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“Livro Branco da Sucessão Empresarial”
Estado da Arte

Apontar caminhos, soluções

Observatório da Sucessão Empresarial

“Laboratório da Sucessão 

Empresarial”
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Profissionalizar

O Negócio

A Família



A Sucessão
Factos





poder
responsabilidade
competência



Conhecimento

(o que fazer e o 
porquê)

Vontade

(desejo de 
fazer)

Capacidade

(como fazer)

COMPETÊNCIA



As empresas 
familiares são a 

forma empresarial 
predominante nas 

economias de 
mercado

Das 350 mil 
sociedades 
a operar em 

Portugal

99,5% são 
PME e 80% 

são empresas 
familiares

Nas 1000 maiores, 
estima-se que as 

empresas 
familiares 

assegurem 35% dos 
trabalhadores, 29% 
das vendas e 25% 

dos lucros.

ENQUADRAMENTO E DADOS



91% das 
empresas 

na Finlândia

85 % em 
Espanha

83% em 
França

E em 95% 
das 

empresas 
norte-

americanas

Fonte: “Family Business Network”

DESAFIO GLOBAL



A EMPRESA FAMILIAR



A EMPRESA FAMILIAR

Unidade

Lealdade

Responsáveis pela sua região

Resiliência

Mobilização

Visão longo prazo

Conflitos interpessoais

Tomada de decisão

Profissionalização da Gestão

Sucessão

Emoção vs Razão



• É um dos principais desafios das 
empresas familiares de pequena, 
média ou grande dimensão; 

• Está associado 
• ao ciclo de vida da família e do 

negócio

• à organização familiar e 

• à preparação das novas gerações 
para poderem assegurar a 
liderança.

O DESAFIO DA SUCESSÃO
CONTINUIDADE | TRANSMISSÃO



O DESAFIO DA SUCESSÃO
CONTINUIDADE | TRANSMISSÃO



O DESAFIO DA SUCESSÃO
CONTINUIDADE | TRANSMISSÃO

PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA

SUCESSÃO É “PASSAGEM”…

SUCESSÃO É TRANSMISSÃO.



A Sucessão em Portugal

• Em Portugal 50% das 
empresas familiares não 
passam para a segunda 
geração.

• Somente 20% alcança a 
terceira geração.



A Sucessão
PROFISSIONALIZAR



As empresas precisam cada vez mais de pessoas de confiança. 

De que falamos quando nos referimos a confiança? 
É muito mais do que alguém que guarda informação confidencial… 



Sucessão 
intergeracional

Profissionalizar a 
gestão

Modelo de 
governação 

eficaz

Desafios Empresas Familiares TOP 3



Empresa ProfissionalHarmonia Familiar



QUAL A SUA VISÃO?
 

VISÃO TRADICIONAL VISÃO ACTUAL 

A transição é inesperada; O processo é todo planeado; 

Processo sucessório como momento crítico para a 

família e para a empresa; 

Processo sucessório como oportunidade de 

realizar mudanças, proporcionar a satisfação da 

família e o crescimento da empresa; 

A sucessão é realizada de forma interna e 

confidencial; 

A sucessão é realizada de forma transparente e em 

conjunto com um especialista e vários 

stakeholders; 

A sucessão é deixada pela própria sorte ou para 

outro momento mais oportuno; 

O fundador toma iniciativa pela condução do 

processo; 

Insatisfações e desavenças resolvidas pelo Direito 

de Família; 

Insatisfações e desavenças resolvidas pelo diálogo 

e, em muitos casos, antecipadas pelo 

planeamento; 

O processo é realizado de forma confidencial; O processo é realizado de forma transparente com 

o consentimento de todos; 

Divisão da empresa e dos demais bens do 

patriarca em partes iguais; 

Divisão de acordo com as necessidades e as 

características de cada herdeiro; 

O filho primogénito, geralmente, é a melhor 

opção para comandar a empresa; 

A escolha recai sobre o membro pertencente à 

família devidamente preparado; 

As mulheres partem em desvantagem na escolha 

para Sucessor; 

As mulheres da família competem em condições 

de igualdade com os homens; 

Família e gestão não profissional; Família e gestão profissionais; 

Preferência pelos interesses familiares. Preferência pelos interesses empresariais, 

considerando os valores familiares. 

