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Resumo 
 

 

A "mentoria", apesar de conhecida desde a antiguidade, somente nos últimos 20 anos 

passou a receber a atenção da comunidade acadêmica. Sua importância e valorização na 

formação de novos talentos, dentro das instituições, tornaram-se relevantes quando 

tradicionais empresas vivenciaram processo de degradação falimentar ou foram vendidas a 

grandes grupos. 

Neste trabalho, para a correlação entre as sucessões familiares que alcançaram 

resultados positivos e o processo de formação de sucessores baseado na mentoria, são 

apresentados 3(três) casos de empresas, no estado de Pernambuco, cujo processo sucessório 

obteve êxito. Analisamos o processo de mentoria informal experimentado pelos herdeiros 

dessas empresas, comparando-o com o modelo de Kram (1985) e relacionando-o com o êxito 

que obtiveram na transição de poder. Investigamos ainda a evolução na estrutura de poder das 

empresas, antes e após a primeira sucessão familiar, avaliando o impacto no estilo gerencial, 

nas relações de trabalho intra-organizacão, e sua contribuição para a perenidade da empresa e 

seu sucesso no mundo empresarial. Tal estudo, baseado no modelo Multidimensional-

Reflexivo criado por Alves (2003), foi inspirado no legado de Weber (1990), utilizando sua 

tipologia de ação social e seus tipos ideais de dominação para a formulação de novos 

conceitos e associações de idéias.  

Foi utilizada a metodologia da pesquisa exploratória, com coleta de dados através de 

entrevistas semi-estruturadas, em encontros/entrevista pré-agendados. Estudamos os casos 

numa abordagem qualitativa e realizamos análise de conteúdo, tendo como ferramenta o 

questionário semi-estruturado como guia nas entrevistas. 

Através das análise dos dados coletados, podemos concluir que ao processos de 

mentoria dos herdeiros foram decisivos para o diferencial da organização em seu mercado e a 



  

ocorrência de uma rígida correlação entre o processo de mentoria dos herdeiros e a evolução 

da estrutura de poder das empresas pós-sucessão. 

Esperamos que esse trabalho contribua/oriente um melhor desfecho das sucessões nas 

empresas familiares, auxiliando na formação dos herdeiros, minimizando os conflitos, 

reduzindo a descontinuidade administrativa, perenizando as organizações e levando-as ao 

sucesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Abstract 
 

 

 Monitoring is well known since the early days, but has been recognized by the 

Academy only in the last twenty years, because of its capacity for new talents formation. This 

is of the greatest importance when traditional enterprises have been breakdown or their 

control were sold to international groups. This paper studies the correlation between the well 

succeeded succession in familiar enterprises and the formation of its heirs by the monitoring 

process, using   Kram´s model ( 1985 ). Three organizations of the state of Pernambuco, that 

suffered a succession process in the last years, were selected for the survey. It was also 

examined the enterprise power structure before and after the first familiar succession process, 

analyzing the impact of its administration, the work relationships and the contribution for the 

enterprise success. This study was based on the Multidimensional Reflexive Model created by   

Alves ( 2003 ), using Weber´s ( 1990 ) domination and power papers. We hope that this   

work will be able of helping and guiding heirs formation for a well-done  familiar 

organization power transmission. This policy will minimize conflicts, contributing for the 

enterprises successes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Résumé 
 

Connue depuis l'Antiquité, la "mentoria" n'a été cependant réconnue par les milieux 

académiques que dans les vingt dernières années. Son importance et sa valeur en tant 

qu'instrument de formation de nouveaux talents au sein des institutions ont été mises en relief 

notamment au cours des processus  de dégradation économique subis par certaines entreprises 

traditionnelles ou lors de leur absorption par des grands conglomerats. 

Dans ce travail,  nous avons étudié les effets positifs provoqués par la «mentoria» sur 

les entreprises a travers la corrélation entre successions familiales considerées comme ayant 

été bien réussies et le processus de formation des successeurs. Trois études de cas ont été 

réalisées sur trois entreprises situées dans l'État de Perrnambouc, au Brésil. Nous avons 

analysé le processus de « mentoria » informelle qui a orienté les heritiers de ces entreprises 

tout en faisant sa comparaison avec le modèle  de Kram (1985) pour vérifier son influence 

dans la réussite de ces successeurs lors de la transition du pouvoir au sein de leurs entreprises. 

Nous avons également étudié l'évolution dans la structure de pouvoir des entreprises, avant et 

après leur première succession familiale, en évaluant l'impact  de leurs styles de géstion sur 

les rapports de travail à líntérieur dês organisations et  son importance en ce qui concerne la 

survie dês entreprises et leurs succès dans le monde des affaires. Cet étude, basée sur le 

modèle Multidimensionel-Réflexif crée par Alves (2003) a été inspiré par les idées de Weber 

(1990) et utilise sa typologie d'action sociale et sés formes souhaitées de domination  dans la 

formulation de nouveaux concepts et associations d'idées.  

Nous souhaitons que ce travail pourra contribuer/orienter un meilleur dénouement des 

successions au sein des entreprises familiales, et aider dans la formation des heritiers, 

minimiser les conflits, et garantir la survie des organisations et leurs succès. 



  

 

 

Zusammenfassung 
 
 

"Mentoria" trotz des Wesens, das seit dem Dienstalter bekannt ist, nur in den Letzten 

hat zwanzig Jahre begonnen, die Beachtung akademischen, geschuldeten der Gemeinschaft zu 

erhalten ihre Bedeutung und Wert in der Bildung neuer Talente in den Organisationen, also 

haben traditionelle Gesellschaften einen Verschlechterungsvorgang abgedeckt zu ruinieren 

oder sind an große Gruppen verkauft worden.  

In dieser Arbeit korrelieren wir die vertrauten Hinterlassenschaften, die vom Erfolg 

mit dem Nachfolgerausbildungsvorgang erhalten haben, der sich von "mentoria" wert ist, das 

drei Fälle von Gesellschaften des Standes von Pernambuco vorstellt, die Erbvorgang gelitten 

haben in Letzten 20 Jahre.  

Wir untersuchen auch die Entwicklung der Struktur der Macht in den Gesellschaften 

vor, und danach arbeitet die erste vertraute Hinterlassenschaft, die die Auswirkung im 

Verwaltungsstil abschätzt, in den Beziehungen von von "Intra- Organisation" und der Beitrag 

für die Dauerhaftigkeit der Gesellschaft und ihren Erfolg in der Unternehmenswelt. Diese 

Studie, die auf dem Modell "Multidimencional-Reflexivo" basiert, das durch Alves (2003) 

entsteht, ist in den Vermächtnissen des Webers (1990), indem man sich ihrer Typologie der 

sozialen Aktion und ihrer idealen Arten von Beherrschung geleitet worden für Generation 

neuer Konzepte und von Ideeassoziationen benutzt hat.  

Wir warten darauf, daß diese Arbeit contribue/à an besseren Ergebnissen der 

Hinterlassenschaften in den vertrauten Gesellschaften ist, die bei der Bildung Erben 

unterstützen, die die Konflikte minimieren, die  Verwaltungsunstetigkeit, die Dauerhaftigkeit 

der Organisationen reduzieren, und indem sie sie am Erfolg nimmt. 
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1 Introdução 

 

No mundo ocidental e especialmente no Brasil, as empresas familiares representam a 

maioria das organizações, em quantidade, número de funcionários e representatividade no 

PIB. Portanto, o segmento destas empresas possui forte representação na economia, tendo 

suscitado, principalmente a partir dos anos 60 interesse em conhecer e entender a dinâmica 

destas organizações (GUEIROS, 1999). 

Um dos momentos mais críticos ao longo da vida destas empresas ocorre na 

passagem/divisão do poder entre os membros familiares. Neste momento, parte das 

rivalidades e diferenças emerge sobrepondo-se à racionalidade e pondo a organização em 

sério risco de naufrágio (ADIZES, 1993). São conhecidas em diversas estruturas societárias 

mundiais, citações populares que tratam do tema sucessão nas empresas familiares de forma 

jocosa e hilariante, aludindo principalmente à segunda linha sucessória (netos e netas), como 

dilapidadores e destruidores das empresas, construída por avós e pais. 

A falência ou a venda do maior patrimônio da família, a empresa, representa uma forte 

perda econômico-financeira, pois em geral os membros da família dependem dela para seu 

sustento e do seu ramo familiar. Outros aspectos fortemente atingidos nestas situações são a 

auto-estima dos gestores, pelo fato de não terem conseguido dar prosseguimento ao negócio 

da família, a saga da empresa e o patrimônio familiar geralmente utilizado em estratégias para 

salvar a organização. 

A sociedade na qual a empresa familiar encontra-se inserida também é afetada quando 

das suas dificuldades administrativo-financeiras. Empregos, atividades econômicas e sociais 

que dependem da organização são postos à prova. A sociedade padece com a perda de 



  

empregos, renda e redução da atividade econômica associadas à empresa familiar em 

dificuldades.  

Assim, ao estudarmos sucessões exitosas de empresas familiares, obteremos 

conhecimentos que poderão ser utilizados para evitar transtornos para a família proprietária da 

empresa e para a sociedade na qual esta inserida. Em pesquisa realizada na base de dados do 

CAPES (Banco de Teses e Dissertações do CAPES, 2006) encontramos apenas 37 citações 

para sucessão em empresas familiares. Nos anais eletrônicos do ENANPAD (2006), 

encontramos 15 trabalhos acerca de empresas familiares e somente 3 sobre a passagem de 

poder entre gerações. Isto sugere a existência um vasto campo de estudo ainda a ser 

pesquisado sobre empresa familiares e seu processo sucessório. 

Sempre que o tema sucessão familiar foi explorado em artigos e teses acadêmicas 

(CAPES, 2006; ENANPAD, 2006), buscava explicações para a má condução de alguns 

processos sucessórios, oferecendo fórmulas capazes de evitar problemas em organizações 

similares. Observa-se que grande parte destes conselhos trata do assunto quando o problema 

já foi instalado no cerne da organização, procurando apenas acomodar e equalizar os 

sentimentos e distribuindo bens materiais, evitando danos ainda maiores à empresa. 

 Poucos são aqueles que estimulam para que o processo sucessório seja tratado desde o 

início da organização, no surgimento dos herdeiros e ao longo de toda sua trajetória de vida, 

preparando-se o futuro (BERNHOEFT, 1987). Uma das maneiras de promover esta formação 

é através da convivência dos herdeiros com pessoas que possuem vivências, conhecimentos e 

experiências de vida que, ao repassá-las aos mais novos, contribuem efetivamente para a 

formação dos futuros administradores. A esse processo chamamos de mentoria.         

O tema mentoria, apesar de conhecido desde a antiguidade, somente nos últimos vinte 

anos passou a receber a atenção da comunidade acadêmica. Os trabalhos de Kram (1985) e 

Ragins (1997) foram importantes para reascender o tema, pondo-o novamente em voga no 

meio acadêmico mundial. No Brasil, a geração de trabalhos e pesquisas acadêmicas sobre o 



  

processo de mentoria nas organizações têm sido realizadas no PROPAD/ UFPE 

(PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE PERNAMBUCO, 2006) e no ECO (GRUPO DE ESTUDO DE 

COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL) vinculado a UFPE e a FBV (FACULDADE 

BOA VIAGEM – RECIFE/PE), que estudam o tema, com interesse em aprofundar e difundir 

os conhecimentos obtidos no meio acadêmico através de artigos em congressos e revistas e 

dissertações de mestrado.  

Portanto, questionamos: 

1) Qual a contribuição do processo de mentoria na formação dos sucessores das 

empresas familiares para uma sucessão exitosa na organização? 

2) Qual a influência do processo de mentoria dos sucessores na estrutura de poder das 

empresas antes e pós-sucessão, segundo o modelo Multidimensional-Reflexivo? (ALVES, 

2003)   

 

 Para responder a estas questões, determinamos objetivos a serem explorados por este 

trabalho, os quais apresentamos a seguir.  

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo geral I 

 

Averiguar, através de pesquisa exploratória em três empresas situadas na região do 

grande Recife, o grau de influência do processo de mentoria na formação dos herdeiros, como 

fator relevante para a ocorrência de um processo de sucessão exitoso na primeira transição de 

poder, conduzindo as organizações, à perenidade e ao sucesso. 

 

1.2.1.1 Objetivos específicos 

- Averiguar o desempenho da empresa antes do processo sucessório e a preparação 

realizada para a primeira sucessão (fundadores / filhos); 

- Compreender os conflitos na sucessão e o processo sucessório; 

- Conhecer o planejamento e a execução da primeira sucessão familiar; 



  

- Obter informações acerca do planejamento para a segunda sucessão (filhos / netos) 

e da formação dos herdeiros (filhos/netos); 

- Averiguar a importância do processo de mentoria formal/informal na formação dos 

herdeiros e suas conseqüências. 

- Verificar quais funções da mentoria – segundo modelo de Kram (1985) – estão 

presentes no processo de formação dos herdeiros/sucessores. 

 

1.2.2 Objetivo geral II 

 

Estudar a influência do processo de mentoria dos sucessores na evolução da estrutura 

de poder das empresas - segundo modelo Multidimensional-Reflexivo (ALVES, 2003) - antes 

e pós-sucessão. 

 

 

1.2.2.1 Objetivos específicos 

- Comparar as estruturas de poder da empresa antes e após sucessão, segundo 

modelo Multidimensional-Reflexivo (ALVES, 2003); 

- Averiguar a influência do processo de mentoria no estilo gerencial do sucessor. 

 

1.3 Justificativa 

Apesar da importância, pouco foi estudada a relação do processo de mentoria na 

formação de sucessores e a perenidade/sucesso das empresas. Nas últimas cinco edições do 

ENANPAD (2000 a 2004), nenhum trabalho apresentado enfocou a mentoria na formação de 

sucessores e a perenidade/sucesso das empresas; tampouco foi encontrado algum documento 

que tratasse desse assunto nas pesquisas bibliográficas realizadas no Pro Quest, Scielo, 

Google, entre outros. A lacuna existente no meio científico em relação a este tema, merece 

maior dedicação devido a sua crescente importância, valor e na contribuição do entendimento 

dos problemas sucessórios nas organizações. Este tema tornou-se particularmente importante 

nos últimos anos, quando tradicionais empresas percorreram um processo de degradação 

falimentar ou foram vendidas a grandes grupos.   



  

Este processo falimentar ou da passagem do poder da empresas para grupos não 

regionais, acarretou a degradação da economia do estado de Pernambuco, com o fechamento 

de organizações e/ou deslocamento do poder decisório para outros centros, com conseqüente 

redução das riquezas circulantes em nosso estado (FIEPE, 2005; FECOMÉRCIO, 2005). 

Parte dos motivos que levaram a esta situação podemos creditar aos problemas familiares 

sucessórios - despreparo dos herdeiros, conflitos familiares, interesses pessoais sobrepondo-se 

aos da organização. Desta forma, torna-se mister a busca de meios eficazes para uma sucessão 

exitosa nas empresas familiares regionais, evitando novas perdas para a economia do estado, 

degradação das famílias, redução da oferta de empregos e a fuga de talentos e competências.    

Neste trabalho, buscamos correlacionar as sucessões familiares que obtiveram êxito 

com o processo de formação de sucessores, valendo-se da mentoria, apresentando três casos 

de empresas do estado de Pernambuco. Consideramos como sucessões com êxito as 

organizações que após o processo sucessório, aumentaram sua participação no mercado,  

profissionalização da empresa, crescimento real de faturamento, bem como atendendo aos 

requisitos do Prêmio Delmiro Gouveia da Federação das Industrias do Estado de Pernambuco 

(FIEPE) e da Edição Maiores e Melhores da Revista Exame (2004). De modo a abranger os 

três ramos econômicos: indústria, comércio e prestação de serviços pesquisamos em três 

empresas, uma pertencente a cada setor, dentre as que no Estado de Pernambuco sofreram 

processo sucessório nos últimos 20 anos. 

Indústria – Usina Salgado Ltda, empresa do ramo agro-industrial açucareiro, situada no 

município de Ipojuca-PE. 

Comércio – WOG do Brasil Ltda, empresa do ramo de comércio e distribuição de 

equipamentos e acessórios para indústrias. 

CDP – Companhia Distribuidora de Produtos Ltda, empresa do ramo alimentício - 

fornecimento de alimentação para empresas. 



  

Este trabalho pode contribuir/orientar para um melhor desfecho das sucessões nas 

empresas familiares, auxiliando na formação dos herdeiros, minimizando os conflitos, 

reduzindo a descontinuidade administrativa, perenizando as organizações e levando-as ao 

sucesso.  

No segundo capítulo deste trabalho – Fundamentação Teórica – nos respaldamos em 

trabalhos, artigos acadêmicos e livros que embasassem as respostas a nossas questões e, 

conseqüentemente atingíssemos os objetivos propostos por este trabalho.       



  

2 Fundamentação Teórica 

 

Neste capítulo, abordaremos a literatura da sucessão nas empresas familiares e do 

processo de mentoria nas organizações, enfocando a possibilidade da sinergia deste dois 

processos para uma sucessão bem sucedida nas empresas. 

 2.1 A Empresa familiar 

 2.1.1 Histórico 

Desde os primórdios da humanidade, quando o homem se estruturou em sociedade, e 

do surgimento das primeiras organizações agrícolas e/ou comerciais, a natural agregação foi a 

familiar, em função da proximidade física e da afetividade humana. Em suas pesquisas com 

aborígenes australianos, Margareth Mead relata o sentimento da necessidade do apoio familiar 

dos homens na arte da caça pela sobrevivência.   

Na antiguidade, o aparecimento das organizações político-econômicas dos estados e a 

estruturação das religiões vêm-se juntar às organizações familiares existentes, as quais 

fornecem subsídios a estas para sua melhor estruturação organizacional e comportamental. 

A estrutura feudal, através de seu isolamento, reforça ainda mais a estrutura familiar 

das “pequenas empresas”, acentuando a característica observada nas eras anteriores. 

O forte comércio da época absolutista induz ao aparecimento das primeiras 

organizações não familiares, baseadas em grupos com ideais comuns, que estruturam as 

primeiras empresas não governamentais com objetivos de conquista e comércio. Como 

exemplos podemos citar as holandesas Companhias das Índias Ocidentais e Orientais. 

(BURNS, 1978) 



  

No Brasil, o surgimento das primeiras empresas familiares ocorreu logo após seu 

“descobrimento” por Portugal, quando de seu esforço na colonização do novo mundo, adotou 

o sistema de capitanias hereditárias, que constituiu a primeira iniciativa empresarial em nossas 

terras de caráter familiar e transmitida por herança (OLIVEIRA, 1999). Neste período de 

nossa história emerge o poder dos líderes patrimoniais / patriarcais, segundo a classificação de 

Max Weber (1990) - que se verifica até hoje - em algumas regiões do país, principalmente 

naquelas de difícil acesso educacional e da modernidade através das figuras dos coronéis. 

Para melhor entendermos a estrutura de poder e cultura brasileira, principalmente em 

nossa região nordeste, nos auxiliam os clássicos de Sérgio Buarque, Raimundo Faoro, 

Roberto Da Mata e do mestre Gilberto Freire: suas teses basilares são analisadas e discutidas 

no livro de Jessé Souza (2000) - A Modernização Seletiva.  Souza (2000), afirma ser a cultura 

brasileira, “uma variação singular do desenvolvimento específico ocidental“, devido às 

influências ibéricas, africanas e nativas postas em nosso “caldeirão” multicultural, que através 

de seus entrelaçamentos criou características próprias e específicas no processo de 

modernização e estrutura de poder no Brasil.  

“ Iberismo, personalismo, patrimonialismo são termos intimamente 
interligados como uma explicação tanto para o nosso atraso social como para 
nosso (sub)desenvolvimento. A influência dessas idéias sobre a vida cotidiana 
de cada brasileiro é gigantesca. Ela constitui nossa auto-imagem dominante, 
seja na dimensão das idéias, seja na dimensão prática social e política.” 
(Souza, 2000 p.207) 

   

Ainda em seu livro, Souza (2000 p.226), apresenta o conceito de patriarcalismo 

Freyriano em nosso período colonial: “a consideração simultânea de distância e segregação 

com proximidade e intimidade”, demonstrando clara influência desta estrutura de poder nas 

organizações de nossos tempos: 

“A nossa sociologia ... continua personalista e patrimonial, só vê a 
exterioridade e o artificialismo do processo. ... Não se pode, no entretanto, 
confundir uma observação tópica, um instantâneo que se retira do contexto, 
no desenrolar do processo de transição de uma sociedade personalista para 
uma sociedade moderna e impessoal, com o movimento como um todo. É 
necessário captar a lógica de desenvolvimento do processo como um todo, 



  

temporal e analiticamente, de modo a poder perceber sua dinâmica.”  (Souza, 
2000 p. 266-267) 

 

A seguir, faremos breve análise evolutiva da estrutura das organizações no aspecto de 

sua estrutura de comando e estruturação do poder. 

 

2.1.2 Evolução da estrutura do poder nas organizações familiares 

A primeira revolução industrial do final do século XVII permitiu que a manufatura de 

produtos artesanais fosse realizada em larga escala, quando houve forte demanda de mão-de-

obra nas cidades. As oficinas familiares transformaram-se em indústrias de uso intensivo de 

mão-de-obra externa, mas não perdem seu caráter familiar, pois o comando da organização 

permaneceu com a família que, primordialmente, fundou a empresa. Fenômeno semelhante 

ocorreu nas organizações comerciais, que iniciam seu processo de internacionalização através 

da abertura de filiais e correspondentes em outras nações (BURNS, 1978). 

