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RESUMO 

 

 

O presente estudo tem como principal objetivo identificar mecanismos e boas 
práticas de governança que permitam minimizar conflitos no processo de sucessão 
familiar empresarial. Destacam-se os objetivos específicos: identificar estratégicas  e 
apresentar boas práticas de governança corporativa que colaboram para o sucesso 
de processos de sucessão familiar, minimizando conflitos na organização. A pesquisa 
está vinculada  a área de concentração do programa: governança e sustentabilidade. 
Quanto à metodologia, se caracteriza como pesquisa descritiva de cunho qualitativo. 
Como método adotou-se o estudo bibliográfico em profundidade cuja estratégia de 
coleta de dados se deu por meio da técnica bibliométrica. No caso do presente 
trabalho, buscou-se identificar nos artigos selecionados, mecanismos e boas 
práticas de governança que permitam minimizar conflitos no processo de sucessão 
familiar empresarial. Identificou-se que a empresa familiar que apresenta práticas de 
governança corporativa, como os conselhos de administração, de família e acionistas, 
contribui para a perpetuidade do empreendimento. Tem-se ainda como resultado, a 
identificação da necessidade de as empresas adequarem-se às exigências das boas 
práticas de governança como a transparência, equidade, contabilidade e 
responsabilidade corporativa, frente a processos sucessórios como forma de tornara-
las perene. 
 

Palavras-chave: Governança Corporativa, Empresa Familiar, Sucessão Empresarial, 

ODS 8. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 
 
 

The main objective of this study is to identify mechanisms and good governance 
practices that minimize conflicts in the family business succession process. The 
specific objectives stand out: identify strategies that contribute to the family succession 
process, minimizing conflicts in the organization and the presentation of good 
corporate governance practices that contribute to the success of family succession 
processes. The research is linked to the program's focus area: governance and 
sustainability. As for the methodology, it is characterized as descriptive research of a 
qualitative nature. As a method, an in-depth bibliographic study was adopted, whose 
data collection strategy was carried out through the bibliometric technique. In the case 
of this study, we sought to identify, in the selected articles, mechanisms and good 
governance practices that allow for minimizing conflicts in the family business 
succession process. It identified that family businesses that have corporate 
governance practices, such as boards of directors, family, and shareholders, contribute 
to the perpetuity of the enterprise. The result is also the identification of the need for 
companies to adapt to the requirements of good governance practices such as 
transparency, equity, accounting, and corporate responsibility, in the face of 
succession processes as a way to make the company perennial. 
 
Keywords: Corporate Governance, Family Business, Business Succession, SDG 8. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As corporações e, em especial, as empresas familiares têm como principais 

dificuldades a forma de gestão e governança, que engloba o planejamento sucessório 

e proteção patrimonial.  

Empresa familiar é aquela que tem uma ou mais pessoas da mesma família ou, 

até mesmo, várias famílias sendo proprietários/acionistas/gestores do negócio 

(CANÇADO, 2013). Elas possuem algumas características tais como: organização 

familiar, capital aberto ou fechado; gestão da família, cargos principais e de confiança 

para parentes, influência dos membros familiares e, por fim, a sucessão é fortemente 

ligada a familiares (GALLI, 2015). 

Os conflitos da sucessão familiar são decorrentes, na maioria das vezes, do 

enfrentamento entre os modelos de gestão do sucessor e o sucedido, questões 

emocionais, funcionários que são da família e os que não são (SANTOS et al., 2018). 

Para atender interesses e sua preservação, o processo de sucessão da gestão 

ou da propriedade e o controle de uma empresa deve desenvolver regras e estruturas 

de governança corporativa, familiar e jurídico sucessória (SILVEIRA, 2011), 

considerando-se que a vida média das empresas familiares é de 24 anos e das 

organizações que não são familiares 45 anos, em decorrência, na maioria dos casos, 

do processo de sucessão empresarial mal planejado ou não planejado (VENTURA, 

1993, p. 117).  

Em decorrência da complexidade do sistema tributário nacional e para melhor 

gerenciamento empresarial almejando o planejamento administrativo, tributário e 

sucessório de transferência de patrimônio e gestão empresarial, está sendo utilizada 

a holding (BIANCHINI et al., 2014) que “é a designação da empresa que mantém o 

controle sobre outras empresas através da posse majoritária de ações destas” 

(SANDRONI, 1996, p. 198).  

A holding ganha força com o Código Civil (CC/2002), por se constituir de 

empresas gestoras, caracterizadas por controlar ou até mesmo influenciar na 

administração de outras sociedades (ALVES, 2006), possuindo regras diferenciadas 

de tributação o que lhe confere atratividade para sucessão corporativa e a proteção 

patrimonial. 

 
  



10 
 

 
 

Assim, com a criação de uma holding almeja-se contribuir para a prevenção de 

conflitos com a estruturação de um planejamento sucessório que apresente 

sustentabilidade e eficiência no planejamento tributário e preservação patrimonial. 

(MAMEDE; MAMEDE, 2011; PETRO; CASTRO, 2016; PIANCA; FERREIRA, 2017)    

Os princípios básicos da governança, como a transparência, equidade, 

prestação de contas (accountability) e responsabilidade corporativa transformam-se 

em boas práticas de governança com o objetivo de “preservar e otimizar o valor 

econômico de longo prazo da organização” (IBGC, 2015, p.20). Assim, se facilita o 

acesso a recursos e “contribui para a qualidade da gestão da organização, sua 

longevidade e o bem comum” (IBGC, 2015, p.20). 

São vários os conflitos gerados a partir do tema da sucessão em empresas 

familiares sendo, portanto, necessário compreender-se a importância de se buscar 

uma abordagem cautelosa nas estratégias de sucessão e resolução de conflitos. 

 
1.1  Problema de pesquisa 

 

Considerando-se o exposto, esta pesquisa tem como questão problematizadora 

compreender: Como o planejamento e as boas práticas de governança podem 

contribuir para mitigar conflitos no que tange à sucessão familiar empresarial? 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Identificar mecanismos e boas práticas de governança que permitam minimizar 

conflitos no processo de sucessão familiar empresarial 

 

1.2.2 Objetivos específicos vinculados ao objetivo geral 

 

• Relacionar estratégicas que contribuam no processo de sucessão familiar, 

minimizando conflitos na organização; 

• Apresentar boas práticas de governança corporativa que colaboram para o 

sucesso de processos de sucessão familiar. 
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1.2.3 Objetivos Específicos vinculados a proposta de gerar produto 

bibliográfico  

• Elaborar um artigo científico para divulgar os resultados da pesquisa propondo 

estratégias que tornem mais eficaz a sucessão empresarial, a partir dos achados da 

presente pesquisa. 

    

1.3 Justificativa 

 

O tema sucessão empresarial de empresas familiares tem grande relevância 

na atualidade, tanto para a economia brasileira quanto para a produção cientifica 

jurídica. A necessidade de ser realizada de forma eficaz, utilizando-se de meios 

jurídicos e de governança corporativa seja pela aposentadoria, morte ou doença do 

fundador o tema ganha relevância e visibilidade na academia e nas organizações.  

Sendo assim, considera-se que o presente trabalho poderá contribuir na 

reflexão sobre as estruturas de governança corporativa e instrumentos jurídicos pelas 

empresas familiares, sem pretender esgotar o tema, ajudando no planejamento e 

propondo estratégias que tornem mais eficaz a sucessão familiar empresarial. 

Para tanto, a definição de empresa familiar, governança corporativa e sucessão 

empresarial é necessário, buscando compreender como as boas práticas e os meios 

jurídicos podem ajudar primordialmente na sucessão em empresas familiares  

Como contribuição para a academia, mercado e sociedade, a análise e 

planejamento da sucessão, bem como a adoção de boas práticas de governança são 

fundamentais para perenidade da empresa familiar no mercado. Assim, auxilia-se na 

erradicação da pobreza; promoção de saúde e bem-estar;  educação de qualidade; 

igualdade de gênero; trabalho digno e redução das desigualdades, conforme os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, definidos na Agenda 2030 da 

Organização das Nações Unidas, retratados no Quadro 1. 

 
Quadro 1 – Relação de alguns ODS com a empresa familiar 

ODS SIGNIFICADO ODS RELAÇÃO COM A EMPRESA FAMILIAR 
 

 
ODS 1 

 
Erradicação da 

pobreza 

Incluir pessoas de baixa renda no mercado de 
trabalho. E realizar a sua capacitação. 

Receita através de pagamentos de impostos, 
royalties e outros que poderão ser convertidos nas 
aéreas sociais, ambientais e econômicas (PNUD, 

2017). 

ODS 3 Saúde e bem-estar Criar programas de Saúde do trabalhador 
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ODS 4 

 
Educação de 

qualidade 

• Disponibilizar espaços e promover  grupos de 
leitura. 

• Cursos gratuitos presenciais ou à distância. 
Bolsas de estudos. 

ODS 5 Igualdade de gênero • Incentivar mulheres a assumirem postos de trabalho 
ocupados por homens. 

• Palestras sobre autoestima, gestão de carreira. 

 
 
 

ODS 8 

 
 

Trabalho decente e 
crescimento 
econômico 

Aumentar a produtividade das empresas. 

• Promover a criação de negócios sociais, economia 
inclusiva, economia verde, “econegócios” (negócios 

sustentáveis). 

A diversidade econômica por meio de ações 
relacionadas aos negócio da empresa  gerando 

trabalho decente e crescimento econômico (PNUD, 
2017). 

 
 
 

ODS10 

 
 

Redução das 
desigualdades 

• Garantir a igualdade de oportunidades para as 
pessoas. 

• Adotar as plataformas da ONU: Pacto Global e 
PRME. 

Promover o voluntariado corporativo. 
programas de carreiras e salário justos. 

Educação de jovens da periferia. 
Aumentar o Investimento Social Privado. 
Destinar impostos para Projetos Sociais – 

Pessoa Jurídica. 

  Fonte: Elaborado com base na Agenda 2030, 2021. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O referencial teórico busca fundamentar a pesquisa, e foi construído para trazer 

os principais conceitos sobre os temas: governança corporativa, empresa familiar, 

sucessão e planejamento sucessório, governança corporativa e sucessão familiar. Tal 

constructo dá sustentação para entender e trazer respostas ao problema de pesquisa 

auxiliando no atingimento dos objetivos propostos. 

 

2.1. Governança corporativa 

 

A governança corporativa passou a ter protagonismo no cenário mundial na 

década de 1980 como consequência dos abusos de dirigentes de grandes 

companhias. Destaca-se, principalmente, o caso Texaco (EUA) que teve suas ações 

recompradas no valor muito maior que o de mercado, impossibilitando aquisição pelos 

acionistas minoritários (AZEVEDO; CARDOSO; FREDERICO; LIMA e DUARTE, 

2017).  

Com o objetivo de fornecer suporte na gestão empresarial e nas decisões 

estratégicas, com a intenção de retorno do investimento realizado com transparência 

aos investidores e diversos stakeholders, a governança corporativa pode ser uma 

importante ferramenta na melhoria do desempenho (GIRARDI; SOARES; GIRARD, 

2018).  Prado (2001) sendo conceituada como: 

 

Um conceito difuso, podendo ser aplicado a métodos de gestão da empresa 
(governança corporativa) quanto aos meios de preservação do meio 
ambiente (governança ambiental) ou formas de combate ao suborno e a 
corrupção de funcionários públicos (governança pública). Não obstante a seu 
caráter difuso, o conceito de governança, tem como ponto de partida a busca 
pelo aperfeiçoamento do comportamento das pessoas e das instituições (p. 
81).  

 
 

Então, o que é governança corporativa e como aplicá-la em ambientes 

familiares?  Troccoli e Lisboa (2018), explicam que: 

 

[...] governança em empresa familiar é o conjunto de instâncias, de práticas 
e de princípios, formais ou informais, disseminados no âmbito da organização 
familiar, que consolidam a estrutura de poder e que orientam o sistema de 
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relações estabelecido entre os indivíduos pertencentes às esferas da família, 
da propriedade e da gestão (p.213). 
 

No entanto, quando má gestionadas, as três esferas citadas por Troccoli e 

Lisboa (2018) podem causar conflitos quando os membros que atuam diretamente na 

organização estão em desarmonia e confundem os bens patrimoniais da empresa 

com as despesas pessoais (HUNGER, et al., 2016). Assim, para que a empresa 

familiar tenha uma probabilidade maior na perpetuidade é necessário que utilize as 

melhores   práticas    de    governança    corporativa    conjuntamente a um 

planejamento de longo prazo para transmitir segurança a todos os stakeholders 

(TROCCOLI; LISBOA, 2018). 

Contudo, para que haja um planejamento sucessório adequado/eficaz deve ser 

criado um comitê gestor, um conselho de administração e um conselho familiar nas 

empresas familiares e, mais ainda que seja definido as normas de conduta da mesma 

(TROCCOLI; LISBOA, 2018).  

Neste mesmo sentido, Cançado et al. (2013) explicam que a governança 

corporativa com a ação dos Conselhos de Administração, da Família e dos acionistas 

possui finalidade de harmonizar e restringir os anseios do grupo familiar e empresarial. 

O IBGC (2015) define a governança corporativa baseada em 4(quatro) princípios 

fundamentais de boas práticas, que são: a) transparência; b) equidade; c) prestação 

de contas (accountability); d) responsabilidade corporativa, visto que é um sistema 

que monitora e dirige as empresas mantendo a relação entre os proprietários, 

gestores, conselhos e auditorias. 

