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Resumo
A importância das Empresas Familiares (EF) é inabalável nos dias de hoje,
principalmente pelo contributo que as mesmas dão à economia mundial, tendo um papel
significativo no desenvolvimento económico e social dos países. Algumas destas empresas são
líderes mundiais em determinados setores de atividade, mesmo tendo uma forte presença da
família na posse do capital e nos órgãos de gestão. Fruto dessa importância acrescida e de anos
de negligência académica e científica à volta da problemática, urge continuar a desenvolver
estudos sobre as mesmas, tentando através destes compreender melhor as suas particularidades
únicas.
O objetivo geral desta dissertação é estudar as empresas familiares as suas características assim
como o impacto que estas têm na sua forma de gestão. Para alcançarmos este objetivo geral,
foram traçados dois objetivos específicos: (1) Realizar uma revisão sistemática e mapeamento
da literatura e propor um modelo conceptual de investigação; (2) Realizar um estudo de caso,
de natureza qualitativa, no sentido de perceber a realidade da gestão das empresas familiares na
indústria do calçado através da visão dos Chief Executive Officer (CEO´s) de cinco empresas.
Os resultados da revisão sistemática e mapeamento da literatura revelaram que a Gestão de
Empresas Familiares e Performance é uma temática de grande importância de análise existindo
cada vez mais estudos de investigação que a abordam sobre as mais diversas perspetivas. Os
investigadores têm demonstrado interesse crescente no tema, produzindo cada vez mais
investigações de forte impacto académico nesta área de conhecimento. Outra evidência que este
estudo nos mostrou, foi inventariar e analisar as principais temáticas abordadas pelos autores,
destacando-se os seguintes temas: Empresa Familiar, Performance, Negócio, Gestão,
Propriedade, Pesquisa.
As principais contribuições inerentes à realização deste estudo foram: (1) Sistematizar
e mapear a literatura relacionada com a Gestão de Empresas Familiares; (2) Entender qual a
implicação das principais temáticas inerentes ao funcionamento destas empresas na sua gestão
em geral e performance em particular. Relativamente ao estudo de caso os resultados também
mostraram que estas organizações contribuem fortemente para o desenvolvimento económico
e social do país. A partir das evidências obtidas, conseguimos detetar as principais temáticas de
investigação sobre empresas familiares e performance que são: Propriedade, Profissionalização,
Relação Empresa-Família, Sucessão, Práticas de Gestão e Performance.
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Relativamente a futuras linhas de investigação, o contínuo desenvolvimento e consolidação de
literatura, bem como das principais teorias que suportam o tema, é fundamental para o suporte
das investigações futuras e da compreensão de todos em relação à temática, quer sejam eles
investigadores ou profissionais da área. Por isso, é proposto que se façam outras análises à
literatura existente, utilizando esta mesma metodologia, mas, entretanto, utilizando outras
palavras-chave, tanto na base de dados aqui utilizada, como podendo socorrer-se de outras, tudo
isto para permitir uma consolidação de todo o conhecimento produzido até então sobre a
temática. Ainda assim, verificámos que existem ainda investigações pertinentes para
futuramente serem realizadas, como por exemplo, alargar o espectro e, em vez de contemplar
apenas um Top 50 de artigos mais citados, poder incluir um Top 100, ou ao invés disso realizar
um estudo com os primeiros 50 artigos abaixo das 100 citações e comparar com os mais citados
(Top50).
Por um outro lado a realização de estudos de casos múltiplos em várias empresas em
todo o país, podia permitir um estudo comparativo que possa ser generalizado.

Palavras-chave
Gestão de Empresa Familiar; Gestão de Negócio Familiar; Revisão de Literatura; Gestão;
Negócio; Profissionalização; Propriedade; Relação Empresa-Família; Sucessão; Práticas de
Gestão.
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Abstract
The importance of Family Businesses is unwavering today, mainly due to the
contribution they make to the world economy, having a significant role in the economic and
social development of countries. Some of these companies are world leaders in certain sectors
of activity, despite having a strong presence of the family in the ownership of capital and in the
management bodies. As a result of this increased importance and years of academic and
scientific neglect around the problem, there is an urgent need to continue to develop studies on
them, trying through these to better understand their unique peculiarities.
The general objective of this dissertation is to study family businesses, their
characteristics as well as the impact they have on their management. To achieve this general
objective, the following specific objectives were outlined: (1) conduct a systematic review and
mapping of the literature and propose a conceptual research model; (2) Conduct a case study,
of a qualitative nature, in order to understand the reality of the management of family businesses
in the footwear industry through the vision of the CEO´s of five companies.
The results of the systematic review and mapping of the literature revealed that the
Management of Family Businesses and Performance is a theme of great importance for analysis,
with more and more research studies addressing it from the most diverse perspectives.
Researchers have shown increasing interest in the subject, producing more and more
investigations with a strong academic impact in this area of knowledge. Another evidence that
this study showed us was to inventory and analyze the main themes addressed by the authors,
highlighting the following themes: Family Business, Performance, Business, Management,
Property, Research, Governance and Corporate.
The main contributions inherent to this study were: (1) Systematize and map the
literature related to the Management of Family Businesses; (2) Understand the implication of
the main themes inherent to the operation of these companies in their management in general,
and performance in particular. Regarding the case study, the results also showed that these
organizations contribute strongly to the country's economic and social development. From the
evidence obtained, we were able to detect the main research topics on family businesses and
performance, which are: Ownership, Professionalization, Company-Family Relationship,
Succession, Management and Performance Practices.
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Regarding future lines of research, the continuous development and consolidation of
literature, as well as the main theories that support the theme, is fundamental to support future
research and the understanding of everyone in relation to the theme, whether they are
researchers or professionals in the field. For this reason, it is proposed to carry out other
analyzes of the existing literature, using this same methodology, but, meanwhile, using other
keywords, both in the database used here, as well as being able to use others, all of this to allow
a consolidation of all knowledge produced so far on the subject. Even so, we find that there are
still pertinent investigations to be made, such as expanding the spectrum and, instead of
contemplating only a Top 50 of the most cited articles, being able to include a Top 100, or
instead carry out a study with the first 50 articles below 100 citations and compare with the
most cited (Top50).
On the other hand, conducting multiple case studies in several companies across the
country, could allow a comparative study that can be generalized.

Keywords
Family Firms Management; Family Business Management; Literature Review; Management;
Business; Professionalization; Property; Firm-Family Relationship; Succession; Management
Practices
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Introdução

1. Importância da problemática
Definição de Empresas Familiares
O trabalho feito por investigadores em relação às EF é relativamente recente,
portanto um campo emergente de estudo (De Massis, Chua, & Chrisman, 2008). Existe
uma falta de consenso latente em todos os artigos em relação à definição de EF, um
indicador claro sobre a jovialidade da pesquisa sobre EF e do esforço crescente em relação
à pesquisa sobre a temática (Litz, 1995; David Miller & Dinan, 2007).
Como referido anteriormente não existe uma definição unanimemente aceite sobre o
que é uma EF, contudo a Associação Portuguesa de Empresas Familiares (APEF) define
as EF como "são Empresas Familiares aquelas em que uma Família detém o controlo,
em termos de nomear a gestão, e alguns dos seus membros participam e trabalham na
empresa". Outra definição para EF sugere que a empresa que está diretamente ligada à
família, e essa ligação tem de acontecer pelo menos durante duas gerações. A mesma
pode ser verificada em diversos momentos da vida da empresa como por exemplo: a
sucessão, os valores da empresa, composição do conselho de administração, entre outros
(Donnelley, 1964).
Tipos de EF
Lethbridge (1997), destaca três tipos de empresas familiares: (1) a Tradicional que
corresponde ao estereótipo destas organizações, em que o capital é fechado, existe pouca
transparência administrativa e financeira e o domínio completo sobre os negócios
exercido pela família; (2) A Híbrida: em que o capital é aberto, contudo a família ainda
controla a empresa, existindo maior transparência e participação na gestão de
profissionais não familiares; (3) A Influência familiar: em que a maioria das ações está
nas mãos do mercado, mas a família, mesmo afastada da administração, mantém uma
influência estratégica através de uma participação significativa no capital. Por sua vez,
Gersick, Gersick, Davis, Hampton, & Lansberg (1997) apresentam outra forma de
classificação: (1) Proprietário controlador: a propriedade da empresa é controlada por um
dono ou um casal; (2) Sociedade entre irmãos: o controlo acionista pertence a um ou mais
1

irmãos, ocorre geralmente na segunda geração; (3) Consórcio de primos: controlo da
empresa é exercido por primos, normalmente presente na terceira geração.
Características das Empresas Familiares
A Empresa Familiar é o resultado da inter-relação entre dois sistemas
originalmente distintos, a família e a empresa, com objetivos e regras próprias para cada
sistema, o que origina, com demasiada frequência, conflitos, confusão, complexidade e
desordem (Ussman, 2004). Vários foram os autores que abordaram as características das
EF. No que concerne à forte relação que se estabelece entre a empresa e o seu fundador,
S. Oliveira (2010) refere que as EF surgem da vontade, da resiliência e da audácia do
empresário normalmente suportado pela família. Chrisman, Sharma, & Taggar (2007)
referem que a constituição de EF, elaboração de plano estratégico, gestão competente,
performance e crescimento são características da gestão e da propriedade, contudo apesar
destas serem características importantes, aquela a que é dada mais importância são aos
valores da família. Moreira Jr & Neto (2000) afirmam que as EF são caracterizadas como
entidades onde emerge a centralização do poder. Donnelley (1964) refere que a cultura
da família identifica-se com a cultura da EF. Ricca (1998) refere que a importância dos
valores e orgulho que norteiam a empresa são transmitidos de geração em geração, não
só na empresa, mas também na família. Lethbridge (1997) caracterizou a EF tradicional
como uma empresa de capital fechado a não familiares, e com pouca transparência no
fornecimento de informações financeiras sobre a empresa.
Profissionalização da Família e da Empresa
O termo Profissionalização carece de um significado particular no discurso
académico e popular (Hwang & Powell, 2009). A forma mais simples de o descrever, é a
de empregados assalariados em tempo integral (Galambos, 2010). De acordo com os
mesmos autores, fazendo a correlação para as EF, isso traduz-se nas mesmas contratarem
funcionários que não sejam familiares, particularmente aqueles a que são dadas
responsabilidades de gestão. Dyer (1989) entende a profissionalização como a
incorporação na empresa de gerentes fora da esfera familiar bem como estruturas de
gestão mais formais. A riqueza socioemocional das EF pode explicar a relutância que as
mesmas apresentam em se profissionalizar. Contratar gestores fora da esfera familiar,
delegar autoridade e ter uma estrutura de comando independente da família, pode reduzir
2

o controlo da mesma sobre as decisões estratégicas da empresa (L R Gomez-Mejia,
Hoskisson, Makri, Sirmon, & Campbell, 2011). A profissionalização dentro de uma
empresa familiar acontece quando a mesma deixa de ser um negócio familiar para se
tornar numa empresa profissional (Gehlen, 2006). A gestão profissionalizada tem de ter
sempre em conta as condicionantes familiares, pois se a gestão da empresa muda em
função da herança, os herdeiros têm o poder de influenciar a condução da empresa, por
isto mesmo, herdeiros mal preparados podem arruinar toda a empresa (de Freitas &
Frezza, 2005).
Nesse sentido pretende-se estudar as empresas familiares, as suas características assim
como o impacto que estas têm na sua forma de gestão, através da realização de dois
estudos empíricos. O estudo um baseou-se na realização de uma revisão sistemática e
mapeamento da literatura, propondo-se também um modelo concetual de investigação.
No que diz respeito ao estudo dois, realizou-se um estudo de caso, de natureza qualitativa,
no sentido de perceber a realidade da gestão das empresas familiares na indústria do
calçado através da visão dos CEO´s de cinco empresas.

