão mecanizada e refinaria seu óleo. 

Em 1905, Antonio já estava consolidado, tinha uma posição favorável 

economicamente, era casado e tinha três filhos. Todas essas razões poderiam ser suficientes 

para Antonio optar por descansar e aproveitar seus anos de vida pela frente, mas foi 

totalmente contrário o que aconteceu. Antonio ingressou aos Estados Unidos disfarçado como 

um simples funcionário e lá trabalhando como operário em uma fábrica de Birminghan, no 

estado do Alabama, procurou entender minuciosamente o funcionamento da indústria 

moderna, na qual, utilizava-se de maquinários necessários para seus futuros investimentos no 

Brasil. 

Em 1918, Antonio adquiriu em leilão, uma fábrica de tecidos de algodão que havia 

falido. Com nome de Votorantim, situava-se no bairro do mesmo nome, no município de 

Sorocaba e ela alvos de especulações sobre a capacidade de retorno para tamanho 

investimento. Pouco tempo depois, sua filha mais nova Helena se casa com um jovem 

chamado José Ermírio de Moraes. O genro foi convidado a trabalhar com o sogro e foi a partir 

daí que ocorreu o nascimento do Grupo Votorantim. 

Gradualmente, José Ermírio desenvolveu outras atividades além da fabricação 

industrial de produtos básicos como o óleo e tecidos já exercidos anteriormente pelo sogro. 

Começou nos anos de 1930 e 1940 a fabricar cimento e produtos químicos. Em continuidade 

ao seu planejamento de crescer de forma consistente e diversificada, no final da década de 

1980 o Grupo passou a investir em papel e celulose e, três anos depois, ingressou no setor 

financeiro, com a constituição do Banco Votorantim. 

Antonio falecera em 1951, e já nesta data, havia repassado gradualmente o controle 

dos negócios para José Ermírio, que por sua vez, logo tratou de comprar as ações dos dois 

cunhados. 

Após alguns anos, Antônio Ermírio, filho de José Ermírio de Moraes, assumiu o 
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controle do grupo e transformou-o em uma multinacional, com mais de 60 mil funcionários. O 

grupo atua nas áreas de cimento, celulose, papel, alumínio, zinco, níquel, aços longos, filmes 

de polipropileno biorientado, especialidades químicas e produção de suco de laranja. 

O Grupo Votorantim é uma empresa 100% brasileira e atualmente está instalado em 

mais de 20 países. Em 2013, completa 95 anos de atividade e seu controle está nas mãos da 

terceira geração de sucessão. O modelo de atuação é multiplataforma, ou seja, com diversos 

negócios e uma extensa variedade de produtos e serviços. Por meio da Votorantim Industrial 

(VID), atua em setores industriais que demandam capital intensivo e alta escala de produção. 

A Votorantim abrange segmentos no ramo da cimentaria, da metalurgia, da siderurgia, 

energia, celulose e da agroindústria. 

6.2.1. Discussão sobre o Grupo Votorantim  

Nos anos 90, a competição industrial acirrou-se e o mercado passou por um intenso 

movimento de globalização. Com isso, a Votorantim desenvolveu um modelo de governança 

e gestão que se adaptasse à nova realidade, focando no longo prazo e na continuação dos seus 

valores. 

A partir desse momento, o modelo foi elaborado embasando-se nas perspectivas da 

organização para o futuro, pautado por um acordo de acionistas, pelo desenvolvimento de uma 

visão comum e compromisso com a aspiração de crescimento. Esse modelo foi utilizado para 

a passagem de bastão da 2ª para a 3ª geração e, em 2001, consolidou-se. Foram criados o 

Conselho Executivo, o Conselho de Família e o Conselho do Instituto Votorantim. Foi dada 

ênfase na criação de valor por meio de expansões e aquisições, no início da 

internacionalização e nos sistemas de gestão de pessoas e disseminação de valores.  

