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RESUMO 

As empresas familiares, apresentam-se como uma unidade económica vital do panorama 

empresarial português e mundial. As suas características complexas, tornam-nas objeto de 

estudo de muitos académicos, tendo-se desenvolvido ao longo das últimas décadas várias 

investigações que procuram explicar as suas particularidades.  

A presente investigação pretende proporcionar um vislumbre do que é uma empresa familiar, 

bem como expor e enquadrar o processo de sucessão inerente às empresas familiares, 

caracterizando o fenómeno, e apresentando os elementos significativos para assegurar a 

continuidade da empresa familiar. O estudo conduzido apoia-se em dados empíricos 

recolhidos através da análise de três empresas familiares portuguesas. 

Palavras-chave: Empresas Familiares, Sucessão, Processo de Sucessão 

ABSTRACT 

Family businesses present themselves as a vital economic unit of the Portuguese and global 

business landscape. Its complex features, make them the object of study of many academics, 

having developed over the past decades several studies that seek to explain its special 

features. 

This research aims to provide a glimpse of what a family business stands for, as well as 

display and frame the succession process inherent to family businesses, characterizing the 

phenomenon, and presenting noteworthy elements to ensure the continuity of the family 

business. This study is supported by empirical data gathered through the analysis of three 

Portuguese family businesses.  

Key-words: Family Businesses, Succession, Succession process 
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1. INTRODUÇÃO 

 A investigação que pretendo desenvolver com este trabalho prende-se com o 

desafio dos processos de sucessão nas empresas familiares, que, segundo a Associação 

Portuguesa das Empresas Familiares (2012), em todo o mundo oscilam entre os sessenta 

e cinco por cento e os oitenta por cento do total do tecido empresarial mundial. 

“O interesse em estudos sobre empresas familiares tem vindo a aumentar e a 

ganhar novas percepções e conhecimento acerca dos processos causais que envolvem 

estas empresas” (Sharma, 2004, p.1). De acordo com La Porta et al. (1999); Claessens 

et al. (2000, 2002); Colli et al. (2003), as empresas controladas por famílias são a forma 

empresarial mais comum seguidas pelas controladas pelos Estados. Schulze, e 

Gedajlovic (2010), afirmam que a família é a unidade económica original, através da 

qual várias formas de negócio derivam.  

Como forma de dar continuidade a esta forma de negócio original, 

investigadores afirmam que “a gestão da sucessão em empresas familiares é um 

fenómeno vital e importante, mas também complexo na maior parte das empresas 

familiares” (Blumentritt et al., 2012, p.64) e por isso o trabalho a desenvolver está 

estruturado de modo a melhor compreender a problemática da sucessão nas empresas 

familiares.  

“Bachelard resumiu o processo científico em algumas palavras: ‘O facto 

científico é conquistado, construído e verificado: (…) conquistado sobre os preconceitos 

(…) construído pela razão; (…) verificado nos factos’ ” (Quivy et al., 1998, p.3)  

Portanto, após esta introdução, inicia-se o estudo com o Capítulo 2 relativamente 

à revisão da literatura estruturada em três pilares: o conceito de empresa familiar; a 
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presença das empresas familiares no tecido empresarial mundial e o desafio da 

sucessão.  

No capítulo seguinte, pretende-se justificar o método de recolha de dados 

utilizado durante a investigação, explicitando quais os mais adequados ao estudo desta 

temática, em função das questões de investigação que serão explicitadas na final da 

revisão da literatura em capítulo próprio. No capítulo 4, procedemos à apresentação e 

análise dos dados recolhidos. No último capítulo apresentamos as conclusões do estudo 

bem como as limitações encontradas. 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. A DEFINIÇÃO DE EMPRESAS FAMILIARES 

Uma empresa familiar segundo a APEF “são aquelas que apresentam um forte 

nexo de união com uma ou mais famílias, ao ponto de partilharem com estas a sua 

cultura formada pelos seus pressupostos básicos de atuação e os seus valores” (APEF, 

2012, p.7).  

O maior e primeiro desafio segundo Handler (1989), no estudo das empresas 

familiares é o da definição de empresa familiar, conflito com que investigadores se 

debatem constantemente, visto que, “não existe uma definição de empresa familiar que 

seja unanimemente aceite” (Littunen & Hyrsky 2000, p.41). A empresa familiar pode 

ser definida conforme o objetivo do estudo que o investigador deseja conduzir, 

(Astrachan, et al., 2002).Apoiado no objeto de estudo de Sharma (2004), que afirma que 

“à medida que um campo de estudo é desenvolvido, é importante a pausa intermitente 

para avaliação do progresso feito”, o quadro abaixo apresentado, foi elaborado de forma 

a proporcionar um vislumbre no campo da definição de empresas familiares. 
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Quadro 1 – Objetos de estudo de autores na definição de empresas familiares 

Autores Chua, Chrisman & Sharma 

(1999); Handler (1989); Litz 

1995 

Chrisman, Chua & 

Litz (2003); 

Habberson et al., 

(2003) 

Astrachan & Shanker 

(2003), Heck & Stafford 

(2001), Westhead & 

Cowling (1998); 

Astrachan, Klein & 

Smyrnios (2002); Sharma 

(2002); 

Objeto 

de 

Estudo 

Revisão de definições 

existentes, tentativas de 

consolidação de 

pensamentos, e 

conceptualização de outra 

definição de empresas 

familiares. 

Focam-se na 

importância do 

papel da família 

em termos de 

determinar a visão 

e os mecanismos 

de controlo usados 

na empresa e a 

criação de 

recursos e 

capacidades 

únicas. 

Articulação de múltiplas 

definições operacionais de 

empresas familiares; 

desenvolvimento de 

escalas para capturar 

vários tipos de 

envolvimento familiar; e, 

desenvolvimento de 

tipologias de empresas 

familiares. 

Observa

ções 

  Tendo em conta as 

variações dos níveis de 

envolvimento da família, 

surgiram tentativas para 

capturar a extensão da 

variação e, o modo de 

envolvimento da família 

nas empresas, seguindo as 

direções acima 

apresentadas. 

Fonte: Adaptado de Sharma (2004). 
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Astrachan, et al. (2002) consideram que as dimensões mais importantes no 

medir da influência da família numa empresa são: o poder, a experiência e a cultura; 

sendo que apresentam um índice, chamado F-PEC Scale no qual estão compreendidas 

estas dimensões, e que permite medir a extensão da influência da família em qualquer 

empresa. 