Recentemente, no séc. XX vimos uma continuidade da estrutura surgida na revolução 

industrial. Algumas empresas comerciais e industriais, porém, internacionalizam-se, 

adquirindo formato de sociedades anônimas, deixando por vezes a característica familiar para 

a profissionalização de seus quadros dirigentes.  

Apesar do movimento de profissionalização das organizações, as empresas familiares 

têm um volume significativo de participação no contexto sócio-econômico das sociedades 

onde estão inseridas, “não havendo dúvida quanto à predominância das mesmas e, 

conseqüentemente, quanto à sua importância e significação para a economia, em particular e 

para a sociedade em geral” (LEONE, 2002).  

 

 

 



  

2.1.3 Definição de empresa familiar 

Diversos autores ao estudar a empresa familiar, geraram as seguintes definições: 

“ Empresa familiar é aquela que tem sua origem e sua história vinculadas a uma 
família; ou ainda aquela que mantém membros da família na administração dos 
negócios” (BERNHOEFT, 1987, p.35) 
 
“Aquela em que a consideração da sucessão da diretoria está ligada ao fator 
hereditário e onde os valores institucionais da firma identificam-se com o 
sobrenome da família ou com a figura de um fundador” (LODI,1993, p.6)  
 
“ Consideraremos a empresa como familiar quando um ou mais membros de 
uma família exerce considerável controle administrativo sobre a empresa, por 
possuir parcela expressiva da propriedade do capital. Assim, existe estreita ou 
considerável relação entre propriedade e controle, sendo que o controle é 
exercido justamente com base na propriedade” (LANZANA,1999, p.33)  
 
“ ... a empresa deve ser considerada familiar, quando estiver perfeitamente 
identificada com uma família pelo menos a duas gerações e quando essa ligação 
resulta numa influência recíproca na política da empresa e nos interesses e 
objetivos da família” (DONNELLEY,1976, p.4)  

 

  As definições apresentam confluência ao enfocarem a centralização do 

poder na família com a presença de membros nas decisões estratégicas da empresa e o vínculo 

histórico da empresa com a família fundadora. Tomando por base estas definições, 

consideraremos para fins deste trabalho, a seguinte definição: 

“Empresa familiar é aquela na qual o exercício do controle administrativo da empresa 

é realizado por um ou mais membros de uma mesma família e cuja sucessão de poder ocorre 

por laços hereditários. A(s) família(s) possui(em) considerável parcela da propriedade do 

capital da empresa, havendo estreita relação entre propriedade e controle”. 

Enfocaremos a seguir o perfil das empresas familiares no Brasil e suas características.  

 

2.1.4 Perfil das empresas familiares brasileiras 

No Brasil e particularmente em nossa região as empresas familiares ainda representam 

98% das empresas não estatais (IBGE, 2005). Principalmente as de pequeno e médio portes 

representam 60% do montante de empresas brasileiras. Apesar da importância e do peso dos 



  

grandes grupos nacionais e multinacionais, as empresas familiares representam 48% do PIB 

brasileiro, demonstrando sua importância no cenário político-econômico-social do país. 

(IBGE, 2005).        

A sucessão familiar tem sido forte alvo de estudo acadêmicos e de obras literárias, 

uma vez que no Brasil 97% das empresas, a esmagadora maioria, é considerada empresa 

familiar (IBGE, 2005).  

Segundo Morgan (1996, apud LEONE, 2002) “ao criarmos organizações, estamos 

criando estruturas de atividade que são maiores do que a vida e que, freqüentemente, 

sobrevivem por gerações”. Contudo, Bernhoeft (1996) observa que apenas 30% das empresas 

familiares com uma gestão bem sucedida de seu fundador sobrevivem à primeira permuta de 

poder, e somente 15% chegam à terceira geração. Estudamos apenas a primeira transição de 

poder (fundadores - filhos), uma vez que as empresas a serem pesquisadas são relativamente 

recentes, encontrando-se ainda em sua segunda geração sucessória.   

Para melhor compreensão dos mecanismos e do contexto da sucessão, faremos breve 

relato dos estágios evolutivos das organizações familiares, segundo o modelo de Gersick 

(2002). 

 

2.1.5 Estágios evolutivos das empresas familiares - Modelo de 
Gersick (2002) 

 
 Cada etapa da evolução das empresas familiares apresenta desafios para a 

sobrevivência e desenvolvimento de suas atividades.  O estágio inicial do “núcleo familiar” 

inicia-se na união dos fundadores e desenrola-se pelos anos nos quais os filhos nascem e 

tornam-se adolescentes. O segundo estágio, denominado de “multigeração”, compreende os 

anos nos quais os filhos e filhas são introduzidos na organização convivendo com os pais 

fundadores. Esta fase dá-se entre os 18 e os 30 anos dos filhos, quando estes deixam a casa 

dos pais, mas continuam convivendo no trabalho. O terceiro e último estágio corresponde à 



  

“rede familiar”, quando a segunda geração casa e cria novos núcleos familiares que vêm 

agregar-se ao inicial. Neste ponto podemos afirmar que a complexidade de interelações na 

empresa está formada para o resto de sua sobrevivência. (GERSICK, 2002) 

Ainda de acordo com o modelo de Gersick (2002), no primeiro estágio temos a 

empresa do casal, no qual os contatos explícitos e implícitos guiam a relação dos cônjuges, ou 

seja, as expectativas de cada um em relação à empresa e como conviver juntos em família 

sendo sócios. 

O principal desafio do “multigeração” consiste em desenvolver o potencial da segunda 

geração sem perdê-la para outros “sonhos”. Portanto, explorar o seu potencial, torná-la 

independente, porém mantendo-a vinculada ao núcleo da empresa familiar, é o grande 

segredo desta fase. 

No terceiro estágio o grande desafio para o casal fundador consiste em conciliar e 

manter o leme da empresa no rumo, buscando a convivência, a amenização dos atritos, 

rivalidades e dissonâncias familiares (principalmente entre genros e noras). Aos poucos, estes 

problemas vão afetando o desempenho da empresa, comprometendo-a e ameaçando seu 

futuro. 

Ainda de acordo com Gersick (2002) e Adizes (1993), é neste clima que geralmente 

ocorrem as sucessões das empresas familiares devido à morte de um ou dos fundadores, 

ocasionando na maioria das vezes a dissolução, fechamento ou falência das empresas por 

problemas de disputa de poder e de bens pelos filhos e netos. Desta forma, torna-se mister 

agir proativamente, preparando-se a sucessão na empresa, através de programas que possam 

planejar a mudança, atenuando as questões sucessórias antes de sua ocorrência. A formação 

dos sucessores deve estar incluída nestas providências, tornando-os capazes de assumir 

futuros cargos por competência e não apenas por laços familiares, tornando a empresa 

“familiar-profissional”, isto é, controle patrimonial com gestão profissional. 



  

Utilizando a fundamentação teórica como instrumento para definição dos aspectos 

relevantes para o roteiro do modelo da entrevista de análise, destacamos neste ponto a 

necessidade de considerar os seguintes aspectos nos casos que foram estudados: Como foi 

o comportamento da empresa e de seus fundadores no primeiro estágio evolutivo, segundo 

Modelo de Gersick (2002); de que forma a empresa manteve ou perdeu membros da 

segunda geração para outros objetivos de vida; como foram/são administrados os conflitos 

na segunda geração; qual foi o nível de interferência destes conflitos no processo 

sucessório. 

 A disputa do poder pelos membros das organizações, advém de tempos remotos. Na 

obra prima – “O Príncipe”, Maquiavel apresenta ensinamentos de como conquistar e manter o 

poder, baseado “... nos atos dos grandes homens, o qual aprendi na extensa experiência da 

realidade atual e na lição ensinada pela antiga.” (MAQUIAVEL, 2000 p.35). É sobre a 

disputa pela ascensão ao poder que trataremos na próxima seção.     

 

2.1.6 Rivalidades e disputas pelo poder na sucessão familiar  

A rivalidade e a disputa pelo poder intrafamiliar têm seus primórdios na história 

humana. As tragédias da mitologia grega já as relatavam, como na história de Agamenon que 

sacrificou sua própria irmã aos deuses para poder resgatar Helena, esposa de seu irmão. Ao 

retornar da guerra, foi morto numa banheira por sua esposa em uma crise de ciúmes. Na 

Bíblia, livro do Gênesis, há uma típica disputa pela sucessão, ocasionando a morte de Abel 

por Caim, que era o preferido aos olhos de Deus. Jacó e Esaú rivalizaram para ser o sucessor 

do pai, Isaac. Com a ajuda da mãe, Jacó foi o escolhido (GROTE, 2003). Portanto, não são 

fatos de “nossa época” a rivalidade e disputas familiares, sendo “a contenda pelo poder parte 

da índole humana” (MAQUIAVEL, 2000).  

 Lansberg (1999), contribuiu para o entendimento das rivalidades 

intrafamiliares, baseando-se na inveja como norteador do desejo humano. Assim, esta 



  

dependência natural leva ao conflito - muitas vezes não facilmente explicável racionalmente - 

entre irmãos, primos, noras, etc., tornando as sucessões familiares particularmente complexas.  

Outro sentimento que aflora quando da disputa de poder na sucessão familiar advém 

da “imitação” - forma de aprendizado humano -, que conflitua o imitador com o imitado 

(criador e criatura): “A imitação é natural do humano desde a infância, tornando-se uma das 

vantagens sobre os outros animais, apesar do homem ser uma das criaturas mais imitadas da 

natureza, que aprende primeiro por imitação”. (ARISTÓTELES, 1973). 

Sigmund Freud nas obras em que retratam o complexo de Édipo, que consiste em um 

triângulo de pai, mãe e filho, “aponta uma natural identificação do filho com o pai o que o 

coloca numa situação em que necessita imitar o pai para atingir sua maturidade, mas esta 

maturidade e independência somente ocorrerão caso ele deixe de seguir (imitar) os passos do 

pai” (GROTE, 2003 p.121). Assim o processo de identificação que se inicia num aprendizado 

inocente, torna-se prevalente, atingindo seu ápice em um conflito. (BASTOS, 2002)  

Garcia (2005) aponta a falta de projeto de vida dos herdeiros, muitas vezes ocasionado 

pela forte influência, poder e liderança que os pais exercem sobre os filhos nas organizações 

familiares, como outra fonte de desentendimentos entre membros candidatos à sucessão 

familiar. Assim, como paliativo para o problema, Garcia (2005) sugere que os filhos 

compreendam este vazio e busquem caminhos que lhe permitam alcançar sua própria 

independência e liberdade individual. 

  Alguns aspectos, tais como a administração dos conflitos e rivalidades gerados 

durante o processo sucessório na empresa, a divisão de poder quando da transição, a 

convivência das partes que disputaram o poder na sucessão, o(s) modelo(s) que serviu(ram) 

de guia e identificação em seu aprendizado/formação do(s) gestor(es) e a visão futura dos 

herdeiros nos plano pessoal e empresarial, são relevantes e foram analisados nas empresas em 

estudo.  

 



  

Enfocaremos no próximo item as etapas do processo de transição do poder nas 

organizações familiares, segundo o modelo de Gersick (1999), o qual facilitará nossa 

compreensão quando da análise da história da sucessão das empresas pesquisadas.   

 

2.1.7 Etapas na sucessão familiar - Modelo de Gersick (1999) 

Nosso interesse concentra-se nos períodos de mudança, especialmente nas sucessões 

de comando da empresa. “Tanto os períodos de estabilidade (crescimento), como os de 

mudanças (transição) são essenciais para o sucesso, renovação e continuidade da organização. 

Os períodos de mudança são exploratórios e estratégicos; os de estabilidade operacionais e 

táticos” (GERSICK, 1999 p.287). “Deve-se utilizar os períodos de estabilidade para planejar e 

preparar-se para os de mudança, pois não tardarão a chegar. Entender e bem utilizar esses 

períodos é fator primordial para o gerenciamento eficaz das empresas familiares ao longo de 

sua vida.” (GERSICK, 1999 p.287).   

As etapas evolutivas do eixo relativo aos proprietários são as seguintes: controle do 

fundador, parceria entre parentes e consórcio de primos.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Figura 1 (GERSICK, 1999) 
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Para Gersick (1999 p.288): 

 “... os períodos de transição podem ser curtos (dois a três meses) como podem 
levar anos para serem completados, dependendo do tipo de sucessão e de sua 
complexidade (...) com planejamento, formação de sucessores e uma política 
sucessória clara e definida, a passagem por estas etapas de transição pode ser 
realizada com menos traumas e perdas para as empresas e familiares. A correta 
administração destes períodos nas organizações, aumenta drasticamente as 
chances de continuidade do negócio familiar “. 

 

Algumas questões relevantes foram incluídas no roteiro das entrevistas realizadas com 

membros das empresas estudadas, baseadas no modelo de Gersick (1999), tais como: em que 

etapa do modelo de sucessão familiar encontra-se a empresa e como a organização e a família 

estão se preparando para enfrentar a próxima etapa evolutiva do processo de sucessão. 

   
Cada sociedade possui características próprias que influenciam e são influenciadas por 

seus valores e crenças, que se refletem no comportamento de seus membros (FROMM, 1963). 

Discorreremos acerca de algumas características marcantes da sociedade brasileira que 

influenciam o processo de sucessão nas empresas familiares. 

 

2.1.8 Aspectos culturais na sucessão familiar no Brasil 

Como em todo movimento social, os aspectos característicos de cada sociedade 

(valores e crenças), norteiam as ações dos envolvidos nesses processos (FROMM, 1963). 

Desta forma, na análise e estudo do processo de sucessão das organizações familiares é 

primordial considerar os traços característicos da sociedade na qual a empresa está inserida. 

Hofstede (1990) em seu livro “Culture’s Consequences” realizou estudo de pesquisa em 40 

países, considerando quatro características balizadoras da estrutura de poder, das relações e do 

processo decisório nas organizações: distância do poder, fuga das incertezas, individualismo e 

predomínio do masculino. Segundo suas conclusões, as organizações brasileiras têm três 

aspectos típicos em relação aos demais países: coletivismo, grande distância do poder e fuga 



  

das incertezas. Macedo (1989) enfatiza a forte tendência ao trabalho em grupo, contrastando 

com chefes autocráticos e com pouco espírito empreendedor.   

Bertero (apud MACEDO, 1989) afirma que as organizações são caracterizadas por 

situações de ambigüidade e incerteza. “Os processos de tomada de decisão são politizados e 

também influenciados pelas crenças e valores, tornando as preferências pessoais 

inconsistentes e ambivalentes, com alternativas e conseqüências não muito bem conhecidas”. 

(MACEDO, 1989 p.5). 

Como podemos observar, o clima vivenciado nas organizações familiares em fase de 

troca de poder, é repleto de emoções, explosivo e incerto, provocando tensões e aflorando 

rivalidades. A preparação da organização e das pessoas para ultrapassar este difícil estágio é 

essencial para a perenidade e sucesso das empresas. (BERNHOEFT, 1995). 

Hofstede (1990) realizou uma pesquisa mundial comparando aspectos culturais 

entre países. Essa pesquisa foi desenvolvida em uma empresa multinacional atuante em 

diversas nações, considerando os seguintes fatores como critério comparativo: grau de 

coletivismo, grau de distância do poder e grau de evitar a incerteza. Devido à importância 

dos aspectos culturais na sucessão das empresas familiares e considerando-se a relevância 

das características citadas por Hofstede (1990) para o Brasil: alto grau de coletivismo, 

grande distância do poder e evitar a incerteza, foram realizados questionamentos acerca 

deste tema com as empresas pesquisadas. Pretendíamos conhecer o quanto/como estas 

características influenciam (ou influenciaram) no processo decisório e sucessório da 

empresa; aspectos relevantes que norteavam e/ou influenciavam o processo decisório dos 

fundadores da empresa e que aspectos são observados nos processos de decisão 

atualmente na empresa (estilo gerencial pós-sucessão).    

Apresentamos a seguir, sugestões que visam minimizar os traumas vivenciados na 

organização familiar ocasionados pelo processo sucessório, aumentando as chances da 

ocorrência de uma sucessão conveniente e satisfatória.     



  

 

2.1.9 Planejamento da sucessão familiar e formação de sucessores 

Para Morgan (1996 p.219), “ao criarmos organizações, estamos criando atividades que 

são maiores do que a vida e que, freqüentemente, sobrevivem por gerações”. Infelizmente, 

não é este o quadro que encontramos atualmente no Brasil. Apenas 30% das empresas 

familiares constituídas e bem sucedidas conseguem sobreviver à mudança de poder, sendo 

comandadas pela segunda geração. (BERHOEFT, 1996; SEBRAE, 2005) 

Kim (2003), advoga que o planejamento da sucessão deve ser considerado como 

importante componente nas organizações principalmente nas áreas de recursos humanos e de 

planejamento estratégico, pois pode evitar descontinuidade no processo de liderança, 

prevenindo problemas na transição de poder e reduzindo incidentes devido às promoções 

prematuras e disputas pelo mesmo. Ainda nesta linha de raciocínio, Leone (1996 p.4) afirma 

que “a sobrevivência da empresa familiar está na capacidade da família de resolver conflitos 

advindos do processo sucessório”.  

De forma geral, o empresário brasileiro não planeja a sucessão por achar-se “imortal” 

ou por não creditar ser prioridade este problema, pois pensa ter ainda muitos anos no poder da 

organização sendo prematuro preocupar-se com este tipo de assunto. Os herdeiros, por sua 

vez, em “respeito” aos pais evitam tratar deste assunto, por julgarem-no impróprio ao seu 

nível de comando.  

Para Kim (2003), é nesta ausência de planejamento sucessório, que se instalam a 

discórdia e as disputas de poder entre herdeiros. Bernhoeft (1996 p.53), afirma: 

 “A sucessão das empresas familiares é algo muito delicado, não existindo 
lógica ou racionalidade que a resolva completamente (...) Assim o processo de 
discussões e análise do tema deve ser iniciado pelo próprio fundador, exigindo 
grande desprendimento e capacidade de entender que a obra deve ultrapassar 
sua existência”. 
 

Enfatizando o planejamento e a formação de herdeiros para a sucessão, Garcia (2005) 

ressalta que, freqüentemente, os herdeiros, por acharem-se filhos do dono, julgam não 



  

necessitar de qualificação (estudo) para exercer futuro papel na empresa. Contudo, torna-se 

cada dia mais evidente que sobrenome não é atestado de competência, nem garantia de 

sucesso num mundo empresarial cada vez mais mutante. Segundo Garcia (2005), nenhum 

herdeiro ou herdeira pode atuar na gestão se não tiver em mente que sua atuação deve ser 

“profissional”, baseada nas exigências do mercado. Quando ocorre a inversão de valores, 

privilegiando-se a família em detrimento do negócio, o acionista e o herdeiro(s) estão 

prejudicando a si próprio. 

No que diz respeito ao processo de formação de sucessores há duas correntes de 

pensamento díspares. Segundo Ehlers (2003), uma delas afirma que esta deve começar por 

baixo, desde cedo, sendo o herdeiro treinado na própria empresa; a outra vê o sucessor como 

um grande administrador, treinado fora, em outros segmentos de conhecimentos, cidades e 

países, sendo capaz de, no futuro extrair do aprendizado lições e implementá-las na 

organização, quando de sua ascensão ao poder. Ehlers (2003) preconiza que uma solução 

intermediária - a teoria aplicada à prática – seria um posicionamento mais racional e de 

melhores resultados.      

Neste contexto, fortes exigências recaem sobre os herdeiros, não sendo fácil sua 

afirmação na empresa familiar. Atingir posição de liderança, respeitabilidade e apoio, não é 

tarefa simples de ser realizada. (BERNHOEFT, 1995).  

Em seu artigo, Grote (2003) preconiza que um programa sistemático de mentoria 

numa organização familiar, facilita a administração dos conflitos inter e intragerações. 

Baseando-se nas observações de Lansberg (1999), podemos afirmar que uma das vantagens 

da mentoria reside no fato do mentor “atuar como um parente aos olhos do mentorado”, no 

entanto sem obrigatoriamente sê-lo.  

Assim, para herdeiros e herdeiras, a mentoria revela-se importante apoio, ajudando-os 

a questionar e orientar suas carreiras profissionais, além de fornecer ajuda no aspecto 

psicossócio-afetivo (KRAM, 1985). O mentor, além do papel de formador, revela-se um porto 



  

seguro ao jovem herdeiro(a) nas situações difíceis da vida e de seu caminho ao poder. 

(RAGINS, 1997; HIGGINS, 2001; KRAM, 1985)  

Pontos relevantes pesquisados nas empresas estudadas: quem planejou e de que forma 

foi planejada a primeira sucessão na empresa; que idéias, expectativas e sentimentos o 

fundador tinha relação a sua sucessão; houve interferência/acompanhamento formal ou 

informal de pessoa de destaque no processo de formação dos primeiros sucessores; como esta 

sendo conduzida a formação dos herdeiros/sucessores; há interferência/acompanhamento 

formal ou informal de pessoa de destaque no atual processo de formação dos 

herdeiros/sucessores; existe planejamento visando o acompanhamento, por alguém em 

especial, na formação dos futuros herdeiros/sucessores da empresa. 

Na próxima secção, aprofundaremos o conhecimento no processo de mentoria, 

buscando relacioná-lo com a sucessão exitosa das empresas a serem pesquisadas. 