TABELA 1 - A SUCESSÃO: VISÃO TRADICIONAL VS. VISÃO ACTUAL  

FONTE: ANTÓNIO FILHO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Onde 

estamos? 

Eixo da Família 

DESENVOLVIMENTO DAS EMPRESAS FAMILIARES – MODELO TRIDIMENSIONAL

Fonte: Gersick et al. (2006, p.17)



Início/Criação

Da unidade da Sociedade à 
unidade da Economia

• Otimização de recursos 
(humanos, capital,…)

• Sobrevivência (entrada 
no mercado, 
planeamento de 
negócios, 
financiamento)

• Análise racional versus o 
sonho

Expansão/Formalização

De PME para Grande

• Profissionalização da 
Gestão (Evolução do 
papel do proprietário 
para gerente e 
profissionalização da 
empresa )

• Adaptação (ao mercado, 
do modelo de negócio, 
evolução TIC)

• Sucessão

• Relação família-empresa

• Planeamento 
estratégico

• Sistemas e políticas 
organizacionais

• Gestão da tesouraria

Maturidade/Consolidação

Crescimento sustentável

Visão de Longo Prazo

• Governo (a visão e a 
liderança)

• Qualidade da gestão

• Eventual abertura do 
capital

• Diversificação

• Globalização

• Novo foco estratégico

• Comprometimento de 
gerentes e acionistas

• Reinvestimento

EIXO DA EMPRESA



EIXO DA FAMÍLIA
Onde 

estamos?



EIXO DA FAMÍLIA

Por onde começar?

Os primeiros passos



EIXO DA FAMÍLIA

O dever moral do Fundador

- Assegurar o alinhamento familiar (reuniões e 

eventos familiares, tratamento justo dos 

membros da família, Protocolo Familiar)

- Educar os filhos

- Cultura do merecimento

- Amor pela empresa

- Dar sempre o máximo: bons filhos, bons 

estudos, boas notas



EIXO DA FAMÍLIA



EIXO DA FAMÍLIA

O dever moral do Sucedido (fundador e seguintes líderes)

- Colocar o tema na ordem do dia

- Assegurar a existência de distintas alternativas – Cenários

- Transmissão do conhecimento do negócio

- Assumir um período de coexistência

- Transmitir testemunho

- Assumir funções consultivas

- Focalizar energia noutras atividades



EIXO DA FAMÍLIA

- Transparência e Comunicação >>> Confiança

- Dar contas

- Boa política de dividendos (saber com o que 

contar); prioridade – a empresa vem sempre em 

primeiro pois é o nosso sustento

- Fomentar a Lealdade

- Não é tanto com os pais, mas acima de tudo com 

os membros da mesma geração (irmãos, primos)



EIXO DA FAMÍLIA

“Tanto a empresa como a família apenas conseguirão 

sobreviver se a família servir a empresa. 

Nenhuma das duas funcionará se a empresa for gerida 

de forma a servir a família. A palavra determinante 
em empresa familiar não é família; 

tem de ser empresa”. 

Peter Drucker



EIXO DA FAMÍLIA

O dever moral do Líder/Sucedido 

- Sucessão

- Prevenir

- Desenhar cenários e soluções

- Plano de sucessão 

… formar novos Líderes.

O dever do Líder é…



EIXO DA FAMÍLIA

Governo e Sociedade

- Órgãos de governo da família (Conselho de 

Família)

Protocolo Familiar está para a Família como o 

Pacto Social está para as empresas

- Órgãos de governo da empresa (Gerência ou 

Conselho de Administração)

- Definir funções: responsabilidades, deveres, 

objetivos



EIXO DA FAMÍLIA

Contexto Negócio Contexto Família Processo de 

Sucessão

Sucedido Sucessor Colaboradores e

Terceiros

1. Planos de 

Contingência

2. 