O conceito de governança corporativa é amplo e entendido pelos autores 

(Quadro 2) como um mecanismo que pode auxiliar as organizações nos mais 

diferentes aspectos de sua gestão.  

 

Quadro 2 – Conceitos de governança corporativa 

AUTOR (ANO) GOVERNANÇA CORPORATIVA 
 

Prado (2001) A governança corporativa, que significa a gestão da empresa, 
é a manutenção do meio ambiente de trabalho e a utilização 
formas de combate ao suborno e a corrupção em busca do 

aperfeiçoamento do comportamento das pessoas e das 
instituições. 

 

Silva Júnior et al. (2009) A governança corporativa fixa a transparência  na suas 
operações, eficiência nos seus processos e, por fim, eficácia 

nos resultados que são alcançados devido ser um sistema que 
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       Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 
 

 
Por meio dos quatro princípios da governança corporativa atribuições e 

responsabilidades são estabelecidas para a estrutura da empresa familiar garantindo 

as melhores práticas de gestão. Busca também criar mecanismos eficientes, 

incentivando e monitorando os administradores para a missão da organização, 

demonstrando que a empresa está sujeita a restrições legais e punições judiciais e, 

até mesmo consequências graves a sua imagem (AZEVEDO et al., 2017). 

O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), em 2016, lançou o 

caderno de Governança Corporativa da Família Empresária demonstrando que as 

empresas familiares são importantes e a governança nestas empresas são complexas 

e tem desafios próprios, por serem controladas por famílias. A maioria das empresas 

familiares não faz uso de boas práticas recomendadas no pelo IBGC e muito menos 

realizam um planejamento sucessório. Apenas a sucessão familiar da empresa 

(GIRARDI; GIRARDI, 2015). 

Deve-se ressaltar, que as empresas familiares que não investem em 

governança corporativa, nos princípios, nas boas práticas, como a ausência de 

conselho de administração com membros externos ou independentes, ausência de 

balanços auditados entre outros, resultam em 25% dos casos de retrocessos em 

negociações (CURADO, et al., 2018). 

O IBGC, (2015) destaca os princípios da governança corporativa (equidade, 

prestação de contas, e responsabilidade corporativa) e as principais regras das 

regulamenta a relação da gestão e da propriedade abrange os 
diversos interesses. 

 

Matesko (2014) [...] a governança corporativa é uma estrutura que visa 
aumentar o valor do negócio para os acionistas, a utilização de 
regras, leis e códigos de condutas na qual regulam as relações 

entre stakerolders, agentes interessados, os stakeholders, 
órgãos reguladores, e outros. 

 

Garcia e Tavares (2017) [...] governança corporativa tem 4(quatro) valores 
fundamentais: o senso de justiça, a transparência, a prestação 

de contas e compliance. 
 

Troccoli e Lisboa (2018) [...] governança em empresa familiar é o conjunto de 
instâncias, de práticas e de princípios, formais ou informais, 

disseminados no âmbito da organização familiar, que 
consolidam a estrutura de poder e que orientam o sistema de 

relações estabelecido entre os indivíduos pertencentes às 
esferas da família, da propriedade e da gestão (p.213). 
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melhores práticas de Governança Corporativa como a composição do conselho 

familiar, conselho de administração, critérios de atuação da gestão, auditoria 

independente, conselho fiscal permanente e, por fim, o código de conduta e regras 

para conflitos de interesse. 

Governança corporativa pode ser compreendida como sendo uma estrutura 

que visa para o acionista o aumento do valor do negócio devido ao “estabelecimento 

de regras, leis e códigos de conduta que visam regular a relação entre os agentes 

interessados, os stakeholders, como acionistas, gestores, mercado de capitais, 

fornecedores, clientes, órgãos reguladores, entre outros” (MATESKO, 2014, p.35). 

A finalidade da governança corporativa é restringir e harmonizar os anseios dos 

grupos familiares e empresarial por meio dos conselhos de administração, família e 

acionista (CANÇADO, et al., 2013). 

Para o IBGC (2015) é recomendado que as empresas adotem os princípios de 

boas práticas e políticas da governança corporativa, deixando claro a interligação 

entre gestão e propriedade nas empresas familiares, na qual as estruturas (Figura 1) 

devem ter os seguintes órgãos:  Assembleia Geral; Conselho de Administração;  

Conselho Fiscal;  Diretoria Executiva e  Conselho de Família. 

 

Figura 1 – Sistema de Governança Corporativa  

 
   Fonte: IBGC, 2015. 
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A Assembleia Geral é um órgão soberano dentro da empresa, chamada 

também de reunião dos sócios, na qual delibera sobre o capital social, alterações no 

estatuto social, elege ou destitui conselheiros de administração e fiscal, analisa a 

prestação de contas e demonstrações financeiras (OLIVEIRA, et al., 2011). 

O Conselho de Administração é o órgão interno de controle mais importante da 

empresa, sendo responsável pela descrição das regras de atuação; avaliação dos 

riscos e conflitos entre acionistas e gestores (custos de agência) (ROSSETTI; 

ANDRADE, 2014). 

O Conselho Fiscal, conforme Arruda, et al. (2008) tem como características a 

fiscalização, análise dos deveres legais e societários, demonstrar as fraudes e crimes 

e elaborar pareceres à assembleia geral.  

A Diretoria Executiva é estabelecida pelo estatuto da empresa e presta contas 

ao Conselho de Administração, sendo responsável pela organização e manutenção 

das operações financeiras e operacionais a exposição de risco, ou seja, consolida o 

processo decisório da empresa (IBGC, 2015). 

O Conselho de Família é um órgão independente do Conselho de 

Administração cujo objetivo é transmitir a este Conselho a visão da família sobre o 

futuro da empresa ou de determinado assunto relevante, sendo primordial, importante 

no processo sucessório (SILVA, 2010). 

A governança corporativa utiliza-se de boas práticas que se transformam em 

seus princípios (transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade 

corporativa) e pilares básicos (sócio, conselho de administração, gestão, auditoria 

independente e conselho fiscal) que contribuem gestão da organização, perenidade e 

o bem comum (IBGC, 2015). 

Os pilares e princípios básicos da governança corporativa (Figura 2)   facilitam 

na sucessão empresarial de uma empresa familiar, por serem as boas práticas de 

governança.  

 

 

 

 

 

 



18 
 

 
 

 

Figura 2 - Estrutura/Pilares das boas práticas de governança e princípios básicos. 

 
       Fonte: IBGC, 2010. 
 
 

Para o IBGC (2015), os princípios básicos de governança corporativa são a 

Transparência (disclosure), Equidade (fairness), Prestação de Contas 

(Accountability), Responsabilidade Corporativa (Compliance): 

 

Transparência (disclosure): além de informações mais completas nos relatórios 

normais (relatório da administração e demonstrações financeiras), tudo que seja 

relevante e que não seja caso de contabilização, mas que impacte   os   negócios   

e   os   resultados  corporativos   (off balance sheet), inclusive antecipando as 

demonstrações contábeis; 

Senso de justiça, equidade no tratamento dos sócios minoritários (fairness): 

significa   os   mesmos   direitos   legais   a   todos   os   sócios, majoritários   e   

minoritários, que   o   processo   de   remuneração   dos administradores deve 

ser aprovado pelo CA e, se por planos de  stock options,   pelos   acionistas.   

Também   veda   favores   indevidos   e   cria penalidades; 

Prestação   de   contas   (accountability):  responsabilidade   direta   dos 

principais executivos, presidente e financeiro, na divulgação periódica de 

relatórios, contanto que: ( i) sejam revisados e não existam falsas declarações 

ou omissões relevantes; (ii) as demonstrações contábeis revelem 
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adequadamente a posição financeira, o desempenho e os fluxos de caixa; (iii) os 

auditores independentes e o comitê de auditoria recebam todas as informações 

sobre deficiências, mudanças e mesmo de fraudes, se for o caso; e  (iv) os   

controles   internos   existentes   sejam   adequados,   dos   quais   são 

responsáveis diretos; 

Conformidade no cumprimento de princípios e regras (compliance): 

cumprimento de leis e regulamentos vigentes e adoção de um código de ética 

para a entidade, em especial para seus principais executivos, com inclusão 

obrigatória de regras para o conflito de interesse e divulgação de informações 

(IBGC, 2015).  

 

 Nesse mesmo sentido, Garcia e Tavares (2017) destacam que a governança 

corporativa deve imprimir valores fundamentais nos seguintes termos: 

 

[...] governança corporativa denota, implícita ou explicitamente, quatro 
valores fundamentais: o senso de justiça (fairness), a transparência das 
informações (disclosure), a prestação responsável de contas (accountability) 
e conformidade no cumprimento de normas reguladoras (compliance) (p. 
496). 
 
 

Dois pontos relevantes relativos a princípios da governança corporativa devem 

ser observados: o primeiro é que se trata de um conceito ligado à mitigação de riscos 

e à geração de valor para com os stakeholders; o segundo remete aos benefícios que 

sua aplicação pode garantir, atrelados às chamadas melhores práticas, tais como a 

maior facilidade de acesso ao  capital  e  menor  custo  deste, a  maior  valorização  

do  preço  das  ações, o maior retorno para os acionistas,  mais transparência para os 

colaboradores e  a visão de longevidade e de sustentabilidade (TROCCOLLI; LISBOA, 

2018, p. 210). 

De acordo com Rossetti e Andrade (2014), para haver uma boa governança 

corporativa deve-se atentar para: 

 

[...] a integridade ética, permeando todos os sistemas de relações internas e 
externas: o senso de justiça, no atendimento das expectativas e das 
demandas de todos os “constituintes organizacionais”; a exatidão na 
prestação de contas, fundamental para a confiabilidade na gestão; a 
conformidade com as instituições legais e com os marcos regulatórios dentro 
dos quais se exercerão as atividades das empresas; e a transparência, dentro 
dos limites em que a exposição dos objetivos estratégicos, dos projetos de 
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alto impacto, das políticas e das operações das companhias não sejam 
conflitantes com a salvaguarda de seus interesses (p. 142). 
 
 
 

Para Troccoli e Lisboa (2018), a pertinência da aplicação das bases de 

governança corporativa na empresa familiar, inclusive em processo  de inclusão dos  

princípios  do IBGC objetiva que a empresa continue no mercado. Neste mesmo 

sentido, Matesko (2014) aponta que: 

 

[...] a adoção das boas práticas da governança corporativa cria um ambiente 
de confiabilidade na relação com investidores, fornecedores, clientes e 
funcionários. Além, é claro, do próprio acionista que não atua nas funções 
executivas dentro de sua organização (p. 36).  
 

 
 Matesko (2014) destaca que entre as estruturas de governança corporativa em 

empresas familiares a mais importante é o Conselho de Administração que tem como 

poder de melhorar o desempenho da empresa garantindo que persigam os objetivos 

impostos pelos acionistas, pois constitui-se o Conselho em um mecanismo de 

alinhamento e controle interno. 

Ricca e Saad (2012) enfatizam que a empresa familiar que não se utiliza dos 

princípios/valores da governança corporativa potencializa os conflitos internos e, como 

consequência, a sobrevivência da empresa familiar.  

Neste mesmo sentido Garcia e Tavares (2017) demonstram ser de extrema 

importância as práticas de governança corporativa nas empresas familiares para que 

seja minimizado os conflitos existentes entre os sócios, acionistas e administradores 

das empresas familiares. 

Assim, é muito importante para que a empresa familiar possa alcançar os 

objetivos e a perpetuidade, a utilização dos pilares e princípios que fazem parte da 

boas práticas da governança corporativa (DUTRA, 2016). 

No mesmo sentido, Troccoli e Lisboa (2018, p. 226) afirmam que a “governança  

em  empresas  familiares,  uma  de  suas  grandes funções é evitar os conflitos entre 

as famílias controladoras, mitigando o risco para a continuidade  do  negócio  ao  longo  

das  gerações”. Os autores afirmam que as empresas familiares adotando melhores 

práticas de governança desde o início de sua criação resultam na profissionalização 

do negócio, gestão e capacidade para a separação da empresa, patrimônio e família.  
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2.2. Empresa familiar 

 

Empresa familiar é considerada aquela em que ocorre a sucessão para a 

segunda geração, antes disso é apenas empresa da família ou pessoal (LODI,1993; 

DONNELLEY, 1964), na qual a “família tem como objetivo tornar sua atividade bem-

sucedida, para isso utiliza-se de ferramentas que auxiliem na condução das atividades  

diárias  e  no  planejamento  a  longo-prazo,  estabelecendo  metas  e  objetivos  que 

devem ser seguidos à risca” (GIRARDI;SOARES;GIRARD, 2018, p.5). Prado (2011), 

explica o que é uma empresa familiar da seguinte maneira: 

 

[...] (i) a empresa familiar é aquela que se identifica com uma família há́́́́  pelo 

menos duas gerações, pois é a segunda geração que, ao assumir a 

propriedade e a gestão, transforma a empresa em familiar; (ii) é familiar 

quando a sucessão da gestão está ligada ao fator hereditário; (iii) é familiar 

quando os valores institucionais e a cultura organizacional da empresa se 
identificam com os da família; (iv) é familiar quando a propriedade e o controle 

acionário estão preponderantemente nas mãos de uma ou mais famílias (p. 
20) 

 
Estas empresas têm diversas características como porte, faturamento, geração 

de empregos diretos e indiretos, podem ser grupos e conglomerados e ainda podem 

ter atividades e setores diversos (DA SILVA, 2017). 