2. Objetivos e questões de investigação
2.1 Objetivos
Diversos investigadores estudaram a importância das EF no desenvolvimento da
economia mundial verificando-se que existem algumas características chave deste tipo de
empresa que, para além de as caracterizarem também nos dão informação sobre quais os
principais aspetos a ter em conta nas suas boas práticas de gestão (De Massis, Frattini, &
Lichtenthaler, 2013; Debicki, Matherne III, Kellermanns, & Chrisman, 2009; Gedajlovic,
Carney, Chrisman, & Kellermanns, 2012a; Luis R Gomez-Mejia, Cruz, Berrone, & De
Castro, 2011; James Hoffman, Hoelscher, & Sorenson, 2006; Lumpkin, Brigham, &
Moss, 2010a; Stewart & Hitt, 2012a) .
Nesse sentido, e tendo por base a literatura existente sobre esta temática, o objetivo
geral deste trabalho de investigação consiste em estudar as empresas familiares, as suas
características, assim como o impacto que estas têm na sua forma de gestão. Para
alcançarmos este objetivo geral, foram traçados os seguintes objetivos específicos: (1)
Realizar uma revisão sistemática e mapeamento da literatura e propor um modelo
conceptual de investigação; (2) Realizar um estudo de caso, de natureza qualitativa, no
3

sentido de perceber a realidade da gestão das empresas familiares na indústria do calçado
através da visão dos CEO´s de cinco empresas.
2.2 Questões de Investigação
Neste trabalho de investigação queremos ver respondidas diversas questões de
investigação cujas respostas foram dadas nos dois artigos desenvolvidos na presente
dissertação. A seguir enumeram-se as questões de investigação gerais:
Q1: Qual é o estado atual da literatura sobre a Gestão de Empresas Familiares?
Q2: Como se encontra organizado e como se classifica o corpo da literatura
relacionado com a Gestão de Empresas Familiares?
Q3: Em que medida as particulares características das Empresas Familiares
influenciam a gestão deste tipo de empresas sob o ponto de vista dos CEO´s?
Para responder às duas primeiras questões acima referidas foi realizada uma
revisão sistemática da literatura e um mapeamento dos estudos de investigação, que
abordam a Gestão de Empresas Familiares e Performance, com o objetivo de aumentar o
conhecimento sobre o tema. Relativamente à terceira questão de investigação formulada,
foi realizado um estudo de caso de natureza qualitativa, cujo objetivo foi perceber a
realidade da gestão das empresas familiares na indústria do calçado através da visão dos
CEO´s de cinco empresas.

3. Metodologia de investigação
Segundo Barañano (2004), uma investigação é uma sequência lógica que liga
dados empíricos às questões previamente formuladas e, no final, às conclusões
alcançadas.
Tendo em conta as questões formuladas, os objetivos e as proposições de
investigação que foram definidas, optou-se por uma investigação de cariz quantitativo e
qualitativa, utilizando para tal um conjunto de estudos como: análise bibliométrica que
utiliza informações sobre a produção científica relacionada com uma determinada
temática medindo a produtividade dos autores que se dedicam a essa temática (Bornmann,
2015) e a observação participante (entrevistas) (Yin, 2017).
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O conceito de estudo de caso é distintamente entendido dependendo das
necessidades de pesquisa. Contudo, este poderá ser considerado um tipo de pesquisa de
campo que tem como objetivo a perceção da realidade sobre determinado tema
evidenciando uma ou várias unidades de análise (Marques, Camacho, & Alcantara, 2015).
De acordo com Hancock & Algozzine (2016), estamos perante um estudo que
requer uma metodologia qualitativa com recurso a estudo de caso. De acordo com Yin
(2017) este tipo de investigação pode ser considerada mais concretamente como um
estudo de casos múltiplos (multiple-case study) de análise documental de dados
secundários.
Yin (2017) organiza este tipo de estudos para que sejam desenvolvidos em seis
etapas ao longo da investigação: plano, desenho, preparação, recolha de dados, análise de
dados e partilha dos resultados.
Apesar de o universo populacional das empresas familiares do Ramo do Calçado
ser vasto, nesta investigação utilizamos o estudo de caso de cinco empresas familiares,
por ser uma amostra por conveniência, na medida em que nos foi facultada toda a
informação necessária. Pretende-se que a metodologia utilizada possa, no futuro, ser
aplicada a um conjunto mais alargado de empresas.

4. Objeto de estudo – População e Amostra –
Os participantes neste estudo foram cinco CEO’s da zona do Tâmega e Sousa,
com idades compreendidas entre os 32 e os 54 anos, média de 45,6 anos, sendo todos eles
de sexo masculino. Destes CEO´s apenas um tem formação superior e, entre si partilham
89 anos de experiência no ramo do calçado. Foram recolhidas cinco entrevistas com uma
duração média de 71,8 minutos. Estas entrevistas, cujos entrevistados exigiram
anonimato, foram gravadas e posteriormente transcritas no sentido de serem analisadas
num software específico que é enunciado no estudo 2.

5. Estrutura da Dissertação
Esta dissertação está estruturada em quatro secções principais. A primeira secção
é composta pela Introdução, que fornece uma panorâmica transversal da literatura alusiva
ao conjunto de artigos que compõem o corpo da dissertação, sendo também detalhados
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os objetivos e questões de investigação, as unidades de análise e os métodos subjacentes.
A segunda secção é composta pelo estudo 1, onde foi realizada uma revisão sistemática
da literatura e um mapeamento dos estudos de investigação que abordam a Gestão de
Empresas Familiares e Performance, com o objetivo de aumentar o conhecimento sobre
o tema. No que diz respeito ao estudo 2, foi realizado um estudo de caso de natureza
qualitativa, cujo objetivo foi perceber a realidade da gestão das empresas familiares na
indústria do calçado, através da visão dos CEO´s de cinco empresas.
Finalmente, no capítulo 2, são apresentadas as considerações finais da dissertação,
as conclusões e os contributos originados pela investigação. Uma síntese da estrutura da
dissertação é apresentada na Figura 1.

Capítulo 1
Introdução

Importância da
problemática

Objetivos e questões
de investigação

Metodologia de
investigação

Objeto de estudo:
População e Amostra

Estrutura da
Dissertação

Estudo 1
Gestão de Empresas Familiares e Performance - Revisão sistemática e mapeamento da
literatura

Estudo 2
Gestão de Empresas Familiares e Performance - A realidade da indústria do calçado - um
estudo qualitativo

Capítulo 2
Conclusões

Implicações e Contributos
da investigação
Figura 1 – Estrutura da Tese
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Limitações e futuras linhas
de investigação
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Gestão de Empresas Familiares e Performance – Revisão sistemática e
mapeamento da literatura
RESUMO
Objetivo - A importância das Empresas Familiares é inabalável nos dias de hoje,
principalmente pelo contributo que as mesmas dão à economia mundial. Fruto dessa
importância acrescida e de anos de negligência académica e científica à volta da
problemática, urge continuar a desenvolver estudos sobre as mesmas, tentando através
destes compreender melhor as suas particularidades únicas. Tendo em consideração a
problemática enunciada e a sua consequente importância, tanto em termos académicos
como para a sociedade em geral, este artigo tem como objetivos gerais a realização de
uma revisão sistemática da literatura e um mapeamento dos estudos de investigação que
abordam a Gestão de Empresas Familiares e Performance, cuja finalidade será contribuir
para um maior conhecimento deste tema e, por conseguinte, da literatura relacionada com
o mesmo, tanto no que diz respeito à comunidade científica bem como aos profissionais
da área.
Como objetivos específicos pretende-se: a) realizar uma revisão sistemática da
literatura mais relevante relacionada com a temática em análise; b) descrever como este
campo de investigação está organizado em termos de publicações, autores e revistas; c)
identificar e classificar os artigos de investigação sobre a Gestão de Empresas Familiares
e Performance; d) discutir como esta literatura aqui referida representa desafios
(oportunidades e dificuldades) para o estudo da Gestão em Empresas Familiares; e)
inventariar os objetivos, principais conclusões e linhas de investigação futuras inerentes
aos artigos que são objeto desta revisão de literatura.
Metodologia – Neste estudo é utilizada uma abordagem sistemática para realizar
a revisão de literatura e um mapeamento dos estudos de investigação mais relevantes,
fazendo uso de um rigoroso protocolo de pesquisa e critérios de refinamento, definindose etapas concretas de execução da pesquisa e análise da literatura baseada em artigos
científicos publicados na base dados ISI Web of Science, utilizando as palavras chave
“Family Firms Management and Performance” e “Family Business Management and
Performance”. Os artigos identificados, relacionados com a Gestão de Empresas
Familiares e Performance, encontram-se situados numa base temporal compreendida
entre 1997 e 2018.
13