Figura 1 – Índice F-PEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Adaptado de Astrachan, et al. (2002) 

“Operacionalização e especificidade de definições têm vindo a melhorar até à 

data. Contudo, permanece uma preocupação: a definição de família não está muitas 

vezes referida” (Astrachan, et al. 2002, p.46). Argumento apoiado por Lambrecht et al. 

(2008) que afirma que a família tem sido relativamente negligenciada em investigação. 
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“Esta falta de referência causa problemas a nível do contexto internacional, visto 

que as famílias e culturas diferem tanto geograficamente como temporalmente” 

(Astrachan, et al. 2002, p.46). 

2.2.A PRESENÇA DAS EMPRESAS FAMILIARES NO MUNDO 

Sharma (2004), afirma que a principal razão pela qual o interesse no estudo das 

empresas familiares está a aumentar, deve-se à observada predominância no tecido 

empresarial da maior parte dos países. 

Segundo La porta et al. (1999); Claessens et al. (2000, 2002); Colli et al. (2003) 

citados por Schulze, e Gedajlovic (2010), as empresas controladas por famílias são a 

forma empresarial mais comum seguidas pelas controladas pelos Estados. 

De acordo com Colli, (2002); Morck and Steier, (2005) citados por Schulze, et 

al. (2010), as empresas familiares dominaram o panorama económico aquando da 

revolução industrial, contudo a sua importância foi diminuindo gradualmente com o 

aparecimento da empresa moderna no início do século XX. Chandler (1962) citado por 

Schulze, et al. (2010) afirma que a gestão moderna veio como uma necessidade de 

adaptação face ao impacto da tecnologia e grande crescimento do mercado, referindo 

mais tarde Chandler (1990) citado por Schulze e Gedajlovic (2010), que a economia 

moderna fez a empresa familiar quase que se render e a tornar-se em alguns casos 

obsoleta. Sendo que a resistência à mudança impediu e impede que empresas com 

liderança familiar invistam de modo a desenvolverem economias de escala ou outras, 

com a mesma extensão que as empresas não-familiares.  

A Associação Portuguesa das Empresas Familiares afirma que as empresas 

familiares existentes em todo o mundo oscilam entre os 65% e os 80% do total do 
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tecido empresarial mundial. Na União Europeia, as empresas familiares representam 

mais de 70 % do total de empresas, representando 60% do PIB e proporcionando 50% 

do emprego comunitário. 

Em Portugal a empresa familiar está fortemente implantada em quase todos os 

setores de atividade económica, responsáveis, - estimando-se à semelhança da EU - pelo 

emprego da maioria da população ativa e pela sua contribuição significativa para o valor 

acrescentado. Um “estudo (…) da AESE, relativo às 1000 maiores empresas 

portuguesas, verifica-se que 45% destas são empresas familiares, que contribuem com 

24% da totalidade de vendas e 29% do emprego global. (…) Excluindo as 200 maiores 

empresas, as empresas familiares representam 45% da faturação e 46% do emprego 

total das restantes 800 empresas da amostra.” (APEF, 2012, p.7) 

2.3.O DESAFIO DA SUCESSÃO 

Danco (1980) (citado por Ward, 1997, p.323) afirma que as empresas familiares 

falham porque decisões necessárias, não são tomadas, para assegurar a vitalidade da 

empresa, num mundo mais complexo e cada vez mais em mudança. E portanto leva a 

APEF a refletir sobre a importância da existência de protocolos familiares. 

2.3.1. OS PROTOCOLOS FAMILIARES 

Figura 2 – O Protocolo Familiar 

  

  

        Fonte: Adaptado de APEF (2012) 
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Segundo a APEF (2012), vai surgindo ao longo do tempo a necessidade de 

existência de normas que regulem as relações entre os familiares empregados na 

empresa familiar (proprietários ou não), partindo do princípio de que todos os 

interessados querem garantir a harmonia e longevidade da empresa – com tudo aquilo 

que a atividade implica. 

Para regular a dinâmica Família-Empresa são criados então, os denominados 

Protocolos Familiares, que a APEF afirma serem uma espécie de constituição, onde 

existe um balanço e integração entre valores familiares e empresariais. Este documento 

procura então “profissionalizar os processos de direção estratégica e a institucionalizar 

na empresa os valores básicos da família” (APEF, 2012, p.10). 

“Protocolo Familiar é um conjunto de normas que regulam as relações entre família 

e a empresa” (APEF, 2012, p.10). “ ‘A união familiar dá trabalho. As pessoas têm de 

falar’ explicou José Manuel Espírito Santo, a O Independente, em 2000 ” (Babo & 

Gago, 2014, p.30). “Para Ricardo Salgado, em 1991, o diálogo era o segredo do sucesso 

do grupo. ‘O GES continua a ter uma forma de decisão perfeitamente colegial. O grupo 

discute até à exaustão e só quando todos estão de acordo a decisão é tomada. (…)’ ” 

(Babo & Gago, 2014, p. 31). Algumas empresas familiares asseguram reuniões formais, 

que de acordo com Habbershon e Astrachan (1997), citados por Lambrecht et al. (2008) 

asseguram maior envolvimento da família na empresa. 

Em 1991, “(…) foi após a morte de Manuel Ricardo que o clã Espírito Santo decidiu 

criar formalmente o conselho superior da família.” (Babo & Gago, 2014) p.27 
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2.3.2. A SUCESSÃO 

Um dos mais significantes desafios numa empresa familiar é o da passagem da 

gestão e propriedade de uma geração para a outra (Blumentritt, et al., 2012)   

“Sucessão é um processo dinâmico durante o qual os papeis e obrigações dos 

principais grupos de indivíduos envolvidos – o predecessor e o sucessor, se 

desenvolvem de forma interdependente e sobreposta com o objetivo último de transferir 

ambas a gestão e propriedade do negócio para a geração seguinte” (Cadieux et al., 2002, 

p.18). 

Os estudos acerca de empresas familiares focam-se numa sucessão planeada 

cronologicamente onde vários fatores como por exemplo: emocionais, financeiros, 

fiscais, legais, entre outros, são apresentados e resolvidos, e portanto leva Lambrecht et 

al. (2008) a afirmar que o planeamento parece ser a “fórmula mágica” para a sucessão 

em empresas familiares. “A falta de planeamento da sucessão tem sido identificada 

como uma das mais importantes razões do porquê das empresas familiares de primeira 

geração não sobreviverem para além dos seus fundadores” (Lansberg, 1988, p. 11). 