 

2.2 Mentoria nas organizações 

Conforme apresentamos, a mentoria contribui para uma condução planejada e 

tranqüila da sucessão empresarial. Assim, aprofundaremos nesta secção os conhecimentos 

acerca deste tema.  

 

2.2.1 Mentoria na história 

A mentoria esta presente na evolução da humanidade (SHIMON, 1998). Sabemos que, 

ao aprender por imitação, o ser humano necessita de um modelo para se espelhar 

(ARISTÓTELES, 1973). Portanto, eis um dos princípios básicos da mentoria que é o exemplo 

a ser seguido por alguém de maior conhecimento, sabedoria e/ou experiência. (RAGINS, 

1997; HIGGINS, 2001; KRAM, 1985) 



  

A palavra “Mentor” origina-se no nome do tutor de Telemachus – filho de Ulysses – a 

quem foi confiada a formação deste, quando da ida do general guerreiro para a guerra de 

Tróia. Mentor revelou-se mais tarde ser a deusa Atenas, patrona das artes, que acompanhou o 

jovem durante a busca de seu pai perdido – Ilíada (HOMERO apud SHIMON, 1998).   

Alexandre o Grande – rei da Macedônia – teve durante a juventude, como mentor 

Aristóteles, o filósofo Grego, configurando o registro mais antigo de uma mentoria na história 

escrita (BURNS, 1978). Nicolau Maquiavel, em “O Príncipe” (MAQUIAVEL, 2000, p.109) 

no capítulo XVIII, cita: 

“Ensinaram isso aos príncipes, em segredo, os antigos cronistas, que relataram o 
que se passou com Aquiles e com outros príncipes da Antiguidade, entregues 
aos cuidados do centauro Quíron, que os educou”. 

 

A história seja oriental ou ocidental, traz-nos inúmeros exemplos de mentoria, 

configurando um forte mote para o sucesso de reis, governantes, empresários e 

empreendedores (GROTE, 2003).   

Aprofundaremos a seguir, o estudo dos aspectos e características da mentoria, 

principalmente no tocante à formação de herdeiros e sucessores das empresas familiares 

brasileiras. 

 

2.2.2 Características do Processo de Mentoria 

Mentoria consiste numa relação biunívoca entre mentor e mentorado, visando ao 

crescimento, maturidade profissional e apoio psicossocial ao mentorado pelo mentor, 

baseados em suas experiências, vivências e conhecimentos (RAGINS, 1997; HIGGINS, 2001; 

KRAM,1985). Levinson et al. (1978), advoga que “os benefícios advindos da criatividade e 

juventude do mentorado, rejuvenesce o mentor”. Portanto, não podemos negar os benefícios 

adquiridos pelo mentor na prática da mentoria, através do enriquecimento pessoal advindo da 

relação com o mentorado. Para Kram (1985 p.129), “os benefícios para o mentor estão no 



  

reconhecimento pela organização do trabalho realizado e na relação e lealdade do 

mentorado.”  

Para Ragins (1997), a relação, o grau e tipo de apoio fornecido pelo mentor ao 

mentorado varia de acordo com a intensidade e forma da relação entre eles e o tempo da 

existência desta relação. Este relacionamento poderá ser tácito ou explícito, reconhecido ou 

não pelos membros, os quais muitas vezes somente percebem o envolvimento neste processo, 

quando suas atenções forem chamadas para o fato. (RAGINS, 1997).   

Em face das múltiplas características do processo de mentoria, Higgins (2001) define-

o como “um fenômeno de múltiplas relações”, não se devendo cercear seu campo de 

abrangência e definição, deixando-o adaptar-se ao modus operandi da organização e da 

cultura empresarial e social na qual irá se inserir. Desta forma, encontra-se uma grande 

variabilidade nas formas de comunicação, relacionamento afetivo e reciprocidade entre 

mentor e mentorado, em organizações que possuem processo de mentoria nos seus quadros 

funcionais.(HIGGINS, 2001)   

Com relação a idades dos participantes no processo de mentoria organizacional, Kathy 

Kram e Ronald Burke concluíram que o mentor tende, em geral, a ser mais velho que o 

mentorado, com diferenças de idade variando entre 16 a 18 anos. Mendlesson (1989, apud 

LEVINSON, 1978) observou que pessoas entre 22 e 30 anos são os que mais necessitam de 

apoio de um mentor, na definição de sua carreira profissional, na formação e no apoio 

psicossocial.  

 
Para Ragins (1997, p.484):  
 

“Mentor e mentorado podem ou não fazer parte da mesma organização e linha 
hierárquica. Quando o processo é interno à organização, há um maior apoio 
psicossocial ao mentorado por parte do mentor, devido à proximidade diária e a 
convivência com problemas comuns. Por outro lado, quando o mentor é externo 
à organização, o enfoque centraliza-se na carreira do mentorado, suas 
perspectivas e desenvolvimento profissional, pois o mentor possui uma visão 
interorganizacional e de mercado maior devido ao seu posicionamento extra-
organização do mentorado”.  

 



  

A mentoria possui algumas funções que contribuem decisivamente na formação de 

novos líderes e dirigentes organizacionais. É sobre estas funções que trataremos no item 

seguinte.  

 

2.2.3 Funções da mentoria (segundo Kram (1985)) 

São funções de um processo de mentoria a orientação e acompanhamento da evolução 

pessoal e profissional do mentorado pelo mentor, de forma que possam direcionar os 

conhecimentos e competências para os objetivos pré-determinados (MENDLESSON, 1989). 

Esta relação deve englobar a formação específica (técnico-profissional), lições de vida e apoio 

psicossocial ao mentorado ao longo de seu processo de formação / mentoria. (HIGGINS, 

2001).  

Kram e Isabella (1985), dividem as funções da mentoria no desenvolvimento do 

mentorado em dois aspectos: os relativos a carreira profissional e os psicossociais: 

 

Aspectos relativos ao desenvolvimento 

profissional do mentorado 

Aspectos relativos às funções  

psicossociais da mentoria 

 

Patrocínio 

Coaching 

Exposição e visibilidade 

Proteção 

Tarefas desafiadoras 

 

Aceitação 

Aconselhamento 

Modelagem de papéis 

Amizade 

                Tabela 1   (KRAM AND ISABELLA, 1985: 117) 

 

 Detalhando os aspectos profissionais e psicossociais, temos: 

 

- Patrocínio: o mentor ampara, credencia e favorece o mentorado na organização, confiando 

em seu potencial profissional; 



  

- Coaching: o mentor funciona como orientador e motivador do mentorado em sua trajetória 

profissional; 

- Exposição e visibilidade: o mentor auxilia na promoção do mentorado e na formação da sua 

rede de relacionamentos profissionais; 

- Proteção: o mentor assume o papel de padrinho do mentorado apoiando e auxiliando suas 

iniciativas profissionais.  

- Tarefas desafiadoras: o mentor explora o potencial do mentorado, através de trabalhos que 

incentivam seu aprendizado, formação e crescimento profissional. 

 - Aceitação: o mentor patrocina a admissão do mentorado nos grupos sociais, facilitando sua 

inclusão e aceitação pelo grupo. 

- Aconselhamento: o mentor assume o papel de conselheiro psicoafetivo-social e profissional 

do mentorado.  

- Modelagem de papéis: o mentor atua na formação do mentorado, através do aconselhamento 

e do exemplo, ao desempenhar papéis nas diversas situações sócio-

profissionais vivenciadas; 

- Amizade: relação fraterna de afeição, simpatia e estima entre os pares – mentor e mentorado. 

 

Ainda segundo Kram (1985, p 111):  

“O mentor proporciona ao jovem adulto, patrocínio, coaching, exposição e 
visibilidade, tarefas desafiadoras e proteção, necessários para que o mentorado 
evolua e possa firmar-se na organização, vivenciar situações e preparar sua 
ascensão profissional. No aspecto psicológico, o mentor oferece um modelo a 
ser seguido, aconselhamento, aceitação e amizade, os quais ajudam o jovem 
aprendiz a desenvolver o senso de identidade profissional e competência. Ao 
garantir esta formação, o mentor também evolui técnica e psicologicamente, 
obtendo satisfação pessoal ao formar o jovem colega de profissão, sendo 
respeitado pelos pares devido à evolução do mentorado na organização.” 
 
  

Ainda segundo Kram (1985), as informações trocadas entre os pares (mentor e 

mentorado), auxilia-os sobremaneira na realização do trabalho profissional. É neste contexto, 

que discutem e planejam suas carreiras / destinos profissionais, trocam experiências e 



  

feedbacks acerca de problemas / soluções encontradas no cumprimento de suas obrigações 

profissionais. É na troca de informações e opiniões, essencial para a formação e crescimento 

do mentorado, que ocorre a passagem de experiência e conhecimento entre os pares 

proporcionando uma interação onde a soma das partes é maior que as individuais somadas. 

Para Kram (1985) o aspecto psicossocial da relação proporciona principalmente ao 

mentorado, senso de competência e confiança no desempenho de sua função na organização. 

Estas funções psicossociais são mais facilmente observáveis em mentores/mentorados no 

quais existam “intimidade” e um relacionamento de longa duração, caracterizado por uma 

forte abertura e confiança mútuas. É neste contexto de relacionamento que pontos de vista 

particulares, percepções, valores, crenças e confidências são relatadas buscando apoio e 

confirmação da outra parte, assim como suporte / apoio e aconselhamento em situações de 

estresse, mudanças e transições.    

O feedback entre os pares é primordial para a evolução e crescimento das partes, seja 

no âmbito profissional, psicossocial, familiar ou pessoal. Quanto maiores os laços, confiança 

e abertura entre o mentor/mentorado, melhor e mais proveitosos serão os feedbacks 

oferecidos. Desta forma serão facilmente incorporados ao receptor, traduzindo-se rapidamente 

em ganho profissional e psicossocial.  

Higgins (2001, p.268), sugere como nova função da mentoria a formação e/ou 

incremento da rede de relacionamentos do mentorado pelo mentor. Isto ampliará e facilitará 

as relações interpessoais do mentorado tanto no contexto profissional quanto pessoal, abrindo-

lhe novas perspectivas e horizontes: 

“Uma breve revisão na literatura acerca das formas tradicionais de mentoria (...) 
propõe uma mudança na forma e natureza da relação de mentoria atuais. A 
mentoria como direcionamento e apoio psicossocial ao mentorado – que são 
seus interesses primários - não mais se questiona quem os fornece e quais são os 
mecanismos utilizados. Contudo, espera-se um aumento no que chamamos de   
“desenvolvimento e diversificação da rede de relacionamentos” - na 
comunidade, no trabalho, na escola, etc - onde o projeto de mentoria tenha sido 
planejado.” 

 

  



  

A possível influência do mentor - funções da mentoria – no desenvolvimento 

psicossocial e na formação do mentorado, levou-nos a incluir no roteiro das entrevistas 

questões acerca deste tema, enfocando a relação e o exercício das funções de mentoria pelo 

mentor.   

O processo de mentoria organizacional pode percorrer duas linhas distintas com 

vantagens e desvantagens: a formalidade e a informalidade. Discutiremos estes aspectos no 

item seguinte. 

 

2.2.4 Mentoria formal e informal 

Podemos distinguir os processos de mentoria formal da informal na forma de sua 

concepção e criação.  

KRAM (1985) afirma que a mentoria formal em geral é patrocinada pela organização, 

visando o crescimento, aprimoramento profissional e abreviamento da maturidade 

psicossócio-profissional de seus funcionários. Neste caso, é comum a utilização de mentores 

da própria organização (funcionários de níveis hierárquicos superiores e mais experientes) que 

conhecedores da cultura organizacional, podem facilmente direcionar a formação dos 

mentorados para os objetivos definidos pela direção da organização. Estes projetos são quase 

sempre de curta duração, raramente ultrapassando os doze meses de vigência, o que impede a 

oportunidade de uma maior influência do mentor na carreira do mentorado e no seu 

desempenho profissional. (RAGINS apud KRAM, 1985) 

Para Conway (1995) são as seguintes as funções da mentoria formal: 

a) Criar rapidamente um novo staff para a empresa; 

b) Implementar o recrutamento e permanência na empresa de pessoas chave; 

c) Identificar mais eficazmente, novos gerentes em potencial; 

d) Identificar competências; 



  

e) Criar diversidade e troca de experiências; 

f) Melhorar a comunicação; 

g) Desenvolver lideranças e sucessores; 

h) Ter baixo custo de implementação.    

 

Ainda segundo Ragins (apud KRAM, 1985), a mentoria informal é não estruturada e 

decorrente de um relacionamento natural, de mútua identificação entre mentor e mentorado. 

Os mentores “vêem” nos mentorados sua versão mais jovem e os mentorados nos mentores o 

modelo profissional e psicossocial que desejam para si. Esta mútua identificação contribui 

para o surgimento de uma aproximação e cumplicidade de objetivos e planos. Neste processo 

não há qualquer interferência exterior que venha patrocina-lo, seja da organização ou por 

parte de mentores ou mentorados. O tempo de duração dessas relações varia de três a seis 

anos, gerando oportunidade para um trabalho baseado na visão futura da carreira do 

mentorado, de seu aprimoramento e maturidade profissionais, o que não ocorre nos programas 

formais (RAGINS apud KRAM, 1985). 

  Para alguns estudiosos da mentoria como Burke (apud MENDLESON, 1989) o 

processo de mentoria nas organizações deve “surgir naturalmente (informal)”, pois se trata de 

uma relação complexa e íntima a qual não pode ser forçada. Corroboram que o clima 

organizacional da empresa pode favorecer este tipo de relação e formação.   

Onde foram implantados programas de mentoria formal ou existe a mentoria informal, 

observa-se evolução dos mentorados. Ainda não podemos concluir se esse fato deve-se ao 

processo de mentoria ou à atração que as “pessoas de sucesso” exercem sobre possíveis 

futuros mentores. (GROTE, 2003). 

Segundo Ragins (2000, p.1192): 

“Um programa formal de mentoria será tão bom quanto os mentores que este 
formar. Contudo na medida em que se recrutam e formam-se mentores 
motivados, treinam-se os participantes e cria-se na organização um clima de 



  

envolvimento com o programa; aumenta a satisfação com ele e com os 
resultados obtidos.” 

 

Ainda segundo estudos de Ragins (2000), apenas a presença do mentor não acarreta 

automaticamente resultados positivos no desempenho do mentorado; este depende 

basicamente da “qualidade do relacionamento” entre os pares (mentor e mentorado). Assim, 

ao se realizar uma comparação entre a mentoria formal e informal devemos considerar esta 

importante variável – particular de cada caso - que tanto afeta os resultados obtidos nos 

programas formais ou informais.   

Sobre a complexidade do processo de mentoria, Higgins (2001) considera-o um 

“fenômeno de relacionamento múltiplo” não sendo possível delimitá-lo ou definir sua forma 

de atuação de modo simplista, pois variáveis como contexto, valores e crenças do grupo em 

que se insere, interferem em sua formatação, particularizando-o. 

Um programa de mentoria organizacional formal ou informal tem conseqüências 

positivas para os mentorados e para a empresa (RAGINS, 1997; HIGGINS, 2001; 

KRAM,1985). Estudaremos no item seguinte a participação dos mentores familiares e 

externos a família/empresa na formação dos sucessores. 

Este item suscitou algumas questões relevantes para o roteiro da entrevista nas 

empresas estudadas, tais como, a existência de programa de mentoria formal e/ou informal na 

empresa antes e durante o processo sucessório; qual o processo de escolha dos pares 

mentor/mentorado. Indagamos quais mecanismos foram utilizados visando o estreitamento 

das relações entre mentor/mentorado e a evolução desta relação durante o processo de 

mentoria. Quem incentivou este relacionamento? Relevante também foi sabermos quais as 

principais conseqüências para o mentorado, para o mentor e para a empresa decorrente deste 

processo.  

 

 



  

2.2.5 Mentor familiar X Mentor não-familiar 

Kram e Isabella (1985), ao estudarem as relações de ajuda mútua e de apoio entre 

grupos, demonstraram que cada um deles realiza um tipo de ajuda psicossocial e de carreira 

entre os pares (confraria), a qual varia com as características pessoais e de personalidades de 

seus componentes. Este relacionamento funciona como um programa interno de mentoria 

informal, preparando melhor seus componentes para adaptarem-se às novas e possíveis 

mudanças na organização e na sociedade. 

Algumas vezes, neste grupo há relação de parentesco entre os membros, tornando-se 

geralmente os mais velhos como orientadores dos novatos configurando-se um processo de 

mentoria informal familiar (KRAM ,1985). Todavia, a escolha entre um mentor familiar ou 

não-familiar (externo à família), não é tão simples quanto parece. Para Grote (2003) em 

ambos os casos há vantagens e desvantagens na escolha: o externo por não estar envolvido 

nos problemas familiares, possui isenção e distanciamento suficiente para observar os fatos 

por um prisma mais racional; por outro lado, o familiar geralmente mais velho e fora da linha 

de sucessão, tem conhecimento profundo dos valores e crenças da família, podendo orientar e 

indicar “o melhor caminho” a ser seguido pelo mentorado. 

Observamos nas entrevistas, a existência de mentores familiares ou externos à 

empresa, assim como a(s) contribuição(s) e conseqüências desta relação para sua vida 

profissional e psicossocial do mentorado (herdeiro).  

As mudanças são uma constante na vida das organizações (ADIZES, 1993). 

Enfocaremos a seguir a contribuição da mentoria nas empresas para a adequação de seus 

dirigentes a um mundo em evolução.       

2.2.6 Mentoria nas mudanças organizacionais 

Cada vez mais as organizações valorizam aqueles que não apenas se adaptam 

rapidamente às novas mudanças, mas “os que aprendem a aprender” rapidamente (SENGE, 



  

1994). Conseqüentemente, para seu crescimento, torna-se imprescindível aos indivíduos 

formar uma rede de relacionamentos originária de várias fontes e multidisciplinar para seu 

apoio e complementação de conhecimentos e informações (SENGE, 1994).  

Com o advento do downsizing e reestruturação das empresas visando redução de custo 

e ganhos de produtividade, muitos profissionais tiveram que reconsiderar seus valores, 

repensando como proceder profissional e socialmente, não tendo muitas vezes a quem 

recorrer para aconselhamento (GARCIA, 2005).  

Nessa perspectiva de mudanças, e através da perspectiva de desenvolvimento de uma 

rede de relacionamentos (HIGGINS, 2001), cabe ao mentor transmitir ao mentorado 

habilidades para lidar com o novo e sair vitorioso em novas situações, exercendo papel 

decisivo na formação, apoio e desenvolvimento do mentorado neste mar revolto.     

Evidencia-se, desta forma, a relevância de um programa de mentoria quando do 

advento de mudanças na organização, mister em sua estrutura de poder (sucessão). No 

próximo item veremos a influência da mentoria no estilo gerencial imposto pelo herdeiro 

quando de sua ascensão ao poder. 

Na figura 2, apresentamos um modelo esquemático relacionando o processo de 

mentoria, a formação dos herdeiros, a perenidade da empresa e o processo sucessório. 

Ressaltamos a correlação existente entre a perenidade da empresa e sucessão exitosa 

(BENHOEFT, 1996; GARCIA, 2005; LODY, 1994) e o processo de mentoria na formação 

dos sucessores. 
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Ao relacionamos a formação dos herdeiros e com a perenidade das empresas, algumas 

questões foram lembradas para o roteiro das entrevistas: a(s) contribuição(s) da relação de 

mentoria para o enfrentamento das dificuldades advindas de sua prática profissional e no seu 

processo de tomada de decisão; de que maneira a atual estrutura de poder na organização foi 

influenciada pela relação de mentoria, e onde esta influência tornou-se mais relevante.  

São marcantes nos processos de sucessão as evoluções das estruturas de poder 

das organizações antes e pós o processo sucessório, quando os novos dirigentes buscam 

imprimir nas organizações herdadas “seu estilo de comando” (LANSBERG, 1990; 

BERHOEFT, 1987). Assim, exploraremos nas próximas seções o modelo Multidimensional-

Reflexivo (ALVES, 2003) de estrutura de poder das organizações relacionando-os às 

empresas a serem pesquisadas neste trabalho quando da realização das entrevistas. 

 

2.3 Estrutura de poder nas organizações 

 Enfocaremos neste subitem as estruturas de poder nas organizações, segundo o modelo 

Multidimensional-reflexivo de Alves (2003), criado a partir dos modelos ideais de dominação 

de Max Weber (1990), aplicado às empresas contemporâneas. 

 

2.3.1 Modelo Multidimensional-Reflexivo (ALVES, 2003) de 
poder nas organizações 

 
Dentre os diversos modelos de poder optamos pelo Multidimensional-Reflexivo de 

Alves (2003), devido aos seguintes aspectos: 

1) Permite comparações longitudinais, antes e pós-sucessão; 

2) É fundamentado nos estudos de Max Weber (1990), o qual contempla 

características pessoais dos gestores e aspectos sociológicos na qual a empresa 

encontra-se inserida; 

3) Aplicabilidade prática do modelo em organizações brasileiras (ALVES, 2003);  



  

4) Modelo atualizado e recentemente criado, com vasta bibliografia.   

Desta forma, exploraremos o Modelo de estrutura de poder nas organizações de Alves 

(2003), acrescido das interelações entre os indivíduos e as organizações (jogo do poder e suas 

formas adaptativas). 