Resultados - A revisão sistemática de literatura aqui realizada mostra que a
Gestão de Empresas Familiares e Performance é uma temática de grande importância de
análise existindo cada vez mais estudos de investigação que a abordam sobre as mais
diversas perspetivas. Os investigadores têm demonstrado interesse crescente no tema,
produzindo cada vez mais investigações de forte impacto académico nesta área de
conhecimento. Outra evidência que este estudo nos mostrou, foi inventariar e analisar as
principais temáticas abordadas pelos autores, destacando-se os seguintes temas: Family
Firms, Performance, Business, Management, Ownership, Research.
Originalidade - Com base nos resultados encontrados, este artigo identifica
caminhos de investigação que podem ser explorados de forma a dar maior consistência e
aumentar substancialmente o conhecimento teórico e empírico relacionado com a Gestão
das Empresas Familiares e Performance. Para além de identificar e sistematizar os estudos
onde foi aplicada esta temática, ainda foi possível encontrar as principais temáticas
abordadas nos estudos científicos relacionados com este campo de conhecimento.
Palavras-Chave: Gestão de Empresas Familiars; Gestão de Negócio Familiar;
Economia; Negócio; Gestão; Performance; Revisão de Literatura
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Introdução
A pesquisa sobre Empresas Familiares (EF) tem vindo a crescer ao longo dos
tempos, contudo ainda se configura como um campo emergente de estudo (De Massis et
al., 2008). Apesar da pesquisa sobre as EF se ter vindo a desenvolver ao longos dos anos,
nem sempre foi vista da melhor forma (Rock, 2005). Prova deste caminho ainda por
desenvolver, é a falta de consenso em torno da definição sobre EF. Contudo, os
académicos têm desenvolvido esforços para chegar a uma definição geralmente aceite
(Litz, 1995). Na verdade, o estudo sobre EF foi negligenciado ao longo dos anos. A prova
disso foi o “arrastamento” da temática para a área da sociologia e posteriormente para a
gestão de pequenos negócios o que não permitiu que o tema se tornasse uma área central
de estudo.
Como as EF aparentam dominar a economia mundial, verifica-se que a evolução
da pesquisa está atrasada (Cromie, Stephenson, & Monteith, 1995; Donckels & Fröhlich,
1991; Westhead & Cowling, 1998). Para além da afirmação demorada desta área de
estudo, muitas foram as críticas apresentadas aos estudos feitos, por os mesmos não terem
em conta o tamanho da empresa, a propriedade, o tipo de gestão, o envolvimento na
gestão e as dimensões políticas, legais e económicas do país, as quais influenciam
significativamente a performance (Astrachan, Klein, & Smyrnios, 2002; Danny Miller,
Minichilli, & Corbetta, 2013). Contudo a pesquisa sobre as EF sofreu um impulso nos
últimos anos e é agora tema habitual nas principais publicações sobre gestão (por
exemplo, (R C Anderson & Reeb, 2004; Danny Miller, Le Breton-Miller, & Lester, 2010;
Schulze, Lubatkin, & Dino, 2003). Vários estudos publicados em revistas indexadas
tiveram em conta vários fenómenos presentes nas empresas familiares como a sucessão
(Chua, Chrisman, & Sharma, 2003; Handler, 1994; Lansberg & Astrachan, 1994), a
gestão estratégica (Chrisman, Chua, & Sharma, 2005), a governança corporativa (Danny
Miller, Le Breton-Miller, Lester, & Cannella Jr, 2007), altruísmo (Schulze, Lubatkin,
Dino, & Buchholtz, 2001), entre outros. De facto, as EF ocupam, hoje em dia, um lugar
de destaque nas economias mundiais, sendo que lhe são atribuídas entre 65% a 80% das
empresas mundiais, quer sejam elas de pequena, média ou grande dimensão (J. Ward &
Dolan, 1998).
O fenómeno das EF representam cerca de 90% de todo o tecido empresarial
mundial (Aldrich & Cliff, 2003). Por exemplo, cerca de 44% das empresas de capital
aberto nas principais economias europeias são controladas por famílias (Faccio & Lang,
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2002). Nos Estados Unidos da América os números retratam que cerca de 33% das
empresas do S&P 500 são controladas por famílias (R C Anderson & Reeb, 2003).
Como o fenómeno das EF é deveras interessante e fundamental para a evolução
do conhecimento nesta área, as quatro questões de investigação que motivaram a
realização deste estudo foram: “Qual a literatura mais relevante relacionada com a
existência das EF, suas características e funcionamento?”, “Quais foram os objetivos,
conclusões e linhas de investigação futura resultantes das principais investigações
realizadas?”,

“Quais os principais temas abordados na literatura sobre EF?” e

finalmente “Quais são os autores, temáticas, revistas e áreas de conhecimento mais
relevantes nesta área do conhecimento?”.
A realização de uma revisão sistemática da literatura em simultâneo com um
mapeamento da mesma reveste-se de caráter ambicioso, na medida em que torna a
sintetização de resultados do estudo mais sólida e abrangente. O estudo que foi
desenvolvido engloba os trabalhos científicos que estudaram a Gestão de Empresas
Familiares e Performance (GEFP) tendo-se refinado a pesquisa apenas para artigos
científicos publicados na Web of Science, onde se obtiveram resultados no horizonte
temporal situado entre os anos de 1997 e 2018. Este horizonte temporal específico não
constituiu um critério de refinamento, resultando apenas das palavras-chave utilizadas e
respetiva eliminação de artigos duplicados, sem que se tivesse definido qualquer
horizonte temporal inicial e final.
A presente investigação tem como objetivos primordiais estudar uma das áreas
mais interessantes e eventualmente menos estudadas das Ciências Humanas e Sociais, a
GEFP, contribuir para um maior conhecimento deste tema e, por conseguinte, da
literatura relacionada com o mesmo, tanto no que diz respeito à comunidade científica
bem como aos profissionais da área. No que à investigação diz respeito, a Gestão de
Empresas na vertente das Empresas Familiares tem sido pouco desenvolvida, e foram
poucos os artigos científicos que tenham realizado em simultâneo uma revisão sistemática
da literatura e mapeamento da mesma, sobre a GEFP.
Este trabalho, estruturado em seis partes compostas pela Introdução, Revisão de
Literatura, Metodologia, Resultados, Conclusões, Limitações e Sugestões para
Investigação Futura, é apresentado como um estudo que identifica por um lado o padrão
de publicações, autoria, citações e cobertura da revista e por outro, uma revisão
sistemática da literatura e respetivas temáticas mais preponderantes, proporcionando uma
nova visão para a dinâmica do campo de investigação considerado.
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1. Revisão Sistemática da Literatura
1.1. As Empresas Familiares
1.1.1. Definição de Empresas Familiares
O trabalho feito por investigadores em relação às EF é relativamente recente, logo
é considerado um campo emergente de estudo (De Massis et al., 2008). Existe uma falta
de consenso latente em todos os artigos em relação à definição de EF, um indicador claro
sobre a jovialidade da pesquisa sobre EF e do esforço crescente em relação à pesquisa
sobre a temática (Litz, 1995; David Miller & Dinan, 2007).
Como referido anteriormente não existe uma definição unanimemente aceite sobre
o que é uma EF, contudo a Associação Portuguesa de Empresas Familiares (APEF) define
as EF como "aquelas em que uma Família detém o controlo, em termos de nomear a
gestão, e alguns dos seus membros participam e trabalham na empresa". Outra definição
para EF infere que é uma empresa que está diretamente ligada à família, e essa ligação
tem de acontecer pelo menos durante duas gerações. Ligação essa que pode ser verificada
em diversos momentos da vida da empresa como por exemplo: a sucessão, os valores da
empresa, composição do conselho de administração, entre outros (Donnelley, 1964).
No seguimento do que Donnelley defende, Ussman (2004) define no seu livro
Empresas Familiares como “aquelas em que a propriedade (ainda que parcial) e controlo
estão nas mãos de um grupo unido por relações de parentesco (podendo também tratarse de uma ou mais famílias a formar tal grupo)”. Os detentores da propriedade, ainda
que parcial, têm a possibilidade de determinar os destinos da empresa. Quando a
propriedade se alia ao controlo/direção nas mãos de um grupo de pessoas da mesma
família que se repete por várias gerações, existe a possibilidade de influenciar os valores
da empresa e de aí institucionalizar uma certa forma de estar dessa família. É
precisamente esta relação profunda entre uma família e uma empresa que faz da segunda
uma Empresa Familiar” (Ussman, 2004).
Segundo Romano, Tanewski, & Smyrnios (2001), diversos autores encontraram
e enumeraram dezenas de definições de EF, por exemplo, Woortmann (1995) encontrou
vinte definições, e Sharma, Chrisman, & Chua (1997) descobriram trinta e quatro
definições diferentes.
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Kepner (1983) introduz um conceito de Empresa Familiar resultante da junção de
dois subsistemas: a família e a empresa, onde cada subsistema tem as suas regras,
estrutura, valores e visões (Figura 2).

Figura 2 - Modelo Bidimensional
Fonte: Botelho (2008)

Este é um modelo que foi naturalmente revisto e melhorado (Figura 3), tendo
Davis & Tagiuri (1982) chegado ao conhecido “Modelo dos 3 círculos” que
posteriormente foi também abordado e desenvolvido por Lansberg, Perrow, & Rogolsky
(1988) e (Gersick et al., 1997).

Figura 3 - Modelo dos três círculos – Empresas Familiares
Fonte: (Gersick et al., 1997)