Sucessão em termos de propriedade, envolve a distribuição de ações, de uma 

geração para as gerações seguintes, muitas vezes em altura de aposentação ou 

planeamento patrimonial das gerações proprietárias. Já a sucessão em termos de gestão, 

compreende a transferência de responsabilidade para um membro da geração seguinte 

da família, nomeadamente a substituição do CEO atual por um membro mais novo 

(Blumentritt, et al., 2012). Apoiado em estudos como os de Ward (1987), Dyer (1986), 

entre outros, Lansberg (1988), afirma que o fator significante em ter em conta na 

continuidade de uma empresa familiar é saber se o processo de sucessão é planeado ou 
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não. A APEF refere que “largar o controlo na Empresa familiar é uma via com dois 

sentidos: por um lado as necessidades psicológicas do fundador/líder da empresa, para o 

qual é doloroso abdicar daquilo que construiu e, por outro lado, as necessidades 

psicológicas do sucessor que quer e precisa de assumir cada vez maior responsabilidade 

e poder na Empresa Familiar” (APEF, 2012, p.14). A sucessão inevitável, cria o 

argumento básico de que as partes integrantes da empresa familiar, experienciam 

sentimentos ambivalentes no que diz respeito a esta transição tão importante, levando a 

que os decisores-chave não se empenhem construtivamente em planificar a saída do 

fundador (Lansberg, 1988). A transição referida trás consigo grandes mudanças: a 

necessidade “das relações familiares serem realinhadas, os modelos tradicionais de 

influência são redistribuídos e as estruturas de gestão e propriedade de longa data 

devem ceder a novas estruturas” (Lansberg, 1988, p.121). “É verificado que no centro 

de uma sucessão problemática reside uma relação inapropriada entre o passado e o 

presente da organização. Ou a ligação ao passado é demasiado forte da parte do 

sucessor, demasiada rejeição dele, ou uma mistura incongruente de passado e presente. 

Nós denominamos estes padrões conservativos, rebeldes ou flutuantes. Cada um é 

caracterizado por distintas tendências em estratégia, organização e gestão e cada um tem 

os seus principais sintomas.” (Miller et al., 2003, p. 513). 
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Quadro 2 - As Implicações Organizacionais de Três Padrões de Sucessão 

 

              Fonte: Miller et al. (2003). 

 

 Os comportamentos e reações imaturas do sucessor, como muita dependência e 

conservadorismo, rebelião ou mudança excessiva, bem com confusão e ambivalência 

realçadas por Kets de Vries (1984) e Miller (1987), citados por Miller et al. (2003), 

podem efetivamente manifestar-se ao nível da estratégia e estrutura e por isso causar 

estagnação ou abandono, conflito ou rigidez da gestão e até mesmo desordem na 

empresa familiar (Miller et al., 2003). 

De acordo com dados de intenção da geração seguinte em assumir o controlo da 

empresa familiar de Tan (2008), Liu et al. (2013) afirma, apoiado em Farhi (1990), que 

a geração que tem pouca intenção e é forçada em assumir esse controlo, leva a que esta 

se sinta facilmente insatisfeita com a empresa e leve muitas vezes a cabo reformas 

radicais após o processo de sucessão. 

Segundo Handler (1994) citado por Miller et al. (2003), normalmente é usual 

existir um intervalo muito grande em termos de experiência e de idade entre os 
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predecessores e os sucessores, entre 25 e 30 anos. Este intervalo substancial, a 

imaturidade do sucessor, e as relações parentais com uma elevada carga emocional bem 

como a centralização do poder e propriedade características das empresas familiares, 

fazem com que a probabilidade de surgirem disfunções em termos de reações de 

submissão ou rebelião, aumente. (Miller et al.,2003). 

A geração seguinte, muitas vezes, encara o seguir de pisadas do antigo líder 

como um processo intimidante, e por isso, o medo de desapontar afeta bastante o estilo 

e decisão da nova geração, não se submetendo a riscos (Ward, 1997). 

Segundo Duh, et al. (2009), citado por Blumentritt, et al. (2012), dois dos 

maiores problemas em perceber o processo de sucessão da gestão da empresa familiar 

deve-se ao facto de os possíveis sucessores não terem ou terem limitada experiência e 

que este processo envolve tanto de emoções como de decisões racionais. Então “ (…) 

este desafio pode envolver a capacidade do sucessor em adquirir adequadamente 

conhecimentos-chave e capacidades do predecessor para manter e melhorar a 

performance organizacional da empresa ” (Cabrera-Suárez, et al., 2001, p. 37) 

A transmissão do conhecimento requer algumas características, sendo que as 

mais importantes se prendem com a qualidade das relações entre gerações para que se 

crie um ambiente que seja propício ao processo de transferência (Cabrera-Suárez, et al., 

2001). Segundo a APEF (2012), um relacionamento de qualidade é fundamental para o 

sucesso da empresa familiar.  

O conhecimento tácito de que o fundador é detentor, e a sua efetiva transmissão 

pode revelar-se uma característica especial das empresas familiares, que se poderá 

tornar na fonte de vantagem competitiva da empresa familiar (Cabrera-Suárez, et al., 
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2001). A transmissão estratégica do conhecimento pode ajudar a delinear a continuidade 

da empresa familiar e a discussão do processo de sucessão (Cabrera-Suárez, et al., 

2001). 

O planear da sucessão, quer dizer que estão a ser feitos preparativos 

fundamentais para que a continuidade da empresa familiar seja harmoniosa (Lansberg, 

1988). De acordo com Cadieux et al. (2002), o processo de sucessão começa antes do 

sucessor ser introduzido na empresa familiar e termina apenas quando o predecessor se 

retira. 

Figura 3 – O Processo de sucessão em empresas familiares 

 

 

Fonte: Adaptado de Barnes et al. (1976) ; Longenecker et al. (1978); Churchill 

et al. (1987); Handler (1990); Holland et al. (1992); Hugron et al. (1993) sumarizado 

por Cadieux et al. (2002). 

Segundo (Lansberg, 1988) o fundador reconhece muitas vezes as boas razões 

para se planear a sucessão na empresa familiar, contudo os fundadores revelam-se 

relutantes em encarar a sua própria mortalidade durante este processo, visto que 
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aparenta ser um ritual de morte prematuro. O autor anteriormente referido, revela que ao 

entrevistar um fundador este declarou que “planear a minha sucessão foi como que estar 

envolvido em todos os preparativos para o meu próprio velório/funeral”. 

Quadro 3 – Descrição das fases do processo de sucessão 

Primeira Fase Segunda Fase Terceira Fase Quarta Fase 

 

Iniciação 

 

Integração 

 

Gestão Conjunta 

 

Reforma 

Dono –gestor, 

como responsável 

de todas as tarefas. 

 

Introdução à 

empresa do 

provável sucessor e 

possível 

desenvolvimento de 

interesse pelo 

negócio. 

 

Integração do 

possível sucessor 

na empresa. 