Empresa familiar é caracterizada pela sucessão da gestão, do empreendedor, 

por mais de uma vez por familiares (OLIVEIRA,1999). Outra característica é a ligação 

familiar forte gerando esta empresa especial (GERSICK et al., 1997), que “a cada 100 

empresas familiares, somente 30% chegam à segunda geração e 5% à terceira” 

(GARCIA;TAVARES, 2017, p.482). De acordo com Da Silva (2017) em empresas 

familiares: 

Independentemente de seu porte de desenvolvimento, comportam as mais 
variadas estruturas de governança corporativa, governança familiar e 
jurídico-sucessória, podendo ou não contar, por exemplo, com conselho de 
administração, acordo de acionistas ou de cotistas, código de ética 
empresarial ou familiar testamento do sócio fundador (p.18 e 19). 

 
 
Nas empresas familiares a gestão não era comandada pela competência e, 

sim, pelos laços familiares (BATISTA et al., 2015), pois esta inicia “a partir do sonho 

de apenas um membro da família ou de uma vontade em conjunto de empreender. 

Essas empresas caracterizam-se por possuir laços de convívio e valores em comum, 



22 
 

 
 

que disseminam o sucesso ou o fracasso da organização” (HUNGER, et al., 2016, 

p.2). De acordo com Manganelli (2017) a empresa familiar é: 

 
[...] aquela fundada com a atividade laboral de toda uma família. Na maioria 
das vezes, seu fundador exerce o cargo de administração, pois laborou 
durante toda sua vida para a constituição da sociedade e, a maioria das 
empresas familiares (58,9%) atuam no ramo alimentício, seguido de comércio 
de produtos variados (papelarias, confecções, artigos de informática etc.) (p. 
11). 
 
 

As “empresas familiares podem apresentar as mais diversas características em 

termos de porte, faturamento, estruturação jurídico-societária e segmento de negócio” 

(GARCIA; TAVARES, 2017, p. 486). Assim, as empresas familiares têm 

características especificas como as relações de poder entre familiares e entre este e 

seus colaboradores, inclusive o poder decisório nestas empresas que está nas mãos 

do dono/fundador ocasionando, por conseguinte, dificuldade de inovação das 

estratégicas (DA SILVA, 2017). 

Independente de qual seja “o ramo da empresa ou até mesmo o porte, todas 

são indispensáveis para o crescimento da economia de um país” (BATISTA et al., 

2015, p.63). Portanto, “o conceito corrente de empresa familiar se baseia na ideia de 

propriedade, sendo este o principal aspecto que conduz uma família a decidir sobre 

os destinos do negócio” (JESUS et al., 2009, p.145). 

Ressaltam, Jesus et al. (2009, p.153), que uma empresa familiar é aquela em 

que o “controle já está na segunda geração que foi ocasionado com o planejamento 

sucessório (mudança de gestão) mediante o desenvolvimento e o treinamento dos 

sucessores em potencial e da montagem de um processo para a seleção dos líderes”. 

 

Muitas vezes os sucessores até possuem habilidades necessárias para a 
gestão do negócio, mas, os fatores chaves do negócio estão tão 
concentrados na pessoa do fundador que os stakeholders não permitem uma 
transição fácil e saudável pela falta de confiança nos sucessores do negócio 
que ainda estão em evolução (DA SILVA, 2017, p.23). 

 
 
Conforme Lodi (1993), um dos maiores problemas/dificuldades que a empresa 

familiar possui é o conflito de interesse (empresa e família), indisciplina, pessoas e 

gestores não capacitados, uso indevido dos recursos pela família, falta de 

planejamento financeiro, favoritismos que gera muitas das vezes a sua 

descapitalização e destruição da empresa. 
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Uma das dificuldades, da empresa familiar tange ao momento da sucessão 

(transmissão do negócio) devido os sucessores não possuírem habilidades do 

fundador ou gestor, ocasiona os denominados conflitos familiares profissionais (DA 

SILVA, 2017). 

A empresa familiar tem a gestão, a propriedade e a família interagindo entre si 

por meio de  três subsistemas independentes, em círculos superpostos identificando 

sete setores: família, empresa (gestão) e propriedade (GARCIA; TAVARES, 2017). 

No modelo de três círculos da empresa familiar (Figura 3) é útil para compreender os 

conflitos interpessoais, que descreve o sistema organizacional destas empresas em 

três dimensões vivenciados pela família, empresa(gestão) e propriedade. Este 

modelo, de acordo com Gersick et al. (1997), é benéfico para compreender os conflitos 

interpessoais, dilemas de papéis, prioridades e limites em empresas familiares. 

 

Figura 3: Três círculos da empresa familiar 
 

 
                                                  Fonte: Gersick et al., 1997.  
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Assim, na empresa familiar qualquer pessoa (Quadro 2) pode ser colocada em 

um dos 7(sete) quadrantes diferentes dependendo do vínculo com a empresa, família 

e propriedade ou até mesmo está na posição 7(sete), a qual está na junção do vínculo 

com as três dimensões (GERSICK et al., 1997). 

 
Quadro 3 – Significado das posições nos três círculos da empresa familiar 

POSIÇÃO VÍNCULO COM AS TRÊS DIMENSÕES 

 

Posição 1 Membros da família 

Posição 2 Acionistas 

Posição 3 Funcionários 

Posição 4 Proprietário/família que não trabalha na empresa 

Posição 5 Proprietário que trabalha na empresa -não é da Família. 

Posição 6 É funcionário membro da família-não tem a propriedade 

Posição 7 Proprietário e dono da Empresa 

      Fonte: Elaborado com base em Gersick, et al., 1997. 

 
Ressalta-se, que para o desenvolvimento das empresas familiares é necessário 

gestão empreendedora e inovadora mesmo que anteriormente tenha tido uma gestão 

familiar e poder do fundador que centralizava as decisões (HUNGER, et al., 2016).  

De acordo com Mamede e Mamede (2019, p. 202-203), o tratamento “teórico 

mais comum é aquele que reconhece como familiar as empresas cujas quotas ou 

ações estejam sob o controle de uma família, podendo ser administradas por seus 

membros, ainda com o de gestores profissionais”.   

Há quatro tipos de empresa familiar, conforme Gersick et al. (1997), que são 

primeira geração (fundador/empreendedor), empresa familiar no crescimento, familiar 

complexa, por fim, a empresa familiar em processo de sucessão. No entanto, deve-se 

levar em consideração as empresas, as quais  ainda não são consideradas familiares, 

mas que seu “titular ou titulares do controle societário entendam  como tal” (MAMEDE; 

MAMEDE, 2019, p.202), visto que no “universo de 100 empresas, sabe-se que apenas 

30% delas irão chegar a segunda geração; apenas 13% das empresas chegam a 

terceira geração e alcançando a quarta geração apenas 5%, sendo que, 65% dos 

casos, o fim dessas empresas tem causa eficaz em conflitos entre os sócios” ( 

MAMEDE; MAMEDE, 2019, p.203).  

Empresas familiares nascem, em sua maioria, do “sonho do empreendedor, 

que é a pessoa que idealiza e constrói um negócio, e de sua persistência em deixar 
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um legado as suas futuras gerações”. Sua constituição pode ser derivada ainda “da 

junção do esforço familiar de um ou mais membros em construir algo que garanta a 

sua subsistência e manutenção” (do sonho do empreendedor, que é a pessoa que 

idealiza e constrói um negócio, e de sua persistência em deixar um legado as suas 

futuras gerações. Nasce também da junção do esforço familiar de um ou mais 

membros em construir algo que garanta a sua subsistência e manutenção (SOUZA, 

2016, p.14). Contudo, Lanzana e Costanzi (1999) afirmam que a maioria das 

empresas familiares não conseguem perenidade, pois somente 30% passam para a 

segunda geração e 10% para terceira. 

Nesse contexto diversos autores (Quadro 4) destacam alguns dos motivos do 

não prosseguimento da atividade empresarial familiar ao longo das gerações. 

 
Quadro 4 – Situações de não continuidade da atividade empresarial familiar 

 

AUTORES SITUAÇÃO DE DESCONTINUIDADE 
 

Leone (1992) Morte, acidente ou doença, afastando o dirigente do cargo 
 

Lodi (1998) • A família não estava preparada para a empresa;  

• Familiares arruínam o patrimônio;  

• O fundador construiu um império e não ensinou os filhos a mantê-lo;  

• A profissionalização descaracterizou a empresa familiar;  

• Não tem reorganização da empresa como a do fundador; 

 • Antes de sair o fundador deixou a sua crise existencial dilacerar a 
organização;  

• Não há um sucessor preparado ou não há consenso na família sobre quais os 
pretendentes devem assumir. 

 • A rivalidade entre os irmãos desorientação dos profissionais. 
 

Machado (2005) • O  convívio entre o sucessor e seu sucedido;  

• A diferença de idade,  

• A diferente forma de gerir - caraterísticas dicotômicas. 
 

Trancoso, Huber, 
Carvalho (2015) 

• A gestão é dificultada por atritos entre os membros da família,  

• Falta de qualificação de seus funcionários,  

• Parentes assumem cargos sem a devida qualificação,  

• Dificuldade na descentralização- proprietário não consegue delegar poderes a 
outros.  
 

    Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 
Portanto, algumas situações ocasionam a não continuidade empresarial como 

por exemplo qualquer motivo o dirigente tem seu afastamento, a própria família não 

está preparada para ser a gestora na ausência do fundador, briga entre os familiares, 

falta de qualificação e o convívio do sucessor com o sucedido. 
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2.3 A Sucessão e o Planejamento Sucessório  

 

O planejamento estratégico do processo sucessório nas empresas familiares é 

uma ferramenta de gestão que encoraja a pensar no futuro da empresa (FREITAS; 

LEMOS, 2012). Girardi, Soares e Girard (2018) afirmam que o planejamento 

sucessório é fundamental para a sobrevivência da empresa familiar, mas para que a 

sucessão ocorra de forma satisfatória, é necessário que primeiramente, os membros 

da família, tratem a empresa como empresa; a família como família e a propriedade 

com respeito. 

O IBGC (2018c) apurou que na região Nordeste, as empresas familiares são 

centralizadoras devido estarem crescendo sem abrir seu capital demonstrando com 

isso que os conselheiros de administração aconselham sobre a gestão e não sobre o 

monitoramento da organização, demonstrando assim a grande relevância no processo 

sucessório para que estas permanecem ativas no mercado. 

O planejamento patrimonial das empresas familiares é de grande importância 

e relevância o que permite evitar a destruição de tudo o que foi construído 

materialmente por gerações (SOARES; GULLO; VIANNA, 2017). 

A falta de planejamento no processo sucessório, possível causa da extinção da 

empresa, é uma justificativa para que muitas empresas familiares não consigam sua 

perenidade no mercado (BATISTA et al., 2015), sendo que um “dos desafios 

habitualmente enfrentados pelas empresas familiares está no quesito do 

gerenciamento da sucessão e na inserção dos filhos e da nova geração na gestão da 

empresa” (HUNGER, et al., 2016, p.2).  

Além, de que “a inserção de sucessores no mundo dos negócios, requer o 

reconhecimento de que o processo de sucessão em empresas familiares perpassa os 

casos de negócios transmitidos de pai para filho ou filha, e de mãe para filha ou filho” 

(JESUS et al., 2009, p.144). 

De cordo com Lodi; Lodi (1991), para que o planejamento sucessório tenha 

eficácia é preciso observar: 

 
a) Sobreposições de gerações (pais ativos-filhos produtivos) -
descentralização física da empresa. Evite também o conflito familiar. Há 
espaço para atuar produtivamente; b) Filhos com vocação diferentes dos pais 
(outro ramo de negócios) - liberalidade de escolha profissional sem romper a 
unidade familiar facilitando o apoio no novo investimento; c) Treinamento 
mais efetivo da geração que vai assumir (rodízio mais amplo) - 
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responsabilidades gradativamente assumidas. Exercício do poder de decidir, 
determinar e delegar; d) Aproveitamento por mais tempo da experiência da 
geração que está se afastando (nível de aconselhamento) - ponto de encontro 
entre o poder da técnica e o poder de experiência. Resultado: bom senso 
(p.37). 
 
 

A organização do processo sucessório sob o comando do sucedido para definir 

o planejamento da empresa é bastante difícil e, deve iniciar o mais breve possível para 

ter uma maior flexibilidade na estrutura da transição (JESUS, et al., 2009). 

A “sucessão familiar é foco de pesquisas nos mais variados setores da gestão: 

aspectos jurídicos; tributários; desempenho; profissionalização; aspectos 

comportamentais” (GIRARDI; SOARES; GIRARD, 2018, p.2), e os conflitos entre a 

empresa e a família ocorrem quando os sistemas se sobrepõem e as regras dos 

sistemas familiares contradizem as do sistema empresarial (ou vice-versa)” 

(COHN,1991, p.20).   