O Conselho de Família atua com um Programa de Desenvolvimento de Familiares, que 

é um processo de educação complementar, orientado pelos Valores e Princípios da Família e 

por uma visão de longo prazo. Esse Conselho mostra a visão de estratégia empreendedora da 

empresa, evidenciando sua preocupação com a direção em longo prazo. 

Retomando o paralelo às escolas de pensamento, na Votorantim se destaca a escola 

cultural, pois esta preocupa-se com a influência da cultura na manutenção da estabilidade 

estratégica. Quanto mais forte for a cultura de uma empresa, sua ideologia, o seu conjunto de 

crenças, valores, paradigmas, a sua maneira de ver o mundo, maior será a influência cognitiva 

coletiva na geração de estratégias. (Mintzberg et al, 2000). Com isso, a cultura pode tornar-se 

uma rota para rumo estratégico da empresa ao longo do tempo.  
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Na Votorantim, os valores da família inspiram os valores do negócio e as crenças de 

gestão são os princípios que direcionam nossos comportamentos e orientam o estilo de gestão 

da empresa, já enraizados no sucessor, que participa do o programa a partir dos 15 anos de 

idade, cumprindo um processo de formação complementar estruturado em três frentes: 

família, indivíduo e organização. (VOTORANTIM, 2011) 

Pode-se observar, também, traços da Escola de Planejamento, onde a formação da 

estratégia é vista como um processo formal, sustentado por técnicas, programas, planos, tendo 

em vista a forte estruturação de todo o processo sucessório da organização. 

Portanto, o sucesso da Votorantim, que se encontra na quarta geração sucessória, se 

deve ao seu vasto programa de preparação para passagem de gerações, fortemente estruturado, 

documentado e enraizado na empresa. 

6.3. Estudo sobre o processo sucessório adotado pelas empresas  

Pode-se observar na discussão que, as empresas familiares no Brasil tem uma grande 

importância econômica, sendo fontes geradoras de renda e emprego, sejam elas de grande, 

médio ou pequeno porte. Nesse estudo, foram utilizadas duas empresas de grande porte, os 

grupos Gerdau e Votorantim, atuantes no mesmo segmento, o setor de siderurgia.  

A sucessão, como pode-se ver pela Empresa Gerdau, não se trata apenas uma 

passagem de coroa, ela gera grandes mudanças que envolvem família, valores, novas culturas, 

mudanças de paradigmas, que não findam com a cultura organizacional e sim agregam novos 

valores e crenças à organização, dando continuidade à empresa. Ela se dá, através de um 

longo processo transitório, no qual podem durar anos. Nesse período, o sucessor atravessa por 

um grande momento de adaptação e aprendizagem, a fim de certificar-se de que o próximo 

administrador estará suficientemente capacitado, sem pressa e sem “queima de etapas”.  

Na Votorantim, igualmente, o sucessor é escolhido através de um Programa de 

Sucessão estruturado e documentado para assegurar o suprimento adequado de pessoas nas 

posições estratégicas da organização. Seus fortes valores de família, disseminados entre seus 

potenciais funcionários desde o início de sua caminhada, são o viés principal da formação dos 

sucessores. 

Ambas utilizam do processo sucessório como estratégia de expansão e crescimento, 

buscando a perpetuação da marca. Por suas visões no longo prazo, assemelham-se à escola 

empreendedora. Também carregam características da escola cultural, principalmente a 

Votorantim, no qual os valores da família servem como inspiração aos valores do negócio.  
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Afirma-se então, que a sucessão se trata de uma estratégia, por se tratar de um 

planejamento regulamentado que visa à perpetuação da empresa. Nele, consta o perfil 

desejado ao sucessor, assim como todos os procedimentos necessários à sua formação de 

líder. Empresas que tenham esse conceito bem segmentado, como as empresas estudadas, 

possuem uma vantagem competitiva, pois esse processo vai se tornando natural, o que tende a 

diminuir as pressões provenientes da desconfiança do mercado e gerando uma imagem 

positiva. Assim, a empresa fica mais segura, o que mantém sua credibilidade durante a fase 

transitória, garantindo o sucesso do processo e da organização. 