De acordo com Paulo (2009) cada pessoa envolvida numa empresa familiar pode
ser posicionada num dos sete setores dos subsistemas: (1) Membros da família que não
têm capital nem trabalham na empresa; (2) Acionistas que não são membros da família
mas que não trabalham na empresa; (3) Empregados que não são membros da família; (4)
Membros da família que têm ações na empresa, mas que não trabalham nela; (5)
Acionistas que não são membros da família, mas que trabalham na empresa; (6) Membros
da família que trabalham na empresa, mas não têm ações; (7) Membros da família que
têm ações e trabalham na empresa. Este sistema é útil para identificar as fontes de conflito
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interpessoal, os dilemas, as propriedades e as fronteiras da família. Perante toda a
indefinição acerca do conceito de EF, a própria União Europeia viu-se “obrigada” a
debruçar-se sobre o assunto, criando um comité de especialistas com o objetivo de debater
os aspetos específicos referentes às EF. Nesse sentido, num relatório publicado a 4 de
dezembro de 2009, a Comissão da União Europeia anunciou aos Estados Membros a
adoção de uma definição de Empresa Familiar. Conforme nos refere o modelo das três
dimensões, uma das principais conclusões do trabalho desenvolvido por esta Comissão é
que a definição de EF deve incluir três elementos: a família, a propriedade e o negócio.
Portanto a definição proposta pela Comissão em relação às EF foi a seguinte: “Uma firma,
de qualquer dimensão, é uma Empresa Familiar se: a maioria dos poderes de tomada de
decisão está na posse da(s) pessoa(s) que criou/criaram a empresa, ou na posse da(s)
pessoa(s) que adquiriu/adquiriram o capital da empresa, ou na posse dos seus cônjuges,
pais, filhos ou herdeiros diretos dos filhos; a maioria dos poderes de tomada de decisão
é direta ou indireta; pelo menos um representante da família ou parente está formalmente
envolvido na administração da empresa; e as empresas cotadas satisfazem a definição
de Empresa Familiar se a pessoa que criou ou adquiriu a firma (capital social), ou as
suas famílias, ou descendentes possuírem 25% do poder de tomada de decisão
mandatado pelo seu capital social.”
1.1.2. Tipos de EF
Lethbridge (1997), destaca três tipos de empresas familiares: (1) a Tradicional que
corresponde ao estereótipo destas organizações, em que o capital é fechado, existe pouca
transparência administrativa e financeira e o domínio completo sobre os negócios
exercido pela família; (2) A Híbrida em que o capital é aberto, contudo a família ainda
controla a empresa, existindo maior transparência e participação na gestão de
profissionais não familiares; (3) A Influência familiar em que a maioria das ações está
nas mãos do mercado, mas a família, mesmo afastada da administração, mantém uma
influência estratégica através de uma participação significativa no capital. Por sua vez,
Gersick et al. (1997) apresentam outra forma de classificação: (1) Proprietário
controlador: a propriedade da empresa é controlada por um dono ou um casal; (2)
Sociedade entre irmãos: o controlo acionista pertence a um ou mais irmãos e ocorre
geralmente na segunda geração; (3) Consórcio de primos: controlo da empresa é exercido
por primos, normalmente presente na terceira geração.
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1.1.3. Características das Empresas Familiares
A Empresa Familiar é o resultado da inter-relação entre dois sistemas
originalmente distintos, a família e a empresa, com objetivos e regras próprias para cada
sistema, o que origina com demasiada frequência, conflitos, confusão, complexidade,
desordem (Ussman, 2004). Vários foram os autores (Tabela 1) que abordaram as
características das EF. No que concerne à forte relação que se estabelece entre a empresa
e o seu fundador, S. Oliveira (2010) refere que as EF surgem da vontade, da resiliência e
da audácia do empresário normalmente suportado pela família. Chrisman et al. (2007)
referem que a constituição de EF, elaboração de plano estratégico, gestão competente,
performance e crescimento são características da gestão e da propriedade. Contudo,
apesar destas serem características importantes, considera-se que a mais relevante são os
valores da família. Moreira Jr & Neto (2000) afirmam que as EF são caracterizadas como
entidades onde emerge a centralização do poder. Donnelley (1964) refere que a cultura
familiar se identifica com a cultura da EF. Ricca (1998) refere que a importância dos
valores e orgulho que norteiam a empresa são transmitidos de geração em geração, não
só na empresa, mas também na família. Lethbridge (1997) caracterizou a EF tradicional
como uma empresa de capital fechado a não familiares, e com pouca transparência no
fornecimento de informações financeiras sobre a empresa. No que diz respeito à lealdade
na EF Moreira Jr & Neto (2000) referem que nestas empresas, muitas vezes a lealdade e
dedicação superam outros critérios na escolha de recursos humanos. É comum premiar o
tempo de casa e a dedicação de todos os que ajudaram a empresa a crescer, sendo que é
nesses fatores que se baseiam as decisões de aumento de salários ou evolução dentro da
empresa (Moreira Jr & Neto, 2000).
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Tabela 1 - Características das Empresas Familiares

Características
Forte relação que se estabelece
entre a empresa e o seu fundador
A criação de valores e tradições é
mais continuada

Descrição
- Empresa é extensão do fundador;
- Ligação forte ao fundador é fonte de robustez, dado o compromisso e empenho;
- Pode também esta ligação levar ao autoritarismo e centralização de poder;
- Fundador transmite à empresa os seus valores e crenças;
- As gerações jovens trazem para a empresa os seus valores pessoais, que não são mais
do que a extensão dos valores dos seus pais;
- Os empregados identificam a cultura e valores da empresa com a família;

É complicado trabalhar na empresa

- É frequente ouvir falar da pressão que os jovens, sobretudo as segundas gerações,
sofrem para entrar na empresa da família e da completa impossibilidade de escolha
da família
própria;
- O nepotismo é uma característica das EF;
A Empresa Familiar é uma empresa - A família baseia-se em relações afetivas, e a empresa em relações contratuais;
- A guerra entre pai e filho;
de conflitos
- A guerra entre irmãos quando ambos aspiram ao lugar de topo;
- A dupla relação entre estas pessoas tende a agonizar os problemas;

Autores
(S. Oliveira,
2010)

(Chrisman et
al., 2007)
(Moreira Jr &
Neto, 2000)
(Donnelley,
1964)

(Ricca, 1998)
(Lethbridge,
1997)

A lealdade na Empresa Familiar

- A lealdade é um ativo intangível de valor incalculável;
- Manifesta-se nos membros da família, mas também nos colaboradores e
stakeholders;
- Sentimento de pertença recíproco entre família e empresa;
- Lealdade tem um preço, normalmente caro, para quem não é da família;
- Lealdade grande parte das vezes camuflada de comodismo;
- Em muitos casos o nome da empresa e da família são o mesmo. Preservar o nome
da empresa é preservar o nome da família;

(Moreira Jr &
Neto, 2000)
(Moreira Jr &
Neto, 2000)m
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A família identifica-se
profundamente com a empresa

- Esta identificação leva muitas vezes a atos, por parte da família, que em termos de
gestão não se justificam;

(Moreira Jr &
Neto, 2000)

- A entrada de novos sócios é vista como perda de identidade, e portanto, é fechada as
portas aos mesmos, mesmo que a decisão seja financeira e estrategicamente acertada;
Fechada a capital estranho à família
- Identidade de Empresa e Família sobrepõem-se a entrada de novos parceiros;
- A cotização em bolsa também não é opção;
- Segurança económica das futuras gerações é preponderante;
- O empresário trabalha para os filhos e assim sucessivamente;
Operam sobretudo numa perspetiva
- Empresa pensada a longo prazo, mesmo que isso não configure um planeamento
de longo prazo
formalizado;