O “momento de sucessão nas empresas familiares pode ser observado como 

um processo delicado, pois o empresário brasileiro não planeja e nem organiza a 

transferência de poder, originando, com isso, problemas em vez de união” (JESUS et 

al., 2009, p. 145). Além disso, a “sucessão só acontece quando um fato ligado ao 

fundador ocorre, como: falecimento do fundador, aposentadoria ou por doença” 

(BATISTA, et al., 2015, p.82). 

Assim, o atual dirigente da empresa familiar deverá preparar alguém de sua 

confiança para assumir a direção e administrar a empresa primeiramente de modo 

esporádico quando houver necessidade de delegar responsabilidades com objetivo 

de diminuir a carga horária ou mesmo quando necessitar se afastar do cargo, 

momento de proceder o início da sucessão (BATISTA et al., 2015), tendo em vista que 

“todas as empresas onde o fundador ocupa a posição-chave serão, um dia ou outro, 

confrontadas com problemas de sucessão. Por parte dos herdeiros, torna-se 

necessário que estes compreendam a separação entre gestão e propriedade” (JESUS 

et al., 2009, p.152). 

O processo sucessório ocorre de maneira natural pelos funcionários, gestores 

e líderes em qualquer outra empresa, mas, nas familiares é regido por uma 

complexidade maior, ainda mais que será determinado a sua sobrevivência em longo 

prazo, laços afetivos envolvidos e o aspecto familiar conflitoso (HUNGER, et al., 2016). 
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Assim, no planejamento sucessório deve-se considerar que “na família o 

objetivo é desenvolver o indivíduo de forma pessoal, e na empresa o desenvolvimento  

é  voltado  para  função  empresarial de  forma  geral,  com a  falta desse entendimento 

a eficiência torna-se reduzida, e aumenta o conflito entre todos” (GIRARDI; SOARES; 

GIRARD, 2018, p.6). 

Para o IBGC (2015), o objetivo da elaboração do plano de sucessão para que 

a empresa se torne perene no mercado de trabalho é a substituição (caso necessário) 

de executivos da seguinte forma: 

A elaboração de plano de sucessão tem por objetivo assegurar que, na 
eventual substituição de executivos, a gestão disponha de profissionais para 
contratação e/ou promoção, cuja experiência profissional e competências 
contribuam para a continuidade do bom desempenho da organização. O 
planejamento da sucessão é fundamental para mitigar riscos, garantir a 
continuidade da gestão e preservar valor da organização (p. 51).  

A sobrevivência e desenvolvimento organizacional das empresas familiares 

depende muito da sucessão dos seus dirigentes que na maioria das vezes é pautada 

no direito subjetivo e nos laços familiares, para continuidade da estrutura (TOLBERT; 

ZUCKER, 1999). É chave para sucessão, o equilíbrio entre o interesse familiar com o 

organizacional no processo de planejamento de transição da gestão da empresa, não 

trazendo o fator agravante que é a formação dos executivos com conhecimentos de 

outras culturas e ambientes (BETHLEM, 1999).  

Na fase sucessória, ocorrem vários conflitos internos acentuados entre o 

fundador e o sucessor que normalmente tem formação diferentes e, por conseguinte, 

visões diversas (GRZYBOVSKI, 2002) e, como “consequência do despreparo do 

processo sucessório pode acabar pondo em risco a estabilidade da empresa, ao 

deixar tanto a empresa quanto a família vulneráveis a qualquer tipo de risco” 

(BATISTA et al., 2015, p.66). 

Neste mesmo sentido, “podem existir barreiras criadas pelos próprios membros 

da família, que por não estarem preparados e desconhecerem o caminho correto a 

seguir, criam conflitos e colocam em risco um patrimônio de longos anos” (GIRARDI; 

SOARES; GIRARD, 2018, p.3). 

Jesus et al. (2009) acrescentam que o processo sucessório nas empresas de 

gestão familiar “se constitui no que pode ser denominado de “ponto crítico” destas e, 

principalmente, da sua perpetuação. E, é na passagem da geração do fundador para 

a segunda geração que se tem uma crise de sucessão” (p. 148). 
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Assim, “a sucessão precisa ser bem delineada, preferencialmente de forma não 

repentina” (BATISTA et al., 2015, p.66) e trazendo vantagens para a organização 

familiar com a nova gestão da empresa onde a inovação é prospera, a liderança 

renovada, objetivando primordialmente as melhorias necessárias (HUNGER, et al., 

2016). 

Neste conjunto de estratégias e processos de transferência de poder, a 

sucessão familiar, deliberadas junto com a família, normalmente ocorre de 2 a 5 anos 

e terá êxito caso tenha a preparação do herdeiro/sucessor pelo fundador/sucedido 

(LODI, 1993; GERSICK et al., 1997).   

Hunger et al. (2016), explicam mais sobre o planejamento no processo 

sucessório da seguinte maneira: 

 

[...] desconhecimento e a preocupação quanto ao processo sucessório 
começa na falta de planejamento necessário para tal. Os gestores atuantes 
nas empresas têm desconsiderado a relevância do processo e não 
preparando de maneira adequada os herdeiros e sucessores para que se 
atinja um resultado favorável da sucessão (p.4). 
 
 

Para Batista et al. (2015), o mais adequado é que a sucessão empresarial da 

empresa familiar ocorra ainda com o fundador vivo para a preparação dos sucessores 

não interferindo nos laços sanguíneos e não atrapalhando o relacionamento familiar. 

Para que a ocorra da melhor maneira possível, a empresa familiar deve possuir 

integralizado o sistema de gerenciamento, processo de contabilidade de custos 

(lucratividade dos produtos) e sistema financeiro, tudo isso com políticas de recursos 

humanos (salários/qualificação profissional), políticas de promoção, compensação e 

admissão (forma justa e profissional) e, ainda, criar política de carreiras (GIRARDI; 

SOARES; GIRARD, 2018).  

Assim, se faz necessário conhecer cada empresa, “para identificar 

características que as empresas têm em comum, como o fato de os fundadores 

nomearem seus filhos para assumirem a direção das empresas” (GIRARDI; SOARES; 

GIRARD, 2018, p.81). Batista (2015, p. 66) destaca que se deve levar em 

consideração as formas de como a sucessão familiar é efetivada; “o gestor tem a 

opção de escolher o sucessor entre os familiares ou então contratar um profissional 

que tenha competência para gerir a empresa, tomando as decisões necessárias para 

o desenvolvimento do negócio”. 
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Assim, conforme o exposto ao longo do referencial teórico, o planejamento 

sucessório nas empresas familiares deve ser considerado como extremamente 

importante e, por conseguinte, ser realizado para que, com a inserção das boas 

práticas da governança corporativa, como a transparência, prestação de contas, 

responsabilidade corporativa e equidade, a referida empresa seja perene. 
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3. METODOLOGIA 

 

 Nessa seção são apresentados os procedimentos metodológicos da pesquisa: 

natureza, forma de coleta e a análise e validação dos dados. É detalhado o 

planejamento metodológico dando ênfase ao uso da estratégia bibliométrica de coleta 

de dados. 

 

3.1 Natureza da pesquisa 

 

Com base nos objetivos propostos, trata-se de uma pesquisa qualitativa de 

cunho descritivo. Como método trata-se de um estudo bibliográfico em profundidade 

cuja estratégia de coleta de dados se deu por meio da técnica de pesquisa 

bibliométrica. 

A bibliometria, é o exame de vários artigos no qual é mapeado e identificado 

temas associados à pesquisa que se está realizando. No caso do presente trabalho, 

buscou-se identificar nos artigos selecionados, mecanismos e boas práticas de 

governança que permitam minimizar conflitos no processo de sucessão familiar 

empresarial, com o intuito de estabilização pela criação de indicadores para sumarizar 

o tema.  

Assim, primeiramente foi elaborado o protocolo de pesquisa, identificando os 

trabalhos mais relevantes no campo estudado, avaliando a qualidade, sintetizando os 

dados coletados e, por fim, verificando a integração dos resultados obtidos de acordo 

com a proposta de Chueke e Amatucci (2015). A pesquisa bibliométrica busca 

identificar modelos de comportamento que se estabelecem em padrões de análise de 

dados. Existem prioritariamente três leis bibliométricas a saber: Lei de Lotka, Lei de 

Brandford, Lei de Zipf, entre outros. 

Nesse trabalho se faz uso da Lei de Zipf que consiste em medir a frequência 

do aparecimento das palavras em vários textos, gerando uma lista ordenada de 

termos de um determinado assunto (GUEDES; BORSCHIVER, 2005). 

Tal processo bibliométrico constitui-se no instrumento de coleta de dados de 

pesquisa, detalhada a seguir. 
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3.2 A coleta de dados 

 

Uma leitura inicial da literatura sobre "sucessão" em empresas familiares 

evidenciou que este tema está relacionado à gestão, a aplicação das boas práticas de 

governança e a necessidade de planejamento. O foco no conflito sucessório emerge 

de forma transversal e se apresenta intrinsicamente ao processo de sucessão e a 

sustentabilidade da empresa. 

Com base nessa descoberta inicial, decidiu-se incluir na pesquisa bibliométrica 

as palavras-chave relacionadas na revisão de literatura para identificar mecanismos e 

boas práticas de governança que possam contribuir para diminuir conflitos no que 

tange à sucessão familiar empresarial. Para identificar pesquisas relevantes que 

pudessem contribuir para o alcance dos objetivos propostos, seguiu-se etapas para a 

coleta de dados que incluiu os estágios de: planejamento da coleta, condução dos 

trabalhos de pesquisa, análise dos dados e relato de uma revisão da literatura no 

formato de apresentação dos resultados.  

 No planejamento da pesquisa bibliométrica os procedimentos foram 

organizados em 5 (cinco) etapas:  

i) Seleção das palavras chaves para a pesquisa bibliométrica:  governança 

corporativa, empresa familiar, planejamento sucessório e boas práticas. Para  uma 

melhor visualização (Figura 4) da pesquisa bibliométrica elaborou-se um organograma  

indicando a relevância das categorias de análise (palavras-chave), sem, contundo, 

sugerir que há uma hierarquia em sua importância, mas sim, para sinalizar o 

encadeamento lógico como fim único de trazer contribuições ao problema e aos 

objetivos de pesquisa : 

Figura 4 – Categorias da análise bibliométrica 

 
Fonte: A autora, 2021. 
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ii) Formação do banco de dados inicial. O banco de dados foi organizado em uma 

planilha Excel com os seguintes itens de controle: ano, autores, resumo, palavras-

chave, base, periódico, link de acesso do material identificado e selecionado; 

iii) Refinamento da amostra por meio da associação das palavras chaves 

selecionados dos textos com o conteúdo mais relevante que trouxesse respostas ao 

problema de pesquisa e contribuíssem para o alcance dos objetivos; 

iv) Exploração do material e seu conteúdo; 

v) Análise/interpretação dos resultados. 

A coleta de dados foi realizada no Portal da CAPES (CAPES Periódicos) e no 

Google Scholar. Inicialmente os artigos foram selecionados e passaram por critérios 

de afunilamento em decorrência das características de seu conteúdo: como sendo 

empresa familiar ou de propriedade familiar, ter passado pela sucessão empresarial, 

ter planejado o processo de sucessão e utilizado práticas da boa governança.  

As buscas foram realizadas em fevereiro de 2021 e incluíram artigos 

disponíveis entre os anos de 2015 e 2020, e que continham um conjunto dos seguintes 

termos em português: (i) governança corporativa; sucessão; empresa familiar; (ii) 

planejamento sucessório; governança; empresa familiar e (iii) governança corporativa, 

conflito sucessório, empresa familiar. A busca de artigos em inglês continha as 

palavras-chave: (i) corporate governance; succession; family business; (ii)  succession 

planning; governance; family business e (iii) Corporate governance, succession 

conflict, family business. A escolha por grupos de palavras se deu em virtude de uma 

pesquisa piloto, feita em 2020, ter revelado um número reduzido de trabalhos que 

tratam do tema da governança corporativa e a sucessão em empresas familiares, de 

maneira especial no Brasil. Assim, optou-se por ampliar a coleta incluindo três grupos 

de busca, o que aumentou a disponibilidade de trabalhos publicados. 

Para aumentar a qualidade do resultado da pesquisa, limitou-se a busca pelo 

título, resumo e palavras-chave dos artigos. Visando focar ainda mais, aplicou-se um 

processo de triagem de qualidade artigo por artigo para determinar o ajuste dos  

trabalhos identificados na coleta. Após descartar duplicatas, ou texto sem aderência 

selecionou-se 48 artigos e 10 dissertações alinhados aos objetivos do presente 
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trabalho (Quadro 5) e considerados mais relevantes. Considerou-se as publicações 

em inglês e português.  

 
Quadro 5 – Artigos e dissertações mais relevantes por ano de publicação 

Ano Quantidade 

2015 5 artigos e 5 dissertações 

2016 7 artigos e 2 dissertações 

2017 6 artigos e 2 dissertações 

2018 17 artigos 

2019 8 artigos e 1 dissertação 

2020 4 artigos 

2021 1 artigo 

                                      Fonte: A autora, 2021. 

 
Para armazenamento do material coletado, elaborou-se uma planilha em Excel 

(Figura 5) conforme o conjunto de palavras pesquisadas onde foi identificado em cada 

um dos trabalhos: o ano de publicação, nome dos autores, título do trabalho, palavras-

chave, resumo, nome do periódico, link de acesso, área do conhecimento em que se 

aplica e número de citações dos trabalhos. Para melhor visualização da planilha 

acessar: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1b0H_2_gzLr3Qx_LOXcmgQqSbq9v1oEc0/

edit#gid=794659208 

 

Figura 5 – Planilha do banco de dados do grupo 1: Governança corporativa, sucessão, 
empresa familiar. 