 

Poucas tarefas e 

decisões 

operacionais. 

“Entrada oficial do 

sucessor na 

empresa como 

sucessor” (Stravou, 

1998; citado por 

Cadieux et al. 2002, 

p.18). 

 

Gradual 

transferência de 

responsabilidades e 

autoridade. 

Oficial retiro do 

predecessor da 

empresa. 

 

 

Transferência 

completa de 

responsabilidades e 

finalmente da 

propriedade. 

Fonte: Adaptado de Cadieux et al. (2002), apoiado em estudos de Handler (1990); 

Holland & Oliver (1992); Hugron & Dumas, (1993) 

Argumentando com base em Handler (1994), Cadieux et al., (2002), afirma que 

o predecessor pode parar o processo de sucessão na segunda ou terceira fase referidas 

no quadro 3, e mesmo que a última fase seja atingida nem sempre as responsabilidades 

e propriedade são transferidas na totalidade, devendo-se a resistência à sucessão a 

fatores que transcendem aquelas apenas ligadas à atividade empresarial. 
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O planear da sucessão para os fundadores implica o abdicar do seu poder e 

influência no dia-a-dia da atividade da empresa, daí parte da sua resistência a este 

processo (Lansberg, 1988).  

Mas mais intimamente, o fundador ao retirar-se ou a abdicar progressivamente 

do seu poder, revela um sentimento de perda do seu estatuto central na família como 

patriarca, e na empresa como líder, bem como também pode sentir que perde um pouco 

da sua identidade ao afastar-se da sua criação mais significativa (Lansberg, 1988). “Por 

exemplo, tendo dedicado a maior parte do seu tempo ao negócio, o predecessor 

provavelmente nunca teve a oportunidade de desenvolver outros interesses” (Cadieux et 

al., 2002, p.18). 

A APEF (2012) defende que o fundador conscientemente deseja facilitar a 

integração do seu filho na empresa familiar, e tencionando no futuro transferir-lhe o 

controlo, contudo à medida que o tempo passa o fundador começa a sentir sentimentos 

contraditórios a essa transferência e integração, resultando em comportamentos “pouco 

ortodoxos” (APEF, 2012, p.14). 

 “Embora a gestão estratégica para empresas familiares e não-familiares seja 

semelhante existem bastantes diferenças entre elas” (Cabrera-Suárez, et al., 2001, p. 37) 

Diferenças essas que de acordo com Cabrera-Suárez, et al. (2001), vão desde os valores 

do proprietário, bem como o seu desempenho, até aos membros da família que 

participam na empresa. 
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Figura 4 – Modelo de Transferência do Conhecimento e Desenvolvimento do 

Sucessor na Empresa Familiar 

  

Fonte: Cabrera-Suárez et al. (2001). 

O conhecimento na empresa familiar, bem com a sua habilidade para criar e 

transferi-lo são considerados bens estratégicos chave que podem ser positivamente 

associados com maiores níveis de desempenho porque estes são difíceis de trocar, 

imitar, são raros e especializados, e difíceis de serem usurpados (Nonaka et al., 1995; 

Bierly et al., 1996; Spender, 1996; Teece, 1998; citados por Cabrera-Suárez, et al., 

2001). 

Analisando a empresa familiar da perspetiva dos recursos, verifica-se a 

existência de recursos estratégicos e capacidades que possibilitam a necessária 

vantagem competitiva, exemplo disso é o espírito de compromisso e dedicação dos 

membros da empresa quer sejam familiares ou não, no perseguir da responsabilidade 
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familiar comum, algo que não é comum em empresas não familiares (Cabrera-Suárez, et 

al., 2001). 

Segundo Cadieux et al. (2002), resultados de estudos como os de Chrisman et al. 

(1998) e Sharma et al. (2004) indicam que o sucesso da transferência do negócio, se 

prende com a relação predecessor-sucessor. “Relativamente ao relacionamento pai-

filho, a origem dos problemas poderá residir nas necessidades psicológicas diferentes 

que se colocam a cada uma das partes” (APEF, 2012, p.14). 

Resistência externa também se verifica, que pode ser originada também por 

funcionários, corpo da gestão, clientes, fornecedores, entre outros que ao longo do 

tempo foram desenvolvendo uma relação de confiança com o predecessor (Lansberg, 

1988). Essa resistência externa também se verifica diretamente com o sucessor, Liu et 

al. (2013), afirma que as situações mudam os seres humanos e os seres humanos 

mudam as situações e portanto, existe uma relação psicológica entre fatores que 

determinam as intenções, performance e desenvolvimento do sucessor, durante o 

processo de sucessão e após, desenvolvendo o modelo de interações apresentado a 

seguir. 
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Figura 5 – Modelo influenciado pela interação entre o sucessor e o ambiente 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Liu et al. (2013). 

O modelo apresentado reflete sobre as interações que o sucessor vai 

experienciando através do contacto com a sociedade, a família e a empresa, usando 

estas diferentes variáveis para prever o comportamento e intenções do sucessor no 

assumir do controlo da empresa familiar (Liu et al., 2013). A inabilidade para gerir os 

aspetos emocionais da sucessão, é o fator que contribui mais para a taxa de insucesso 

destes processos de sucessão principalmente em casos de conflito e/ou indecisão (Duh, 

et al., 2009; Van der Merwe, et al., 2009; citados por Blumentritt, et al., 2012). A 

adaptabilidade e a performance da sucessão são diretamente influenciáveis pelo 

comprometimento da geração seguinte em ficar na empresa familiar (Van der Merwe, 

2011).  

“Quanto mais o sucessor se mostra ansioso por alcançar as ‘rédeas’ da 

organização mais o fundador tende a protelar a sua saída o que pode, no limite, levar à 
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saída do potencial sucessor da própria empresa” (APEF, 2012, p.14). Isto pode-se dever 

ao facto de a fase do abdicar do controlo da empresa por parte do predecessor demorar 

mais tempo do que o esperado pelo sucessor, portanto é facilmente assumido que 

conflitos e emoções surjam neste panorama (Filser et al., 2013) 

As consequências económicas e sociais resultantes do insucesso destas empresas 

em continuar a sua atividade depois do fundador são sérias/graves (Lansberg 1988), 

tendo em conta que comprometem o emprego dos funcionários integrados nestas 

empresas (Liu et al., 2013). “A liquidação de uma empresa familiar constitui uma perda 

não só para a família proprietária (…), mas também para os funcionários e para a 

comunidade envolvente cujo bem-estar económico depende da sobrevivência desta.” 