A Empresa Familiar como entidade
que evolui

- À medida que as gerações avançam, a empresa evolui;
- Novas gerações mudam perceções e criam novos desafios;
- Processos de recrutamento e de sucessão são importantes para a contínua evolução
da empresa;
Fonte: elaboração própria
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1.2. O lado positivo e o lado negativo do envolvimento familiar
1.2.1. O lado positivo
O CEO é figura central da organização, que tem a responsabilidade por toda a
condução da empresa (Finkelstein, Hambrick, & Cannella, 1996). Este têm três
importantes tarefas: (1) é o representante carismático da empresa (Fanelli & Misangyi,
2006), (2) é o líder do Top Management Team (TMT) e (3) o facto de ser um “CEO
familiar” confere-lhe motivos mais do que suficientes para se comportar de forma
altruísta. O altruísmo é "um valor moral que motiva os indivíduos a realizar ações que
beneficiam os outros sem qualquer expectativa de recompensa externa" (Schulze,
Lubatkin, & Dino, 2002). Neste sentido o CEO da família tende a tomar decisões que
beneficiam os lucros da empresa familiar, beneficiando a família ao mesmo tempo
(Schulze et al., 2003).
O trabalho e domínio dentro do TMT e consequentemente dentro da empresa,
tende a ser maior para CEO’s familiares do que para CEO’s não familiares (D Miller &
Le Breton-Miller, 2006).
A familiaridade na liderança tem um impacto positivo no desempenho da empresa
(R C Anderson & Reeb, 2003; Belen Villalonga & Amit, 2006), estando intrinsecamente
ligada ao compromisso que os líderes têm com ela (Daniel L McConaughy, 2000), sendo
a articulação entre empresa e família um fator fundamental para o seu sucesso
(Grzybovski & LIMA, 2004). A participação de pessoas ligadas à família nas empresas,
a lealdade, o forte compromisso e dedicação que têm à empresa é uma enorme vantagem
não verificável em Empresas Não Familiares (Beehr, Drexler Jr, & Faulkner, 1997).
Devido à sua especificidade as EF têm uma maior probabilidade de terem
conflitos, mas, no entanto, face a essa mesma particularidade, é onde se verificam maiores
ligações entre proprietários e gestores (Martins, Menezes, & Bernhoeft, 1999) o que
naturalmente confere à empresa uma maior eficiência (Ussman, 2004).
Esta relação entre proprietário e gestor pode reduzir os custos de agência, que
seriam naturalmente acrescidos caso a gestão fosse não familiar, e assim aumentar os
dividendos dos gestores e consequentemente da família (Daniel L McConaughy, 2000).
Daily e Dollinger (1992) e Kang (2000) concluíram igualmente que as EF são a
forma de gestão organizacional mais barata e eficiente que existe. Já Martins et al. (1999)
afirma que uma das vantagens das EF é a criação de um conjunto de condições para a
definição de uma cultura mais consciente e homogénea, facilitadora da prossecução dos
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objetivos da empresa. Em suma, confiança mútua, interesses comuns, flexibilidade de
processos, projetos a longo prazo, estabilidade da cultura e dos valores e facilidade na
transmissão de informação e conhecimento são em si vantagens caracterizadoras das EF
(Gallo & Sevilhano, 1996; Martins et al., 1999).
1.2.2. O lado negativo
Lubatkin, Schulze, Ling, & Dino (2005) propõem um lado negativo ou negro para as
relações familiares dentro da empresa. As EF são, na teoria, diferentes das empresas não
familiares, uma vez que nas EF as relações de agência são altamente influenciadas pelos
laços familiares, influencia essa que pode afetar a capacidade do proprietário-gerente de
exercer controlo dentro da empresa (Lubatkin et al., 2005).
Neste sentido, o crescimento e eficiência dos negócios familiares só poderá acontecer nas
situações em que a gestão for atribuída a técnicos especializados que substituem o
controlo familiar (Grzybovski & LIMA, 2004). Existe uma relação côncava entre a
propriedade familiar e a performance, onde, se a família detiver mais de 30% da empresa,
esta tem um efeito negativo na performance (R C Anderson & Reeb, 2003). Nos casos
em que essa percentagem sobe para os 60% as empresas familiares têm um pior
desempenho, quando comparadas com as não familiares (Barth, Gulbrandsen, & Schonea,
2005).
Existe nas EF uma forte sobreposição entre a família e a empresa (R. L. Anderson,
Condon, & Dunkelberg, 1992). As questões familiares que acabam por ser transportadas
para a empresa afetam de sobremaneira o seu funcionamento (Guerreiro, 1996).
O problema das empresas familiares é que os objetivos familiares se sobrepõem às
necessidades da empresa (T. Cohn & Lindberg, 1974). O envolvimento familiar nesta é
positivo, mas apenas quando o mesmo é movido pelo lucro e não por valores ou
considerações pessoais (Hollander & Elman, 1988). Dessa forma, os conflitos entre
membros da mesma família tendem a ser mais difíceis de gerir, principalmente quando a
orientação da família é forte (Holland & Boulton, 1984; A. S. Morris, Silk, Steinberg,
Myers, & Robinson, 2007). Na gestão familiar pode ocorrer a existência de crenças e
valores muito rígidos, o que com falta de preparação ou formação dos responsáveis
familiares, pode configurar um entrave ao desenvolvimento da empresa (Martins et al.,
1999).
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1.3. Principais teorias que abordam a Gestão de Empresas Familiares
1.3.1. Teoria da Agência
Em termos gerais costumamos rotular uma empresa familiar como sendo
administrada por um grupo de pessoas, membros da família detentora da empresa, que
têm os mesmos objetivos tanto para a empresa como para a família, o seu sucesso e
prosperidade (Zahra, Hayton, & Salvato, 2004). Naturalmente numa situação como esta
dificilmente se coloca o problema de agência (Autio, Sapienza, & Almeida, 2000). A
teoria de agência tem por base a relação de agência que Jensen & Meckling (1976)
definiram como “...um contrato onde uma ou mais pessoas (o(s) principal(ais))
contratam outra pessoa (o agente) para desempenhar determinado serviço em seu nome,
mediante uma delegação de poderes ao agente”. Através desta separação entre a
propriedade e o controlo do capital a Teoria da Agência (TA) analisa os conflitos e os
custos resultantes dessa mesma separação (Segatto-Mendes, 2001).
É da natureza de um indivíduo que o seu comportamento esteja assente nas suas
preferências e objetivos, logo nenhum indivíduo consegue maximizar funções que não
sejam as suas ou não tenham a ver consigo (Jensen & Meckling, 1976). No entanto, para
as empresas familiares crescerem e se profissionalizarem, muitas delas tiveram que
abdicar do controlo da gestão da empresa para a entregar a terceiros, a fim de potencializar
a mesma, podendo ser esta uma das causas dos conflitos de agência pelo não alinhamento
entre proprietário e gestor não familiar (Jensen & Meckling, 1976).
Alguns dos pressupostos da TA têm por base um sistema assente no desempenho,
o foco em objetivos monetários, e gestores egoístas, pelo que se os objetivos dos
proprietários e dos administradores não familiares não forem os mesmos, podem surgir
conflitos de agência (Morck & Yeung, 2003).
Em suma, podemos resumir os conflitos de agência em dois grandes vetores: os
conflitos entre acionistas e administradores, e os conflitos entre acionistas e credores
(Weston & Brigham, 2000).
No centro desta teoria está a consciência de que o principal vai perder dinheiro,
no sentido de tentar que o agente consiga obter os melhores resultados possíveis, ou seja,
o principal deixa de ter tudo para ter o possível (Segatto-Mendes, 2001).
Esta teoria desenvolveu-se a partir de três premissas fundamentais: as despesas de
monotorização do principal, as despesas relacionadas com o garante de que o agente não
prejudique o principal, mas caso o faça, que compense de alguma forma o principal, e
perdas residuais, resultantes da diferença entre as reais decisões do agente, e a decisão
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que teria potencializado o bem-estar do principal (Jensen & Meckling, 1976). Os encargos
financeiros associados à identificação, deteção e prevenção de problemas de agência, bem
como o custo que comportamentos oportunistas acarretam, foram classificados como
custos de agência (Jensen & Meckling, 1976).
Nas empresas familiares, dependendo das suas escolhas de governo, estes mesmos
custos podem diferir. Umas das formas de minimizar estes custos ao máximo, é do agente
e o proprietário terem um alinhamento em relação à empresa e mesmo em termos pessoais
próximos, o que irá contribuir de sobremaneira para a redução destes custos de agência
(Fama & Jensen, 1983).
1.3.2. Stewardship Theory
A Stewardship Theory oferece uma diferente perspetiva em relação à Teoria da
Agência, relativamente aos problemas referentes à motivação e ao controlo da empresa
(Corbetta & Salvato, 2004; J. H. Davis, Schoorman, & Donaldson, 1997; Le BretonMiller & Miller, 2006).
Aquilo que a TA nos diz é que, um dos problemas centrais dentro das organizações
é a divergência entre agente e proprietário. Uma das formas de controlar este
constrangimento é sob forma de incentivos financeiros e mecanismos de controlo
eficazes. No entanto esta é uma teoria que tem vindo a sofrer algumas críticas pela
presunção excessiva de que todos os agentes são oportunistas (J. H. Davis et al., 1997).
Encontramos uma perspetiva contrastante na Stewardship Theory que tem por
base os administradores que tendem a colocar os interesses da empresa à frente dos seus
interesses pessoais, pois valorizam aspetos que não apenas o económico, mas sim aspetos
como a realização profissional, o prestígio da empresa, a responsabilidade e o altruísmo.
A Stewardship Theory é mais uma ferramenta para percebermos as vantagens e
desvantagens das empresas familiares (J. H. Davis et al., 1997). Por exemplo, argumentase que “é mais provável que uma filosofia de gestão orientada para o controlo produza
escolhas de relações de teoria de agência, ao passo que uma filosofia de gestão orientada
ao envolvimento tem mais probabilidade de produzir relacionamentos de administração
de mordomia” (J. H. Davis et al., 1997).
No fundo o que temos na Stewardship Theory são administradores altamente
motivados em agir em prol da empresa e do coletivo, pois identificam-se com a empresa,
os seus ideais e objetivos, e empenham-se em fazer com que a empresa tenha sucesso
mesmo que isso acarrete custos ao nível pessoal (J. H. Davis, Schoorman, Mayer, & Tan,
2000).
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Segundo Donaldson & Davis (1991) podemos definir a mordomia como o cuidado
pelo ser humano, lealdade, a generosidade e a devoção responsável pela empresa. Estes
tipos de atitudes tendem a ter implicações importantes para a empresa, e aquando da
adoção desta filosofia, normalmente vemos uma organização capaz de beneficiar todos
os envolvidos e não apenas o dono da empresa (Arthurs & Busenitz, 2003).
Como referido, estas são atitudes que tendem a surgir mais em empresas
familiares, onde os administradores sejam cumulativamente membros da família, ou
tenham algum tipo de ligação emocional à mesma. Fruto desta relação simbiótica que os
administradores têm com a empresa, e do comprometimento que têm com a missão da
empresa, tendem a valorizar os seus recursos humanos, bem como as partes integrantes
no negócio da empresa, pois sentem-se motivados em fazer mais e melhor pela família
que detem a empresa e o coletivo que a rodeia (Danny Miller & Le Breton-Miller, 2005).
1.4. Paradigmas da Gestão de Empresas Familiares
1.4.1. Profissionalização da Família e da Empresas
O termo Profissionalização carece de um significado particular no discurso académico
e popular (Hwang & Powell, 2009). A forma mais simples de o descrever, é a de
empregados assalariados em tempo integral (Galambos, 2010). Fazendo a correlação para
as EF, isso significa que as mesmas contratam funcionários que não são familiares,
particularmente aqueles a que iremos dar responsabilidades de gestão. Dyer (1989)
entende a profissionalização como a incorporação na empresa de gerentes fora da esfera
familiar bem como estruturas de gestão mais formais. A riqueza socio-emocional das EF
pode explicar a relutância que as mesmas apresentam em profissionalizarem-se. Contratar
gestores fora da esfera familiar, delegar autoridade e ter uma estrutura de comando
independente da família que pode reduzir o controlo da família sobre as decisões
estratégicas da empresa (L R Gomez-Mejia et al., 2011). O recrutamento de um estranho
para funções de gestão aumenta a incerteza comportamental (Berrone, Cruz, GomezMejia, & Larraza-Kintana, 2010). Os conflitos sobre as metas da empresa aumentam
quando os funcionários não são da família, isto porque os objetivos de ambos não são os
mesmos, principalmente aqueles relacionados com a carreira (Gersick et al., 1997). A
profissionalização dentro de uma empresa familiar acontece quando a mesma deixa de
ser um negócio familiar para se tornar numa empresa profissional (Gehlen, 2006). A
gestão profissionalizada tem que ter sempre em conta os condicionantes familiares, pois
se a gestão da empresa muda em função da herança, os herdeiros têm o poder de
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influenciar a condução da empresa, por isto mesmo, herdeiros mal preparados podem
arruinar toda a empresa (de Freitas & Frezza, 2005). O nepotismo geralmente contribui
para a incompetência dos familiares, e para isso contribuem fortemente os sistemas de
recompensas injustos e a incapacidade de atração de gestores profissionais (de Vries,
1993). As EF estão desde sempre associadas ao nepotismo, contudo, este princípio de
mérito não é propriedade exclusiva das empresas não familiares. Logo a
profissionalização da empresa familiar passa também por educar as futuras gerações
principalmente através do ingresso dos mesmo em escolas de negócios altamente
qualificadas (Benedict, 1968; Gilding, 2005; North, 1992; Perez-Gonzalez, 2006). O
sucesso da profissionalização da gestão da empresa familiar passa pela certeza da
competência e habilidade dos gestores para que possam assim executar de forma correta
as suas funções (Casillas Bueno, Díaz F, & Vázquez Sánchez, 2007).