Utilizaremos este modelo para analisar a evolução da estrutura do poder nas empresas 

a serem pesquisadas antes e após a primeira sucessão familiar. Avaliaremos o impacto no 

estilo gerencial, nas relações de trabalho intraorganização e a contribuição para a perenidade 

da empresa e seu sucesso no mundo empresarial. 

 

2.3.1.1 Estruturas puras de domínio segundo Max Weber 

Sob a óptica psicossocial, dominação e submissão são as duas faces da realidade inter-

humanas, e não existe divisão de trabalho sem pessoas dominantes, que têm o direito de 

pensar e exprimir sua palavra, e sem pessoas submissas mantidas à distância de seus desejos e 

de suas palavras, pois no ser humano existe a necessidade de uma autoridade que possa ser 

admirada, originada de um anseio pelo pai (ENRIQUEZ apud ALVES 2003: 43). Todavia, 

não significa que estes desequilíbrios existentes nas organizações não possam ser atenuados 

por meios de contínuos aperfeiçoamentos dos mecanismos de convivência humana e da 

evolução das estruturas de poder das lideranças organizacionais. 

 

 

 

 



  

Na figura 3 temos as estruturas puras de dominação Weberianas (Patriarcal, 

Carismática e Burocrática) e suas características: 

Estrutura / 
Característica 

Patriarcal Carismática Burocrática 

Fonte de 
Legitimidade 

Tradição Carisma Legalidade 

Tipo de Ação 

 

Tradicional Afetiva Racional-
objetiva 

Natureza 

 

Conservadora Mudancista Ordenativa 

Agente 

 

Patriarca Líder Burocrata 

Integrantes 

 

Familiares Seguidores Funcionários 

Figura 3 (ALVES 2003: 42) 

 

O Modelo criado por Alves (2003) foi inspirado no legado de Weber (1990), 

utilizando-se de sua tipologia da ação social e seus tipos ideais de dominação, para geração de 

novos conceitos e associações de idéias. O modelo proporciona meios para investigar 

estruturas e configurações administrativas criadas e necessárias para um mundo empresarial 

em constantes mudanças. Devemos ressaltar que as transações empresa-ambiente, as 

dualidades que geram o equilíbrio dinâmico nas organizações (conservação/mudança, 

tradição/contemporaneidade, estrutura /ação, padronização/criatividade, rotina/inovação, etc) 

também estão contempladas no modelo. 

 

 

 



  

 2.3.1.2 O modelo Multidimensional-Reflexivo de Alves (2003) 

 O modelo multidimensional-reflexivo de Alves (2003) tem como um de seus 

pressupostos basilares “o indivíduo e a organização como dimensões estritamente articuladas 

e reciprocamente condicionantes, muito embora possam ocorrer situações em que uma delas 

temporariamente predomine, em função da dinâmica a que está sujeita a organização” 

(ALVES 2003: 93,58). Assim como Giddens, Alves considera que os agentes são coagidos 

pela dimensão estrutural, embora também a influenciem – “as estruturas não são apenas 

coações sobre a ação, elas são incentivadoras da ação” (GIDDENS, 1999:233). Portanto, o 

modelo “procura integrar a tensão entre as necessidades, desejos, interesses e disposições 

individuais (ou grupais), e as relações objetivas, regras e padrões que condicionam as suas 

práticas” (ALVES 2003:58). 

   O segundo pressuposto basilar, advoga a interdisciplinaridade na utilização de 

conceitos correlatos advindos de diferentes ciências sociais, em particular da administração e 

da sociologia. 

 Na figura 4, temos graficamente a representação do Modelo de Alves (2003) e seus 

relacionamentos interdisciplinares: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

            Figura 4 (ALVES 2003: 62) 

 Segundo Alves (2003 93,94): 

“o modelo multidimensional-reflexivo ... é representado por uma configuração 
organizacional-administrativa multifacetada, tríptica e transiente, em cuja 
anatomia tem-se elementos caracterizadores do estilo de gestão patriarcal, da 
liderança com traços carismáticos e da administração burocrática, 
dinamicamente relacionados entre si e influenciando-se mutuamente em 
variadas intensidades. Esse desenho polifórmico, híbrido e mutante ... 
impregnando-se com os demais, interpenetrando-se uns com os outros, em 
múltiplas e covariadas combinações, gerando um equilíbrio dinâmico de 
antagonismos.”  

 

 Portanto, o modelo multidimensional de Alves (2003) para análise de empresas é 

definido pela racionalidade, carisma e tradição das organizações empresariais. Trata-se de 

uma re-análise dos estudos das estruturas de dominação puras weberianas (WEBER, 1990) 

aproximando-se da realidade prática, renovando a importância da tradição, flexibilizando a 

burocracia e considerando a liderança carismática. Ao “articular um debate sobre como 

integrar flexibilidade, autonomia e liberdade, propiciando a inovação e a criatividade, com 
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estabilidade, padronização e regulamentação, favorece a disciplina administrativa e o controle 

gerencial” (SILVA, 2005 p.65). A figura 5, representa graficamente esta assertiva:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

Figura 5 (ALVES 2003: 103) 

 

Alves (2003), propõe três tipos estruturais híbridos (ordenativo-conservador, 

liberativo-transformador e equiparativo-adaptador), com as seguintes características, 

resumidas na figura 6: 

Empresa Equiparativo-
adaptadora 

Empresa Ordenativo-
conservadora 

Empresa Liberativo-
transformadora 
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Patriarcado renovador 

 
Patriarcado Conservador 

 
Patriarcado Reformista 

 
Liderança com traços 

carismáticos mitigados 
 

 
Liderança descarimatizada 

(carisma objetivado) 

 
Liderança com traços 

carismáticos 

  

                Figura 6 (ALVES 2003: 133) 
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 Os três tipos derivados do modelo podem sofrer processos de transição, o qual 

analisamos nas empresas envolvidas em nosso trabalho de pesquisa, especialmente antes e pós 

o primeiro ciclo de sucessão familiar, avaliando os modelos e comparando-os. 

Na figura 7, verificamos as transições passíveis de ocorrer na estrutura de poder de 

uma empresa, sujeita às mudanças organizacionais durante seu ciclo de vida, especialmente 

na transição de poder. 

      

Burocratização, descarismatização, tradicionalização

Desburocratização, carismatização, destradicionalização

Empresa 
centrada no 

líder
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        Figura 7 (ALVES 2003: 246) 

 

 Estudaremos no próximo item, a influência do mentor na escolha da estrutura de poder 

a ser adotado pelo mentorado - futuro sucessor - quando de sua ascensão ao poder na 

organização, visando sua estabilidade, segurança e continuidade no comando. Citando 

Maquiavel (2000; Cap.XXIII, p.138): 

 “Deve um príncipe, desse modo, sempre pedir conselhos (...), deve fazer muitas 
indagações e ouvir com paciência a verdade sobre as coisas indagadas”.  

 



  

2.4  A mentoria e as estruturas de poder 

Ragins (1997), Higgins (2001) e Kram (1985) defendem que no processo de mentoria, 

o mentorado é envolvido numa dinâmica de aquisição de conhecimento e poder, internos e 

externos à organização da qual faz parte. Os mentores atuam, auxiliando-os no 

desenvolvimento dessas habilidades; indicando estratégias e políticas a serem seguidas e 

promovendo-os a lugares de desafios e de maior visibilidade dentro e fora da organização. As 

relações entre mentor, mentorado e poder nas empresas é complexa e recíproca.  

Assim, Ragins (1997) advoga que as relações de mentoria criam nas organizações uma 

complexa rede com o poder, podendo interferir ou influenciar na liderança e na forma de 

condução da empresa.  

 

 

 

         Figura 8 
 
Considerando a assertiva de Ragins (1997), questionamos os sucessores/herdeiros em 

que grau sua relação com o mentor influenciou seu estilo gerencial e de que forma isto se 

tornou relevante no sucesso da organização que gerencia.  

No capítulo seguinte trataremos dos métodos utilizados na pesquisa e na análise, para 

averiguação e resposta aos objetivos propostos nessa dissertação.    

    

 

 

 

Mentoria na 
formação dos 

herdeiros 

Modificações na 
estrutura de poder 

e liderança das 
organizações. 



  

3 Metodologia  

 

Ao estudarmos a relação entre a importância do processo de mentoria na formação dos 

herdeiros e o sucesso e perenidade das empresas pós-processo sucessório (primeira sucessão) 

e a evolução das estruturas de poder das empresas – antes e após o processo sucessório - 

utilizamos a metodologia da pesquisa exploratória, com coleta de dados através de entrevistas 

semi-estruturadas, em encontros/entrevista pré-agendados com atuais dirigentes, fundadores e 

antigos funcionários de empresas familiares de sucesso, do estado de Pernambuco, que 

sofreram processos de sucessão de poder nos últimos vinte anos.  

Optou-se pela utilização de pesquisa exploratória comparativa (estudo de casos) numa 

abordagem qualitativa, tendo como ferramenta o questionário semi-estruturado como guia nas 

entrevistas que foram realizadas durante o processo de pesquisa. (Anexo B). Não nos 

ativemos apenas às questões pré-formatadas, pois enveredamos por novos caminhos que nos 

elucidaram e contribuíram para estudo/pesquisa que realizamos.   

Cada seção de entrevistas foi pré-agendada entre os interlocutores, sendo preferidos 

horários e locais fora do expediente. Em alguns casos, foi necessário mais de um encontro 

com o entrevistado, pelo surgimento de novos fatos relevantes. A seqüência de entrevistas em 

cada empresa obedeceu ao seguinte critério: fundadores, sucessores e antigos funcionários.   

Quanto à utilização da pesquisa exploratória, Gil (1995, p. 44,45) destaca: 

“As pesquisas exploratórias têm como principal finalidade desenvolver, 
esclarecer e modificar conceitos e idéias, com vistas na formulação de 
problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores. 
Habitualmente envolvem levantamento bibliográfico e documental, entrevistas 
não padronizadas e estudos de casos. São desenvolvidas com o objetivo de 
proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato, 
constituindo a primeira etapa de uma investigação mais ampla. É especialmente 
realizada quando o tema escolhido é pouco explorado e torna-se difícil sobre ele 
formular hipóteses precisas e operacionalizáveis”.  



  

 

Devemos considerar que os estudos de caso são uma investigação empírica que 

investigam um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente 

quando os limites entre o fenômeno e contexto não estão claramente definidos (YIN, 2001 

p.31) 

Para Lüdke (1986, p.17), “quando queremos estudar algo singular, que tenha um valor 

em si mesmo, devemos escolher o estudo de caso”, cujas principais características enumera: 

1) Visam a descoberta – o investigador procura se manter constantemente atento a 

novos elementos que podem emergir como importante durante o estudo, apesar de partir de 

alguns pressupostos iniciais. 

2) Enfatizam a “interpretação de um contexto” – deve-se considerar o contexto onde o 

objeto se situa. 

3) Retratam a realidade de forma completa e profunda – o pesquisador deve revelar a 

multiplicidade de dimensões presentes numa determinada situação ou problema, focalizando-

o como um todo. 

4) Representam situações que permitem generalizações naturalísticas de outrem – o 

pesquisador procura relatar as suas experiências durante o estudo de modo que o leitor ou 

usuário possa fazer suas “generalizações naturalísticas”. 

5) Representam os diferentes e às vezes conflitantes pontos de vista presentes numa 

situação social – quando o objeto ou situação estudados possa vir a suscitar opiniões 

divergentes, o pesquisador deve trazer à tona estas divergências realizando um estudo próprio 

e emitindo ponto e vista sobre a questão.  

6) Utilizam uma linguagem e uma forma mais acessível do que outros relatórios de 

pesquisa. 



  

7) Empregam uma variedade de fontes de informação – o pesquisador pode recorrer a 

uma variedade de dados, coletados em diferentes momentos, em situações variadas e com 

uma variedade de tipos de informantes. 

 

3.1 Critérios de seleção das empresas pesquisadas 

Alguns critérios foram utilizados na escolha das empresas pesquisadas: 

1) Organizações que sofreram processo de sucessão familiar nos últimos 20 anos; 

2) Organizações que estivessem na segunda geração de dirigentes familiares; 

3) Organizações consideradas empresas de sucesso, conforme os requisitos 

especificados no Prêmio Delmiro Gouveia de inovação e empreendedorismo, 

editado anualmente pela FIEPE (Federação das Indústrias do Estado de 

Pernambuco) (Anexo A), que premia as empresas que em seu segmento 

apresentaram destaque em seu desempenho, projetos inovadores e espírito 

empreendedor.  Além disso, após processo sucessório, tiveram ampliada sua 

participação no mercado, a visibilidade, a profissionalização da empresa havendo 

crescimento real de faturamento e margem operacional. 

 

Foi interesse deste trabalho pesquisar apenas empresas que apresentavam as 

características acima, pois: 

1) Pretendia-se obter informações acerca do processo sucessório exitoso, capazes de 

responder as perguntas de pesquisa propostas nesta dissertação e servirem como referenciais 

para outras empresas em situações similares; 

2) A semelhança entre as empresas pesquisadas (empresas familiares de sucesso na 

segunda geração), facilitou as comparações entre os casos estudados. Este fato também 



  

reduziu a ocorrência de possíveis outros fatores que pudessem interferir nas empresas e 

conseqüentemente dificultar a análise dos dados e a obtenção de conclusões nesta pesquisa. 

 

3.2 Processo de seleção das empresas pesquisadas 

 A determinação das empresas pesquisadas obedeceu alguns critérios, os quais 

enunciamos no item anterior. Contudo outros pontos foram considerados na seleção, tais 

como: 

a) Facilidade de acesso aos diretores/dirigentes e que estes estivessem dispostos a abrir a 

empresa e receber-nos para entrevistas e questionamentos; 

b) Representatividade dos setores da economia Pernambucana, com destaque no cenário 

regional e no segmento onde atua. 

 

Em seguida apresentamos as empresas selecionadas. 

 

3.3 As empresas pesquisadas 

Foram escolhidas empresas do estado de Pernambuco, na região metropolitana do 

Recife, devido à facilidade de acesso e similitude cultural, representativas dos três maiores 

ramos de atividades econômicas, quais sejam: agroindústria, comércio e prestação de 

serviços.   

A representante do ramo agroindustrial indústria foi a Usina Salgado Ltda, empresa do 

ramo sucro-alcooleiro, situada no município de Ipojuca, adquirida em estado falimentar pelo 

patriarca da organização em 1975. São produtos da Usina Salgado o açúcar alimentício e o 

álcool etílico. 

A WOG do Brasil, empresa que representa e distribui equipamentos e acessórios para 

indústrias foi a pesquisada no ramo comercial. A WOG foi fundada pelo pai do atual diretor 



  

em sociedade com amigos em 1981, tendo se torna empresa familiar em 1986, quando após a 

saída dos demais sócios e do falecimento do acionista principal, sobe seu filho herdeiro ao 

poder. Atualmente a empresa encontra-se instalada na avenida Recife, no município do 

Recife, próxima ao aeroporto. 

No setor de prestação de serviços a escolhida foi a CDP – Central Distribuidora de 

Produtos Ltda, empresa familiar do ramo alimentício – terceirizadora e fornecedora de 

refeições industriais, a qual também se encontra na segunda geração sucessória. A CDP faz 

parte do grupo São Mateus, com sua sede localizada no bairro da Guabiraba na cidade do 

Recife, possuindo filiais em mais de dez estados brasileiros. Sua fundação ocorreu em 1982. 

 

3.4 Grupo entrevistado 

Ao lado da observação, a entrevista representa um dos instrumentos básicos para a 

coleta e dados.  

Segundo Lüdke (1986, p.34): 

“A grande vantagem da entrevista é que ela permite a captação imediata e 
corrente da informação desejada, praticamente com qualquer tipo de 
informante e sobre os mais variados tópicos. Pode permitir o tratamento de 
assuntos de natureza estritamente pessoal e íntima, assim como temas de 
natureza complexa e de escolhas nitidamente individuais. Por ser ágil, 
atinge informantes que não poderiam ser alcançados por outros meios de 
investigação, como é o caso de pessoa com pouca instrução forma, onde a 
aplicação de um questionário escrito é inviável”.  
 

Uma das principais exigências e cuidados requeridos numa entrevista é a consideração 

pelo entrevistado. Isto inclui desde o cumprimento do local e do horário acordado, como o 

sigilo e anonimato das informações, quando requeridos. Assim como o respeito pelos valores, 

crenças e cultura do entrevistado - inclusive no uso da linguagem adequada -, o pesquisador 

teve ter uma boa capacidade de ouvir atentamente e de estimular o fluxo natural de 

informações por parte do entrevistado. 



  

A amostra entrevistada constou dos atuais dirigentes e antigos funcionários. As 

informações obtidas com os colaboradores da empresa que vivenciaram a organização antes e 

após a transição de poder, nos ajudaram a fornecer um quadro evolutivo da formação dos 

herdeiros e da estrutura de poder da empresa. 

Ao total, foram realizadas sete entrevistas assim distribuídas: 

 

Empresa / Cargo CDP WOG Usina Salgado 

Fundador _ _ _  _ _ _ _ _ _ 

Herdeiro 01 01 01 

Antigos Funcionários 02 01 01 

                       Entrevistados x cargos x empresas pesquisadas - Tabela 2 

Infelizmente em nenhum dos três casos escolhidos foi possível entrevistar o fundador 

da organização, devido ao seu falecimento (WOG e CDP) ou pela avançada idade e 

solicitação da família (Usina Salgado). Lamentamos, pois a ausência dos depoimentos deixou 

uma lacuna em nossa pesquisa, pelo desconhecimento das opiniões, preferências, pontos de 

vista e estilo gerencial dos fundadores que poderiam contribuir para a confirmação de nossas 

observações/ análises ou contradize-las. Mas, devemos considerar que dificilmente numa 

entrevista para um trabalho acadêmico, os fundadores como pessoas experientes, reservadas e 

cientes da repercussão de suas palavras, iriam revelar suas preferências ou desejos para a 

condução da sucessão na empresa, sabedores da possível divulgação das informações. Cremos 

que, politicamente, no máximo iriam citar adjetivos e qualidade ideais para seu herdeiro de 

poder. Caso contrário, teriam tomado ações concretas visando a futura troca de comando da 

empresa e formação dos filhos. 

 Parte das informações que não puderam ser obtidas com os fundadores foram 

conseguidas nos depoimentos dos antigos funcionários. Através de nossos questionamentos, 



  

foi possível resgatar da memória fatos e vivências acerca da forma gerencial dos patriarcas e 

da forma de condução da formação dos filhos e filhas herdeiros da empresa. 

Cada entrevistado sentiu-se confortável para falar abertamente e emitir opiniões acerca 

do que lhe foi questionado. Para tal, criamos um clima de descontração e de confiança, que 

evitou comportamentos defensivos, temerosos ou reclusos dos entrevistados. Conduzimos as 

sessões, seguindo o roteiro pré-determinado com os temas a serem abordados. Evitamos 

cortes bruscos da linha de raciocínio do entrevistado, que pudessem vir causar uma postura de 

acanhamento ou inibição por parte deste. Durante as entrevistas tivemos um senso apurado 

para evitar constrangimentos e ressentimentos, pois tratamos de assuntos afetivos e polêmicos 

e que poderiam trazer más recordações.  

Devido à forte dificuldade de acesso, escassez de tempo e disponibilidade dos 

herdeiros, julgamos conveniente limitar as entrevistas a apenas um herdeiro por empresa. Esta 

restrição, não trouxe qualquer prejuízo aos objetivos da pesquisa, uma vez que não constava 

dos objetivos de nosso trabalho a comparação de herdeiros dentro da mesma organização. 

Devemos enfatizar que o herdeiro entrevistado constitui-se no principal líder/executivo das 

empresas pesquisadas, sendo o melhor exemplo de sucesso na passagem de poder da empresa 

familiar da qual faz parte.  

   Foi realizada uma entrevista piloto para melhor conhecimento e modelagem da 

dinâmica do processo de coleta de dados. Além disso, foi importante a assimilação dos 

jargões e termos próprios da atividade produtiva de cada caso estudado. 

 Na seção seguinte, enfocaremos o processo de coleta de dados através das entrevistas 

semi-estruturadas realizadas com herdeiros e funcionários das empresas selecionadas.   

 

 

 



  

3.5 Processo de coleta dos dados 

Para Lüdke (1986 p.26), o “método da investigação associada a outras técnicas de 

coleta, possibilita um contato pessoal e estreito do pesquisador com o fenômeno pesquisado”. 

Permite que o observador chegue mais parto da “ perspectiva dos sujeitos”, ao acompanhar 

“ in loco” suas experiências. 

Os encontros com os sucessores se configuraram como os de maior dificuldade para 

agendamento, havendo casos de serem remarcados seguidas vezes, devido a compromissos 

urgentes, férias e até doenças. 

Considerando-se que a maioria dos entrevistados realizava atividades diárias nas 

empresas pesquisadas, os encontros foram agendados de acordo com a disponibilidade de 

horário e local dos entrevistados. Sempre que possível evitamos a realização das entrevistas 

no local de trabalho (empresa), devido a possíveis interrupções e desvios de atenção, optando 

pela utilização de locais calmos e descontraídos em horários preferencialmente fora do 

expediente normal. (Na prática não foi possível por indisponibilidade de tempo dos 

entrevistados). Salientamos, que nenhum dos entrevistados ofereceu qualquer oposição ou 

constrangeu-se com o fato de gravarmos a conversa, aparentando estar sempre bastante 

seguros das afirmativas e serenos quanto aos fatos narrados e opiniões emitidas. 