 
Fonte: A autora, 2021. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1b0H_2_gzLr3Qx_LOXcmgQqSbq9v1oEc0/edit#gid=794659208
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1b0H_2_gzLr3Qx_LOXcmgQqSbq9v1oEc0/edit#gid=794659208
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No Grupo 2 (Figura 6) a busca de artigos continha o conjunto dos termos em 

português: planejamento sucessório; governança; empresa familiar e em inglês 

continha as palavras-chave:  succession planning; governance; family business: 

 

Figura 6 – Planilha do banco de dados do grupo 2: Planejamento Sucessório, 
governança , empresa familiar 

 
Fonte: A autora, 2021. 
 
 

No Grupo 3 (Figura 7) foram encontradas somente duas referências, com as 

palavras-chave: governança corporativa, conflito sucessório, empresa familiar, o que 

demonstra pouca pesquisa em relação a esse jogo de palavras utilizadas. 

 
Figura 7 – Planilha do banco de dado do grupo 3: governança corporativa, conflito 
sucessório, empresa familiar 

 
Fonte: A autora, 2021. 
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A planilha, além de permitir uma melhor visualização da coleta, permite acesso 

rápido e ordenado aos artigos. Da mesma forma mantem-se uma base de dados 

atualizada onde é possível a qualquer momento introduzir novos trabalhos e fazer uma 

filtragem de acordo com a necessidade da pesquisa.  

Com o preenchimento da base de dados foi possível conduzir uma abordagem 

de triagem manual extensa, acessando os artigos para uma leitura cuidadosa e 

flutuante dos resumos de todos os artigos, determinando a relevância da revisão. Os 

artigos em inglês tiveram seus resumos traduzidos e lidos. 

 Considerou-se relevantes os artigos que tratassem explicitamente os temas da 

sucessão em empresas familiares, governança corporativa e planejamento 

sucessório. Considerou-se irrelevantes os artigos que apenas se referissem a 

empresas familiares e qualquer outro assunto não associado ao foco desta pesquisa. 

O objetivo dessa etapa adicional foi garantir que o processo de seleção dos artigos 

não fosse tendencioso e, aumentar a qualidade da amostra para a análise final. No 

decorrer desse processo, foram excluídos 7 artigos e 9 teses. 

Por fim, foi realizada a leitura flutuante dos 54 artigos. A análise, após 

confrontação de resultados obtidos por meio de coletas, foi determinante para a 

apresentação dos resultados. 

 
3.3 A análise e validação dos dados  

 
A técnica de análise de conteúdo (BARDIN,1977) foi utilizada para que , “na 

análise do material, se buscasse classificá-los em temas ou categorias que auxiliam 

na compreensão do que está por trás dos discursos” (SILVA; FOSSÁ, 2015, p.2). 

Para isso foram organizadas três etapas a saber: a análise inicial, a 

exploração do material/conteúdo e, por fim, tratamento dos resultados, inferência e 

interpretação. 

Na primeira fase que é considerada uma pré-análise do conteúdo na qual 

utilizou-se das ideias iniciais, com leitura, escolha e organização do material para 

interpretação de todas as informações com os seguintes regramentos: exaustividade, 

representatividade, homogeneidade e pertinência. Isso indica que nessa fase uma 

leitura flutuante dos textos foi feita buscando identificar e selecionar os elementos que 

pudessem subsidiar a apresentação e a definição do corpus denominado 

apresentação dos resultados. 
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Após essa análise inicial, veio a exploração do material (segunda fase) que 

foi composto por recortes dos textos para compor a construção das operações de 

codificação, considerando-se os recortes dos textos em unidades de registros, a 

definição de regras de contagem e a classificação e agregação das informações em 

categorias simbólicas ou temáticas, conforme apontado por Bardin (1997). 

E, por fim, na terceira e última fase foi realizado o tratamento dos resultados 

obtidos com os recortes realizados na etapa anterior. 

 

A terceira fase compreende o tratamento dos resultados, inferência e 
interpretação, consiste em captar os conteúdos manifestos e latentes 
contidos em todo o material coletado (entrevistas, documentos e 
observação). A análise comparativa é realizada através da justaposição das 
diversas categorias existentes em cada análise, ressaltando os aspectos 
considerados semelhantes e os que foram concebidos como diferentes” 
(SILVA; FOSSÁ, 2015, p.4).  
 
 

As categorias de análise para cruzamento das informações foram: empresa 

familiar, processo de sucessão, organização familiar, instrumentos de governança. 

Portanto, essa síntese representa as etapas de análise e validação dos dados 

coletados. Também para a elaboração do produto bibliográfico foi utilizado o material 

coletado para elaborar um artigo científico. Após aprovação em banca de defesa e 

correções finais do presente trabalho, o artigo científico será extraído e submetido a 

publicação. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os resultados foram obtidos mediante a análise dos artigos selecionados por 

meio da bibliometria. A construção do capítulo de resultados se deu em virtude dos 

objetivos específicos e versam sobre a identificação de estratégicas que podem 

contribuir no processo de sucessão familiar minimizando conflitos na organização e, 

as boas práticas de governança corporativa que colaboram para o sucesso dos 

processos de sucessão familiar. Tais fundamentos trazem possíveis respostas ao 

problema levantado.  

 

4.1 Estratégias que podem contribuir no processo de sucessão familiar 

 

Na análise dos trabalhos selecionados observou-se que as estratégicas que 

podem contribuir no processo de sucessão nas empresas familiares destacam na sua 

maioria, a falta de um planejamento sucessório e que os conflitos familiares 

ocasionam a extinção das empresas. 

O planejamento da sucessão é uma gestão eficaz, na qual é baseada nas 

estratégias ao longo prazo que oferece confiável expectativa que os negócios da 

empresa familiar terão continuidade e, ainda, resolve conflitos sucessórios entre a 

família (SOUZA et al, 2015). 

Para Bortalanza, Petry e Paludo (2018), um planejamento sucessório que 

objetive a transferência de bens e propriedades para os sucessores pode ser realizado 

da seguinte maneira: organização do inventario, doação de bens em vida, testamento, 

criação de uma holding familiar, inventario de quotas ou ações e doação de quotas ou 

ações, com preparação para o exercício de sócio na esfera administrativa e de 

governança na empresa. Tais ações, seguem os autores, poderá contribuir para 

aumentar significativamente a longevidade da empresa e do patrimônio familiar 

(BORTALANZA; PETRY; PALUDO, 2018). 

O processo de planejamento da sucessão é extremamente importante em 

empresas familiares, que representam a base da economia mundial com contribuição 

de 50% do PIB (SANTOS et al., 2017) e, ainda, é um processo evolutivo e planejado, 

com o objetivo de preservar a continuidade e a prosperidade da organização (SILVA, 

2016). 
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Em relação ao planejamento sucessório, pode-se indicar os seguintes trabalhos 

(Quadro 6) considerando-se os objetivos e resultados de cada pesquisa associados 

ao planejamento sucessório. 

 

Quadro 6- Síntese do planejamento sucessório nos trabalhos pesquisados  

Ano Autor Objetivo/Resultados 

 
 
 
 
 
 
 
 
2018 

  
 
 
 
 
 
 
SGARBOSSA;  
BRIGHENTI 

O estudo teve como objetivo verificar como ocorre o processo 
sucessório em empresas familiares de pequeno porte, investigando as 
dificuldades que empresas familiares enfrentam em seus processos 
sucessórios, as diretrizes que possam ser utilizadas no planejamento 
sucessório e por fim, pontos positivos e negativos da sucessão familiar 
percebidos nessas empresas. Os resultados indicaram que o processo 
sucessório em empresas familiares de pequeno porte na cidade de 
Seara/SC ocorre geralmente de forma natural, entre os membros da 
família. É um processo que não gera conflitos e é benéfico para o futuro 
da empresa. Os pontos positivos que as empresas familiares 
proporcionam é a sensação de administrar o que é seu, participar das 
decisões e delegar funções aos demais, assim o processo sucessório 
é fundamental para a continuidade da empresa. Por outro lado, as 
organizações familiares têm o nepotismo como principal desvantagem, 
não existe uma lógica para cargos e salários e os parentes muitas vezes 
recebem preferências não sendo a pessoa certa em um processo de 
sucessão, gerando conflitos e transtornos que podem prejudicar e 
comprometer a continuidade do negócio.  
 

 
 
 
 
2019 

 
 
 
PLONER; 
MANFROI; 
MARIVANE 
e VIERA 

O objetivo do estudo foi verificar como ocorre a gestão do processo de 
sucessão em empresas familiares. Para atender o objetivo do estudo 
os procedimentos metodológicos adotados foram o método científico 
indutivo, o nível da pesquisa descritiva e o delineamento foi o estudo de 
campo. Os resultados evidenciam que não existe um modelo único para 
garantir a eficácia da mudança na gestão de uma empresa. As 
empresas destacam-se pela existência de metas, objetivos 
estratégicos, planejamento e orientação para com o processo de 
gestão. Tendo ainda a presença de familiares na administração como 
forma de preservar e dar continuidade aos valores e crenças já 
estabelecidos na empresa. 
 

 
2017 

 
PIANCA e 
FERREIRA 

Esta pesquisa teve como objetivo principal analisar se as empresas 
familiares planejam o processo sucessório. Tratado os dados, identifica-
se que o processo de sucessão é algo que as empresas familiares têm 
ciência, mas, geralmente não colocam em prática. 
 

 
 
 
2016 

 
 
 
PETRÓ e 
CASTRO 

 O objetivo que fundamentou este estudo foi a análise dos benefícios 
da elaboração de um plano de sucessão no âmbito de uma empresa 
familiar. Para tanto realizou-se um estudo de caso em uma indústria 
metalúrgica no Vale do Paranhana no Rio Grande do Sul. Foi possível 
identificar que a empresa em questão, carece de um plano de sucessão 
estruturado, e que o planejamento sucessório é favorável no sentido 
profissional. Isto é, seriam escolhidas para gerir os negócios, pessoas 
capacitadas para tal, fortalecendo a empresa para crescer, se 
desenvolver, perpetuar e se tornar mais atrativa no mercado. 
 

 
 
 

 
 
 

O estudo tem como foco o ambiente de empresas familiares, com 
ênfase para a importância e existência de planejamento sucessório 
neste tipo de organização. Diante disso, pode parecer que as 
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2019 LUIZ e 
SCHNEIDER 

empresas, em especial seus fundadores desconhecem a importância 
do planejamento estruturado para a sucessão. Diante disso, surgiu a 
seguinte questão problema para este estudo: Qual a importância do 
planejamento sucessório em empresas familiares segundo a visão de 
acadêmicos participantes de organizações deste tipo? O objetivo deste 
estudo foi avaliar a importância do planejamento sucessório em 
empresas familiares segundo a visão de acadêmicos participantes de 
organizações deste tipo. Os resultados indicaram que não existe 
planejamento sucessório formalizado e a maioria não sabe como irá 
ocorrer, uma vez que não há indícios de um sucessor preparado, mas 
foi considerado importante. 
 

 
 
 
2020 

 
 
 
POLO e 
DEWES 

O estudo focaliza o processo sucessório em andamento em uma 
empresa familiar com o objetivo geral de identificar as práticas nela 
adotadas, confrontando-as com o conteúdo e as práticas indicadas e/ou 
sugeridas por especialistas no tema. Constatou-se que o processo 
sucessório se encontra em andamento, mas em fase ainda preliminar e 
informal, estando ausente o planejamento da sucessão. Ao lado disso 
foram verificados aspectos positivos e favoráveis ao êxito do processo. 
Sugestões para o aperfeiçoamento do processo sucessório na empresa 
foram, também, formuladas. 
 

 
 
 
 
 
2015 

 
 
 
 
 
GIRARDI e 
MASCARELLO 

Este artigo consiste em analisar a contribuição das práticas de 
governança corporativa para com o processo sucessório de empresas 
familiares. Concluiu-se o trabalho com a apresentação dos pontos que 
podem dificultar a sucessão, como falta de estratégias de longo prazo 
e debate do assunto com os herdeiros, que podem ser ajustados com 
a inclusão de algumas práticas de governança. Sugere-se iniciar um 
projeto de estruturação da governança corporativa na organização que 
foi objeto de estudo. Outras pesquisas em empresas familiares que 
adotaram práticas de governança corporativa podem contribuir na 
identificação de aspectos que devem ser considerados na estruturação 
do processo de governança corporativa neste modelo de organização 
empresarial. 
 

 
 
 
2020 

 
 
BRANDT; 
SCHEFFER e 
GALLON 

Este trabalho teve como objetivo analisar as características do processo 
de sucessão em uma empresa familiar brasileira ligada ao agronegócio, 
instalada na região centro-oeste do Brasil. Concluiu-se que a sucessão 
na empresa estudada vem ocorrendo como um processo de 
desenvolvimento continuado dos sucessores, primando pela 
manutenção dos valores da família e da empresa, de forma profissional. 
Além disso, mostra uma mudança de comportamento no homem da 
zona rural e sua família, com consequências na forma de condução do 
seu negócio. 
 