2. Mapeamento da Literatura
2.1. Metodologia
Uma procura geral feita em qualquer motor de pesquisa académico, ou base de
dados de artigos sobre Gestão de Empresas Familiares, mostra uma extensa quantidade
de estudos publicados, bem como a existência de estudos em várias disciplinas e áreas de
investigação. Neste estudo apenas iremos fazer a primeira abordagem (análise
quantitativa), deixando em aberto a possibilidade estudos qualitativos posteriores que esta
base de dados de bibliometria permite.
Os dados foram recolhidos em dezembro de 2018 dos seguintes índices: Science
Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts and Humanities Citation
Index, Conference Proceedings Citation Index - Science, Conference Proceedings
Citation Index – Social Science and Humanities. De referir ainda que a pesquisa foi
realizada, sem qualquer filtro cronológico, nas bases de dados Web of ScienceTM Core
Colletion, aplicando-se dois tópicos de pesquisa, com as palavras-chave “Family Firms
Management” e “Performance”, “Family Business Management” e “Performance”, de
forma separada. Na realidade, optou-se por duas pesquisas com as palavras-chave em
separado no sentido de recolher o maior número de artigos que abrangessem, da melhor
forma possível, a temática em estudo assim como as áreas e sub-áreas da gestão. Os
outputs foram sendo filtrados escolhendo-se apenas “artigos” nos tipos de documentos a
incluir, excluindo-se livros, proceedings entre outros documentos que não fossem artigos
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científicos. Relativamente à pesquisa efetuada na WOS, que tem as áreas organizadas em
Management, Economics e Business, foi dividida em dois ramos, por um lado “Family
Firms Management” e “Performance” e por outro em “Family Business Management” e
“Performance”. De seguida refinamos a pesquisa para as áreas de Business, Management
e Economics. A pesquisa inicial permitiu obter, 969 artigos na pesquisa 1 e 690 artigos
na pesquisa 2. Depois de se cruzarem os outputs das duas pesquisas, retiraram-se os
duplicados, obtendo-se 1047 artigos finais. Chegados ao output final sem duplicados,
estabeleceram-se os critérios de inclusão que foram: (1) artigos que abordassem a gestão
de empresas familiares e performance. Os artigos cuja temática não fosse a acima referida
ou não eram uma revisão de literatura, foram liminarmente excluídos. Independentemente
da temática, todos os artigos de revisão e/ou mapeamento da literatura foram incluídos.
Esta decisão deveu-se à necessidade de conhecer todas as revisões de literatura sobre
gestão de empresas familiares e performance existentes, no sentido de tornar o presente
artigo uma mais valia, por acrescentar algo de novo, que as revisões de literatura já
publicadas ainda não haviam acrescentado. Após a leitura de todos os resumos, foi
realizado o primeiro filtro, de acordo com os critérios definidos. No entanto, houve
necessidade de ler vários artigos completos cujo resumo não permitia perceber se
abordavam ou não a gestão de empresas familiares e performance. Após todo o trabalho
de leitura de resumos e/ou artigos completos excluíram-se 625 e incluíram-se 422 artigos.
O resultado final de 422 artigos (WOS) com datas de publicação entre 1997 e
2018 foi objeto da nossa análise. A Figura 4 apresenta os critérios de pesquisa utilizados
neste estudo.
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Figura 4 - Configuração da Pesquisa
Critérios de inclusão:
•

Artigos que abordem a gestão de empresas familiares e performance;

•

Todos os artigos de revisão e mapeamento da literatura sobre gestão de empresas
familiares e performance, independentemente do objeto da revisão.

3. Resultados
3.1. Publicações por ano (N=422)
De acordo com a bases de dados utilizada neste estudo, o primeiro trabalho de
investigação, sobre a Gestão de Empresas Familiares e Performance foi publicado no ano
de 1997 pelos investigadores Morris, MH; Williams, RO; Allen, JA; e Avila, RA na
revista Journal of Bussiness Venturing (Q1/FI:5,21/HIndex:140).
No período compreendido entre 1997 e 2018, que é onde se situam os 422 artigos
da base de dados deste estudo, o número de publicações foi variando, sendo o ano de 1997
aquele que registou menor número de publicações (1), e o ano de 2015 o que atingiu o
maior número (51), seguido de 2018 com 47 e 2017 com 45. Analisando todo o output
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desta pesquisa que resultou em artigos publicados entre 1997-2018 podemos dizer que,
em alguns anos, o número de publicações sobre GEFP foi inferior a 10, sendo estes os
anos de 1997, 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005 com 1, 3, 2, 3, 4 e 5 artigos respetivamente.
Em relação aos anos compreendidos entre 1998 e 2000 não tivemos qualquer artigo
publicado. Em relação a 2015, 2016, 2017 e 2018 existe um maior equilíbrio no número
de publicações, o que revela uma tendência para o aumento das publicações nesta área
(Figura 5).

Publicações por ano
60
50
40
30
20
10
0
1997 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Figura 5 - Evolução do número de publicações sobre Gestão de Empresas Familiares e Performance
(1997-2018)

3.2. Publicações por revista (N=422)
Analisando a Figura 6, verificámos que relativamente às revistas onde foram
publicados os 422 artigos da nossa base de dados, podemos dizer que existem 35 revistas
com 3 ou mais artigos publicados que correspondem a 306 artigos (72,5% do total), 25
revistas com 2 artigos publicados, ou seja, 50 artigos (11,8% do total) e 65 revistas com
apenas 1 artigo publicado (15,4% do total). Verifica-se que 72,5% dos artigos publicados
repetiram a mesma revista, o que revela que certos investigadores apostam em
determinadas revistas científicas, com um determinado quartil e fator de impacto para
publicaram os seus artigos. As 3 revistas que assumem a liderança de publicações são a
Family Business Review (Q1/FI:2,3/HIndex:80) com 63 artigos, seguida da Journal of
Family Business Strategy (Q1/FI:1,28/HIndex:27) com 37 artigos e a Entrepreneurship
Theory and Practice (Q1/FI:3,65/HIndex:107) com 29 artigos publicados sobre a temática
da GEFP.
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Figura 6 - Revistas com 3 ou mais publicações

3.3. Publicações por autor (N=422)
Em relação ao número de publicações de cada autor, enquanto autor principal, a
análise feita aos 422 artigos da nossa base de dados permite verificar que existem 52
autores com mais do que um artigo publicado, sobre a temática da GEFP, totalizando 135
artigos do total da base de dados. Os restantes 287 autores têm apenas 1 artigo publicado
(Figura 7). Curiosamente, destes autores, há um que é o segundo dos artigos mais citados
da base de dados, sendo ele (B Villalonga & Amit, 2006) com 1089 citações.

Publicações por autor
Kellermanns, Franz W.
Chrisman, James J.
Hiebl, Martin R. W.
Cirillo, Alessandro
Bloom, Nicholas
Tsao, Chiung-Wen
Salvato, Carlo
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Kashmiri, Saim
Danes, Sharon M.
Anderson, RC
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Figura 7 - Publicações por autor
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3.4. Citações Totais do Top 422
Analisando o conjunto de citações por ano do Top 422 verificamos que o primeiro
artigo a ser citado data do ano de 1997 (H. Morris, Williams, Allen, & Avila, 1997), tendo
atualmente apenas uma citação.
A partir de 2001 verificou-se que todos os artigos da base de dados foram citados.
De uma forma geral analisando o gráfico abaixo (Figura 8), podemos verificar que os
artigos seguem uma tendência crescente de citações ao longo dos anos.

Total de citações Top 422
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Figura 8 - Total de Citações Top 422

3.5. Autores e artigos do Top 50
O critério de apresentação de resultados que irá ser utilizado a partir de agora será
baseado nos 50 artigos mais citados. Para isso, foi necessário contabilizar as citações
ocorridas na WOS e dessa forma chegar a estes.
A Tabela 2 apresenta os 50 artigos mais citados, assim como a percentagem de
citações em relação ao total. Os 422 artigos resultantes da pesquisa têm 19400 citações
no total e este Top 50 tem 12150 citações que correspondem a cerca de 62,6% do total de
citações da pesquisa efetuada. Este pormenor demonstra a grande importância deste Top
50 para a comunidade científica que aborda a temática da GEFP. A análise da Tabela 2
permite-nos ainda observar que a totalidade das revistas onde foram publicados os artigos
pertencem ao Q1 (100%). A média de fatores de impacto das revistas Q1 é de 5,48.
Relativamente às revistas que dominam o número de publicações temos a Family
Business Review com 12 artigos, seguida da Entrepreneurship Theory and Practice com
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8 artigos e da Administrative Science Quarterly com 3 artigos, sendo que os restantes 27
artigos se encontram divididos em 8 revistas com 2 artigos publicados cada, e 11 revistas
com apenas 1 artigo. Estas revistas têm um elevado H Index que corresponde a um
ranking de importância desta fonte para a comunidade científica, pois avalia o seu
impacto baseando-se nos artigos mais citados.
Tabela 2 - Autores e respetivas citações (Top 50)
Fator
Impacto

H Index

Quartil

18,32

H index
249

Q1

1398

11,50%

12,49

H index
206

Q1

1098

9,03%

Administrative
Science
Quarterly

10,19

H index
158

Q1

876

7,20%

Quarterly
Journal of
Economics

29,6

H index
219

Q1

598

4,92%

H index
41

Q1

409

3,36%

H index
158

Q1

395

3,25%

29,6

H index
219

Q1

329

2,70%

12,05

H index
237

Q1

328

2,69%

2,3

H index
80

Q1

327

2,69%

H index
237

Q1

308

2,53%

H index
80

Q1

305

2,51%

H index
145

Q1

302

2,48%

Posição

Autores

Revista

1º

(R C Anderson &
Reeb, 2003)

2º

(Belen Villalonga
& Amit, 2006)

Journal of
Finance
Journal of
Financial
Economics

3º

(Gómez-Mejía,
Haynes, NúñezNickel, Jacobson,
& MoyanoFuentes, 2007)

4º

(Bloom & Van
Reenen, 2007)

5º

6º

7º

8º

9º

10º

11º

12º

34

(Luis R. GomezAcademy of
Mejia, Cruz,
Management
Berrone, & de
Annals
Castro, 2011)
(Ronald C.
Administrative
Anderson &
Science
Reeb, 2004)
Quarterly
(Bennedsen,
Quarterly
Nielsen, PerezJournal of
Gonzalez, &
Economics
Wolfenzon, 2007)
(B. J. Chen,
American
Hong, Huang, &
Economic
Kubik, 2004)
Review
(Danny Miller &
Family Business
Breton-miller,
Review
2006)
American
(Perez-Gonzalez,
Economic
2006)
Review
(Naldi, Nordqvist,
Family Business
Sjoberg, &
Review
Wiklund, 2007)
(Danny Miller, Le
Journal of
Breton-Miller, &
Management
Scholnick, 2008a)
Studies

Total de % do total
citações de citações

11,23

10,19

12,05

2,3

3,8

13º

(Ali, Chen, &
Radhakrishnan,
2007b)

14º

(Dyer Jr. &
Whetten, 2006)

Journal of
Accounting &
Economics
Entrepreneurshi
p Theory and
Practice

6,87

H index
122

Q1

294

2,41%

3,65

H index
107

Q1

261

2,14%

Fator
Impacto

H Index

Quartil

3,65

H index
107

Q1

238

1,95%

3,65

H index
107

Q1

229

1,88%

1,34

H
index
85

Q1

199

1,63%

5,21

H index
140

Q1

194

1,59%

5,21

H index
140

Q1

187

1,53%

1,28

H index
132

Q1

186

1,53%

2,3

H index
80

Q1

167

1,37%

5,5

H index
196

Q1

166

1,36%

3,65

H index
107

Q1

163

1,34%

3,65

H index
107

Q1

156

1,28%

Q1

149

1,22%

Q1

146

1,20%

Q1

146

1,20%

Tabela 2 – Autores e respetivas citações (Top 50)
Posição

Autores

15º

(Le Breton-Miller
& Miller, 2006)