As entrevistas foram conduzidas entre os meses de novembro/05 e fevereiro/06, com 

quebra de ritmo nos meses de dezembro e janeiro, em decorrência de férias, comemorações de 

fim-de-ano e excesso de carga de trabalho nas empresas. Outro motivo para a longa duração 

da coleta de dados deveu-se ao fato de uma das empresas inicialmente escolhidas para o grupo 

pesquisado não mais se constituir empresa familiar, pela venda de seu controle majoritário a 

uma multinacional. Assim, fez-se necessário sua substituição o que demandou tempo e 

esforço na obtenção de outra empresa que se adequasse ao perfil do nosso trabalho, além da 

boa vontade do herdeiro em permitir e participar da pesquisa.    



  

 Em todas as entrevistas, utilizamos como guia os questionários semi-estruturados 

elaborados para cada classe de entrevistado (herdeiro e antigo funcionário) de modo que 

questões relevantes não fossem esquecidas ou pouco enfocadas. No início de cada entrevista, 

apresentávamos-o impresso aos entrevistados. 

 Trataremos no item seguinte da análise dos dados coletados nas entrevistas. 

   

3.6 Análise dos dados coletados 

 O tratamento e análise do conteúdo foram iniciados ouvindo-se as entrevistas e 

transcrevendo-se as principais informações relevantes para este trabalho. Todas as entrevistas 

foram repassadas para o formato MP3, ficando acessíveis facilmente e arquivadas em CDs e 

disco rígido. As “emoções” demandadas pelos entrevistados durante os depoimentos, foram 

registradas e observadas nas gravações, para ênfase ou complementação do significado das 

idéias transmitidas.  

 Lüdke (1986, p.37) ressalta que as grandes formas de registros de dados coletados a 

gravação direta e a anotação durante as entrevistas apresentam vantagens e desvantagens: 

 
“A gravação tem a vantagens de registrar todas as expressões orais, 
imediatamente, deixando o entrevistador livre para prestar toda sua atenção 
ao entrevistado. Por outro lado, registra apenas as expressões orais, 
deixando de lado as expressões faciais, os gestos, as mudanças de postura. 
Além disso, nem todas as pessoas sentem-se à vontade tendo sua fala 
gravada. (....). Por outros lado, o registro realizado através de notas durante 
a entrevista certamente deixará de cobrir muitas coisas ditas”  

  

 Segundo Borgdan e Biklen (1982, apud LÜDKE, 1986 p.11) a “pesquisa qualitativa 

tem o ambiente natural como sua fonte de dados e o pesquisador seu principal instrumento”. 

Esta supõe um contato direto e prolongado do pesquisador com o ambiente e a situação que 

esta sendo privilegiada, através de uma ação, via de regra, no campo. A justificativa para que 

o pesquisador mantenha um contato estreito e direto com a situação onde os fenômenos 

ocorrem naturalmente deve-se ao fato desses serem muito influenciados pelo contexto. Em 



  

geral, o material obtido nestas pesquisas é rico em descrições de pessoas, situações e de 

acontecimentos. 

 A análise dos dados tende a seguir um processo indutivo, ou seja, não há preocupação 

em comprovar hipóteses definidas antes do início dos estudos. “As abstrações se formam ou 

se consolidam basicamente a partir da inspeção dos dados num processo de cima para baixo” 

(LÜDKE, 1986 p.13) 

 Analisar dados quantitativos é “trabalhar” o material obtido durante a pesquisa, ou 

seja, os relatos, as observações, as transcrições de entrevistas, as análises de documentos e as 

demais informações disponíveis. Inicialmente deve-se organizar o material relacionando-o e 

identificando-se tendências, padrões relevantes buscando-se relações e inferências. 

 Ainda sobre a análise de dados qualitativos, 

“... é em geral uma tarefa complexa e demorada. O tempo necessário para a 
análise depende basicamente do volume de dados brutos e da profundidade da 
análise requerida, segundo os objetivos da pesquisa. Por isso é preciso passar 
por um processo disciplinado e sistemático buscando resultados verificáveis 
atentando-se em focar o tópico de interesse com um nível de interpretação 
apropriado aos objetivos da pesquisa” (SILVA, 2005, p.63) 

 
 Gil (1995: 166, 188), ressalta: 

“A análise tem como objetivo organizar e sumariar os dados de forma tal que 
possibilitem o fornecimento de respostas ao problema proposto para 
investigação. A interpretação objetiva a procura do sentido mais amplo das 
respostas, o que é feito mediante sua ligação a outros conhecimentos 
anteriormente obtidos... nos estudos de caso não se pode falar num esquema 
rígido de análise e interpretação... não é muito fácil definir onde termina a 
análise e começa a interpretação. A análise da pesquisa pode ser feita mediante 
determinadas regras, ao passo que a interpretação não está submetida a qualquer 
cânone”. 

 

Para Bordam e Biklen (1982, apud LÜDKE, 1986 p.30), o conteúdo das observações 

deve incluir uma parte de descritiva e outra mais reflexiva. A parte descritiva relata detalhes 

que ocorre “no campo” e deve incluir quando relevante: 

1) Descrição dos sujeitos; 

2) Reconstrução dos diálogos; 

3) Descrição dos locais; 



  

4) Descrição de eventos especiais e 

5) Descrição da atividade. 

A parte reflexiva inclui observações pessoais do pesquisador, realizadas durante a 

coleta dos dados: especulações, sentimentos, dúvidas, incertezas, surpresas, decepções, etc. 

Esta pode ser classificada em reflexões: 

1) Analíticas; 

2) Metodológicas; 

3) Éticos e de conflito e, 

4) Mudança na perspectiva do observador. 

 

 Roesch (1996) recomenda que a análise da pesquisa seja orientada por algumas 

proposições, questões ou atividades, as quais podem ser reorganizados ao longo do trabalho 

de análise. Na interpretação dos dados, buscamos respaldo em modelos conceituais definidos, 

utilizando um conjunto de técnicas denominado de análise de conteúdo.  

Segundo Roesch (1996, p.157): 

“ (...) esta técnica utiliza uma série de procedimentos para levantar inferências 
válidas a partir de um texto. O método busca classificar palavras, frases ou 
mesmo parágrafos em categorias de conteúdo.” 
 

 Conforme citamos, utilizamos no estudo questões abertas que é considerada a forma 

mais elementar de coleta de dados qualitativos.  

Bardin (1996, p.19, 20) afirma ser a análise de conteúdo “um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações. (...) Qualquer comunicação de significações de um transmissor 

para um receptor, pode ser decifrado pelas técnicas de análise de conteúdo. Portanto, trata-se 

de um tratamento das informações contidas nas mensagens”. Desta forma, Bardin define 

análise de conteúdo como: 

“Um conjunto de técnicas de análise e comunicações para obtenção 
sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens e 
indicadores que permitam a inferência de conhecimentos acerca das 



  

condições de geração/recepção destas mensagens” (BARDIN, 1996 
p.32).  
 
“Podemos afirmar metaforicamente a existência de dois planos: um 
para o texto e sua análise descritiva e outro, para a as variáveis 
inferidas” (BARDIN, 1996 p.31)   
 
 

Ainda segundo Bardin (1996), o pesquisador inicialmente realiza uma descrição dos 

dados para uma posterior interpretação. A inferência é a “ponte” que permite a passagem 

explícita e controlada de uma à outra. Ao analisar as mensagens inferindo-as a partir do uso 

da lógica, obtém conhecimentos sobre o emissor da mensagem ou sobre o seu meio. Estas 

inferências devem responder aos motivos/causas e os efeitos/conseqüências das mensagens 

emitidas. 

Krippendorff (1980, p.21) define a análise de conteúdo como “uma técnica de 

pesquisa passível de ser replicada e com inferência validáveis de dados, obtidos em um 

determinado contexto”. 

Advoga Berelson (1952 apud KRIPPENDORFF, 1980, p. 21) ser a análise de 

conteúdo uma “técnica de pesquisa sistemática utilizando-se da descrição qualitativa de um 

conteúdo manifestado numa comunicação, visando um objetivo”.  

Segundo Krippendorff (1980), as mensagens não possuem um único significado: 

necessitando serem “desembrulhadas” para revelar sua real acepção. Por outro lado, a 

significação das mensagens não necessita ser compartilhadas nem ser de conhecimento 

público. Esta deve ter significância apenas para um grupo do qual suscita interesse.  

Acerca do contexto Krippendorff (1980, p.24) afirma: 

“O lingüista tem seu foco e atenção nas palavras e expressões. O sociólogo 
perceber a situação na qual os fatos ocorrem. O pesquisador de 
comunicação interpreta o significado das mensagens em relação às 
intenções do emissor, da cognição do receptor e as conseqüências para o 
comportamento das pessoas, as instituições e a cultura.”  

   

A seguir temos um roteiro básico utilizado na análise de conteúdo (GIL, 1995, p.166; 

ROESCH, 1996, p.158): 



  

a) Estabelecimento de categorias – o conjunto de categorias deve proceder de um único 

princípio de classificação, deve ser exaustivo e mutuamente exclusivo. 

b) Tabulação – quando necessária, agrupar e contar os casos que estão nas várias 

categorias de análise. (Devido ao pequeno número de entrevistas, não foi necessário o 

uso deste recurso). 

c) Apresentação dos dados – devem ser apresentados da forma mais fidedigna possível -

muitas vezes reproduzindo-se ipsis litteris as palavras expressas pelo entrevistado – 

revelando as idéias, opiniões e julgamentos emitidos quando da resposta às questões 

formuladas.   

d) Interpretação dos dados baseada nas teorias expressas na Fundamentação Teórica 

(Cap. 2) deste trabalho. 

 

Portanto, a análise e interpretação do conteúdo das informações coletadas durante as 

entrevistas foram baseadas na fundamentação teórica associadas aos fatos e citações expostas 

pelos entrevistados.  Consideramos similitudes e diferenças entre os dados das empresas, 

relacionando-os ao êxito do processo sucessório e das estruturas de poder antes e pós-

sucessão. 

Naturalmente, como em todo trabalho científico, esta dissertação apresenta limitações 

as quais tratamos no subitem seguinte. 

 

3.7  Limitações   

  A principal limitação deste trabalho deve-se ao fato de ater-se a apenas três empresas 

do estado de Pernambuco e da região do grande Recife, que apresentam similitudes culturais, 

sociológicas e históricas. Por outro lado, por se tratar de estudo de casos, tivemos a 

oportunidade de aprofundarmo-nos um pouco mais, na convivência e na cultura 



  

organizacional das empresas pesquisadas provocando uma análise e estudo mais apurado e 

consistente dos casos. 

 Outras limitações deste estudo são: 

a) Em face à utilização da metodologia da pesquisa exploratória, não podemos generalizar 

seus resultados para outras situações ainda que similares; 

b) Por se tratar de pesquisa com declarado viés gerencialista, as dimensões de estrutura do 

poder não tiveram o aprofundamento necessário, nem foram ouvidos depoimentos da 

“parte dominada” de cada organização; 

c) As três empresas pesquisadas encontravam-se na segunda geração, com atuais dirigentes e 

fundadores todos do gênero masculino; 

d) Todos os entrevistados são do gênero masculino, podendo provocar viés nas informações 

devido à forma masculina de pensar e de interpretar os fatos; 

e) Foram entrevistados apenas os herdeiros que assumiram o principal posto de comando das 

empresas, após o afastamento do fundador. A opinião dos demais herdeiros(as) não foi 

considerada.  

 

A seguir, no capítulo 4 realizamos a análise dos dados coletados nas entrevistas, 

apresentando-os segundo a seqüência dos objetivos principais e secundários deste trabalho.  



  

4 Análise e Discussão dos Dados 

 

Iniciaremos a análise dos dados coletados, apresentando as três empresas selecionadas 

para a pesquisa.   

 

4.1 Casos selecionados 

4.1.1 Caso 1 – Usina Salgado Ltda 

 A Usina Salgado, situada na zona rural do município de Ipojuca (região do grande 

Recife), foi fundada em 1892 e adquirida pela família Queiroz em 1975, quando se 

encontrava em estado pré-falimentar. O parque Industrial Salgado tem um grande diferencial 

que é situar-se próximo ao Porto de Suape e do Porto do Recife, além de possuir grande parte 

de suas terras em várzeas que possibilitam a mecanização da lavoura.  

Tradicional na agroindústria sucro-alcooleira, a família Queiroz logo soergueu a 

empresa tornando-a rentável e produtiva. Atualmente a usina produz um mix de açúcar 

alimentício e álcool etílico, que varia de acordo com as tendências do mercado. Na safra 

2005/2006, foram esmagadas 607 mil ton. de cana-de-açucar, produzindo-se 1,15 mil ton de 

açúcar e 11 milhões de litros de álcool. Os principais compradores da produção de açúcar são 

Rússia, Estados Unidos, Europa e África. A produção de álcool é comercializada com as 

distribuidoras de combustíveis do estado de Pernambuco. Um controle eficaz na qualidade do 

açúcar e o desenvolvimento das boas práticas de fabricação são metas da empresa visando 

atender as exigências crescentes dos clientes. 

A Usina Salgado é reconhecida pela fundação ABRINQ (Associação Brasileira da 

Indústria de Brinquedos) pelos direitos da Criança como “Empresa Amiga da Criança” pelo 



  

compromisso que firmou em não utilizar mão-de-obra infantil em todo processo produtivo, 

desde o plantio e colheita da cana-de-açucar até a fabricação do açúcar e álcool. 

Tendo a ecologia como preocupação constante, a empresa mantém preservadas áreas 

de florestas tropicais e manguezais. Em 1994, foi firmada uma parceria com o IPMA 

(Instituto de Preservação da Mata Atlântica), com a finalidade de desenvolver projetos para 

conservar e recuperar os remanescentes florestais.  Até o final de 2006 o projeto tem como 

meta 10.000 árvores nativas plantadas. No momento há 8.500 unidades. Para tanto, foi criado 

em 2005 o viveiro de mudas de reflorestamento, o qual tem capacidade de reproduzir 10.000 

mudas/ano de várias espécies da região. Entre mata atlântica, florestas, matas ciliares e 

manguezais, a Usina Salgado tem uma área total preservada de 2.093,89 há, ou seja, 11,8% de 

sua área total, desconsiderando outros ecossistemas associados ao bioma mata atlântica como 

alagados e brejos permanentes.  

A empresa possui cerca de 450 funcionários distribuídos entre fábrica (usina e 

destilaria) e campo (engenhos). Contudo, no período da safra (corte da cana-de-açucar), há 

necessidade da contratação de mão-de-obra terceirizada nas cooperativas de cortadores de 

cana da região.   

 

4.1.2 Caso 2 – WOG do Brasil Ltda 

A W.O.G. do BRASIL originou-se da antiga Cia Importadora & Industrial DOX, 

quando da sua reestruturação administrativa realizada em 1983, que correspondia pelo 

atendimento de toda região do Norte-Nordeste. 

Atuando junto ao ramo industrial, a W.O.G. comercializa materiais de vedação 

(gaxetas, papelões, retentores, selos mecânicos), válvulas, conexões, instrumentação, 

rolamentos e acessórios para vapor e ar comprimido. 



  

A empresa goza de elevada reputação no setor e na região onde atua, tendo em vista as 

marcas representadas (em sua maioria com certificado ISO 9001), e pelo acompanhamento 

técnico permanente prestado aos clientes, pelo corpo técnico da empresa.  

Em 1995, a empresa iniciou a implantação do seu processo de excelência. Para tanto a 

W.O.G., não tem medido esforços no treinamento de seus funcionários e na contínua 

adequação de seu sistema de garantia da qualidade baseado na Norma ISO 9001/2000 às 

exigências dos clientes e do mercado. 

A completa satisfação de seus clientes é compromisso primordial da W.O.G. Assim, 

foi criada a Gerência de Qualidade e Marketing a qual está vinculada diretamente à Diretoria 

da Empresa, e cuja função é buscar continuamente aprimoramento do serviço prestado de 

vendas e assistência técnica aos clientes. Assim, a W.O.G. disponibiliza uma equipe de 

suporte técnico treinada nos fabricantes e preparada para oferecer sempre a melhor solução 

para os clientes além de possuir um estoque dimensionado para as necessidades das empresas 

compradoras, possibilitando um prazo de entrega mais imediato.  

A WOG situa-se na Av. Recife 2273 –2B, possuindo cerca de 2000 m2 de área, sendo 

1500 m2 utilizados para estoques, e o restante como escritórios, salas de reunião e 

treinamentos. Fazem parte de seu quadro funcional 25 colaboradores com os mais diversos 

graus de instrução e conhecimentos.  

Fazem parte do rol de clientes da W.O.G. do Brasil: Grupo João Santos, Alcoa 

Alumínio S/A, M&G (Rhodia), Coteminas, Vicunha Têxtil, Grupo Votorantim, Koblitz Ltda, 

Usina Pumaty Ltda, Bompreço S/A, Grupo João Lyra, entre outros. 

 

 

 

 



  

4.1.3 Caso 3 – CDP – Companhia Distribuidora de Produtos 

 A CDP, pertencente ao Grupo de empresas alimentícias São Mateus, foi criada em 

1982 para preencher a lacuna surgida pela primeira onda de terceirizações na prestação de 

serviço de refeições industriais em repartições, indústrias e hospitais. 

A sede da CDP situa-se às margens da BR-101, no município do Recife, bairro da 

Guabiraba. Possui filiais nas principais capitais brasileiras do norte-nordeste e sudoeste do 

país, com um quadro de aproximadamente 3.000 funcionários alocados diretamente nos 

clientes atuando na gestão, elaboração e controle da prestação de serviços de refeições / 

alimentação industriais.  

Fornecer saúde, qualidade e satisfação para os funcionários e tranqüilidade para as 

empresas clientes são os compromissos da CDP. Com uma produção de mais de 350.000 

refeições diárias, atende por completo às necessidades do mercado, oferecendo variadas 

opções de escolha, sempre considerando as características de cada cliente. Os processos de 

elaboração de alimentos e gestão das unidades de preparação de refeições da CDP são todas 

certificadas e auditadas pela ISO 9001/2000, práticas da Norma SA 8000 (Responsabilidade 

Social), entre outras.  

 A CDP conta com uma completa estrutura de apoio para elaboração de projetos de 

instalação, reforma e ambientação de restaurantes; sistema de informática que garante 

agilidade e eficiência no gerenciamento do trabalho; logística com centros de distribuição e 

estocagem de produtos garantindo a qualidade assegurada das refeições em todas as etapas 

sob o ponto de vista de higiene, responsabilidade técnica e padronização. 

 Eis alguns clientes da CDP refeições: Alcoa, Alumar, Ambev, Brasilit, Coelba, 

Cosipar,  Coteminas, Dupont, Grupo Edson Queiroz, Kodak, Petrobrás, Philips, Pilar, Vale do 

Rio Doce, Vicunha, Vitamilho, Volkswagem, etc.    



  

No subitem seguinte, trataremos da crítica e análise das informações coletadas nas 

entrevistas com herdeiros e antigos funcionários das empresas selecionadas para a pesquisa, 

visando responder as nossas perguntas de pesquisa. 

   

4.2 Análise dos dados 

 O estudo das informações coletadas nas entrevistas foi realizado utilizando-se como 

guia os questionários das entrevistas semi-estruturadas e os objetivos gerais e específicos 

desta dissertação, conforme o item 1.2. 

 Para cada objetivo principal/secundários em estudo, apresentamos nosso 

posicionamento, referenciando a passagens das entrevistas e/ou citações ipsis litteris dos 

entrevistados. As citações estão creditadas aos nomes verdadeiros dos entrevistados, pois 

esses não se opuseram ao fato de utilizamos-los em nosso trabalho. Na análise, principalmente 

nas comparações entre as empresas pesquisadas, foram reveladas coerências por pontos 

comuns reconhecidos, incorporados e compartilhados e discrepâncias ocasionadas por 

diferentes percepções / caminhos adotados ao longo do processo sucessório e na evolução da 

estrutura de poder das organizações.    

 Para melhor compreensão e seqüência dos dados coletados, iniciamos a análise pelos 

objetivos específicos concluindo com os objetivos principais. Desta maneira é possível 

organizar melhor os conceitos num crescente, ou seja do específico para o geral.   

 Para cada objetivo específico temos um tabela guia (tabelas 3 a 10) na qual consta o 

capítulo, item ou sub-item da fundamentação teórica, metodologia, análise de dados e 

conclusões desta dissertação, relativas ao objetivo específico em estudo. 

 

 

 



  

4.3 Objetivo geral I 

 “Averiguar, através de pesquisa exploratória em três empresas situadas na região do 

grande Recife, o grau de influência do processo de mentoria na formação dos herdeiros, como 

fator relevante para a ocorrência de um processo de sucessão exitoso na primeira transição de 

poder, conduzindo as organizações, à perenidade e ao sucesso”. 

 

4.3.1 Objetivos específicos 

  

São os seguintes os objetivos específicos co-relacionados ao objetivo especifico I: 

1) Averiguar o desempenho da empresa antes do processo sucessório e a preparação 

realizada para a primeira sucessão (fundadores / filhos) 

 

Capítulo, Item ou Sub-item 
Fundamentação 

teórica 
Metodologia Análise dos 

dados 
Conclusões 

 
2.1.5 

 
p. 11 

 
3, 3.1 a 3.6 

 
p. 39, 41 e 47 

 
4.3.1 

 
p. 58 

 
5.1 

 
p. 78 

          Tabela 3 

  Nos breves históricos das empresas que nos foram entregues para análise e transcrição 

dos dados para este trabalho, observamos elogios à forma como foi conduzida a gestão da 

organização pelo fundador, primordialmente na superação das dificuldades e contratempos 

enfrentados na fase “juvenil” da empresa. Porém, não tivemos acesso aos dados que pudessem 

nos fornecer subsídios para avaliar o desempenho nos âmbitos econômico-financeiro, 

estratégico, mercadológico, pessoal, etc. 