(Lansberg, 1988, p. 120) 

2.4.QUESTÃO DE INVESTIGAÇÃO 

A revisão de literatura apresentada, reflete sobre a importância do planeamento da 

sucessão nas empresas familiares, destacando-se que, muitas vezes, a falta de 

planeamento daquele importante ato incorre em situações de insucesso. Foi referido 

também que o processo de sucessão compreende elementos diretamente relacionados 

com o fundador, desde a relação com o sucessor, até à dificuldade de abandono do 

controlo da empresa. Outro componente do processo de sucessão abordado, refere-se ao 

que diz respeito ao sucessor, nomeadamente as dificuldades que este enfrenta, as suas 

motivações e comportamentos de gestão. Assim, é importante perceber mais 

detalhadamente como e porquê é pensado e estabelecido esse passo nas empresas. 
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Desta forma a questão de investigação que vamos tentar melhor compreender é: 

Como e porquê é influenciado e conduzido o processo de sucessão nas empresas 

familiares?   

3. METODOLOGIA E DADOS 

A investigação na temática dos processos de sucessão em empresas familiares é 

uma investigação que se prende maioritariamente com elementos qualitativos e por isso 

a recolha de informação tem de ser adequada a estes, para que seja possível uma melhor 

perspetiva dos dados existentes. Cada empresa pode ter os seus próprios problemas e 

contextos e por isso entendemos que face à questão de investigação levantada, a 

metodologia mais adequada para esta investigação é a metodologia de estudo de caso 

para analisar e interpretar a informação, que como realçado por Nevado (2009) pode-se 

revelar a combinação essencial para assimilar a ocorrência de determinado fenómeno. 

O fenómeno das empresas familiares e os processos a ela associados, é uma área 

com bastante investigação, e por vezes “o estudo de caso pode funcionar como um 

excelente verificador dos resultados já encontrados anteriormente” (Nevado, 2009, p.3). 

O estudo de caso para Yin (1994) citado por (Nevado, 2001) é uma investigação 

empírica, que procura estudar um fenómeno inserido no seu contexto real e que por isso 

pretende responder às perguntas de “como” e “porquê”. 

Relativamente à recolha de dados primários e ao abrigo da metodologia do 

estudo de casos que confere “maior ênfase qualitativa aos objetos sociais e às relações 

que lhes estão associadas” (Nevado, 2009, p.2) optou-se por utilizar como fundamental 

o método de recolha de dados através da entrevista semi-estruturada presencial. 
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A entrevista é definida como “um método de recolha de dados em que um 

pessoa (um entrevistador), faz questões a outra pessoa (o entrevistado) … ” (Polit et al., 

2006; citados por Whiting, 2008, p.35). 

Manzini (2012) afirma que três modalidades de entrevista são apresentadas pela 

literatura da temática, sendo estas a entrevista estruturada, a entrevista semi-estruturada 

e a não-estruturada. De acordo com Whiting (2008) apoiado nos autores DiCicco-

Bloom et al. (2006) algumas das características das entrevistas semi-estruturadas 

prendem-se com o facto de serem organizadas num conjunto de perguntas 

predeterminadas, em que outras questões surgem do diálogo permitindo uma entrevista 

menos superficial. Indo de encontro com a subjetividade, complexidade e a natureza das 

empresas familiares era necessário um método que pudesse aprofundar da melhor forma 

determinados aspetos que são fundamentais para compreender as dinâmicas existentes 

em empresas desta forma organizacional. 

Barribal et al. (1994) argumenta que existem, várias vantagens na utilização da 

entrevista presencial para a recolha de dados, enumerando as seguintes:  “tem o 

potencial para ultrapassar as taxas de resposta fracas de um questionário (Austin 1981); 

(…) é apropriada para a exploração de atitudes, valores, crenças e motivos (Richardson 

et al. 1965, Smith 1975); (…) oferece a oportunidade para avaliar a validade das 

respostas do entrevistado pela observação de indicadores não verbais, o que é 

particularmente útil quando se discute assuntos sensíveis (Gordon, 1975);” (Barribal et 

al., 1994, 329). 

Refletindo acerca da última vantagem apresentada por Barribal et al. (1994), esta 

enquadra-se perfeitamente com as necessidades deste estudo, visto que um processo de 
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sucessão numa empresa é algo que traz consigo uma certa carga emocional e por isso a 

entrevista torna-se mais apropriada à luz da temática a ser tratada. 

Após a decisão do método a utilizar para recolha de informação primária, foram 

estabelecidas algumas características que a organização teria de ter para a efetiva 

entrevista junto das fontes, nomeadamente ser uma empresa familiar que tivesse a 

decorrer um processo de sucessão, ou que já tivesse passado por um processo de 

sucessão. E daí surge a necessidade do fundador da empresa familiar ou a geração 

responsável pela gestão serem entrevistados, bem com o facto de a organização ser de 

pouca dimensão para facilitar a comunicação e a disponibilidade. Tais entrevistas 

serviriam então de suporte para identificar e confirmar os elementos contributivos para 

os processos de sucessão nas empresas na primeira pessoa, que foram sendo 

apresentados durante a revisão de literatura. Foram entrevistadas para esse efeito, quatro 

pessoas, tendo sido feita uma entrevista a cada, e solicitadas sob a forma anónima, a 

informação transmitida foi retida através de anotações e gravação parcial. 

Caso 1 

O fundador 1 desempenha o cargo de gerente com 74 anos do sexo masculino e com 

nível de escolaridade primário, sendo que a relação familiar existente com o sucessor já 

designado, é a de pai-filho, o sucessor com 34 anos, do sexo feminino, com 

escolaridade ao nível superior, desempenha funções na área administrativa e comercial. 

Caso 2 

O fundador 2 atualmente com 78 anos do sexo masculino, com nível de escolaridade 

primário, anteriormente desempenhava funções de gerente, mas atualmente não tem 

nenhum cargo na empresa, constituindo-se apenas como proprietário, a relação familiar 
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existente é à semelhança do caso 1, a de pai-filho, sendo o sucessor o gestor, do sexo 

masculino com 43 anos, e com nível de escolaridade básico. 

Caso 3 

O Fundador 3 com 59 anos, do sexo masculino e com escolaridade ao nível primário 

é o gerente da empresa da qual é proprietário, constituindo-se a relação familiar com os 

possíveis sucessores, de pai-filhos, sendo os filhos ambos do sexo masculino com 

idades compreendidas entre os 25 e os 35 anos e escolaridade ao nível do ensino básico. 