16º

17º

(F W
Kellermanns &
Eddleston, 2004)
(Daniel L.
McConaughy,
Matthews, &
Fialko, 2001)

18º

(Patricia D. Olson
et al., 2003)

19º

(H. Morris et al.,
1997)

20º
21º

22º

23º

24º

25º
26º
27º
Posição

Revista

Entrepreneurshi
p Theory and
Practice
Entrepreneurshi
p Theory and
Practice
Journal of
Small Business
Management
Journal of
Business
Venturing
Journal of
Business
Venturing
Journal of
Business Ethics

(Jo & Harjoto,
2011)
(Franz W.
Kellermanns,
Family Business
Eddleston,
Review
Barnett, &
Pearson, 2008)
(T. M. Zellweger,
Kellermanns,
Organization
Chrisman, &
Science
Chua, 2012)
(Zahra, Hayton,
Entrepreneurshi
Neubaum,
p Theory and
Dibrell, & Craig,
Practice
2008)
(Franz W
Entrepreneurshi
Kellermanns &
p Theory and
Eddleston, 2006)
Practice
(Westhead &
Family Business
Howorth, 2006)
Review
Family Business
(Jim Lee, 2006)
Review
(Sciascia &
Family Business
Mazzola, 2008a)
Review
Autores

Revista

2,3
2,3
2,3
Fator
Impacto

H index
80
H index
80
H index
80
H Index

Quartil

Total de % do total
citações de citações

Total de % do total
citações de citações

35

28º

29º

30º
31º

32º

33º
34º
35º

36º

37º

38º

39º

40º

41º
42º

43º

44º

36

(Michael D
Entrepreneurshi
Ensley & Pearson, p Theory and
2005)
Practice
(Gedajlovic,
Carney,
Journal of
Chrisman, &
Management
Kellermanns,
2012b)
(Stewart & Hitt,
Family Business
2012a)
Review
Administrative
(Luo & Chung,
Science
2005)
Quarterly
(Minichilli,
Journal of
Corbetta, &
Management
MacMillan, 2010)
Studies
(T. Zellweger,
Family Business
2007)
Review
(H. L. Chen &
Family Business
Hsu, 2009)
Review
Entrepreneurshi
(Westhead &
p and Regional
Howorth, 2007)
Development
(Le BretonOrganization
Miller, Miller, &
Science
Lester, 2011)
(Nancy Upton,
Journal of Small
Teal, & Felan,
Business
2001)
Management
(Danny Miller,
Journal of
Lee, Chang, & Le
International
Breton-Miller,
Business
2009b)
Studies
(Sirmon, Arregle, Entrepreneurshi
Hitt, & Webb,
p Theory and
2008)
Practice
Entrepreneurshi
(Chua, Chrisman,
p Theory and
& Bergiel, 2009)
Practice
(James Hoffman Family Business
et al., 2006)
Review
(Bloom, Genakos,
Academy of
Sadun, & Van
Management
Reenen, 2012)
Perspectives
(de Massis,
Frattini, &
Family Business
Lichtenthaler,
Review
2013)
Entrepreneurshi
(Lumpkin et al.,
p and Regional
2010a)
Development

3,65

H index
107

Q1

142

1,16%

6,46

H index
176

Q1

139

1,14%

2,3

H index
80

Q1

138

1,13%

10,19

H index
158

Q1

137

1,12%

3,8

H index
145

Q1

134

1,10%

Q1

131

1,07%

Q1

127

1,04%

2,3
2,3

H index
80
H index
80

1,46

H index
69

Q1

120

0,98%

5,5

H index
196

Q1

118

0,97%

1,34

H index
85

Q1

118

0,97%

5,2

H index
156

Q1

116

0,95%

3,65

H index
107

Q1

116

0,95%

3,65

H index
107

Q1

110

0,90%

2,3

H index
80

Q1

110

0,90%

2,95

H index
108

Q1

109

0,89%

2,3

H index
80

Q1

109

0,89%

1,46

H index
69

Q1

108

0,88%

45º

46º

47º

48º

49º
50º

(Sarstedt, Ringle,
Journal of
Smith, Reams, & Family Business
Hair, 2014)
Strategy
(Zahra, Neubaum,
Journal of
& Larrañeta,
Business
2007)
Research
(Brunninge,
Small Business
Nordqvist, &
Economics
Wiklund, 2007a)
(Debicki,
Matherne,
Family Business
Kellermanns, &
Review
Chrisman, 2009)
(Cruz &
Small Business
Nordqvist, 2012)
Economics
Corporate
(Peter Klein,
Governance: An
Shapiro, &
International
Young, 2005)
Review

1,28

H index
27

Q1

107

0,88%

1,26

H index
144

Q1

106

0,87%

1,94

H index
98

Q1

105

0,86%

2,3

H index
80

Q1

103

0,84%

1,94

H index
98

Q1

102

0,83%

1,14

H índex
62

Q1

100

0,82%

Total

12150

100%

3.6. Publicações por país (N=50)
No que diz respeito aos países de origem dos autores do Top 50, verificámos que,
relativamente às nacionalidades dos autores que mais publicaram sobre a temática da
Gestão de Empresas Familiares e Performance, destacam-se os EUA, Canadá e Itália com
respetivamente 28, 7 e 3 publicações, que correspondem a 56%, 14% e 6%. Ou seja, 76%
das publicações no período considerado foram registadas por esses três países, seguindose a Suécia, Reino Unido e Suíça (Tabela 3). Estes resultados demonstram que a
produtividade mais relevante sobre a temática em estudo tem assumido preponderância
nos EUA, onde a investigação científica tem sido mais reconhecida pelos pares.
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Tabela 3 - Publicações por país (Top 50)

País

Canada

Nº de
publicações
28
7

South Africa

Nº de
publicações
2
1

Itália

3

Alemanha

1

Suécia

2

Espanha

1

Inglaterra (UK)

2

Taiwan

1

ND

2

EUA

País
Suíça

3.7. Publicações por revistas (N=50)
No que diz respeito às revistas que mais publicaram, apresentamos a Tabela 4,
através da qual podemos verificar o número de artigos do Top 50 publicado em cada
revista. As revistas Family Business Review (12) e Entrepreneurship Theory and Practice
(8) são as que tem maior número de publicações. No entanto, se consultarmos a base de
dados total (N=422), o Top 5 de revistas que atualmente mais publicam sobre a temática
da GEFP não tem a mesma ordem da Tabela 4. Ou seja, a ordem é a seguinte: 1º Family
Business Review (63), 2º Journal of Famlily Business Strategy (37), 3º Entrepreneurship
Theory and Practice (29), 4º Small Business Economics (18) e em 5º Journal of Small
Business Management (18).
Tabela 4 - Distribuição das publicações por revistas científicas (Top 50)

Revista

Nº de
publicações
12
8

Journal of

1

Strategy

Administrative
Science Quarterly

38

1

Famlily Business

3

Economics

International
Business Studies

Entrepreneurship
Theory and
Practice

Small Business

Nº de
publicações

Journal of

Family Business
Review

Revista

2

Corporate
Governance: An
International
Review
Journal of
Finance

1

1

Tabela 4 - Distribuição das publicações por revistas científicas (Top 50)

Revista
Quarterly Journal
of Economics
American
Economic Review
Journal of
Management
Studies
Organization
Science
Journal of Small
Business
Management
Journal of
Business
Venturing
Entrepreneurship
and Regional
Development

Nº de
Revista
publicações
2
Academy of
Management
Annals
2
Journal of
Financial
Economics
2
Journal of
Accounting &
Economics
2
Journal of
Business Ethics
2
Journal of
Management
2

2

Academy of
Management
Perspectives
Journal of
Business
Research

Nº de
publicações
1

1

1

1
1

1

1

De seguida apresentamos a Tabela 5 com informações detalhadas dos 50 artigos
mais citados da nossa base de dados de 422 artigos. Nesta Tabela sintetizamos o conteúdo
das investigações efetuadas pelos autores com trabalhos científicos de maior relevância
nesta área de conhecimento.
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Tabela 5 - Estrutura e conteúdo dos artigos (Top 50)

Autor(es)
/Ano

Objetivo(s)

Tipo de
estudo/metodologia

Unidade de
análise/Amostra

Enquadramento
teórico

Conclusões

Propostas investigação futura

(R C
Anderso
n&
Reeb,
2003)

Investigar a
relação entre a
propriedade da
família
fundadora e o
desempenho da
empresa.

Empírico e
Quantitativo

Empresas/403

N/D

A análise transversal da
amostra indica que as
empresas familiares têm
um desempenho pelo
menos idêntico, às
empresas não familiares.
Usando medidas baseadas
na lucratividade do
desempenho da empresa
(ROA), descobriu-se que
as empresas familiares têm
desempenhos
significativamente
melhores do que as
empresas não familiares.

•N/D

(Belen
Villalong
a&
Amit,
2006)

Entender
quando é que as
empresas
familiares são
mais ou menos
valiosas do que
as não
familiares,
através da
distinção de três
elementos
fundamentais na
definição de

Empírico e
Quantitativo

508 Empresas

Teoria da
Agência

• A conclusão geral é que,
se as empresas familiares
são, em média, mais ou
menos valiosas do que as
empresas não familiares,
depende de como esses
três elementos entram na
definição de empresa
familiar.

•N/D
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Tabela 5 - Estrutura e conteúdo dos artigos (Top 50)

Autor(es)
/Ano

Objetivo(s)

(GómezMejía et
al.,
2007)

empresas
familiares:
propriedade,
controlo e
gestão.
Este artigo
desafia a noção
predominante de
que as empresas
familiares são
mais avessas ao
risco do que as
empresas
públicas.

Tipo de
estudo/metodologia

Unidade de
análise/Amostra

Enquadramento
teórico

Empírico e
Quantitativo

1237 Empresas

Teoria
Especificamente, mostrouComportamental se que, quando as
empresas familiares
enfrentam um dilema de
escolha estratégica que
envolve (1) um alto grau
de certeza de melhores
ganhos financeiros e uma
melhor probabilidade de
sobrevivência, mas perda
de controlo familiar (ie,
juntar-se à cooperativa), e
(2) um risco maior de
declínio de desempenho e
falha catastrófica nos
negócios, mas retenção de
controlo familiar (ou seja,
escolher permanecer
independente e não
ingressar na cooperativa),
o vencedor claro é a
decisão de "disposição de
risco".

Conclusões

Propostas investigação futura

•N/D
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Tabela 5 - Estrutura e conteúdo dos artigos (Top 50)

Autor(es)
/Ano

Objetivo(s)

Tipo de
estudo/metodologia

Unidade de
análise/Amostra

Enquadramento
teórico

Empírico,
Quantitativo e
Qualitativo

732 Empresas

N/D

N/D

N/D

(Bloom
& Van
Reenen,
2007)

Recolher dados
de práticas de
gestão de 732
empresas
médias dos
Estados Unidos,
França,
Alemanha e
Reino Unido.