 
 
 
 
 
2018 

 

UMANS; 
LYBAERT; 
STEIJVERS  e 
VOORDECKERS  

 

Este estudo baseia-se na teoria do ajuste de metas para explorar se as 
emoções do CEO da família, sendo sua incapacidade de deixar a 
empresa familiar, dificultam as decisões de governança do conselho de 
administração sobre esse processo de planejamento sucessório. 
Aplicando uma análise moderada de mediação em uma amostra de 225 
empresas familiares, os resultados mostram que o envolvimento do 
conselho no processo sucessório media a relação positiva entre o uso 
de práticas de governança familiar e o nível de planejamento 
sucessório. Além disso, a incapacidade do CEO da família de deixar de 
lado modera negativamente essa relação medial que significa que as 
emoções influenciam os resultados de governança nas empresas 
familiares. 
 

Fonte:  A autora, 2021. 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11187-018-0078-5#auth-Ine-Umans
https://link.springer.com/article/10.1007/s11187-018-0078-5#auth-Nadine-Lybaert
https://link.springer.com/article/10.1007/s11187-018-0078-5#auth-Nadine-Lybaert
https://link.springer.com/article/10.1007/s11187-018-0078-5#auth-Tensie-Steijvers
https://link.springer.com/article/10.1007/s11187-018-0078-5#auth-Tensie-Steijvers
https://link.springer.com/article/10.1007/s11187-018-0078-5#auth-Wim-Voordeckers
https://link.springer.com/article/10.1007/s11187-018-0078-5#auth-Wim-Voordeckers
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As empresas familiares possuem incapacidade de garantir a liderança através 

das gerações  e, por conseguinte, raramente sobrevivem a uma transição geracional, 

muitas das vezes é devido à falta ou até mesmo a militância contra o planejamento 

bem-sucedido para a sucessão (PHIKISO; TENGEH, 2017. Tradução nossa). 

A maioria admite que existe falhas na transição para gerações futuras, devido 

faltar dar mais importância ao planejamento de sucessão, planejamento estratégico e 

governança corporativa e dar mais importância ao cumprimento dos valores familiares 

e à construção do capital familiar visando longevidade e sustentabilidade dos negócios 

familiares (OUDAH; JABEEN; DIXON, 2018. Tradução nossa). Neste mesmo sentido, 

os pesquisadores Merchant,  Kumar e Mallik (2018) destacam a importância das 

empresas familiares na economia e que estas devem ter sua continuidade ao longo 

das gerações. Mas, seguem os autores, existem duas variáveis que impedem a sua 

perenidade que é o sucedido que ingressa no negócio e sua capacidade de decisão.  

Porfirio, Felicio e Carrilho (2020) ressaltam que as características pessoais do 

sucedido principalmente no que tange ao alto nível de educação formal, idade e as 

características da empresa familiar e, o desenvolvimento de melhores políticas 

promovendo uma melhor gestão dos processos sucessórios afetam o sucesso e a 

sustentabilidade das empresas familiares. 

Kiwia, Bengesi e Ndyetabula (2019) destacam que o desempenho no lucro 

líquido das Pequenas e Médias Empresas (PMEs) foi maior quando os fundadores da 

empresa familiar selecionaram o seu sucessor em relação a qualquer outro membro, 

demonstrando que seus fundadores dão a devida importância ao mecanismo de 

planejamento sucessório de seus negócios. Assim, um sucessor comprometido e 

interessado pelo negócio resistiria muito tempo na administração da PMEs, mais até 

que outros com mais capacidade (GOMBA; KELE, 2016).  

O processo sucessório em empresas familiares proporciona a sensação de 

administrar, participar das decisões e delegar funções aos demais, ato fundamental 

para a continuidade da empresa. No entanto, nas organizações familiares, o 

nepotismo decorrente da não existência de uma lógica para cargos e salários para os 

parentes que muitas vezes recebem preferências não sendo a pessoa certa em um 

processo de sucessão, gera conflitos e transtornos que podem prejudicar e 

comprometer a continuidade do negócio (SGARBOSSA; BRIGHENTI, 2018). 

https://translate.google.com/translate?hl=pt-BR&prev=_t&sl=auto&tl=pt&u=https://www.researchgate.net/profile/Robertson_Tengeh%3FenrichId%3Drgreq-9ce2da616b3d924170d2d83bc86656d6-XXX%26enrichSource%3DY292ZXJQYWdlOzMyMjA5NDI3OTtBUzo1NzY2MTY4MTgzNzI2MDhAMTUxNDQ4NzU3MDM3Mw%253D%253D%26el%3D1_x_10%26_esc%3DpublicationCoverPdf
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No processo de sucessão da empresa familiar não existe um modelo único 

pronto para garantir a eficácia da mudança na gestão devido a metas, objetivos 

estratégicos, planejamento e orientação, e a presença de familiares para preservar os 

valores e crenças. Portanto, para perpetuidade da empresa deverá ser preparado o 

sucessor (PLONER; MANFROI; VIÊRA, 2019).  

Neste mesmo sentido, Pindado e Requeijo (2015) enfatizam que os 

mecanismos de governança tradicionais como conselho de administração, 

remuneração executiva entre outros determinam como o controle da família afeta o 

desempenho corporativo. Assim, seguem os autores, as famílias proprietárias devem 

encontrar e adotar sua própria combinação de governança corporativa, dispositivos 

para tranquilizar as partes interessadas como forma de garantir a sobrevivência da 

empresa por um período de tempo mais longo, aliviando conflitos de agência.  

Ressalta-se, ainda, que a sucessão é um momento crítico e precisa ser 

acompanhado de maneira adequada para que haja renovação e fortalecimento das 

organizações como um processo de desenvolvimento dos sucessores para a 

manutenção dos valores da família e da empresa (BRANDT;SCHEFFER; GALLON, 

2020). 

No planejamento da sucessão deve haver regras, metas, objetivos e que não 

define por si só a continuidade das empresas, esse processo deve vir acompanhado 

do comprometimento e envolvimento de todos, pois ao longo do processo haverá 

“surpresas”, e para que possam ser solucionadas e administradas de forma passiva 

às condições tanto internas quanto externas devem estar favoráveis (PIANCA; 

FERREIRA, 2017). 

Para Petró e Castro (2016), os benefícios do plano de sucessão estão na 

escolha de pessoas profissionalizadas e capacitadas para continuar no comando do 

negócio, visando o crescimento da organização e, por conseguinte, a continua 

geração de lucros. Assim, de acordo com os autores, para que a empresa familiar 

fique cada vez mais perene, forte e atrativa ao mercado é necessário um plano de 

sucessão capaz de escolher uma pessoa capacitada para gerir os negócios.  

Luiz e Schneider (2019) destacam que na maioria das empresas familiares não 

há planejamento da sucessão e que os proprietários ainda desconhecem se será 

realizado um, mas reconhecem que o planejamento sucessório é importante devido 
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ao risco à continuidade da organização por ocasião da troca inesperada de comando 

por morte ou incapacidade.  

Assim, no planejamento sucessório a governança corporativa tem como 

objetivo dar acesso à empresa a mecanismos necessários para definir o sistema que 

será adotado para dirigir a empresa e formalizar uma estrutura organizacional cujo 

objetivo também é a preparação contínua dos sucessores (POLO; DEWES,2020). 

Nesse ponto, é evidente que as boas práticas de governança corporativa e a adoção 

de  um modelo específico de planejamento é como uma bússola para direcionar a 

empresa familiar no futuro processo de sucessão familiar (GIRARDI; MASCARELO, 

2015).  

Com objetivo de aumentar a longevidade e melhorar o processo de sucessão 

em pequenas empresas familiares, a transição de uma geração para outra é 

preocupante e realizada na maioria dos casos com dificuldade. Assim, a existência de 

uma estratégia de negócio junto com um conselho de governança independente pode 

contribuir para que a transição seja bem-sucedida estabelecendo um equilíbrio entre 

a família e os negócios (AHMAD; YASEEN, 2018). 

Toda sucessão tem risco, decorrentes da disputa do controle da empresa pelos 

membros da família, que deverão ser mitigados com a devida análise de leis, 

regulamentos aprimorados e qualidade da governança corporativa e familiar (YEH, 

2019. Tradução nossa). A vulnerabilidade das empresas familiares ao longo das 

várias sucessões pode ser corrigida quando for analisada e utilizada práticas de 

gestão e governança, estabelecendo-se as diferenças de governança entre os 

conselhos consultivo e familiar (UNGERER; MIENIE, 2018). 

Por fim, é muito importante o planejamento sucessório em uma empresa 

familiar, que deve ser uma verdadeira sucessão de gestão, significando que o 

sucedido deverá analisar o melhor sucessor para o negócio, ou seja operacionalize-

se a profissionalização da sucessão (ADEDAY; OLANIPEKUN; OJO, 2016). As boas 

práticas e princípios da governança corporativa quanto o planejamento sucessório 

influenciam no processo de sucessão (UMANS et al. 2018). 

 

4.2 Boas práticas de governança corporativa que colaboram para o sucesso de 

processos de sucessão familiar 

 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11187-018-0078-5#auth-Ine-Umans
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De acordo com o IBGC, as boas práticas de governança corporativa convertem 

princípios em recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de 

preservar e otimizar o valor da organização, facilitando seu acesso a recursos e 

contribuindo para sua longevidade. 

Nos processos sucessórios das empresas familiares foi observado que as boas 

práticas de governança corporativa (Quadro 7), podem contribuir para que tal 

processo obtenha êxito. 

 

Quadro 7 - Boas práticas para os processos de sucessão 

Ano Autor Boas práticas 
 

 
2015 

 
SOUZA; 
MIRANDA; 
SANTOS e 
TAVARES 

A Governança Corporativa foi difundida e solidificou-se na organização 
objetivando garantir a sucessão e a perpetuação da organização de forma 
sustentável, contribuindo para sua longevidade através da disseminação 
do planejamento estratégico sem perder os valores da família. As boas 
práticas de Governança Corporativa são: transparência, equidade, 
prestação de contas e responsabilidade corporativa. Observa-se ainda 
entre os aspectos institucionais estimulados pela Governança as 
mudanças na cultura da organização, a criação de um conselho de 
administração e do conselho de família. 
 

 
 
 
2016 

 
MURITIBA; 
MURITIBA 
DOMINGUES; 
DI DIO e 
ZAVARIZZI 

Os autores estudaram a questão da sucessão em empresas familiares. 
Nele, o fundador da empresa faleceu sem que houvesse planejamento 
sucessório e isso ocasionou problemas de gestão de conflitos familiares e 
estruturação da organização. É apresentado também um plano de ensino 
que contempla questões, literatura indicada, e plano de quadro para apoiar 
os docentes que o utilizarem em suas disciplinas. Para a solução do 
conflito foi instaurado uma estrutura da governança corporativa. 
 

 
 
 
 
 
2016 

 
 
 
MAZZIONI; 
PINHEIRO; 
MOURA e 
KRUGER 

Os resultados indicaram que as empresas familiares adotavam os 
princípios de governança corporativa e que este fato estava associado 
com a permanência no mercado de negócios. Verificou-se também que a 
maioria das empresas da amostra possuíam conselho de administração, 
conselho fiscal e conselho de família. Além disso, as empresas 
posicionaram-se a favor de mecanismos que fortaleciam a governança 
corporativa, entre eles a gestão estratégica das questões tributárias, 
trabalhistas e previdenciárias, responsabilidades com o público interno, 
que envolve fatores como remuneração, capacitação e incentivo e com a 
postura perante a sociedade e práticas socialmente responsáveis e 
minimizar impactos ambientais. Conclui-se que as práticas de governança 
adotadas se moldam de acordo com as características de cada família. A 
utilização dos princípios básicos da GC que são transparência, equidade, 
prestação de contas e responsabilidade corporativa. 
 

 
 
 
2018 

 
 
SANTOS; 
SEHNEM e 
SANTOS 

Os autores analisaram os aspectos facilitadores, dificultadores e principais 
focos de conflito do processo sucessório de uma empresa familiar 
considerada de grande porte. Conclui-se que o caso apresentou bem mais 
aspectos facilitadores do que dificultadores na condução dos processos, 
entre eles: o planejamento sucessório à longo prazo, programa de 
incentivo e de formação de lideranças incorporado à cultura, a 
formalização da governança corporativa, a preparação e a orientação para 
os herdeiros. 
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2018 

 
LISBOA e 
TROCCOLI 

A governança corporativa deve ser uma prioridade para as empresas, pois 
gera valor para seus acionistas. Os princípios de governança do IBGC 
estão sendo aplicados ou em processo de implantação. Concluindo pelas 
prioridades de governança e a necessidade de uma reformulação do 
acordo de acionistas para conter princípios que ajudarão na 
sustentabilidade e na longevidade da empresa. 
 

 
 
 
2018 

 
 
 
GONÇALVES 
e RONDOW 

O artigo teve como base de pesquisa a estrutura de governança das 
empresas familiares, com vistas à mitigação dos riscos empresariais no 
fator sucessão e a garantia dos direitos de todos os envolvidos neste 
processo. Dentre os resultados, foi possível concluir que os riscos do 
processo de sucessão podem ser mitigados, a partir da estrutura 
organizacional da governança, mediante a adoção de atividades de 
controle, de planejamento e preparo sucessório, de profissionalização e 
investimento em aprendizado dos sucessores e de valorização da cultura 
familiar que permeia o contexto. 
 