Por serem de grande porte, e marcas internacionalmente difundidas, a preparação de 

seus sucessores é efetuada calmamente. Um dos objetivos é a estabilização do sucessor ao 

cargo, de forma a garantir que possíveis desconfianças e instabilidades do mercado em que as 

empresas se inserem afetem o processo sucessório, o que pode por em risco todo o 

planejamento da organização. 

Na década de 1990, devido ao desenvolvimento industrial acirrado no mercado 

nacional e internacional e também a uma grande aceleração da globalização, os acionistas da 

3ª Geração do Grupo Votorantim receberam de seus pais, a responsabilidade de gerirem um 

modelo de gestão e governança compatíveis com a nova realidade de mercado, evidenciando o 

foco no longo prazo e na perpetuidade. 

O modelo de gestão e governança foi desenvolvido baseado na visão da Organização 

para o logo prazo, pautado por um acordo de acionistas, pelo desenvolvimento de objetivos 

comuns, foco em excelência operacional e responsabilidade com a aspiração de crescimento. 

Tais itens foram essenciais para a passagem de bastão da 2ª para a 3ª Geração. Em 2001, esse 

modelo finalmente consolidou-se e foram elaborados o Conselho Executivo, o Conselho de 

Família e o Conselho do Instituto Votorantim. 

Esse modelo evidenciou a criação de valor por meio de expansões e aquisições, nos 

sistemas de gestão de pessoas e disseminação de valores. Vale observar que a estrutura de 

governança da Votorantim vem evoluindo ao logo do tempo e se adequando às novas 

realidades e obstáculos, trabalhando uma base de talentos executivos e com foco no 

desenvolvimento das gerações seguintes, ou seja, no processo sucessório. 

O Conselho de Família, desde 2001, tem trabalhado com um Programa de 

Desenvolvimento de Familiares, um processo de educação complementar, orientado pelos 

Valores e Princípios da Família e tendo em vista a sucessão em longo prazo. 
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Para qualquer empresa familiar, o impasse envolvendo a transferência de bastão entre 

diferentes gerações é um dos mais responsáveis por conflitos dentro das empresas. Nesse 

momento, surgem conflitos e brigas de poder que podem corroer a participação da família no 

negócio. Para superar esse possível acontecimento, a família Ermírio de Moraes já começou a 

desenvolver e preparar aproximadamente cerca de 60 integrantes da sua quarta geração para o 

dia em que haja necessidade real de substituir o atual grupo de controle no comando do 

Votorantim, momento este previsto para os próximos vinte anos. 

Como preparação, os jovens com idade entre 15 e 18 anos são induzidos a participar 

de atividades sociais e culturais promovidas pelo Programa de Desenvolvimento de Familiares 

com o objetivo de ampliar o convívio e a familiaridade com a empresa. 

Ao final de duas décadas de trabalho árduo na liderança do grupo fundado por seu 

bisavô materno, Jorge Gerdau ao completar 70 anos, decidiu atuar apenas no conselho de 

administração da empresa, junto aos irmãos Frederico, Klaus e Germano. 

Devido ao afastamento da presidência da organização, ficou a cargo do conselho, a 

indicação sobre o nome do presidente sucessor. Tal planejamento foi resultado de cauteloso 

estudo e investigação acerca dos possíveis sucessores, o planejamento foi extenso, teve 

duração de seis anos e envolveu diversas etapas de seleção. Iniciado no ano 2000, o 

planejamento foi providenciado com o apoio de cinco consultorias empresarias internacionais 

experientes em sucessão familiar e em empresas multinacionais. 

De acordo com inúmeros consultores pesquisados por EXAME (2006), o processo de 

sucessão da Gerdau é o melhor e mais organizado já visto em uma empresa familiar de grande 

porte brasileira, o planejamento de sucessão dessa empresa mantém um rígido e minucioso 

protocolo. 