A análise e discussão de resultados, será feita com a seguida estrutura: 

1. Breve Caracterização das Empresas 

2. Elementos que Influenciam e Conduzem o Processo de Sucessão nas Empresas 

Familiares 

2.1. Enquadramento das Empresas Familiares na definição de Empresa 

Familiar 

2.2. A Tomada de Decisão 

2.3. Existência e Reconhecimento da Importância dos Planos de Sucessão 

2.4.A Relação Predecessor – Sucessor e a Transmissão do Conhecimento 

2.5.O Abdicar do Controlo da Empresa e a Afetação do Papel do Fundador na 

Família 
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

1. Breve Caracterização das Empresas 

A primeira empresa estudada, é uma empresa prestadora de serviços, na área da 

saúde, foi constituída juridicamente em 1988, como uma sociedade de quotas. À data da 

sua constituição a sua forma empresarial não era a de uma empresa familiar, mas ao 

longo do tempo consequência da saída de alguns membros e com alterações de 

propriedade foi evoluindo para a forma empresarial familiar. A empresa encontra-se a 

nível de gestão a cargo da primeira geração, o fundador 1, sócio-gerente, mas verifica-se 

a existência de um processo de sucessão, sendo que já se encontra nomeado o sucessor, 

o sucessor 1.  

Ao nível dos colaboradores, a empresa iniciou atividade com cerca de 12 

funcionários, neste momento encontra-se com 14, sendo que destes, 5 membros 

familiares fazem parte da equipa de trabalho, o fundador incluído: a esposa do fundador 

que desempenha funções de direção no sector da atividade, a filha mais velha com 

funções administrativas e comerciais, e os filhos mais novos com funções fora da esfera 

da gestão. Contudo o âmbito da atividade faz incluir cerca de mais 23 funcionários 

especializados, que se encontram abrangidos por outro regime de contratação.  

A segunda empresa estudada, é uma empresa que se integra na área do mobiliário, 

sendo que foi constituída em 1971 como uma sociedade unipessoal, evoluindo mais 

tarde em 1989, por necessidades legais, para uma sociedade por quotas, constituída por 

dois sócios: o fundador e a esposa do fundador, não se verificando alterações de 

propriedade desde então. Esta empresa tem a particularidade de ser uma empresa 



Tiago Ferreira           Empresas Familiares e o Processo de Sucessão 

24 
 

familiar de segunda geração desde o ano de 2006, com o assumir do controlo pelo filho 

mais novo do fundador tendo portanto passado por um processo de sucessão.  

Os colaboradores que iniciaram funções à data de constituição da empresa 

totalizavam o número de 4 com o fundador incluído, desde então foram integrados 

vários funcionários, mas neste momento a empresa conta com 15 funcionários, mais os 

funcionários que são contratados para determinadas tarefas ocasionais, não sendo 

possível determinar o seu número. Os elementos familiares presentes na família são 6, o 

fundador, o filho do fundador, três sobrinhos do fundador e um irmão do fundador. O 

filho como referido anteriormente desempenha funções de gerente da empresa, 

enquanto os restantes membros familiares desempenham cargos fora da área de gestão. 

A terceira empresa estudada, insere-se na área da construção, constituída em 1990, 

sob a forma jurídica de uma sociedade unipessoal, não tendo existindo alterações de 

propriedade desde então, e a gestão continuar a cargo do fundador. Não existindo neste 

momento nenhum processo de sucessão a decorrer. 

Os funcionários iniciais da atividade da empresa, eram cerca de três pessoas, 

fundador incluído, desde então foram contratadas mais pessoas, sendo que neste 

momento existem 20 funcionários a exercer funções na empresa. Cinco são os membros 

familiares presentes na empresa: o fundador, os dois filhos, o irmão do fundador e um 

primo. Os dois filhos exercem funções distintas, o mais velho desempenha tarefas 

relacionadas com a área de gestão, e o filho mais novo desempenha funções no âmbito 

operacional da empresa, os restantes membros familiares exercem funções que não 

estão ligadas à gestão mas sim à área operacional. 
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2. Elementos que Influenciam e Conduzem o Processo de Sucessão nas Empresas 

Familiares 

2.1. Enquadramento com a definição de Empresa Familiar: 

A definição de empresa familiar como referido na revisão de literatura está sujeita a 

várias considerações, no entanto foi citada a definição apresentada pela APEF, que 

afirma que as empresas familiares “ … são aquelas que apresentam um forte nexo de 

união com uma ou mais famílias …” (APEF, 2012, p.7). 

 E portanto as três empresas apresentadas anteriormente enquadram-se na definição 

de empresa familiar, em primeiro lugar porque os poderes de decisão estão 

concentrados num membro ou mais da família proprietária, e em segundo lugar porque 

existem vários membros da família presentes, corroborado pelos três fundadores 

entrevistados que quando questionados pela natureza da sua empresa, afirmam que a 

consideram uma empresa familiar visto que membros familiares ocupam posições em 

termos de propriedade ou funções na empresa. 

2.2. A Tomada de Decisão 

Os dados recolhidos das entrevistas revelam aspetos que se relacionam com a 

necessidade da criação de protocolos familiares referida pela APEF (2012), verifica-se 

nos testemunhos que, a tomada de decisão apesar de ser discutida com outros elementos 

da empresa, (tanto familiares como não familiares no caso do fundador 1, e apenas 

familiares no caso do fundador 3), a decisão final reside apenas nestes. Contudo, e 

particularmente, o fundador 2 já não participa na tomada de decisão, sendo que as 

decisões são tomadas por um outro elemento familiar, informação que irá ser abordada 

no ponto seguinte. Apesar da decisão final residir no fundador como referido 
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anteriormente, é possível identificar a preocupação de ambos o fundador 1 e 3, e do 

sucessor 1, em expor as situações que surgem da atividade da empresa, em reuniões 

com outros elementos, indo de encontro com o estudo de Lambrecht et al. (2008), que 

afirma que o realizar destas reuniões promove maior envolvimento da família, e garante, 

de acordo com a APEF (2012) longevidade e harmonia. 

 

2.3.Existência e Reconhecimento da Importância dos Planos de Sucessão 

Como refletido na investigação de Lansberg (1988), um dos elementos 

determinantes para assegurar a continuidade das empresas é perceber se o processo de 

sucessão está a ser planeado, e portanto após a recolha de dados é possível afirmar que 

nas três empresas estudadas, é possível confirmar a existência de planos de sucessão em 

duas delas. Segundo o testemunho do fundador 1 o processo está a ser delineado, 

existindo já a nomeação da sua filha mais velha como sucessora, que confirma a 

existência deste processo na empresa, e assumindo-se como sucessora. O fundador 2 

deu a informação de que já foi concluído o processo de sucessão na sua empresa há 

cerca de nove anos, tendo nomeado o seu filho mais novo como seu sucessor, não foi 

dada no entanto, informação clara do seu planeamento, mas é possível concluir que 

houve alguma preocupação em preparar o sucessor. Em oposição às empresas 

anteriormente referidas, o fundador 3 não tem nenhum processo de sucessão efetivo a 

decorrer, nem tem planeado para os próximos anos desenvolver nenhum, argumentando 

que ainda se irá encontrar no controlo da empresa durante algum tempo. 