 
 
2019 

 
SCHNEIDER; 
ROSA e 
BAGGIO 
 

Qualquer tipo de organização pode se beneficiar dos princípios e das 
práticas de governança corporativa, inclusive as empresas familiares, que 
enfrentam desafios peculiares, tais como os conflitos de poder, as 
sucessões e a falta de controle e de liderança. Foi utilizado 4 práticas que 
são: transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade 
corporativa.  
 

Fonte: A autora, 2021. 
 
 

As práticas de governança podem ser aplicadas a qualquer empresa familiar, 

independente do porte, ramo ou natureza jurídica, sendo os princípios básicos são a 

transparência (transmitir a confiabilidade interna aos stakeholders), equidade 

(tratamento justo), prestação de contas e a responsabilidade corporativa 

(MAZZINORI, et al., 2016). Na Figura 8 fica demonstrado os princípios básicos da 

governança corporativa. 

 

Figura 8- Boas práticas da governança corporativa 

 

Fonte: https://blog.areacentral.com.br/governanca-corporativa/ 

 

https://blog.areacentral.com.br/governanca-corporativa/
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A transparência na comunicação do financeiro e de todas as ações e 

planejamentos deve estar em todos os setores da empresa de forma espontânea, 

clara e rápida gerando valor para a empresa (IBGC, 2015). 

No que tange a equidade é o tratamento igualitários de todos os grupos, sem 

discriminação, considerando a distribuição igualitária das informações para que sejam 

tomadas a decisão visando resultados para organização nas assembleias gerais 

(IBGC, 2015). 

Na prestação de contas (accountability) é a satisfação daquilo que é feito na 

empresa, incluindo a explicação dos objetivos que não foi alcançado e, a 

responsabilidade corporativa social e ambiental é o dever de cuidar da organização 

que ligue o conceito de sustentabilidade a empresa a uma visão ao longo prazo 

(LISBOA, TROCOLLI, 2018). 

Um caso demonstrativo de empresa familiar (Figura 9) que implementou a 

estrutura da governança corporativa na transmissão de geração a geração, tornando-

se perene é o grupo Lwart. Trata-se de uma organização voltada ao ramo na produção 

de óleos básicos, que, para realização do planejamento sucessório instaurou a 

governança corporativa e, ainda, criou uma holding para que seja a controladora da 

gestão, realizando as boas práticas da governança corporativa com a divulgação por 

meio de um manual de práticas  e princípios demonstrando a confiança e integridade 

da empresa. 

 
Figura 9 - Estrutura da governança corporativa em uma empresa familiar, Grupo Lwart. 

 
Fonte: http://lwart.provisorio.ws/site/content/grupo/organizacao.asp 

http://lwart.provisorio.ws/site/content/grupo/default.asp
http://lwart.provisorio.ws/site/content/grupo/organizacao.asp
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O conselho de família é indispensável e tem como finalidade avaliar a gestão, 

o desempenho e deliberar sobre os interesses dos familiares em relação à empresa 

(MAZZINONI et al, 2016). 

O conselho fiscal, órgão não obrigatório, controle independente dos sócios com 

finalidade de ter mais transparência na prestação de contas, fortalecer os atos e 

cumprimentos dos deveres dos administradores (MAZZINONI et al, 2016). 

O conselho de administração faz parte da gestão empresarial, é o mais 

eficiente, tem como objetivo a governabilidade dos ativos, elaboração estratégica para 

maximização dos lucros e valor para o acionista (LISBOA; TROCCOLI, 2018). 

A assembleia geral é o órgão soberano da empresa e tem as seguintes 

competências como aumento ou redução do capital social, eleger ou destituir 

conselheiros de administração e fiscais, tomar as contas dos administradores e 

deliberar as demonstrações financeiras, deliberar sobre transformação, fusão, 

incorporação, cisão, dissolução e liquidação da sociedade, a avaliação de bens que 

integralizaram o capital social e, ainda, aprovar a remuneração dos administradores 

(GIRARDI; MASCARELO, 2015). 

A diretoria executiva tem como principal característica a transparência, sendo 

a ligação entre a gestão e o conselho de administração. Tem o objetivo de executar 

as diretrizes fixadas pelo conselho e realizar a prestação de contas (GIRARDI; 

MASCARELO, 2015).  

A governança corporativa na empresa familiar, com a participação do conselho 

de administração, conselho fiscal e conselho da família, é uma grande aliada para 

criação de valor, pois estimula políticas fundamentadas em práticas de 

desenvolvimento sustentável na organização, assegurando a longevidade no 

mercado, por meio da disseminação do planejamento estratégico sem perder os 

valores da família (SOUZA, et al., 2015; MAZZIONI, et al., 2016).   

Para Matias e Franco (2018), o conselho de família é o “cimento” que une os 

familiares com o objetivo de resolver os problemas, minimizar conflitos e otimizar os 

resultados. Se uma família decide vender ou se retirar da empresa, os membros do 

conselho devem assegurar a profissionalização das operações de negócios, realizar 

a transição de gestão; recrutar profissionais externos competentes ou gerentes de 

fontes internas não familiares e, ainda, devem constituir um conselho de 
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administração para fortalecer a governança corporativa e melhorar a transparência 

dos relatórios financeiros (LIU, 2021.Tradução nossa). 

Um dos principais facilitadores no processo de sucessão familiar são a 

governança corporativa e planejamento sucessório (SANTOS; SEHNEM; SANTOS, 

2018). Ressalta-se que a governança corporativa inserida na empresa familiar gera 

valor aos seus acionistas decorrentes da profissionalização da gestão das empresas 

(LISBOA;TROCCOLI, 2018). 

Em relação a necessidade de mitigação dos riscos empresariais no caso de 

sucessão empresarial familiar, Gonçalves e Rondow (2018), destacam que estes  

acontecem mediante a adoção das boas práticas de governança corporativa, que 

impõe uma estrutura organizacional aos gestores, como atividades de controle, 

planejamento, profissionalização e investimento em aprendizado. 

Para Sarbah e Xiao (2015), os problemas e riscos de agência ocasionados pela 

sucessão de uma empresa familiar serão mitigados quando tiver sido realizada a 

aplicação de princípios de boa governança, sistema lei e abordagens sólidas com foco 

interno à organização e estruturas externas com o intuito de monitorar as ações da 

administração e da diretoria. 

 De acordo com Roth, Tissot e Gonçalves (2017), as empresas familiares que 

tiveram êxito na sucessão familiar foram as que criaram os conselhos de 

administração e de família para garantir a transparência, comprovando eficácia para 

aliviar os conflitos para as três entidades: família,  gestão e propriedade.  

Sahmi, Alwy e Al Assaf (2017) destacam a importância da governança 

corporativa nas empresas familiares e as boas práticas de governança corporativa 

com estratégias para a sustentabilidade e a lucratividade da empresa familiar. 

Por fim, Marçal (2020, p.3) chama atenção para a adoção de instrumentos 

jurídicos “como alternativa para preparar as empresas e seus herdeiros para uma 

futura sucessão, preservando os interesses do grupo familiar, sem correr o risco de 

ocorrer dilapidação patrimonial”. Trata-se do estabelecimento de uma holding como 

mecanismos que podem auxiliar no processo de sucessão em empresas familiares. 

 
4.2.1 Holding familiar: mecanismo jurídico para que a sucessão nas empresas 

familiares. 
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A Lei nº. 6.404/19763, Lei das Sociedades Anônimas, ocorreu o surgimento da 

holding, estabelecendo que está sociedade pode ter participação permanente ou 

temporária em outras sociedades, sendo constituída sob a forma mercantil 

(COLOMBO; THAINES, 2020). 

 
[...] resguardar os interesses de seus acionistas, através da interação em 
várias empresas e negócios; agir como acionista principal das empresas 
afiliadas, podendo, inclusive, ter a gestão administrativa dos negócios; 
administrar o portfólio de investimentos do grupo empresarial; prestar 
serviços centralizados às empresas do grupo, atuando, neste caso, como o 
embrião de uma administração corporativa; representar o grupo empresarial 
de forma estruturada e homogênea, principalmente a partir da consolidação 
de um conjunto de políticas de atuação administrativa (OLIVEIRA, 1995, 
p.19). 

 

Holding significa um empresa societária que detém participação societária de 

outra ou várias empresas e, tem como característica o enquadramento no âmbito da 

empresa familiar e servir no planejamento sucessório com a gestão do patrimônio, 

administração de bens, otimização fiscal e sucessão hereditária” (MAMEDE; 

MAMEDE, 2016).  

Para Almeida et al. (2018, p. 2), uma holding  pode ser considerada “uma 

pessoa jurídica, sendo ela, de um modo geral, associações de homens ou de bens, 

que a lei lhes confere personalidade jurídica”. Sua origem, seguem os autores “passa, 

em regra, por uma série de atos jurídicos, cumprindo, assim, requisitos determinados 

em lei” (p.2). De acordo com Toigo (2016) a terminologia holding:  

[ ...] tem origem no direito norte-americano e é usada no Brasil para definir 
uma sociedade que tem como objeto e atividade o exercício do controle 
acionário de outras empresas: deter bens, imóveis e direitos, bem como a 
administração dos bens das empresas que controla. Contudo, não interfere 
na operacionalização das empresas controladas. Assim, uma holding serve 
para centralizar as decisões e a administração de várias empresas de um 
mesmo grupo empresarial (p. 94). 

Mamede e Mamede (2018), dividem as holding em pura, de controle, de 

participação, de administração, mista, patrimonial, imobiliária: 

Holding pura: sociedade constituída com o objetivo exclusivo de ser titular de 
quotas ou ações de outra ou outras sociedades. É também chamada de 
sociedade de participação. Holding de controle: sociedade de participação 
constituída para deter o controle societário de outra ou de outras sociedades. 
Holding de participação: sociedade de participação constituída para deter 
participações societárias, sem ter o objetivo de controlar outras sociedades. 
Holding de administração: sociedade de participação constituída para 
centralizar a administração de outras sociedades, definindo planos, 
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orientações, metas etc. Holding mista: sociedade cujo objeto social é a 
realização de determinada atividade produtiva, mas que detém participação 
societária relevante em outra ou outras sociedades. Holding patrimonial: 
sociedade constituída para ser a proprietária de determinado patrimônio. É 
também chamada de sociedade patrimonial. Holding imobiliária: tipo 
específico de sociedade patrimonial, constituída com o objetivo de ser 
proprietária de imóveis, inclusive para fins de locação (p. 30).  

Em conformidade a Marçal (2020), se faz necessário analisar detalhadamente 

a empresa e qual holding é o melhor instrumento estratégico, com intuito de garantir 

benefícios tributários e, por conseguinte, facilidade no planejamento sucessório e 

diminuição das desvantagens. 

Para Almeida et al. (2018), quando os bens do indivíduo ou da família estiver 

integralizado no patrimônio de uma sociedade empresária (holding), no caso de 

sucessão o que será operalizado são ações e/ou quotas sociais, outra vantagem é a 

empresa continuar funcionando até que seja realizada a partilha. Complementam: 

 

[...] custos tributários para sucessão, o primeiro que desaparece é o Imposto 
Estadual Causa Mortis, o ITCD, já que a propriedade não é transmitida pela 
morte, mas sim por ato voluntário do transmissor. Contudo, a transferência 
não pode ser feita por doação, porque aí há incidência do mesmo imposto. A 
transferência do patrimônio deve ser feita por compra e venda das cotas da 
holding, pois neste caso se está diante de uma transação onde não há 
incidência de imposto (Almeida et al. ,2018, p.10). 
 

 
 Na Constituição Federal de 1988, em seu art. 156, dispõe sobre o imposto de 

transmissão na seguinte forma: 

 

Art. 156. [...] 2º - O imposto previsto no inciso II: I - não incide sobre a 
transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa 
jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos 
decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, 
salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra 
e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento 
mercantil. 
 
 

Mamede e Mamede (2017, p.30) explicam que a holding pode ser pura ou mista 

“de administração, de organização ou patrimonial, isso é indiferente”. O autores 

seguem destacando que  “sua marca característica é o fato de se enquadrar no âmbito 

de determinada família e, assim, servir ao planejamento desenvolvido por seus 

membros, considerando desafios como organização do patrimônio, administração de 

bens, otimização fiscal, sucessão hereditária etc. Neste mesmo sentido, Souza 

(2015), explica que: 
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[...] a melhor opção seria a utilização da holding familiar, realizando um 
planejamento sucessório e incorporando os bens da pessoa física nas 
pessoas jurídicas, antes que o indivíduo venha a falecer. Nesse patamar, 
evita-se brigas e desentendimentos familiares, já que será definido 
previamente o que será de cada integrante.” ( p. 36). 
 

Uma das finalidades de criação de uma holding é a racionalização da carga 

tributária, elisão fiscal, planejamento tributário, ou seja, a redução fiscal com a 

finalidade de redução dos impostos devidos (COLOMBO; THAINES, 2020).  

O planejamento tributário é visto como um auxiliar para a sustentabilidade 
dos negócios e atos praticados pela empresa, dentre as diversas 
possibilidades oferecidas, não há que se confundir o planejamento (elisão 
fiscal), com atos de fraude, simulação e sonegação fiscal (evasão fiscal) 
(ARAUJO,  et al., 2017, p. 598). 
 
