
Falta planejamento nas empresas familiares 
 
Estimativas apontam que as empresas familiares representam mais de 80% do total de 
companhias do Brasil e respondem por até 70% do Produto Interno Bruto (PIB) da América 
Latina. Para decifrar a administração dos negócios nesse segmento, o Núcleo de Estudos de 
Empresas Familiares e Governança Corporativa da ESPM realizou a pesquisa Sucessão e 
Governança Corporativa nas Empresas Familiares no Brasil, que contou com a participação de 
100 organizações. 
 
Uma característica marcante registrada pelo estudo é a falta de planejamento nessas 
empresas, uma vez que, em 38% daquelas nas quais já ocorreu ao menos uma sucessão, a 
principal razão do processo sucessório foi o falecimento do fundador ou dirigente. Mais: cerca 
de 70% não têm definido quem será o próximo sucessor. 
 
Por meio do percentual daquelas que estão adotando sistemas e instrumentos de 
planejamento sucessório e governança, como acordo societário, conselho de administração ou 
family office, a pesquisa permite conhecer o nível de preparo para o futuro das empresas. A 
falta de profissionalização e planejamento dos futuros dirigentes quanto às peculiaridades da 
administração das empresas, no entanto, comprova o alto índice de companhias que não 
conseguem ir além da segunda geração. 
 
A pesquisa também revela que as empresas familiares ainda são majoritariamente controladas 
pelo sexo masculino: 54% possuem sua diretoria composta apenas por homens e apenas 3%, 
somente por mulheres. Também chamou a atenção dos autores do estudo, Eduardo Najjar e 
Pedro Podboi Adachi, o fato de que, em 72% delas, a totalidade da diretoria é composta por 
familiares, enquanto apenas 3% disseram não ter a participação de nenhum familiar na gestão 
dos negócios, comprovando a herança paternalista do empresário brasileiro: o sonho do 
fundador é deixar a empresa para o filho e parentes na diretoria. 
 
Com esses dados, conclui o estudo, toma-se indiscutível a relevância da adoção de 
instrumentos de planejamento, governança e controle, que permitem às empresas familiares 
administrarem os inevitáveis conflitos que as afligem. 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 9 out. 2008, Classificados, p. Co4. 