Lansberg (1988), afirma que o fundador reconhece a importância deste processo, 

mas por vezes não na sua totalidade, algo verificado no caso do fundador 2, que quando 
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questionado sobre a importância deste processo admitiu que numa fase inicial não 

reconhecia a necessidade do planear da sucessão, visto que ainda considerava ser cedo 

delinear o mesmo. O fundador 1 bem como a sua sucessora e o fundador 3, consideram 

o delinear do processo de sucessão importante, apesar de na empresa do fundador 3 não 

existir nenhum a decorrer, contudo justifica-se refletindo sobre a já integração dos 

possíveis sucessores na empresa, aspeto também presente no testemunho do fundador 1. 

E nesta nota, segundo Cadieux et al. (2002), o processo de sucessão começa antes do 

sucessor ser introduzido na empresa, por este motivo concluímos então que no caso do 

fundador 3 o facto de os sucessores já se encontrarem integrados e a desempenhar 

funções na empresa, implica que já existe um processo de sucessão a decorrer. Neste 

momento é pertinente então, enquadrar as empresas estudadas no modelo de Cadieux et 

al. (2002) que contempla as fases do processo de sucessão em empresas familiares, 

apresentado na revisão de literatura: A Empresa 1 encontra-se na terceira fase 

denominada gestão conjunta, algo verificável pelo desempenho de funções de gestão 

por parte da filha do fundador; a Empresa 2, apesar do fundador continuar presente na 

empresa mas sem funções formalmente atribuídas, encontra-se na quarta fase, a da 

reforma, tendo em conta que já existiu uma transferência quase total de 

responsabilidades e de tomadas de decisão; a Empresa 3, integra-se na terceira fase, 

como referido anteriormente, denominada gestão conjunta, em que se encontram 

presentes os dois filhos do fundador, como sucessores. 

2.4. A Relação Predecessor-Sucessor e a Transmissão do Conhecimento 

A relação predecessor-sucessor, é um elemento do processo de sucessão essencial. 

A relação entre o fundador e o sucessor, segundo a APEF (2012) e Cabrera-Suárez et al. 

(2001) deve ser fundamentalmente de qualidade, e que leve à criação de um ambiente 
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favorável para a transmissão do conhecimento. Questionado o sucessor 1, acerca da 

dinâmica da relação em causa, este revelou que existe “uma abertura suficiente para 

falar de tudo”, já no caso do fundador 2, foi possível assumir que existiram algumas 

dificuldades neste campo, o que justifica a limitação de decisão que se verifica 

atualmente. Em relação ao fundador 3 não existe informação suficiente para determinar 

com certeza o tipo de relação, contudo verifica-se a existência de uma evolução da 

empresa, evolução essa que segundo este foi fortemente impulsionada pelos seus filhos, 

podemos então assumir que da parte deste fundador existe uma abertura às visões dos 

filhos em termos da atividade empresarial. 

Como referido anteriormente é necessária a existência de um ambiente que 

proporcione a melhor transferência do conhecimento derivado da experiência adquirida 

pelos fundadores ao longo do desenvolvimento da atividade da empresa. Nas três 

empresas constata-se o cuidado em transmitir os essenciais da gestão de cada empresa 

aos seus sucessores, preparando-os para o assumir de funções. Após análise do 

testemunho do sucessor da Empresa 1, este afirma que efetivamente lhe está ser 

gradualmente dado conhecimento do essencial da gestão, e também a transferência de 

alguns poderes de decisão, apesar do facto de este não considerar ainda que seja a 

tomada de decisão final, o seu papel, remetendo-o para o seu pai (fundador 1). Este 

receio em assumir uma posição e afirmado por Handler (1994), pode ser relacionado 

com falta de experiência, e o facto de na maioria dos casos existirem cerca de 25 a 30 

anos de diferença em termos de experiência, sendo que podem surgir situações de 

submissão, argumento suportado por Miller et al. (2003), e que leva à conclusão de que 

pode ser o caso do sucessor 1. O desafio da transmissão do conhecimento de acordo 

com a investigação de Duh et al. (2009) e Blumentritt et al. (2012) também passa pela 
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capacidade do sucessor em adquirir conhecimentos-chave, e parte da capacidade 

também pode advir da motivação que o sucessor revela, algo que foi possível observar 

com clareza em relação ao sucessor 1. Também a transmissão do conhecimento com 

sucesso é parte integrante do papel do predecessor, algo que pode ser utilizado como 

fonte de vantagem competitiva realçado por Cabrera-Suárez et al. (2001), verificável 

pelo testemunho do fundador 3 no que diz respeito ao envolvimento e conhecimento da 

área por parte dos possíveis sucessores e que determinaram a evolução da empresa em 

questão, na opinião do fundador desta. 

2.5.O Abdicar do Controlo da Empresa e a Afetação do Papel do Fundador na Família 

Tendo em conta as considerações tecidas pela APEF (2012), o fundador deseja de 

forma racional e consciente transferir o controlo da empresa aos seus filhos/sucessores, 

mas por vezes o fundador experiencia sentimentos ambivalentes, como é o caso do 

Fundador 2, que inicialmente não considerava ser necessário planear o processo de 

sucessão, neste momento é algo que afeta emocionalmente este fundador levando-o a 

afirmar que é algo que criou de raiz e agora encontra-se limitado na sua ação. O 

Fundador 1, apesar de considerar que seja algo do qual vai sentir saudade, demonstra 

algum cansaço e deseja afastar-se, mas afirma que ainda não é possível fazê-lo visto que 

ainda não há preparação do sucessor para o assumir do controlo, facto corroborado no 

ponto anterior, e verificado pelo testemunho do Sucessor 1 que afirma sentir-se 

intimidado pela responsabilidade algo refletido por Ward (1997) que argumenta que o 

seguir de pisados do predecessor revela-se um processo muitas vezes intimidante. No 

caso do Fundador 3, este apresenta alguma resistência, considerando ainda ter um futuro 

prolongado na empresa, resistência esta justificada por Lansberg (1988), que afirma que 

este processo implica o abdicar de poder e influência sobre a organização levando aos 
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sentimentos ambivalentes referidos anteriormente. Em termos do âmbito familiar, 

nenhum dos testemunhos obtidos consideram que venha a existir uma diferença no 

papel desempenhado no seio da família. 