Contudo, nos três casos analisados houve uma forte melhoria no desempenho da 

empresa após a transposição do poder, segundo o critério que estipulamos de sucesso para 



  

este trabalho (Prêmio Delmiro Gouveia – Anexo A), assim como observado nos relatórios de 

associações de classe nas quais as empresas fazem parte: 

 - Usina Salgado:  FIEPE (Relatórios Anuais dos Sindicatos e Empresas  Associadas 

da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, 1975 a 2005); Sindaçucar (Sindicato 

dos Produtores de Açúcar e Álcool do Estado de Pernambuco);  

- WOG do Brasil: Fecomércio (Relatórios Anuais da Federação do Comércio de 

Pernambuco, 1980 a 2004); 

- CDP (Companhia Distribuidora de Produtos): ABERC (Relatórios anuais da 

Associação Brasileira de Refeições Coletivas, 1995 a 2005). 

Assim, analisando-se os relatórios emitidos pelas entidades citadas, podemos averiguar 

uma nítida evolução da empresa, tanto em relação aos seus pares (empresas da mesma 

categoria) quanto em relação ao mercado. Portanto as empresas selecionadas para a pesquisa: 

1) Aumentaram sua participação no mercado do qual fazem parte, evidenciada através 

das estatísticas realizadas pelas entidades de classes; 

2) Profissionalização, pela ocupação dos cargos de comando da empresa por 

profissionais específicos e qualificados para atuação na área, como constatamos nas 

entrevistas realizadas com herdeiros e antigos funcionários; 

“... continuar a profissionalização da empresa e crescer”. (Jorge Queiroz – 
herdeiro Usina Salgado) 
 
“Você tem de construir uma empresa que a sucessão não tenha que ser 
necessariamente uma sucessão familiar!” (André Fernandes – herdeiro 
WOG) 

 

3) Crescimento real de faturamento evidenciado por meio dos resultados contábeis das 

organizações e dos relatórios anuais das entidades de classe das quais são associadas.  

Quando questionados sobre a evolução positiva da empresa pós-sucessão, todos os 

herdeiros foram unânimes em afirmar que quando assumiram a direção da organização, já 

haviam encontrado condições favoráveis necessárias a este desenvolvimento. Estas pré-



  

condições iam desde a estrutura organizacional existente ao exemplo / ensinamentos dos 

familiares (pai, irmão) através da convivência pessoal e da forma de gerenciamento. Isto 

influenciou fortemente o herdeiro na sua formação como líder e dirigente empresarial. 

Apesar do sucesso obtido pós-sucessão, em nenhum dos casos pesquisados, houve 

qualquer plano formal visando à formação do herdeiro, seja através de uma formação 

educacional direcionada ou no acompanhamento da formação do sucessor por alguém mais 

experiente (processo de mentoria). Todos os entrevistados consideraram ter havido um 

planejamento de suas formações – orquestrado pelo pai (fundador) – porém não oficial nem 

formalizado. Esta formação, nas empresas pesquisadas, deu-se pela introdução gradual do 

herdeiro na estrutura decisória da empresa, aumentando seus conhecimentos. Ao entrosar-se 

com os funcionários, o herdeiro foi capaz de demonstrar suas competências, tornando-se 

respeitado e admirado na organização que viria a dirigir.  

Observamos que todos os herdeiros foram “acompanhados” em sua formação, que 

podemos classificar como processo de mentoria informal, seja pelos familiares e/ou por 

antigos funcionários que auxiliaram na sua formação ao trabalharem na empresa, como 

podemos averiguar nas citações a seguir: 

“Na verdade a sucessão foi traumática por conta do tempo que nós tivemos para 
a sucessão, não foi uma sucessão preparada (não houve tempo). Preparar a 
sucessão, não só familiar, mas treinar colaboradores, para na ausência do 
empresário ter alguma forma de decisão, nem isto existia na empresa”. (André 
Fernandes – herdeiro WOG) 
 

“Eu não sei se ele teve uma preparação. (...) o pai faleceu e ele teve que vir... fez 
uma preparação com os vendedores, mas depois que o pai morreu.” (Valdir 
Ferreira – funcionário WOG) 
 

“De alguma forma ele sempre vinha preparando (a sucessão). No momento em 
que Jorge e Marcos entraram na empresa para serem administradores, ou seja, 
executivos (...) automaticamente foram se preparando para assumirem. Agora a 
forma como foi feito bruscamente, (...) mesmo a pessoa sendo altamente 
preparada sente aquele impacto. ─ Você acha que ele (Sr. Régis) planejou essa 
sucessão? A partir do momento em que eles assumiram a diretoria executiva, 
suprimento e financeira, automaticamente ele já estava preparando eles para 
assumir o grupo, não é verdade?” (Jadir Breda – funcionário CDP) 
 



  

“Cada qual na usina ou no campo, ia participando um pouco. ─ E você ensinou 
algumas coisas para eles ... Evidentemente. (...) Gostei muito de trabalhar junto 
com eles” (Manoel da Paz – funcionário Usina Salgado) 

  

2) Compreender os conflitos na sucessão e o processo sucessório; 

  

Capítulo, Item ou Sub-item 
Fundamentação 

teórica 
Metodologia Análise dos 

dados 
Conclusões 

 
2.1.6 

 
p. 13 

 
3, 3.1 a 3.6 

 
p. 39, 41 e 47 

 
4.3.1 

 
p.58 

 
5.1 

 
p.78 

          Tabela 4 

Conforme visto no capítulo 2.1.6 da fundamentação teórica, faz parte da natureza 

humana a disputa pelo poder e pela primazia no grupo ao qual pertence. A sucessão nas 

empresas familiares é em geral caracterizada por conflitos e rivalidades entre parentes que 

dependendo da intensidade e da duração podem levar a organização à falência. Portanto, era 

de se esperar que durante as entrevistas fossem referenciados pelos entrevistados, resquícios 

dos conflitos havidos quando da redefinição de poderes ocasionada pela saída do fundador de 

cena. Estes resquícios poderiam se revelar, por exemplo, na ausência de irmãos (também 

herdeiros) da direção da organização pós-sucessão, cisão da empresa na partilha dos bens dos 

herdeiros, etc. 

Mas, quando questionados acerca da existência de conflitos familiares no processo 

sucessório, todos os entrevistados afirmaram que estes não passaram de atritos domésticos 

normais decorrentes de diferentes correntes de pensamentos, não interferindo na rotina da 

empresa ou a ponto de prejudicar o relacionamento entre os herdeiros, noras, filhos, 

sobrinhos, etc. Isto revela-nos uma forte característica da nossa sociedade: evitar a exposição 

dos problemas internos da família ou aflorar sentimentos não amistosos que poderiam 

prejudicar a imagem pessoal dos herdeiros e/ou da empresa. Entendemos que principalmente 

para um trabalho que se tornará público, tenha havido o cuidado de evitar a referência do 



  

nome dos herdeiros e/ou da empresa de forma negativa. Entretanto, devemos considerar a 

possibilidade de realmente haver um grau de entendimento no grupo familiar capaz de superar 

as disputas de poder após a saída do fundador. Os trechos das entrevistas selecionadas que 

apresentamos a seguir ilustram nossa análise: 

“Acho que foi um ponto positivo na sucessão (...) quanto aos familiares, nós não 
tivemos nenhum tipo de problema. O problema maior foi o desconhecimento da 
operação propriamente dita. (...)” (André Fernandes – herdeiro WOG). 
 
“Não foi complicado não. André veio trabalhar, me deu boa tarde. ─ O pessoal 
aceitou fácil? Esse menino vai dar certo! diziam. ─ Cristiano (irmão de André) 
nunca trabalhou com André na WOG, por que? Não sei não.” (Valdir Ferreira – 
funcionário WOG) 
 
“(...) sempre foram harmônicos, Marcos, Jorge e Fátima (irmã mais nova), 
nunca tiveram atrito...” (Jadir Breda – funcionário CDP) 
 
“Ele (Sr. Regis – fundador) sempre administrou como muita maestria, com 
muita sensibilidade e com muita tranqüilidade, conhecendo as personalidades 
dos filhos,(...) e conseguiu com muita tranqüilidade administrar estes conflitos 
que no fundo não eram muito grandes nem eram de muita relevância. ─ E hoje 
a convivência entre eles é tranqüila, entre os filhos? Eu acho que é. (...) houve 
no primeiro momento, assim, opiniões diferentes mas acho que chegaram a um 
bom termo.” (Kleber Fernandes – funcionário CDP)  
 
“No começo houve aquele tumulto, mas hoje está tudo bem encaminhado, tudo 
bem, tudo em paz. (...) coisa de mudança de chefe”. (Manoel da Paz – 
funcionário Usina Salgado) 

 

O processo sucessório nas três empresas ocorreu por motivos que impediram a 

continuidade do fundador na linha de comando da empresa, forçando seu afastamento, seja 

por idade avançada (Usina Salgado) ou falecimento (WOG e CDP). Mas, nos três casos, a 

passagem de poder não pôde ser “regida” pelo fundador, pois ocorreu abruptamente sem 

qualquer preparação prévia ou data pré-determinada.  

 Vale salientar que, com exceção da WOG na qual o fundador teve uma morte súbita 

com menos de 40 anos de idade, o afastamento dos outros dois ocorreu quando os mesmos 

encontravam-se numa idade avançada (acima dos 70 anos) para as pressões, estresses e 

desgastes de um dirigente empresarial. Isto leva-nos a crer na existência de um forte apego do 

fundador à empresa criada e ao poder que emana do cargo, tornando-o refém de sua criação, 

não permitindo sua saída das funções para a ascensão dos filhos, enquanto este se julgasse 



  

capaz para estar à frente dos negócios. Por outro lado, podemos interpretar a permanência dos 

fundadores no poder, como temor devido à “imaturidade” ou pelo possível novo estilo 

gerencial a ser imposto pelos filhos, que segundo seu pensamento, poderia levar a organização 

à ruína. Evidentemente, não podemos descartar a possibilidade de ter havido a conjunção dos 

dois fatores influenciando a mente dos fundadores. Este pensamento dos fundadores, revela-se 

nas palavras dos antigos funcionários: 

“� Houve um planejamento para a sucessão? Não, acho que não. Porque ele 
(o fundador) não pensava em se aposentar. Nunca passou na cabeça dele de 
morrer!” (Kleber Fernandes – funcionário CDP) 

 

  

3) Conhecer o planejamento e a execução da primeira sucessão familiar. 

 

Capítulo, Item ou Sub-item 
Fundamentação 

teórica 
Metodologia Análise dos 

dados 
Conclusões 

 
2.1.7, 2.1.8, 2.1.9 

 
p. 15, 16 e 18 

 
3, 3.1 a 3.6 

 
p. 39, 41 e 47 

 
4.3.1 

 
p.58 

 
5.1 

 
p.78 

          Tabela 5 

 

 Nos três casos estudados, há uma forte semelhança no processo de formação dos filhos 

sucessores: a informalidade e a prematura entrada dos herdeiros no negócio da família para 

fazer formação trabalhando na empresa. Este tipo de formação propicia naturalmente, no 

relacionamento diário de trabalho, o florescimento de afinidades e empatia entre o formando e 

um funcionário ou parente, criando-se uma relação de mentoria informal (BURKE apud 

MENDLESON, 1989).  

Portanto, em nenhum dos três casos estudados houve um planejamento formal visando 

a sucessão familiar. Neles, o fundador dirigiu a formação dos filhos segundo sua intuição, 

fazendo-os ocupar cargos na empresa, onde travassem conhecimento como as rotinas, os 

problemas e a cultura da empresa, ascendendo-os de responsabilidade e autoridade conforme 



  

a avaliação de seu desempenho. O ápice desta formação ocorria quando o herdeiro chegava à 

direção da empresa ou à assessoria do fundador. Apesar da ausência de planejamento formal e 

explícito, nos casos pesquisados não ocorreram atritos pelo poder entre os herdeiros em grau 

capazes de pôr em risco a organização, como adverte a literatura estudada na fundamentação 

teórica (BERNHOEFT, 1995). 

Quanto ao planejamento para a transição de poder da primeira para a segunda geração 

nas três empresas estudadas não havia qualquer determinação formal / informal ou acordo 

familiar. Com a exceção da WOG, onde existia um único herdeiro apto a assumir o cargo do 

fundador, em todas as empresas houve negociações entre os sucessores e parentes para 

preenchimento dos cargos de comando da organização. Na construção destes acordos não 

ocorreram atritos relevantes, conforme constatamos no objetivo específico anterior.    

Os trechos das entrevistas que citamos a seguir ilustram nossas análises: 

“... eu já trabalhava na WOG, então na verdade a mudança foi de status na 
empresa. Cristiano (irmão único e mais novo) só veio a entrar na empresa cinco 
anos depois” (André Fernandes – herdeiro WOG). 
 
 
“─ Seu pai falava alguma coisa sobre sua vinda para a WOG? Sempre! ─ 
Queria que você fosse o sucessor? Isto! (....) Com sete anos de idade eu já lia 
catálogo de válvulas, porque eu ia passar minhas férias 15, 20 dias na empresa.” 
(André Fernandes – herdeiro WOG) 
 
 
“─ Como foi sua entrada na empresa? Comecei a trabalhar e pronto! Eu mesmo 
vendia, eu mesmo entregava, eu mesmo cobrava e eu mesmo dirigia uma 
kombi.(...) a empresa foi crescendo e fui acompanhando...” (Marcos Regis – 
herdeiro CDP) 
 
“─ E a entrada de Jorge na empresa (irmão mais novo)? Você disse que Jorge 
queria ser engenheiro... É mais aí ele mudou de idéia, porquê ele começou a 
entrar na empresa e tomar gosto (..) ─ Quem mais influenciou a ida de Jorge lá 
para a empresa? Foi seu pai? Foi. ─ Com certeza? Absoluta. Entendeu que 
podia ser engenheiro e tomar conta de uma empresa como engenheiro.” (Marcos 
Regis – herdeiro CDP) 
 
“� Um planejamento formal de sucessão, não teve? Não, de jeito nenhum, até 
porque Sr. José Regis estava à frente de tudo, e não passava pela cabeça dele, 
nem de nós nem de ninguém que ele fosse se afastar. (...) talvez tivesse até na 
cabeça dele (do fundador), já um esquema pronto para daqui a alguns anos...” 
(Kleber Fernandes – funcionário CDP) 
 



  

“� Você sempre quis trabalhar na usina, ou foi meio que levado para lá? No 
começo eu fui levado (para a usina), depois saí e depois voltei. Voltei como 
queria. (...) ─  Seus irmãos também tiveram trajetória semelhante? Foram (para 
a usina) mais como um negócio da família. ─ Alguém não está vinculado à 
usina? Só as duas irmãs.” (Jorge Queiroz – herdeiro Usina Salgado)  
 
“─ Houve alguma formação específica, direcionada (dos herdeiros)... Não, 
acho que faltou alguma coisa, faltou profissionalização, principalmente 
trabalhar fora da empresa da família (...) ─ Teu pai revelava algum sentimento 
especial com relação à sucessão? Não, acho que foi uma grande falha dele, ele 
nunca preparou bem a sucessão. Não deixou as coisas definidas. Quem esta 
resolvendo a sucessão é a gente mesmo (herdeiros)” (Jorge Queiroz – herdeiro 
Usina Salgado) 

 

 

4) Obter informações acerca planejamento para a segunda sucessão (filhos / netos) e da 

formação dos herdeiros (filhos/netos) 

 

Capítulo, Item ou Sub-item 
Fundamentação 

teórica 
Metodologia Análise dos 

dados 
Conclusões 

 
 

2.1.7, 2.1.8 
 

p.15 e 16. 

 
 

3, 3.1 a 3.6 
 

p. 39, 41 e 47 

 
 

4.3.1 
 

p. 58 

 
 

5.1 
 

p. 78 
          Tabela 6 

 Como pode ser verificado nas afirmações a seguir, quando indagados acerca da 

formação dos filhos (netos do fundador – terceira geração), houve divergência entre os atuais 

gestores das empresas pesquisadas:  

“Você tem de construir uma empresa que a sucessão não tenha que ser 
necessariamente uma sucessão familiar, você tem que construir uma empresa 
para ela andar com as suas pernas, se for sucessão familiar, ótimo!” (André 
Fernandes – herdeiro WOG) 
 
“─ E para os meninos (terceira geração) você não pensou nada ainda... Eu 
acho que é prematuro. ─  Você vai trazê-los para a WOG? Se a WOG 
comportar sim (...) obviamente tem que ter um acompanhamento, mas temos 
que aguardar a sinalização deles. (...) a idéia é colocar um “José Bonifácio” para 
eles”. (André Fernandes – herdeiro WOG) 
 

“Andrezinho (filho de André - terceira geração), vai trabalhar aqui. ─  Você vai 
ensinar o quê a Andrezinho? Tudo! ─ Irá ser um dos professores? Acho que 
sim, se André quiser...” (Valdir Ferreira – funcionário WOG) 
 



  

“Os netos estão dentro da empresa com atividade que antes você não via muito, 
estão mais maduros (...)─  Mas tu sabes se tem algum processo formal, alguém 
esta coordenando isto? Não, não sei te dizer (...) devem estar sendo 
direcionados pelos próprios tios, no caso Marcos e Jorge e a tia Fátima.” (Jadir 
Breda – funcionário CDP) 
 

“Eles (terceira geração) já começaram desde algum tempo, cada um escolheu 
uma área e vinham já na “cola”, aprendendo ali ao lado com o Sr. José Regis. 
 ─  Tem alguém acompanhando eles de perto?  Não. Eles normalmente fazem 
as decisões em colegiados eles participam das reuniões (...) não um treinamento 
assim acadêmico, um curso disso, um curso daquilo, nem nenhum preceptor. 
Mas acho que eles estão indo muito bem...” (Kleber Fernandes – funcionário 
CDP) 
 

 “O que a gente (herdeiros) vem basicamente acordando, é não deixar a terceira 
geração trabalhar na empresa, cada um que vá se virar (...) Eu mesmo, não 
quero nenhuma das minhas filhas metida lá. ─ A idéia vai ser profissionalizar 
ou vender a empresa? Profissionalizar e tentar crescer, adquirir outra empresa”. 
(Jorge Queiroz – herdeiro Usina Salgado) 
 
“Os meninos (filho e sobrinhos) são estudantes, são responsáveis... mas uma 
coisa importante seria terem um treinamento, (...) um mentor para formá-los, 
inclusive de maneira teórica, porque eu descobri muito tarde que a teoria é 
fundamental. É muito importante você ter o conhecimento acadêmico”. (Marcos 
Regis – herdeiro CDP)  

 

Observa-se na CDP, a reprodução do caminho percorrido na formação da segunda 

geração (informalidade e trabalho na empresa), com relação aos netos do fundador. Não existe 

até o momento, nesta empresa, qualquer planejamento formal visando a formação e a 

ascensão da terceira geração ao comando da empresa. 

  Na WOG, os filhos do sucessor são muito jovens, não apresentando idade de inserção 

profissional. Segundo o gestor, ainda é muito cedo para definições quanto ao futuro 

profissional dos filhos.  

 Quanto à Usina Salgado, com a profissionalização planejada pela segunda geração 

para os cargos de comando da empresa, não deverá acontecer a terceira etapa do modelo de 

Gersick (1999), ou seja, o consórcio de primos.  Nesta fase, segundo Gersick (1999), há uma 

divisão de poder entre os primos com acordos para ocupação dos cargos de chefia e controle 

da organização. Os herdeiros (segunda geração) estudam uma estrutura de “conselho familiar” 



  

para a gestão e controle da empresa quando da conclusão da implantação do seu processo de 

profissionalização.   

 

5) Averiguar a importância do processo de mentoria formal/informal na formação dos 

herdeiros e suas conseqüências. 