O futuro sucessor da presidência teria pela frente grande desafio, além de substituir um 

presidente carismático e desenvolto como o atual, Jorge Gerdau, teria que ter capacidade para 

dar continuidade ao processo de internacionalização da companhia. Em 1983, quando Jorge 

Gerdau assumiu a presidência ao substituir o pai, Curt Johannpeter, o grupo contava somente 

com uma usina presente fora do país, atualmente a empresa possui 30 usinas de aço presentes 

em oito países - Brasil, Uruguai,  Argentina, Chile, Colômbia, Canadá, Estados Unidos e 

Espanha. Além disso, em mais de um século de atividades, a Gerdau nunca divulgou um 

balanço negativo, perpetuar esses resultados seria o maior desafio da nova presidência. 

Após planejamento minucioso, em 2006, a Gerdau anunciou o nome de André Gerdau 

Johannpeter, filho de Jorge Gerdau, para ocupar a presidência do grupo. Ele passou a 
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responder globalmente pelas áreas de vendas, marketing, matérias-primas, compras e 

logística, recursos humanos e desenvolvimento organizacional. Foi escolhido para suceder ao 

pai e seu discurso, como seria de se esperar, foi baseado na continuidade dos valores e seu 

foco, segundo afirma, estará sempre na gestão de pessoas e da organização.  

André não foi escolhido para cargo de presidência por simples fato de ser filho de 

Jorge. O sucessor se formou em Administração de empresas na PUC, fez cursos de 

especialização no Canadá e na Inglaterra, além disso, carrega consigo 26 anos de experiência 

na Gerdau, na qual ingressou como estagiário no chão de fábrica da companhia de pregos 

Gerdau. Trabalhou em diversas áreas da empresa e pode conhecer todos os setores inerentes 

ao seu desenvolvimento. Entre 2002 e 2006, passou quatro anos na liderança da Gerdau 

Ameristeel, braço americano da companhia, que, sob controle de André, tornou-se vice-líder 

no país. 

Atualmente a Gerdau não possui nomes divulgados para a próxima sucessão, uma vez 

que, há pouco tempo desde a última transferência de bastão. Porém, sabe-se e tem-se de 

maneira concreta o fato de que, internamente, a empresa já planeja seu processo de sucessão, 

momento este planejado para daqui duas décadas ou pouco mais. 

Analisando as empresas em questão, é possível notar a forte presença do estilo familiar 

no processo de sucessão, porém, é possível perceber que as empresas não possuem aversão a 

nomes externos para administração de alguns setores, como é o caso da Votorantim que em 

2013, contratou um executivo para a função de diretor de riscos corporativos do grupo, Wang 

Wei Chang, recém saído da Perdigão. A contratação de Wang Wei Chang foi desaprovada por 

apenas três dos sete herdeiros, os demais aprovaram a contratação com base no melhor 

direcionamento para a empresa. 

As empresas representam extensos conglomerados empresarias e por isso necessitam 

de números consideráveis de gestores no comando das diversas área de atuação da 

organização, daí a escolha de gestores externos para tal finalidade, vale ressaltar que até 

mesmo essa escolha é realizada pelo Conselho de Administração da empresa, ou seja, pela 

família fundadora da organização, por sua vez, determina o posicionamento da empresa frente 

á diversas situações, como fora o caso da contratação de Wang Wei Chang.  

Porém, é de grande importância ressaltar que cargos de confiança absoluta como 

presidência do grupo são destinados a membros da família, o que reforça a grande presença do 

estilo familiar dentro das organizações como, Gerdau e Votorantim. Embora haja cargos de 

direção executiva representados por membros externos à empresa, a presidência e a direção 
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geral permanecem no controle absoluto da família fundadora, objetivando dar continuidade à 

organização e a preservar o sucesso obtido ao longo de uma trajetória de vida e trabalho 

marcada pelo empenho de seus fundadores. 

