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Pesquisa intitulada "La empresa familiar: percepciones de los estudiantes del programa MBA", 
realizada com estudantes do MBA (Master Business Administration) da IESE Business School, 
revelou que os alunos acreditam que empresas familiares são lugares melhores para se 
trabalhar do que as não-familiares. 

Para eles, é verdade que as organizações familiares tendem a pagar salários e bônus 
inferiores, mas compensam com benefícios não-financeiros, relacionados ao bem-estar dos 
profissionais. 

Pontos negativos 

No entanto, a maioria dos estudantes admite que as empresas administradas por famílias têm 
mais dificuldades para atrair bons profissionais, bem como para mantê-los.  

Eles afirmam que essas empresas deveriam aproveitar mais suas qualidades, a fim de 
valorizar a carreira de seus funcionários a longo prazo, já que costumam ser reconhecidas 
como organizações estáveis, e justamente essa estabilidade é vantajosa para muitas pessoas. 

Além disso, os estudantes afirmam que o acesso à informação costuma ser mais difícil nas 
empresas familiares e que, nessas organizações, os funcionários têm menos liberdade para 
tomar decisões. 

Mas, segundo a pesquisa, é importante sublinhar que, apesar do acesso à informação 
representar um desafio, especialmente para funcionários que não fazem parte da família 
proprietária, o sentido de identidade e o clima de confiança que podem existir nesse tipo de 
organização facilitam uma comunicação mais aberta. 

Outras descobertas 

Quanto à questão da sucessão, nas empresas familiares, o papel do antecessor é vital para a 
criação de um clima de trabalho apropriado, no qual os sucessores possam desenvolver suas 
habilidades para a gestão. 

Nesse tipo de organização, conforme demonstrou a pesquisa, a preparação de sucessores 
costuma ser mais longa do que nas demais empresas, mas também é feita com maior 
proximidade entre antecessor e sucessor. 

Por fim, os entrevistados pela pesquisa acreditam que a qualidade dos conselhos de 
administração das empresas familiares é tão boa quanto a das empresas não-familiares, e que 
os interesses dos proprietários estão melhor representados nas empresas familiares. 

Sobre a pesquisa 

A base da pesquisa é um questionário online que recebeu 213 respostas, de estudantes 
procedentes de 21 países. Para realizar o estudo, a cátedra de Empresa Familiar da IESE 
Business School contou com a contribuição do Family Business Club do IESE, uma associação 
de alunos de MBA interessados no tema empresas familiares. 
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