 

Capítulo, Item ou Sub-item 
Fundamentação 

teórica 
Metodologia Análise dos 

dados 
Conclusões 

 
2.2.2, 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 

 
p.21, 26, 29 

 
3, 3.1 a 3.6 

 
 

p. 39, 41 e 47 

 
4.3.1 

 
 

p. 58 

 
5.1 

 
 

p. 78 
          Tabela 7 

 Nas entrevistas realizadas com os herdeiros fica evidenciada a influência positiva de 

funcionários e parentes na sua formação profissional e psicossocial, ainda que isto tenha 

ocorrido na convivência diária na empresa e na informalidade (mentoria informal). Quando 

perguntados sobre a influência de pessoas em sua formação pessoal e profissional, todos os 

herdeiros foram unânimes em apontar alguém que contribuiu, influenciou, aconselhou e 

serviu como referencial na suas vidas pessoal e profissional. Para dois dos herdeiros 

entrevistados (CDP e Usina Salgado), familiares (pai e irmão mais velho) foram apontados 

como principal mentor / exemplo a ser seguido (KRAM, 1985). Esta forte influência – surgida 

naturalmente (BURKE apud MENDELESON, 1989), deveu-se à longa convivência 

profissional e familiar durante sua formação, embora outras pessoas externas a empresa 

também tenham sido citadas como mentores. Vejamos as citações:  

“Meu irmão mais velho ... eu primeiro trabalhei na área agrícola com meu 
irmão, (...) depois eu saí, vim para administração, fui trabalhar com ele na 
indústria têxtil (...) passei por vários setores da empresa . (...) meu irmão me 
influenciou com certeza e, talvez alguns profissionais também que trabalharam 
comigo... (Jorge Queiroz – herdeiro Usina Salgado) 
 

 “─ Quer dizer que a influência de seu irmão na sua formação foi muito forte! 
Foi, do meu irmão mais velho foi. ─ Qual a diferença de idade entre vocês? 
Dezenove anos, ele podia ser meu pai. ─ Como foi que você se ligou a ele 



  

(irmão mais velho)? Foi afinidade normal de família ou ...  Fomos trabalhar 
juntos e a afinidade foi aumentando.Trabalhamos juntos vinte anos (...) não foi 
professor, trabalhou junto. Não é uma formação acadêmica. (Jorge Queiroz – 
herdeiro Usina Salgado)  
 
“─  Foi importante este processo que você passou, para hoje você tomar esta 
decisão de modificar a estratégia da CDP? Eu não vejo como não pode ter 
sido. Mas, foi tudo informal nesta tua formação ... informal sem nenhuma 
orientação técnica, sem orientação ... tudo empírico, absolutamente empírico ” 
(Marcos Regis – herdeiro CDP)    
 
“─  Mas você aprendeu alguma coisa com o fundador, com seu pai ... Ele era 
uma pessoa muito centralizadora. As decisões eram tomadas de maneira muito 
isolada e também não tínhamos experiência na época . (...) Posso dizer o que 
aprendi com meu pai (...) foi a capacidade de luta, de resistência, de otimismo, 
de dizer que sempre tem solução para qualquer tipo de problema.” (Marcos 
Regis – herdeiro CDP)  

 

 

 O herdeiro da WOG - que devido à morte súbita do pai foi privado de uma maior 

convivência profissional com ele - supriu esta ausência cercando-se de consultores e 

conselheiros contratados pela organização, os quais influenciaram e direcionaram sua 

formação e estilo de gerenciamento profissional. Este se pode valer das vantagens advindas de 

um mentor externo (GROTE, 2003), pois possuindo uma perspectiva de fora da organização, 

pode assessora-lo nos problemas e estratégias. Podemos considerar, neste caso que a 

contratação dos consultores constituiu uma formalização no processo de formação do 

sucessor, o que configura mentoria formal externa (RAGINS apud KRAM, 1985).  Em suas 

palavras fica ainda mais evidente nossa análise: 

“... tentei me aliar a executivos de várias áreas que me deram suporte para 
implementar as mudanças. Um exemplo: na área de qualidade: você foi o 
executivo que na ocasião (1994) chegou com todo este processo de 
padronização, procedimentos (...) ─  Élio (antigo sócio do fundador) lhe 
influenciou? Sim, positivamente” (André Fernandes – herdeiro WOG) 
    

“Não há uma pessoa que eu destaco, mas um grupo de pessoas que contribuíram 
(...) Os consultores, os ex-sócios de meu pai, talvez até alguns colaboradores. 
Mas, não destaco assim: “esta pessoa foi meu espelho”” (André Fernandes – 
herdeiro WOG) 
 

 



  

 Alguns entrevistados afirmaram a importância do mentor(es) informais na formação 

dos herdeiros, enfatizando-os como modelo/guia a ser tomado como referência. Apesar da 

necessidade de adaptação dos ensinamentos aos tempos atuais, os entrevistados afirmam que a 

herança mais marcante dos mentores é atemporal, tais como: ética, espírito de grandeza, 

empreendedorismo, intuição, capacidade de realização. Julgam estas características essenciais 

para um administrador moderno que busca o sucesso de sua empresa, como constatamos nos 

trechos destas entrevistas: 

 “─  Quem é o modelo para eles (herdeiros) de líder, quem influenciou Jorge, 
Marcos e Fátima? Eu acho que o Sr. José Regis. Alguém mais além dele que 
você possa destacar? Não, não me ocorre. Eu nunca percebi. (...) no fundo no 
fundo eles admiravam-no e seguiam-no, e não é sem razão...” (Kleber 
Fernandes – funcionário CDP) 

 

“─  Essas relações, essas pessoas que você falou que influenciaram, foram 
muito importantes para a sua formação? Sim, diria até essenciais. Se você não 
tivesse tido alguma dessas relações, isso teria feito diferença? Teria, sem 
dúvida! Não tenho como mensurar isso. O que eu posso dizer é que agregaram 
valor à realidade que foi o tempo todo se lapidando até hoje”. (André Fernandes 
– herdeiro WOG) 

 

 

6) Verificar quais funções da mentoria – segundo modelo de Kram (1985) – estão presentes 

no processo de formação dos herdeiros/sucessores 

 

Capítulo, Item ou Sub-item 
Fundamentação 

teórica 
Metodologia Análise dos 

dados 
Conclusões 

 
2.2.3 

 
p. 23 

 
3, 3.1 a 3.6 

 
p. 39, 41 e 47 

 
4.3.1 

 
p. 58 

 
5.1 

 
p. 78 

          Tabela 8 

 Conforme vimos no item 2.2.3 da fundamentação teórica, Kram e Isabella (1985) 

apresentam características da mentoria agrupadas em dois principais eixos: formação 

profissional e psicossocial. 



  

Observamos que herdeiros e funcionários ao tratar da influência dos mentores para 

com os sucessores deram igual destaque para os aspectos relativos ao desenvolvimento 

profissional e aos psicossociais (KRAM, 1985). Considerando-se o processo de mentoria 

informal ocorrido na CDP e na Usina Salgado era de se esperar uma maior relação pessoal 

entre os pares, havendo desta forma uma maior ênfase nos aspectos psicossociais. Contudo, 

houve um equilíbrio entre as duas características nestas empresas. Por outro lado, na WOG 

onde os consultores configuraram-se como mentores formais, pois foram contratados para 

exercer este papel, esperava-se uma maior interação profissional com o herdeiro. Porém 

também nesta empresa houve equilíbrio entre os aspectos profissionais e pessoais na relação 

com os mentores.  

Na CDP e na Usina Salgado apesar da informalidade das relações mentor-mentorado 

havia um forte foco no trabalho (atividade profissional), o qual contrabalançou com a relação 

afetiva (familiar) dos pares. Daí o equilíbrio encontrado entre os aspectos profissionais e 

psicossociais de influência dos mentores nos herdeiros nestas duas empresas. 

Na WOG apesar dos consultores ocuparem teoricamente um papel formal na formação 

do herdeiro, devemos considerar que estes não foram escolhidos apenas pelos aspectos 

competência, conhecimento e profissionalismo para exercerem sua dupla função de 

consultores e mentores. Logicamente que a empatia, e outras características de afinidades 

pessoais foram decisivas na escolha e na manutenção destes profissionais durante anos ao 

lado do herdeiro. Desta maneira, ocorreu o equilíbrio entre os aspectos profissionais e 

psicossociais de influência dos mentores no herdeiro.  

   Os depoimentos a seguir atestam nossa análise: 

“A forma como fui colocado no mercado, eu tinha que dar uma satisfação. 
Além da satisfação normal que você tem que dar ao seu bem estar e ao bem 
estar da família” (André Fernandes – herdeiro WOG) 
 

“─  Eles decidem parecido com o“velho”, ou mudou a forma de decidir? Cada 
um deles tem um pouco daquela fibra, daquela decisão, daquela vontade que Sr. 



  

Régis tinha, eles herdaram isso (...) existe uma similitude muito grande”  
(Kleber Fernandes – funcionário CDP) 
 

  

Analisando as entrevistas e observando durante os encontros os sentimentos expressos 

na voz, na forma de falar, nos gestos e nas expressões corporais dos entrevistados, pudemos 

concluir a existência das seguintes características da mentoria nas relações mentor-mentorado, 

segundo modelo de Kram, 1985, nas empresas pesquisadas: 

1) Aspectos relativos ao desenvolvimento profissional do mentorado: 

Patrocínio – CDP, Usina Salgado. 

Coaching – Usina Salgado, WOG. 

Exposição e visibilidade – CDP, Usina Salgado. 

Proteção – CDP, Usina Salgado, WOG. 

Tarefas desafiadoras – CDP, Usina Salgado. 

 

Nas citações a seguir, vemos claramente alguns aspectos profissionais da 

mentoria ressaltados pelos mentorados nas entrevistas: 

- Patrocínio, coaching e proteção: 

“Quando eu cheguei muito novo assim com vinte anos, ele (irmão mais velho) 
me orientou (...) ele me deu uma contribuição muito significativa.”(Jorge 
Queiroz – herdeiro Usina Salgado)  - 

 

- Coaching, proteção e tarefas desafiadoras: 

“─  Mas você aprendeu alguma coisa com seu pai... tudo que aprendi eu devo a 
ele. Profissional e como gente ...”. (Marcos Regis – herdeiro CDP)  

 

2) Aspectos relativos às funções psicossociais da mentoria: 

Aceitação – Usina Salgado. 

Aconselhamento – CDP, Usina Salgado, WOG. 

Modelagem de papéis - CDP, Usina Salgado. 



  

Amizade - CDP, Usina Salgado, WOG. 

 

Alguns dos aspectos psicossociais da mentoria foram externados pelos herdeiros, 

durante as entrevistas: 

- Amizade, aceitação e aconselhamento: 

“Você tem uma boa relação hoje com ele? Tenho, total, muito boa. ─  É o 
irmão querido... É o irmão a quem sou mais ligado”. (Jorge Queiroz – herdeiro 
Usina Salgado) 
 

 
- Amizade, aconselhamento e modelagem de papéis: 

 
“─  Mas você aprendeu alguma coisa com seu pai... tudo que aprendi eu devo a 
ele: profissional e como gente ...”. (Marcos Regis – herdeiro CDP)  
 

 

Observa-se que tanto na mentoria informal familiar (CDP e Usina Salgado) quanto na 

formal externa (WOG), os aspectos profissionais e psicossociais do modelo de Kram (1985) 

estão presentes apresentando papel relevante na formação e no desempenho do mentorado. 

 Baseados nas entrevistas e nas análises realizadas dos objetivos específicos 

estudaremos agora o objetivo geral I. 

 

4.3.2 Análise do objetivo geral I 

 Através da análise dos objetivos específicos, e nas palavras dos herdeiros 

entrevistados, podemos afirmar que houve forte influência do processo de mentoria informal 

familiar (WOG e CDP (pai) e na Usina Salgado (irmão)) e da mentoria formal externa (WOG 

(consultores)), tanto para a ocorrência de um processo pacífico de transição de poder quanto 

para o sucesso e perenidade da organização. Trechos das entrevistas com os sucessores 

confirmam nossa assertiva: 

“� Você acha que (a contribuição dos consultores)... foi importante para o 
crescimento da WOG? Foi determinante, sem dúvida! Sem as consultorias, sem 
o aporte de informações, sem todo o acervo que as consultorias trouxeram para 
a empresa e toda a história/trajetória nesta sucessão, acredito que esta sucessão 



  

seria frustrada. �  Quer dizer que o crescimento e a perenidade da empresa 
esta muito ligado a isto? Eu diria que fazem parte deste processo as 
consultorias”. (André Fernandes – herdeiro WOG) 
 
“� Então, quer dizer que o sucesso hoje da São Mateus e da CDP, do grupo 
que vocês lideram, deve-se muito a tudo isso que vocês aprenderam ao longo... 
deve-se muito porque, se (...) por acaso o meu pai não tivesse nas veias o 
sangue de empresário, se não tivesse essa esta capacidade natural do chamado 
comerciante, provavelmente os rumos de nossas vidas seriam diferentes. (...)  
� O sucesso se deve muito a este aprendizado que você teve ao longo do 
tempo? Ao longo do tempo e da convivência”. (Marcos Regis – herdeiro CDP)  
   

 A seguir, estudaremos o objetivo geral II e seus objetivos específicos, utilizando a 

mesma metodologia adotada para o objetivo I. 

 

4.4 Objetivo geral II 

Estudar a influência do processo de mentoria dos sucessores na evolução da estrutura 

de poder das empresas - segundo modelo Multidimencional-Reflexivo (ALVES, 2003) - antes 

e pós-sucessão. 

 

4.4.1 Objetivos específicos 

 

1) Comparar as estruturas de poder da empresa antes e após sucessão, segundo modelo 

Multidimensional-Reflexivo (ALVES, 2003). 

 

Capítulo, Item ou Sub-item 
Fundamentação 

teórica 
Metodologia Análise dos 

dados 
Conclusões 

 
2.3.1, 2.3.1.1, 

2.3.1.2. 
 

p. 31, 32 e 34 

 
3, 3.1 a 3.6 

 
 

p. 39, 41 e 47 

 
4.4.1 

 
 

p. 73 

 
5.2 

 
 

p. 80 
         Tabela 9 

Principais porta-vozes dos fundadores nesta pesquisa (uma vez que não foi possível 

manter contato com os fundadores), os antigos funcionários revelaram nas entrevistas sua 

admiração, respeito e consideração pelos patriarcas da empresa, com os quais conviveram por 

anos. Nota-se o carisma do fundador nas palavras dos funcionários: 



  

“─  Você conheceu bastante bem o Dr. Régis. Conheci. ─  Qual era o estilo 
gerencial dele? Ele era um homem muito dinâmico, com uma visão de mercado 
espetacular. Ele deixou uma lacuna muito grande (...) ele sempre tocou a 
empresa com os filhos num estilo bem democrático”. (Jadir Breda – funcionário 
CDP) 
 

“Ele era centralizador nas horas em que ele estava bem determinado e liberal no 
dia-a-dia, no tocar a empresa. O staff dele sempre tinha liberdade, autonomia 
(...) ele tinha uma opinião própria formada e seguia aquilo que tinha traçado, 
planejado”. (Kleber Fernandes – funcionário CDP) 
 
“Ele era muito bom, prestativo, atencioso. Acima de tudo tinha um carinho 
muito grande com seus empregados. (...) Ele era severo, muito firme, correto e 
muito sincero”. (Manoel da Paz – funcionário Usina Salgado) 

 

Os filhos herdeiros, ao comentarem a forma gerencial do pai, foram generosos em 

afirmar a adequação à época e às necessidades da empresa frente aos problemas que 

enfrentava. Contudo em algumas falas, citam características que revelam a forma 

conservadora de gerenciamento: 

“Imagine a cabeça de um executivo que tinha 20 anos atuando daquela maneira 
e de repente se vê administrando uma pequena empresa com nova realidade (...) 
isto traz algumas limitações. O medo de mudança era muito latente”. (André 
Fernandes – herdeiro WOG) 
 

“ ─ Você se acha mais empreendedor do que ele (o fundador)? Eu diria que tive 
mais oportunidades. Não podemos esquecer que ele teve apenas cinco anos de 
empresa ” (André Fernandes – herdeiro WOG)  
 

“─ Como era o estilo gerencial de seu pai? Ele era o dono! (...) Não era 
autoritário! Era extremamente aberto a idéias, muito vivo, muito capacitado, 
muito empreendedor, nunca teve medo de crescer (...) e sempre se dava bem.” 
(Marcos Regis – herdeiro CDP) 
 

“... meu pai, apesar da idade dele, sempre foi uma pessoa mais aberta, até pela 
educação dele (...) sempre teve uma abertura de mentalidade, sempre quis que a 
gente fosse estudar no exterior pra conhecer o mundo ... dentro do quadro da 
administração açucareira, da época dele, ele era um dos da vanguarda” (Jorge 
Queiroz – herdeiro Usina Salgado) 

   

Mantendo os princípios e adaptando-os à nova realidade organizacional atual, os 

herdeiros da WOG e Usina Salgado estão imprimindo sua marca nas empresas, ao implantar 

uma nova forma gerencial nas organizações. Esta nova estrutura de poder que esta sendo 

criada baseada nos conceitos modernos administrativos e na tecnologia, valoriza a 



  

participação dos funcionários, o conhecimento e a profissionalização da empresa. As palavras 

dos herdeiros demonstram estas ações: 

“Meu pai vinha de uma realidade e teve dificuldades de mudar esta realidade, 
(...) eu cheguei sem nenhum comprometimento com a história, (...) Acho que o 
grande diferencial é este: não ter medo de investir em pessoas.” (André 
Fernandes – herdeiro WOG) 
 

“A diferença hoje, é que nós calculamos o risco, antigamente talvez este risco 
não fosse calculado ou levado em consideração” (André Fernandes – herdeiro 
WOG) 
 

“─ Quer dizer que o processo decisório antes era muito pessoal, agora esta 
mais ... aberto, mais democratizado, especializado, profissionalizado. E há de 
profissionalizar ainda mais .” (Jorge Queiroz – herdeiro Usina Salgado) 
 

 

A profissionalização dos quadros, ausência da terceira geração na direção da empresa 

e o uso intensivo da tecnologia para informação e controle empresarial, denota uma tendência 

de modernização da burocracia existente na empresa antes da troca de poder. 

 Por outro lado, não encontramos nos antigos funcionários entrevistados a mesma 

admiração pelos herdeiros demonstrada pelo líder-fundador. O sentimento pelos atuais 

dirigentes revela-se respeitoso e de admiração pela competência que demonstram na gestão da 

empresa, vis-à-vis dos resultados obtidos à frente da organização. Cremos que o mito criado 

pela ausência contribua para este sentimento diferenciado dos funcionários em relação ao 

fundador.  

  Podemos afirmar que na WOG e na Usina Salgado, após a transição de comando e da 

adoção dos herdeiros de sua forma gerencial, houve uma clara evolução da estrutura de poder 

da empresa do estilo patriarcal e carismático do fundador para o patriarcal e burocrático dos 

sucessores. Estas características podem ser evidenciadas tanto na evolução da forma de 

tomada de decisão, quanto na forma de tratamento/relacionamento dos funcionários em 

relação aos dirigentes da empresa, como demonstrada nas entrevistas realizadas. 

 



  

2) Averiguar a influência do processo de mentoria no estilo gerencial do sucessor. 

 

Capítulo, Item ou Sub-item 
Fundamentação 

teórica 
Metodologia Análise dos 

dados 
Conclusões 

 
2.4 

 
p. 38 

 
3, 3.1 a 3.6 

 
p. 39, 41 e 47 

 
4.4.1 

 
p. 73 

 
5.2 

 
p. 80 

          Tabela 10 

Como já vimos, nos dirigentes da WOG e da Usina Salgado é clara a influência dos 

mentores, na moldagem do seu estilo gerencial. Contudo os herdeiros são enfáticos ao afirmar 

que “adquiriram” um estilo próprio, baseado nos exemplos e nas influências que receberam, 

desejando determinar sua “marca” na gestão da organização. Vejamos as citações: 

  

“A princípio eu não tive muitas opções de colocar meu estilo em prática. Então, 
enquanto meu estilo estava em formação, eu segui as práticas que já se usavam. 
(...) Acho que meu estilo hoje está formado! Tem que ser lapidado, mas 
formado esta.” (André Fernandes – herdeiro WOG) 
 

“Na minha chegada trouxe algumas pessoas comigo também de uma geração na 
faixa dos quarenta, trinta e cinco anos, com outras idéias e com a visão que acho 
mais moderna. (...) Não é mais aquele negócio: “sou o bom, vou resolver tudo”” 
(Jorge Queiroz – herdeiro Usina Salgado) 
  
 

Na CDP, ao contrário dos outros dois casos pesquisados, o principal mentor do 

sucessor (seu pai), possuía características gerenciais que não foram abandonadas quando da 

ascensão da nova geração ao poder. Estas são mantidas até hoje, num critério de preservação 

da memória do fundador e conservadorismo em relação ao que “está dando certo”. 

 

“Eu acho que eles fizeram uma coisa muito acertada que foi manter toda a 
equipe, as linhas de conduta, em termos de eventos objetivos...”  (Kleber 
Fernandes – funcionário CDP) 
 
(...) Não sentimos essa falta na continuidade do trabalho, (...) até agora não teve 
nenhuma mudança. O que ele deixou projetado estar sendo feito.” (Jadir Breda 
– funcionário CDP) 
 
 

4.4.2 Análise do objetivo geral II 



  

A análise realizada dos objetivos específicos deste objetivo geral tornou evidente a 

influência do processo de mentoria formal e/ou informal na evolução das estruturas de poder 

das empresas pós-sucessão. Como vimos, os herdeiros da Usina Salgado e da WOG ao 

assumirem a gerência das empresas, modificaram sua estrutura de poder modernizando-a e 

adequando-a aos novos tempos. Atentemos para as palavras dos funcionários: 

 
“Em termos de gerenciamento, ele arrumou um jeito de gerenciamento muito 
bom, bom mesmo. O que o pai dele fazia era desenrolar para a empresa. (...) 
André é mais inovador (...) faz muita propaganda, faz conversa, faz reunião, faz 
palestra. Há quinze anos atrás quem ia fazer isto?” (Valdir Ferreira – 
funcionário WOG) 
 
“A coisa mudou muito e para melhor (...) a produção aumentou as pessoas 
trabalham mais satisfeitas, com mais vontade de produzir” (Manoel da Paz – 
funcionário Usina Salgado) 

 

 A CDP não se desvencilhou das amarras do passado, tendo conservado e mantido a 

mesma estrutura de poder pré-sucessão.  Desta forma, fica óbvia a influência do processo de 

mentoria dos sucessores na evolução da estrutura de poder das empresas. Nas afirmações dos 

funcionários da CDP, temos as evidências desta conclusão: 

 
“Na CDP não mudou muita coisa (...) apesar da gente saber que ele (Sr. Régis) 
com presidente da empresa, sempre direcionava as ações para os filhos. 
Delegava para os dois” (Jadir Breda – funcionário CDP) 

 
 
 
 No capítulo 5 apresentamos nossas conclusões, para as perguntas de pesquisa, 

baseadas na análise dos dados coletados e as recomendações para futuras pesquisas e ações.  