Descentralização, 

comunicação e 

partilha

3. A sucessão –

reflexos na 

viabilidade do 

negócio

4. O dilema da 

escolha do Sucessor 

5. Responsabilidade 

social partilhada

6. Distribuição de 

lucros

7. Distribuição de 

capital de acordo 

com a 

responsabilidade

8. Escolha do 

Sucessor

9. Conhecimento 

do negócio

10. Relação 

família/empresa

11. Planeamento

12. Experiência de 

sucessão

13. Transferência 

de 

responsabilidade e 

de conhecimento 

do negócio

14. Carisma

15. Estigma 

sucessão = 

Reforma

16. Experiência 

anterior e 

expectativas

17. Formação

18. Atitude 

empreendedora

19. Envolvimento 

e aceitação dos 

colaboradores

20. Terceiros (ex. 

relação com a 

Banca)

PRINCIPAIS DESAFIOS DO PROCESSO DE SUCESSÃO, FONTE: “LIVRO BRANCO DA SUCESSÃO EMPRESARIAL”, 2011





INSTRUMENTOS DE APOIO
Destaques 

Órgãos de 
Governo e Gestão

Organização, 
Matriz Funcional

Protocolos, 
regulamentos

Plano(s) de 
Sucessão

Plano de 
Desenvolvimento 

Individual

Scorecard da 
Sucessão

EIXO DA FAMÍLIA



Assembleia/Conselho 
de Família

Dimensão Família

Canal/meio de comunicação, 
alinhamento e nivelamento 

Representação dos interesses de 
todos os elementos da família

Coordenador

Construção do Protocolo Familiar

Conselho de 
Administração/ 

Gerência

Dimensão Empresa

Estratégia, orientações para o 
negócio

Rotação dos elementos entre CF 
e CA; evitar sobreposições



Organização

(estrutura)

Alinhamento e definição da 
estratégia (F+E)

Áreas de atuação e Processos 
Chave

Funções 

Matriz Funcional

Funções (estratégicas, táticas e 
operacionais)

Perfil pretendido (Competências, 
capacidades, conhecimentos)

Quem faz o quê

RS+Formação+Carreira



Protocolo Familiar

Dimensão Família

Guia de conduta da Família em relação à 
Empresa

Um processo espelhado num documento 
escrito

Sensibilização, diálogo e consenso

Definir “regras”, prevenindo cenários

Acordo consensual

Protocolo de 
Governo de Sócios

(Pacto social, exº)

Dimensão Empresa

Estratégia, orientações para o negócio –
domínio do perfil dos titulares de funções 

críticas, exº

Consenso entre sócios; alinhamento 
entre as várias famílias representadas no 

capital da empresa 



(O) Plano de Sucessão

Antecipar

Gerir expectativas

Processo de transmissão da 
Propriedade e da Gestão da 

Empresa
Soluções jurídicas, soluções 

empresariais, soluções pessoais

Formalizar vontades

Preparar o futuro

Planos de Sucessão

Antecipar

Gerir expectativas

Funções críticas na empresa

Formação e desenvolvimento

Gestão e continuidade do 
negócio

Evitar a 
procrastinação –
adiar a ação



Sucedido

Ter um Mentor 

(ter alguém para partilhar, 
orientar)

Sucessão – iniciar o processo

O quê, quando, como, quem?

Transmitir conhecimento, 
responsabilidade e poder

Ser Coach

Novo projeto de vida

Sucessor

Ter um Coach

(+integração+)

Expectativas, que futuro

Formação e desenvolvimento

(negócio, gestão, mercados, 
pessoas/rh)

Aumentar conhecimento para 
agarrar mais responsabilidade e 

merecer poder
KPI 

(objetivos, indicadores)

Líder do futuro



Scorecard da 
Sucessão

Ferramenta de trabalho

Questionário

Assistir o processo de 
transferência

Auto-diagnóstico, avaliar 
e acompanhar processo, 

avaliar ponto de vista 
dos diferentes 
interlocutores

Família

Empresa

Sociedade 
e Governo

Património

Risco 
Financeiro

O Sucessor 
– Seleção e 
Formação

Criatividade e 
Empreende-

dorismo

Liderança

Sustentabili-
dade e 

Crescimento

Modelo de 
Negócio



PROFISSIONALIZAR

“Sucessão é um processo que requer planeamento, 
trabalho de equipa e uma constante 

monitorização.”



Novas Gerações. 

Novos desafios e renovada ambição!



monica.quinta@exertusnetwork.com

Telem. 925 780 749

Obrigada!

mailto:monica.quinta@exertusnetwork.com