Vale ressaltar também que ambas as empresas possuem uma longa trajetória pela 

frente, possuem anos de existência à serem vivenciados, existência esta que será determinada 

com o decorrer do resultado dos processos de sucessão seguintes. As empresas atualmente 

estão vivenciando a terceira geração de sucessão. A partir deste momento, conciliar desejos, 

ambições e interesses em comuns torna-se essenciais para a continuidade e existência da 

organização.  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo das empresas familiares, no que concerne suas vantagens, desvantagens, 

desafios e dificuldades enfrentadas pelos sucessores, permitiu uma análise das empresas 

familiares Gerdau e Votorantim. Assim, com a elaboração do estudo, teve-se a oportunidade 

de conhecer melhor essas empresas, ao permitir confrontar a realidade de suas práticas com 

aquilo que se identificou na literatura especializada. 

Foi mostrado que as empresas familiares marcam presença significativa no mundo dos 

negócios. Elas correspondem a mais da metade dentre as maiores empresas em 

funcionamento, sendo responsáveis pela maioria dos empregos e do Produto Nacional Bruto. 

No Brasil, considerando pequenas, médias e grandes empresas, elas operam na maioria dos 

setores da economia e dominam muitas indústrias. 

Observou-se que muitas famílias apresentam diversos problemas de gestão, 

dificultando todo o processo sucessório. Não obstante, na maioria dos casos, empresas 

familiares são bem gerenciadas por competidores que pensam, investem e agem pensando em 

ganhos em longo prazo, produzindo grandes líderes empresariais, donos de empresas éticas e 

responsáveis. Mesmo assim, muitas enfraquecem ou morrem, porque se tornam vagarosas, 

ineficientes ou não conseguem encontrar e preparar o seu sucessor de maneira correta. 

Notou-se que as empresas estudadas, ao contrário da maioria das empresas, 

conseguiram atravessar diversos processos transitórios com sucesso. Elas demonstraram total 

profissionalização, abrangendo seus pontos cruciais como divisão clara de responsabilidades, 

transparência no processo decisório, normas escritas e claramente definidas, desenvolvimento 
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e inovação constante, implementação de um Conselho de Família e adaptação dos planos de 

acordo com as necessidades. 

Em ambas, e em todas as empresas familiares, o sucessor é o maior responsável por 

transformar a organização, trazendo um novo ciclo organizacional, adaptando a empresa ao 

mercado competitivo, perpetuando os valores da família e mantendo vivos os ideais de seu 

fundador. A preparação para sucessão é a peça chave para a perpetuação das empresas 

familiares. 

Com discussão apresentada nesse trabalho, podemos observar que os herdeiros 

conservam o legado das empresas estudadas no que diz respeito à sua continuidade, tendo em 

vista não só a manutenção das atividades das organizações, como também suas ampliações, 

sejam elas de internacionalização, ramo de atividades ou outras estratégias de crescimento. 

Procuram perpetuar os valores da organização, enraizados através de todo o processo 

sucessório. Os gestores tendem a manter o mesmo zelo e senso de responsabilidade de seus 

antecessores. Porém, adotam caminhos diferentes, que nem sempre seriam adotados pelos 

fundadores, mas foram tomados devido às diferenças culturais entre as épocas de gestão.  

A partir dos resultados encontrados neste estudo e diante da importância da temática 

abordada, sugere-se a realização de novas pesquisas que possam aprofundar-se no tema 

proposto, comparando mais empresas, de diferentes portes e estratégias e por fim, analisando 

seus resultados frente à gestão passada e a atual gestão, para que assim seja possível ponderar 

os benefícios e perdas acarretadas devido ao processo. Este trabalho limitou-se a pesquisa de 

duas empresas de grande porte e sua comparação no processo de sucessão, tendo em vista a 

relevância dos benefícios e fraquezas de tal processo. 
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