 

5. CONCLUSÃO, LIMITAÇÕES E INVESTIGAÇÃO FUTURA 

  As empresas familiares apresentam-se como unidades económicas fulcrais e 

predominantes no tecido empresarial mundial, destacando a necessidade de 

continuidade destas, através dos processos de sucessão. O planeamento do processo 

de sucessão revela-se um aspeto de considerável importância na medida em que é 

através deste que se vão delineando as linhas futuras da atividade empresarial familiar. 

Foi considerado o estudo de três empresas que permitiram identificar, vários elementos 

que foram sendo apresentados no decorrer da investigação, estes, suportados pela 

literatura relevante do tema em questão. As empresas familiares detêm características 

complexas, o que torna mais complexo e difícil o sucesso de um processo de sucessão: a 

continuidade efetiva da empresa.  

Os elementos de maior peso estão ligados à transmissão de conhecimentos e 

gradual transferência de responsabilidades por parte do predecessor ao sucessor, sendo 

que destes processos surge a necessidade da existência de uma certa abertura na relação 

existente entre as duas partes, para efetivar a transmissão da experiência de que o 

fundador é detentor, conhecimento esse que vai proporcionar uma boa base de 

conhecimentos para que o sucessor, quando assumir o controlo da empresa não se sinta 

intimidado pela responsabilidade e procedimentos que a atividade empresarial 

inerentemente traz consigo. As motivações de ambas as partes revelam-se também 
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como fator de peso no processo de sucessão, quer da parte do fundador em lentamente ir 

abdicando do controlo da empresa, quer da parte do sucessor em desejar continuar o 

legado e obter o sucesso que derive da motivação apresentada. O fundador normalmente 

resiste ao abdicar das suas funções, e algo que se vai refletir na motivação do sucessor, e 

por vezes quanto mais o sucessor deseja assumir a responsabilidade de gestão da 

empresa, mais o fundador inconscientemente se sente ameaçado, o que constitui uma 

forte razão de quebra nas motivações dos sucessores. 

Após a análise das três empresas, conclui-se que existe a efetiva preocupação em 

definir o futuro da empresa, com tudo o que o processo possa envolver, facto que foi 

demonstrado pelos fundadores, mas na generalidade dos casos, essa preocupação não 

evolui mais do que a sua definição, muitas vezes nunca se alcançando a efetivação e o 

por em prática do processo necessário para a continuidade e consequente futuro da 

empresa familiar. Apesar da aparente implementação de processos de sucessão nas 

empresas contempladas neste estudo, não existem garantias de que exista continuidade, 

o insucesso é comum e o sucesso é a exceção neste tipo de processo, que transporta 

consigo grandes ativos emocionais que impedem a tomada de decisões racionais 

necessárias. 

A organização em estudo, como já foi referido, é complexa, e por isso as 

limitações prendem-se com o identificar através da literatura e da informação dada pelos 

testemunhos, os fatores influenciadores do processo em estudo, porque principalmente 

na recolha de dados empíricos, a disponibilidade temporal e emocional dos fundadores e 

do sucessor apenas permitiu analisar o tema com uma relativa superficialidade, algo que 

se constata como a maior limitação. 
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Existe atualmente a necessidade de construir um estudo comparativo, apoiado 

numa amostra substancial de empresas, entre empresas familiares e não familiares no 

que diz respeito aos processos de sucessão, e por isso proponho que se investigue as 

diferenças e os componentes que envolvem o processo de sucessão em ambas as 

tipologias de empresas. 

Quadro 4 – Sintetização da Análise dos Resultados 
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ANEXOS 

Anexo 1 – Protocolo de Entrevista: Fundador 

1. Quando é que iniciou a atividade na empresa e que papel desempenhava? 

2. Qual era a constituição jurídica da empresa quando iniciou atividade? 

3. Essa constituição jurídica mantém-se atualmente? 

4. Houve alterações de propriedade? 

5. Considera a sua empresa uma empresa familiar? 

6. No início da atividade quantos colaboradores tinha a empresa? E quantos foram 

contratados posteriormente? 

7. Quantos elementos da família existem na empresa? 

8. Esses familiares desempenham funções na empresa? 

9. Que funções exercem? 

10. Quem participa na tomada de decisão? Membros familiares e/ou não familiares? 

11. Há áreas de decisão da empresa que estejam a cargo de outros colaboradores ou 

passa tudo por si? 

12. A empresa neste momento tem um plano de sucessão?  

13. Reconhece a importância de planear este processo de sucessão? 
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14. Em termos de gestão e a sua estrutura há alguma mudança planeada para o 

futuro? 

15. Está planeada alguma alteração à sua posição ou às suas funções na empresa? 

16. Se nomeasse um dos seus filhos como seu sucessor, ou se já nomeou, 

considerava/considera que fosse/seja algo intimidante para eles? 

17.  Contrataria alguém externo com o único propósito de o substituir nas suas 

funções? 

18. O abdicar do controlo da empresa, se for o caso, é algo que o afeta 

emocionalmente? 

19. Acha que esse abdicar da empresa afetaria de alguma forma o seu papel como 

chefe de família? 

Anexo 2 – Protocolo de Entrevista: Sucessor 

1. Considera a empresa onde está integrado, uma empresa familiar? 

2. Que função desempenha na empresa? 

3. Quem participa na tomada de decisão? Membros Familiares e/ou não familiares? 

4. A empresa neste momento tem um processo de sucessão delineado? 

5. Se sim, é o sucessor? 

6. Reconhece a importância de planear este processo com alguma antecipação? 

7. Durante o processo que está a decorrer, sente que lhe está sendo cada vez mais 

dado mais poder de decisão e mais responsabilidades, mesmo que subtilmente? 

8. Sente que lhe está a ser transmitido o conhecimento, por parte do seu 

predecessor, do essencial para a gestão da empresa?  

9. A relação que tem com o seu predecessor cria um bom ambiente para a 

transferência do conhecimento e experiências da atividade empresarial? 
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10. A responsabilidade de assumir o controlo da empresa revela-se intimidante para 

si? 

11. Tem receio de desiludir o seu predecessor? Isso afetará de certo modo o seu 

modelo de gestão? 

12. Acha que vai enfrentar resistências externas ao seio familiar, nomeadamente de 

funcionários, prestadores de serviços, entre outros elementos e que afetam a 

confiança que estes têm na empresa? 

13. Considera que o abdicar do controlo da empresa por parte do seu predecessor, vá 

alterar o papel deste na dinâmica familiar? Acha que será difícil para o seu 

predecessor abandonar o controlo da empresa? 

 