 

O “planejamento tributário é a atividade pela qual os contribuintes procuram, 

sem infringir o ordenamento jurídico, organizar suas atividades econômicas e 

negociais de forma a provocar a incidência da menor carga tributária possível” 

(GODOI; FERRAZ, 2012, p.359) e, assim, os aspectos tributários como as vantagens 

e desvantagens através do planejamento na criação de uma holding familiar 

identificando o incentivo, tratamento tributário, nestas empresas e comparando com o 

tratamento tributário entre pessoa física e holding (ARAUJO, et al., 2017). No quadro 

8 fica demonstrado as vantagens e desvantagens no que tange a aspectos 

econômicos - financeiros de uma holding. 

 

Quadro 8. Vantagens e desvantagens dos aspectos econômico-financeiros da holding  
VANTAGENS DESVANTAGEM 

 

Maior controle acionário com recursos 
reduzidos, principalmente quando se 
consideram as várias atividades corporativas 
que podem ser centralizadas. Pode ser 
evidenciada, principalmente, na holding 
mista. 

 

Ter maior carga tributária, se não existir adequado 
planejamento fiscal, naturalmente, essa 
desvantagem pode ser facilmente evitada por um 
adequado modelo de gestão da empresa holding. 

Custos menores pela possibilidade de melhor 
interação das atividades operacionais entre 
as empresas controladas. 

 

Não poder usar prejuízos fiscais, o que basicamente 
ocorre no caso de holding pura.  

Custos menores pela possibilidade de melhor 
interação das atividades operacionais entre 
as empresas controladas. 

Não poder usar prejuízos fiscais, o que basicamente 
ocorre no caso de holding pura. 
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Redução nas dificuldades de fusão e 
incorporação pela administração mais 
interativa entre as empresas controladas. 

 

Ter tributação de ganho de capital, na venda de 
participações nas empresas filiadas.  

Isolamento das dívidas das afiliadas, pois 
cada empresa pode ter sua vida própria. 

Ter imediata compensação de lucros e perdas das 
investidas, pela equivalência patrimonial. 
 

Expansão de negócios rentáveis, apesar do 
insucesso de outras associadas, pois cada 
empresa afiliada pode ser considerada 
isoladamente. 
 

Ter diminuição da distribuição de lucros por um 
processo de sinergia negativa, em que o todo pode 
ser menor do que a soma das partes.  

Concentração do poder econômico do 
acionista controlador na holding, o que 
corresponde a uma situação resultante da 
própria existência de uma empresa holding. 
Maximização da garantia na aplicação de 
capital, se todas as empresas foram 
lucrativas, principalmente quando existe a 
abordagem financeira do caixa único inerente 
às diversas empresas afiliadas.  
 

 
 
Ter maior volume de despesas com funções 
centralizadas na holding, o que pode provocar 
problemas nos sistemas de rateio de despesas e 
custos nas empresas afiliadas.  

Fonte: ARAUJO, et al., 2017. 

 
Para Araujo et al. (2017), quanto aos aspectos administrativos as desvantagens 

são ter elevada quantidade de níveis hierárquicos e, pela maior centralização do 

processo decisório na empresa holding. No que tange as vantagens são: 

• Flexibilidade e agilidade nas transferências e alocações de recursos 

dentro do grupo e entre as empresas afiliadas à holding, sem a necessidade 

de ouvir os sócios e/ou acionistas minoritários; 

• Enxugamento das estruturas ociosas das empresas afiliadas, 

relativamente aos serviços comuns a todo o grupo, principalmente no caso de 

holding mista;  

• Centralização de alguns trabalhos, com possibilidade de redução das 

despesas operacionais;  

• Maior poder de negociação na obtenção de recursos financeiros e nos 

negócios com terceiros;  

• Uniformidade administrativa e de procedimentos de rotina em todas as 

empresas afiliadas; 

• Centralização das decisões financeiras, aumentando o poder de 

barganha das empresas afiliadas; 

• Centralização de diretrizes e decisões do grupo empresarial, que 

proporcionam maior agilidade decisória e homogeneidade de atuação; e,  
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• Descentralização de tarefas de execução entre as empresas afiliadas 

(ARAUJO et al., 2017). 

 

Ainda quanto aos aspectos societários, as vantagens estão em ter 

exclusivamente dentro da holding, o confinamento de conflitos da família e da 

sociedade e a maior facilidade de realizar a transmissão da herança, mas devendo 

levar em consideração a desvantagem que é a consolidação do aspecto tratamento 

familiar que será uma situação irreversível e problemática (ARAUJO, et al., 2017). 

Na constituição de uma holding não imobiliária por meio de um planejamento 

patrimonial sucessório que pode ser aplicado tanto por pessoa física quanto por 

pessoa jurídica na qual passara a adquiri a propriedade dos imóveis através da 

integralização de capital que propicia mais benefícios ao planejamento (ARAUJO, et 

al., 2017). No quadro 9, demonstra-se os encargos tributários de uma pessoa física e 

da holding: 

 

Quadro 9. Comparação entre Pessoa Física X Holding 
ENCARGOS PESSOA FISICA HOLDING 

 

ITBI Tributação de 2% 

  

Não incidência quando efetuado mediante 
integralização de capital com bens e direitos. 

ITCMD Tributação de 4% 

(PARANÁ) 

Não incidência, pela inocorrência do fato gerador 
quando feito através de doação de bens como 
antecipação da legítima. 

 

IRRF Tributação de 

27,50% sobre todos 

os rendimentos 

Não incidência de 15% sobre o ganho de capital, se a 
transferência dos bens for processada pelo valor de 
mercado, ou seja, sobre o eventual ganho de 
societárias. Tributação dos rendimentos passíveis de 
tributação 12%.Tributação de 5,80% sobre venda de 
bens Imóveis. 

Taxa Judiciária 1% Sobre o valor da 
causa  

 

Não incidência em virtude da antecipação da 
sucessão, evitando a propositura da ação judicial de 
inventário.  

Honorários 
advocatícios 

Cobrança de 10% a 
20% sobre o 
montante do espólio. 

Cobrança ajustada conforme cada caso concreto. 

Fonte: ARAUJO, et al., 2017, p.625. 
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Assim, se faz necessário  “a criação do planejamento tributário e, constituição 

de uma holding, para também desenvolver um sólido planejamento sucessório, a fim 

de eliminar os custos decorrentes de inventário e honorários advocatícios com este 

processo” (ARAUJO, et al., 2017, p.625). 

Portanto, as vantagens tributárias da holding familiar em relação aos 

inventários, inicia nos 4% da tributação sobre os valores dos bens de doação e 

herança. No que tange, os rendimentos são de 12%, no inventário de 27,50%, na 

tributação de venda de bens imóveis do contrário mostrando bem mais vantajosa a 

holding que é de 5,8%, e no inventário 27,50% (ARAUJO, et al., 2017). 

O planejamento da sucessão jurídico familiar/empresarial pode por falta de 

planejamento ameaçar a continuidade dos empreendimentos. A holding familiar é 

solução para prolongar a existência de suas atividades comerciais com resguardo 

patrimonial, planejamento tributário e sucessório, evitando conflitos entre familiares e 

concentrando todas as forças para o crescimento e profissionalização do grupo 

(BONA, 2018). 

De acordo com Rocha, Santos e Santos (2020), a holding pode ser útil ao 

planejamento sucessório, pois separa as relações pessoais familiares das 

profissionais. Por sua vez, o planejamento sucessório eficaz, a gestão da holding 

familiar na empresa familiar e a inserção das boas práticas da governança corporativa 

podem colaborar para a minimização dos conflitos sucessórios (BORTOLANZA; 

PETRY; PALUDO, 2018). 

Finalmente, a implementação de programas e políticas nas holding e nas 

empresas corporativas controladas por estas, podem estimular ações para reduzir ou 

até mesmo extinguir a pobreza em todas as suas formas como prega o objetivo de 

desenvolvimento sustentável (ODS 1), praticando vida saudável no ambiente de 

trabalho e programas de prevenção de doenças dentro das corporações (ODS 3), a 

adoção de programas interno ou parceria com instituições externas de capacitação 

para empregados, independente do cargo ou função(ODS 4), adoção de ações que 

inibam discriminação contra as mulheres e estimule sua liderança, para que seja 

alcançado a igualdade de gênero (ODS 5), promoção de trabalho de jovens (primeiro 

emprego), inibição de trabalho infantil, promover a produtividade econômica através 

das tecnologias atuais, alcançando crescimento econômico, emprego pleno e 

digno(ODS8) e, não menos importante, ações que visem promover a inclusão social, 
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igualdade de oportunidades (ODS10), todos composto da agenda 2030 sendo 

essencial a sustentabilidade da empresa familiar (LORETO; AZEVEDO; MARIANO, 

2018). 
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CONSIDERAÇÕES  

 

Este trabalho buscou trazer respostas à seguinte questão norteadora: Como 

o planejamento e as boas práticas de governança podem contribuir para mitigar 

conflitos no que tange à sucessão familiar empresarial? 

Com base no conceito que a sucessão é a transmissão de poder e gestão de 

uma geração a outra visando sua continuidade e que as empresas familiares de 

pequeno e médio porte não realizam o planejamento sucessório, mesmo cientes de 

sua importância, conclui-se que não há a devida preparação dos sucessores e os 

valores do sucedido podem ser perdidos no processo. A literatura analisada também 

demonstra que as empresas familiares que implementam as boas práticas da 

governança corporativa possuem mais credibilidade e otimização de seus valores. 

As boas práticas de governança, que englobam o planejamento sucessório, 

reduzem conflitos familiares e oferecem uma expectativa confiável de continuidade 

dos negócios. É por meio da governança que a gestão oferece segurança aos 

investidores com a garantia da transparência na prestação de contas; equidade e, 

principalmente, a responsabilidade corporativa com todos os stakeholders, não 

atendendo simplesmente os interesses familiares. 

Em relação aos quatro princípios básicos da governança (transparência, 

equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa), a transparência 

disponibiliza para os stakeholder as informações de seu interesse, sem restringir ao 

econômico-financeiro, e que condizem à preservação e à otimização do valor da 

organização. A equidade prevê o tratamento justo e com isonomia dos sócios e dos 

stakeholders; a prestação de contas (accountability) deve ser clara, concisa, 

compreensível e tempestiva e a responsabilidade corporativa engloba a 

responsabilidade econômico-financeira, ambiental e social que refletem diretamente 

na imagem da empresa. 

Ressalta-se, ainda, que a estrutura da governança corporativa composta por 

uma assembleia geral (órgão máximo composto por sócios e/ou proprietários), 

conselho fiscal , conselho de administração (monitora os gestores), diretoria executiva 

(executa o planejamento), conselho familiar (visa limites entre interesses familiares e 

empresariais) e uma auditoria (verifica as conformidades), visa a  continuidade da 

empresa no mercado de trabalho e, por conseguinte, contribui para o atingimento dos 



57 
 

 
 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável como a redução da pobreza nas 

imediações (ODS 1), vida saudável no ambiente de trabalho (ODS3),  capacitação 

dos empregados (ODS4), igualdade no gênero (ODS5), trabalho digno (ODS8) e 

inclusão social e igualdade (ODS10). 

Os mecanismos de governança corporativa são essenciais para a 

continuidade da empresa familiar por alinharem os propósitos entre os sócios, o 

conselho de administração e a direção executiva, além de realizar o planejamento 

estratégico da gestão tributária, previdenciária e trabalhista. 

A estrutura de governança auxilia os proprietários na medida que possibilita 

um controle entre a gestão, o patrimônio e a família, e ainda, promove a organização 

da fiscalização, planejamento e execução das ações necessárias ao crescimento da 

organização. 

A partir da pesquisa bibliométrica, ressalta-se que um dos principais 

benefícios com a implantação da governança corporativa foi a criação Conselho de 

Administração e do Conselho de Família que definem as estratégias da empresa, 

maximizam o retorno sobre os investimentos dos acionistas e são fundamentais para 

a construção de uma política de desenvolvimento sustentável. Neste contexto, o 

comprometimento dos sócios e administradores com os princípios das boas práticas 

de governança corporativa potencializam a sustentabilidade do negócio em um 

trabalho conjunto e eficaz entre, outros fatores, a auditoria interna e comunicação.  

Importante descrever que, além das boas práticas e pilares da governança 

corporativa, um instrumento jurídico, que poderá ser benéfico/vantajoso no 

planejamento sucessório no âmbito tributário, para que a sociedade empresária 

familiar continue em atividade, mesmo antes de possível divisão, é a criação de uma 

holding. 

Como limitações da pesquisa, destaca-se a pandemia da Covid 19, a qual 

dificultou de sobremaneira a  coleta de dados, em especial as entrevistas  com CEOs 

que possibilitariam mais discussões e informações acerca das boas práticas da 

governança corporativa e a implantação do instrumento jurídico que poderia facilitar a 

sucessão da empresa familiar. 

Ademais, em relação às pesquisas futuras que possam contribuir para a 

temática aqui proposta, tendo em vista as informações obtidas por meio da pesquisa 

bibliométrica realizada, sugere-se a importância de entrevistas com mais de um CEO 
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com intuito de analisar a estruturada as boas práticas da governança corporativa e a 

instauração da holding. 
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