 



  

5 Conclusões e recomendações 

 

 Nesta última parte do trabalho, apresentaremos conclusões para as perguntas de 

pesquisa, a partir da análise dos dados das entrevistas (à luz da fundamentação teórica) e 

recomendações para futuros trabalhos/pesquisas e ações. 

  

5.1 Conclusões - Primeira pergunta de pesquisa 

 
 Tomando por base as análises das entrevistas e nas informações coletadas ao longo deste 

trabalho, podemos deduzir que o desenvolvimento dos herdeiros, na inspiração em pessoas admiradas 

e com modelos a serem perseguidos (a forte influência em seu desenvolvimento profissional e 

psicossocial – processo de mentoria formal e informal), foram apontados como fatores decisivos para 

o diferencial da organização em seu mercado. Por sua constituição familiar, tiveram nos familiares seu 

principal mentor, inclusive quando funcionários antigos que reconhecem “os valores” dos herdeiros 

aprendidos com o patriarca. A exceção ocorreu na WOG, cujo falecimento prematuro do fundador e 

condição de filho primogênito do herdeiro, privou-o de uma maior convivência/influência dos 

membros familiares, tendo-o levado a optar por mentoria formal externa com consultores.  

 Aplicando-se o modelo de Kram (1985) para os casos estudados, podemos afirmar que 

ocorreram com os três herdeiros entrevistados processos de mentoria, pois os aspectos de 

formação profissional e os psicossociais apresentaram-se claramente nas relações mentor-

mentorado dos três casos. Salientamos que apesar da característica formal externa da mentoria 

da WOG, aspectos psicossociais foram observados na relação com os mentores, denotando 

uma relação pessoal e extraprofissional entre os pares. Da mesma forma, na mentoria informal 

familiar dos herdeiros da CDP e da Usina Salgado os aspectos profissionais também se 



  

destacaram juntos aos psicossociais, demonstrando uma forte ênfase no trabalho apesar da 

relação afetiva familiar dos pares mentor-mentorado.  

 Nas análises realizadas, não observamos relevante diferença entre o mentor informal 

familiar (CDP e Usina Salgado) e o formal e não familiar (WOG). De fato, o fator mais 

importante, configura a relação entre os pares (afinidade, empatia, admiração, etc) do que 

propriamente a “origem” do mentor. A conjugação mentor/mentorado deu-se naturalmente ao 

longo da vida sócio-profissional dos pares, que “encontraram-se” nas atividades sociais 

(família - CDP), de trabalho (consultor - WOG) ou ambos (irmão – Usina Salgado). A partir 

da aproximação inicial, devido à cultura, valores e crenças, foram criados laços de empatia, 

amizade, admiração e companheirismo, que perduram até o presente momento (alguns com 

mais de 25 anos de duração), interrompidos como em um dos casos, apenas pelo falecimento 

de uma das partes (CDP). 

 Os herdeiros da WOG e da Usina Salgado destacaram o valor dos “mentores” em sua 

formação psicossócio-profissional e para o sucesso da organização que gerenciam. Contudo 

foram enfáticos ao afirmar que estão implementando nas empresas mudanças que julgam 

necessárias e utilizando um estilo próprio de comando /gestão, independente de seu 

compromisso com o passado. Demonstram um estilo vanguardista de gestão 

(profissionalização da empresa, participação dos funcionários, etc), marca que além de 

desejarem registrar na vida da organização familiar, serve como forma de manutenção e 

conservação de seu poder (MAQUIAVEL, 2000: 53). Não nos causa surpresa que líderes 

como estes utilizarem estas conhecidas estratégias para sua segurança e preservação de seu 

domínio. 

   O patriarca, fundador e principal líder da empresa por longo período (casos CDP e 

Usina Salgado), possuidores de uma forte personalidade, espíritos empreendedores, carisma, 

poder de agregação e liderança, comandaram e delinearam os caminhos a serem seguidos pela 

organização após sua ausência da direção.  Pessoas emblemáticas incutiram ao longo dos anos 



  

na cultura da empresa, suas idéias, princípios e valores, o que contribuiu sobremaneira para 

manterem unidos os herdeiros e funcionários, delineando inclusive na CDP o estilo de gestão 

da nova administração. Porém nas três empresas pesquisadas, nenhum dos fundadores 

preocupou-se em planejar ou criar mecanismos para sua sucessão ou distribuição do poder 

entre os herdeiros após sua ausência da organização. Podemos interpretar este fato, como 

excessivo apego ao poder e ao “objeto” criado (organização), temor pela imaturidade ou pelo 

estilo de gestão que os herdeiros iriam impor à empresa ou por se julgarem eternos e imortais. 

Exceção da WOG, as demais empresas, passam por períodos de relativa turbulência na 

transição de poder, devido a atritos e discordâncias familiares acerca do destino da 

organização herdada. Graças ao bom senso e racionalidade, estas discordâncias tornaram-se 

construtivas e de curta duração, não tendo afetado sobremaneira a saúde e o desempenho da 

empresa. 

Não podemos afirmar que o processo de mentoria na formação profissional e 

psicossocial dos herdeiros seja capaz de determinar o sucesso da organização que comandam. 

Contudo, foi observada nos três casos de sucesso pesquisados esta característica marcante, o 

que torna relevante sua inclusão no rol das condições para o êxito da sucessão nas empresas 

familiares. 

 

5.2 Conclusões - Segunda pergunta de pesquisa 

Observamos através das declarações dos antigos funcionários das empresas, a 

admiração e o carisma pelos fundadores ainda preservado em suas memórias. Como 

criadores, havia fortes vínculos afetivos entre os fundadores, a empresa (ainda mais por ser 

familiar) e os funcionários antigos que o viam como criador (pai) da organização. Além disso, 

devido aos estágios pelo qual passou a empresa sob seu comando (da idealização à 

maturidade) os fundadores mantiveram ao longo do tempo estreita relação com o processo 

decisório da empresa, delegando apenas as rotinas diárias, não abrindo mão do planejamento e 



  

das decisões estratégicas das empresas. Esta forma de domínio dos fundadores utilizando-se 

do paternalismo e da burocracia rígida - segundo o modelo Multidimensional-Reflexivo de 

Alves (2003) - classifica as empresas pesquisadas pré-sucessão, ou seja, quando estavam 

submetidas ao comando do fundador como Ordenativo-Conservadora.  

 

Empresa Equiparativo-
adaptadora 

Empresa Ordenativo-
conservadora 

Empresa Liberativo-
transformadora 

 
Burocracia flexível 

 
Burocracia rígida 

 
Burocracia incipiente 

 
Patriarcado renovador 

 
Patriarcado Conservador 

 
Patriarcado Reformista 

 
Liderança com traços 

carismáticos mitigados 
 

 
Liderança descarimatizada 

(carisma objetivado) 

 
Liderança com traços 

carismáticos 

              Figura 6 (ALVES 2003: 133) 

Da classificação ordenativo-conservadora antes da passagem de poder, duas das 

empresas estudadas (Usina Salgado e WOG) evoluíram no comando dos sucessores. Estas 

mudanças ocorreram através da profissionalização de seus quadros, maior participação dos 

funcionários nos processos de tomada de decisão e troca do poder carismático do principal 

gestor familiar pela sua competência na obtenção de resultados e alcance de metas para a 

empresa. Temos desta forma, uma nova classificação das organizações WOG e Usina Salgado 

pós-sucessão como Equiparativo-Adaptadora (modelo Multidimensional-Reflexivo de Alves 

(2003)), contemplando esta nova forma de estrutura de poder imposta pelos herdeiros. No 

caso da CDP, não evidenciamos através das entrevistas mudanças suficientes pós-sucessão 

para receber uma reclassificação. Assim, iremos mantê-la classificada com ordenativa-

conservadora.          

Evidencia-se nos três casos estudados uma rígida correlação entre o processo de 

mentoria dos herdeiros e a evolução da estrutura de poder das empresas pós-sucessão. O 

herdeiro da CDP, que teve no patriarca seu principal mentor (mentoria familiar informal) 

manteve a estrutura de poder e o estilo gerencial herdado, preservando as idéias e influências 



  

do mentor (pai). Na Usina Salgado e na WOG cujos sucessores foram mentorados pelo irmão 

(mentoria familiar informal) e por consultores (mentoria formal externa), através de conselhos 

e apoio dos mentores, implementaram novas idéias, evoluindo a estrutura de poder das 

organizações herdadas.    

Destacamos algumas contribuições que este trabalho fornece para o mundo acadêmico 

e o empresarial em função das conclusões obtidas após a análise dos dados pesquisados: 

Academia – trata-se de um trabalho inédito no Brasil, correlacionando o processo de 

mentoria, sucessão nas empresas familiares e o estilo gerencial do sucessor. A partir deste 

marco inicial, outros trabalhos poderão trilhar caminhos semelhantes, complementando-o ou 

explorando outras facetas não enfocadas nesta dissertação. Assim, novos ramos de pesquisas 

dos processos de mentoria, da sucessão de empresas familiares e do estilo gerencial dos 

herdeiros, encontram-se abertos para serem explorados e para o surgimento de novos 

conhecimentos.  

Empresas / sociedade – as conclusões obtidas nesta dissertação, interpretadas, 

adaptadas e utilizadas adequadamente, poderão contribui para a redução dos impactos da 

transição de poder nas empresas que irão passar ou estejam em processo de mudança de 

comando familiar. Desta forma preserva-se-á o patrimônio das organizações, das famílias, os 

empregos dos funcionários e favorece-se-á o crescimento sócio-econômico de nossa região e 

do país. 

 No próximo item apresentamos recomendações a serem observadas em outros 

trabalhos semelhantes e ações que poderão ser implementadas em empresas que tenham 

similitude com os casos estudados.   

  

 

  

 



  

5.3 Recomendações 

 

Dividiremos as recomendações em duas linhas: para pesquisa em futuros trabalhos e de 

ação em empresas que apresentem semelhanças aos casos pesquisados. 

 

5.3.1 Recomendações de pesquisa 

Apresentamos algumas recomendações que julgamos pertinentes serem observadas / 

consideradas em outros trabalhos semelhantes ou complementares a esta dissertação, de forma 

a enriquecer ainda mais os estudos dos processos de mentoria na sucessão das empresas 

familiares e das mudanças na estrutura de poder após a transição de poder.  

 

1) Aumentar o leque de empresas familiares pesquisadas. Haveria uma amostra maior e 

melhor representativa do universo de empresas, com conseqüente aumento da validade 

estatística dos resultados obtidos na pesquisa. 

2) Buscar empresas com fundadoras ou herdeiras também do gênero feminino. 

Averiguar-se-ia possível influência do gênero no processo de formação dos sucessores e na 

estrutura de poder da empresa. 

3) Pesquisar empresas fora da região do grande Recife, para cross-check dos resultados. 

Verificar-se-ia semelhança dos resultados obtidos com empresas de outras regiões, com 

culturas, valores e crenças diferentes. 

4) Incluir nas pesquisas, empresas que não foram bem sucedidas na troca de poder, para 

averiguar a formação dos herdeiros e a existência ou não de processo de mentoria nestes 

casos. 

 Constatar-se-ia a influência do processo de mentoria na formação dos herdeiros, também nas 

empresas mau sucedidas no processo de transição de poder. 

5) Realizar pesquisa também com funcionários dos escalões mais baixos das empresas. 



  

 Conhecer-se-ia a visão dos dominados acerca da estrutura de poder antes e pós-sucessão 

realizando um contra-ponto com a opinião da direção da organização. 

6) Incluir no grupo pesquisado, empresas que tenham realizado processo formal de mentoria 

na formação dos sucessores. 

 Averiguar-se-ia a influência da mentoria formal versus informal na formação de herdeiros e 

no êxito do processo sucessório da organização. 

 

5.3.2 Recomendações de ações 

Eis algumas sugestões / recomendações de ações que poderão ser implementadas em 

empresas que tenham similitude com os casos estudados: 

1) Implantar nas empresas familiares que desejem a ascensão de herdeiros ao poder, um 

processo de mentoria formal e/ou informal para formação dos futuros dirigentes, 

privilegiando tanto os aspectos profissionais quanto os psicossociais. 

2) Planejar e executar um plano para a transição de comando da empresa, antes do 

afastamento brusco / repentino do atual gestor, minimizando conflitos e dúvidas quanto à 

nova distribuição do poder. 

3) Utilizar comitantemente mentores familiares e não familiares na formação dos herdeiros, 

usufruindo desta forma das vantagens de cada tipos de mentor.  
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ANEXO A – CRITÉRIOS DO PRÊMIO DELMIRO 
GOUVEIA - FIEPE 

 

 



  

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 

 



  

ANEXO B – ROTEIROS DAS ENTREVISTAS. 
 
 
 

1) Fundadores da empresa 

Empresa antes da sucessão: 
 
a) Qual era o estilo gerencial dos fundadores da empresa? 
b) A empresa manteve ou perdeu membros da segunda geração para outros objetivos 

de vida? 
c) Como foram administradas as “diferenças pessoais” (conflitos) dos herdeiros? 
d) Como estes conflitos interferiram no processo sucessório? 
 
 

Conflitos na sucessão e o processo sucessório: 
 
a) De que modo foram (ou estão sendo) administrados os conflitos e rivalidades entre 

herdeiros gerados durante o processo sucessório na empresa? 
b) Como foram equacionados os conflitos e a divisão de poder, quando da transição 

de poder na empresa?   
c) Atualmente, como é a convivência dos herdeiros? 
d) Quem foi (foram) o(s) modelo(s) que serviu (ram) de guia e identificação em seu 

aprendizado/formação como dirigente empresarial?  
e) Todos os herdeiros possuíam uma clara visão futura (plano de vida) tanto pessoal 

quanto para a empresa? 
 
 
 

Aspectos gerenciais da empresa antes e pós sucessão: 
 
a) Qual das características são mais marcantes na empresa antes e pós-sucessão: 

a) coletivismo; b) grande distância do poder; c) evitar a incerteza. 
b) Como estas características influenciaram no processo decisório da empresa na 

época do fundador? E no processo sucessório? 
c) Atualmente, que característica(s) norteia(m) o processo decisório na empresa? 
d) Algum outro critério influencia/influenciou seu estilo gerencial?    
 
 

Planejamento e execução da sucessão familiar: 
 
a) Houve planejamento para a primeira sucessão na empresa?  
b) Como este foi elaborado/executado? 
c) Quais as idéias, expectativas e sentimentos do fundador em relação a sua 

sucessão? 
d) Como foi conduzida a formação dos herdeiros na primeira sucessão? 
e) Há plano formal/informal visando a segunda sucessão? Como será realizado? 
f) Existe planejamento visando o acompanhamento, por alguém em especial, na 

formação dos futuros herdeiros/sucessores da empresa? 
 



  

 
Mentoria na formação dos sucessores: 

 
a) Houve interferência/acompanhamento formal ou informal de pessoa de destaque 

em seu processo de formação? 
b) Este processo era formal ou informal na empresa? Quem incentivava este 

relacionamento? 
c) Como ocorreu a aproximação entre o herdeiro e o mentor? O que motivou esta 

escolha? 
d) Como avaliaria a evolução de sua relação com o mentor ao longo do tempo? 
e) Quanto tempo durou/perdura esta relação? 
f) Quais as principais conseqüências para o Sr(a) desta relação?E para a empresa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

2) Herdeiros (filho(a) dos fundadores) 

 
Empresa antes da sucessão: 

 
a) Qual era o estilo gerencial dos fundadores da empresa? 
b) A empresa manteve ou perdeu membros da segunda geração para outros objetivos 

de vida? 
c) Como foram administradas as “diferenças pessoais” (conflitos) dos herdeiros? 
d) Como estes conflitos interferiram no processo sucessório? 
 
 

Conflitos na sucessão e o processo sucessório: 
 
a) De que modo foram (ou estão sendo) administrados os conflitos e rivalidades entre 

herdeiros gerados durante o processo sucessório na empresa? 
b) Como foram equacionados os conflitos e a divisão de poder, quando da transição 

de poder na empresa?   
c) Atualmente, como é a convivência dos herdeiros? 
d) Quem foi (foram) o(s) modelo(s) que serviu (ram) de guia e identificação em seu 

aprendizado/formação como dirigente empresarial?  
e) Todos os herdeiros possuíam uma clara visão futura (plano de vida) tanto pessoal 

quanto para a empresa? 
 
 

Próxima sucessão: 
 
a) Como a organização e a família estão se preparando para enfrentar a próxima etapa 

sucessória (netos/netas)? 
 
 
 

Aspectos gerenciais da empresa antes e pós sucessão: 
 
a) Qual das características são mais marcantes na empresa antes e pós-sucessão: 

a) coletivismo; b) grande distância do poder; c) evitar a incerteza. 
b) Como estas características influenciaram no processo decisório da empresa na 

época do fundador? E no processo sucessório? 
c) Atualmente, que característica(s) norteia(m) o processo decisório na empresa? 
d) Algum outro critério influencia/influenciou seu estilo gerencial?    
 
 

Planejamento e execução da sucessão familiar: 
 
a) Houve planejamento para a primeira sucessão na empresa?  
b) Como este foi elaborado/executado? 
c) Quais as idéias, expectativas e sentimentos do fundador em relação a sua 

sucessão? 
d) Como foi conduzida a formação dos herdeiros na primeira sucessão? 
e) Há plano formal/informal visando a segunda sucessão? Como será realizado? 



  

f) Existe planejamento visando o acompanhamento, por alguém em especial, na 
formação dos futuros herdeiros/sucessores da empresa? 

 
 

Mentoria na formação dos sucessores: 
 
a) Houve interferência/acompanhamento formal ou informal de pessoa de destaque 

em seu processo de formação? 
b) Este processo era formal ou informal na empresa? Quem incentivava este 

relacionamento? 
c) Como ocorreu a aproximação entre o herdeiro e o mentor? O que motivou esta 

escolha? 
d) Como avaliaria a evolução de sua relação com o mentor ao longo do tempo? 
e) Quanto tempo durou/perdura esta relação? 
f) Quais as principais conseqüências para o Sr(a) desta relação?E para a empresa? 
 
 

Processo de mentoria e conseqüências para os herdeiros: 
 
a) Qual(s) a(s) contribuição(s) para sua vida profissional e psicossocial da relação 

com o(s) mentor(s)? 
b) Que conseqüências haveria para sua vida profissional e psicossocial a ausência 

deste(s) relacionamento(s)?  
 
 

Influência do mentor na formação do herdeiro: 
 
a) Qual(s) a(s) contribuição(s) de sua relação com o mentor para o enfrentamento das 

dificuldades advindas de sua prática profissional? 
b) Qual a interferência desta relação em seu processo de tomada de decisão? 
c) De que maneira seu estilo gerencial foi influenciado pela relação com o mentor? 

Em qual(s) aspecto(s) é mais marcante?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

3) Funcionários antigos da empresa 

Empresa antes da sucessão: 
 
a) Qual era o estilo gerencial dos fundadores da empresa? 
b) A empresa manteve ou perdeu membros da segunda geração para outros objetivos 

de vida? 
c) Como foram administradas as “diferenças pessoais” (conflitos) dos herdeiros? 
d) Como estes conflitos interferiram no processo sucessório? 
 
 

Conflitos na sucessão e o processo sucessório: 
 
a) De que modo foram (ou estão sendo) administrados os conflitos e rivalidades entre 

herdeiros gerados durante o processo sucessório na empresa? 
b) Como foram equacionados os conflitos e a divisão de poder, quando da transição de 

poder na empresa?   
c) Atualmente, como é a convivência dos herdeiros? 
d) Quem foi (foram) o(s) modelo(s) que serviu (ram) de guia e identificação em seu 

aprendizado/formação como dirigente empresarial?  
e) Todos os herdeiros possuíam uma clara visão futura (plano de vida) tanto pessoal 

quanto para a empresa? 
 
 

Aspectos gerenciais da empresa antes e pós sucessão: 
 
a) Qual das características são mais marcantes na empresa antes e pós-sucessão: 

a) coletivismo; b) grande distância do poder; c) evitar a incerteza. 
b) Como estas características influenciaram no processo decisório da empresa na 

época do fundador? E no processo sucessório? 
c) Atualmente, que característica(s) norteia(m) o processo decisório na empresa? 
d) Algum outro critério influencia/influenciou seu estilo gerencial?    
 
 

Planejamento e execução da sucessão familiar: 
 
a) Houve planejamento para a primeira sucessão na empresa?  
b) Como este foi elaborado/executado? 
c) Quais as idéias, expectativas e sentimentos do fundador em relação a sua sucessão? 
d) Como foi conduzida a formação dos herdeiros na primeira sucessão? 
e) Há plano formal/informal visando a segunda sucessão? Como será realizado? 
f) Existe planejamento visando o acompanhamento, por alguém em especial, na 

formação dos futuros herdeiros/sucessores da empresa? 
 