(Luis R
GomezMejia et
al.,
2011)

Perceber como
Revisão de
as empresas
Literatura
familiares
diferem das
empresas nãofamiliares em
cinco amplas
categorias. Essas
categorias
englobam um
conjunto de
escolhas
organizacionaischave relativas a
processos de
gestão,
estratégias das
empresas,

42

Conclusões

Propostas investigação futura

Nesta aplicação,
descobriu-se que essas
medidas de melhores
práticas de gestão estão
fortemente associadas ao
desempenho superior da
empresa em termos de
produtividade,
lucratividade, Q de Tobin,
crescimento de vendas e
sobrevivência.
Organizou-se a literatura
pertinente ao longo de
categorias decisórias que
representam a maioria das
principais áreas de gestão
que foram abordadas. A
coluna vertebral que liga
todos eles, é a hipótese de
que a preservação de
utilidades afetivas - o que
se chama de riqueza socio
emocional - desempenha
um papel importante em
todas essas decisões.

•N/D

•N/D

Tabela 5 - Estrutura e conteúdo dos artigos (Top 50)

Autor(es)
/Ano

(Ronald
C.
Anderso
n&
Reeb,
2004)

Objetivo(s)

governança
corporativa,
relações com
stakeholders e
negócios.
O artigo
examina os
mecanismos
usados para
limitar a
expropriação de
riqueza por
grandes
acionistas.

Tipo de
estudo/metodologia

Unidade de
análise/Amostra

Enquadramento
teórico

Empírico e
Quantitativo

403 Empresas

Teoria da
Agência

Conclusões

Propostas investigação futura

As descobertas deste
artigo fornecem uma nova
perspetiva sobre o papel
que os diretores
independentes
desempenham na
governança corporativa.
Em vez de examinar o
papel do conselho no
controlo do problema da
agência, tivemos uma
perspetiva diferente e
perguntamos se os
conselhos desempenham
um papel na mitigação de
conflitos entre grupos de
acionistas com interesses
divergentes,
especificamente, se os
conselheiros
independentes resolvem
problemas de agência entre
fundadores, proprietários

Investigações futuras podem
examinar outros possíveis
mecanismos para mitigar tais
conflitos entre esses acionistas.
Por exemplo, pode-se
investigar se a estrutura das
propriedades familiares ou o
tamanho absoluto da família
(número de membros da
família) influencia o
comportamento da família e os
incentivos para expropriar a
riqueza da empresa.
Da mesma forma, surge uma
questão interessante sobre se os
membros da família dependem
de outras famílias (externas às
suas próprias) para fornecer
insights e conselhos
importantes sobre como gerir e
controlar a empresa.

43

Tabela 5 - Estrutura e conteúdo dos artigos (Top 50)

Autor(es)
/Ano

Objetivo(s)

(Benneds O objetivo deste
en et al., artigo foi
2007)
esclarecer duas
questões:
primeiro, as
características
familiares
afetam decisões
firmes? Em
segundo lugar,
quais são as
consequências
dessas decisões
sobre o
desempenho da
empresa? Essas
questões foram
analisadas no
contexto das
decisões de
sucessão do
CEO.
(J. Chen, Investigou-se o
Hong,
efeito da escala
Huang,
no desempenho
& Kubik, da indústria de
2004)
gestão de ativos.
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Tipo de
estudo/metodologia

Unidade de
análise/Amostra

Enquadramento
teórico

Empírico e
Quantitativo

5334 Sucessões

N/D

Empírico e
Quantitativo

3439 Fundos

N/D

Conclusões

da família e acionista
externos.
Em geral, os resultados
empíricos demonstram que
CEO’s profissionais e nãofamiliares fornecem
serviços extremamente
valiosos para as
organizações que lideram.

Este artigo encontrou
fortes evidências de que o
tamanho do fundo
prejudica o desempenho.

Propostas investigação futura

N/D

N/D

Tabela 5 - Estrutura e conteúdo dos artigos (Top 50)

Autor(es)
/Ano

Tipo de
estudo/metodologia

Unidade de
análise/Amostra

Enquadramento
teórico

Este artigo
examina a
natureza das
empresas
familiares de
capital aberto na
tentativa de
explicar porque
é que algumas
parecem
funcionar tão
bem e outras tão
mal.
(PerezEste artigo
Gonzalez utiliza dados de
, 2006)
sucessões de
diretores
executivos
(CEO’s) para
examinar o
impacto do
controlo
herdado sobre o
desempenho das
empresas.

Empírico e
Quantitativo

N/D

Empírico e
Quantitativo

(Naldi et
al.,
2007)

Empírico,
Quantitativo e
Qualitativo

Objetivo(s)

(D Miller
& Le
BretonMiller,
2006)

Este artigo
destaca a
decisão de risco

Conclusões

Propostas investigação futura

Teoria da
Agência

O padrão geral das
proposições sugere que os
Family Controlled
Business (FCBs) se saem
melhor quando aproveitam
o potencial para reduzir os
custos de agência, e
provocar atitudes de
mordomia entre líderes e
proprietários maioritários.

N/D

335 Empresas

N/D

Este artigo fornece fortes
evidências de que a
promoção de CEO’s
familiares em empresas de
capital aberto prejudica
significativamente o
desempenho, mesmo
depois de controlar as
características da empresa
e do setor e as tendências
agregadas.

N/D

2455 Empresas

Teoria da
Agência

Conclui-se que assumir
riscos é uma dimensão
distinta da orientação

Neste artigo não se tentou fazer
a distinção entre diferentes
tipos de empresas familiares.
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Tabela 5 - Estrutura e conteúdo dos artigos (Top 50)

Autor(es)
/Ano

Objetivo(s)

Tipo de
estudo/metodologia

Unidade de
análise/Amostra

Enquadramento
teórico

como uma
importante
dimensão da
orientação
empreendedora
e o consequente
impacto nas
empresas
familiares.

(Danny
Miller,
Le
BretonMiller, &
Scholnic
k,
2008b)
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Duas grandes
Empírico e
perspetivas
Quantitativo
podem ser
construídas na
literatura sobre a
natureza das
empresas
familiares
(FOBs). A
primeira implica

1470 Empresas

N/D

Conclusões

Propostas investigação futura

empreendedora, e que está
positivamente associada à
proatividade e inovação.
Além disso, conclui-se
também que, mesmo que
as empresas familiares
assumam riscos enquanto
estão envolvidas em
atividades
empreendedoras, elas
correm riscos em menor
grau do que as empresas
não-familiares. Além
disso, chegou-se à
conclusão que assumir
riscos nas empresas
familiares está
negativamente relacionado
com o desempenho.
Grande parte da literatura
sobre empresas familiares
focou-se em dois campos
em grande parte
contraditórios: a perspetiva
de stewardship e a
perspetiva da estagnação.
Este estudo tentou reunir e
sintetizar a literatura sobre
cada perspetiva e tornar

As empresas familiares
constituem um grupo
heterogêneo e, portanto,
futuras pesquisas que
investiguem a relação entre
assumir riscos e desempenho
em empresas familiares irão
beneficiar de uma distinção
mais refinada entre os
diferentes tipos de empresas
familiares.

Depois da realização deste
estudo e face à literatura
existente, uma das propostas
do mesmo é que a literatura se
foque também nos aspetos
positivos das Empresas
Familiares.

Tabela 5 - Estrutura e conteúdo dos artigos (Top 50)

Autor(es)
/Ano

(Ali,
Chen, &
Radhakri
shnan,
2007a)

Objetivo(s)

Tipo de
estudo/metodologia

que essas
empresas
tenham
características
únicas de
administração.
A segunda
perspetiva é
menos
lisonjeira, ela
propõe que as
FOBs estão
excecionalmente
sujeitas à
estagnação.
Em comparação Empírico,
com as empresas Quantitativo e
não familiares,
Qualitativo
as empresas
familiares
enfrentam
problemas de
agência menos
graves, devido à
separação entre
propriedade e
administração,
mas os
problemas de

Unidade de
análise/Amostra

Enquadramento
teórico

Conclusões

Propostas investigação futura

mais explícitos os seus
argumentos e suposições.
Este estudo encontrou
muito mais apoio para a
perspetiva de stewardship
do que a perspetiva de
estagnação, sugerindo que,
pelo menos entre empresas
menores, a forma de
empresa familiar é, em
muitos aspetos,
especialmente vibrante.

500 Empresas

N/D

Em comparação com
empresas não familiares,
as empresas familiares
enfrentam problemas de
agência menos severos da
separação entre
propriedade e
administração (problemas
de agência Tipo I). Mas
problemas de agência mais
graves de conflitos entre
acionistas controladores e
não controladores
(problemas de agência

N/D
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Tabela 5 - Estrutura e conteúdo dos artigos (Top 50)

Autor(es)
/Ano

Objetivo(s)

Tipo de
estudo/metodologia

Unidade de
análise/Amostra

Enquadramento
teórico

agência mais
graves que
surgem são entre
acionistas
controladores e
não
controladores.

Propostas investigação futura

Tipo II). Prevê-se que
essas diferenças nos
problemas de agência
influenciam determinadas
práticas de divulgação
corporativa em empresas
familiares e não familiares.

(Dyer Jr.
&
Whetten,
2006)

Este estudo
preliminar
compara o grau
em que as
empresas
familiares e não
familiares são
socialmente
responsáveis,
usando dados de
1991 a 2000 do
S & P 500.

Empírico e
Quantitativo

261 Empresas

N/D

(Le
BretonMiller &
Miller,
2006)

Este artigo
procura vincular
os domínios da
governança
corporativa,

Empírico e
Qualitativo

CEO’s de
Empresas

Teoria da
Corporate
Governance e
Teoria da
Agência
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Conclusões

Este estudo suporta a
defesa de que as empresas
familiares têm maior
probabilidade de serem
atores socialmente
responsáveis, do que as
empresas sem
envolvimento familiar.
Os dados sugerem que as
empresas familiares
evitam as ações que as
levariam a ser rotuladas
como socialmente
irresponsáveis e, assim,
evitar publicidade
negativa.
Existem várias condições
de qualificação que tornam
mais provável que uma
empresa familiar adote
esses horizontes de tempo

Além disso, estudos poderiam
ser projetados para determinar
sob quais condições e até que
ponto as empresas familiares
estariam dispostas e capazes de
desenvolver um capital moral
positivo ao longo das linhas
sugeridas por Godfrey.

Pesquisas futuras podem
querer testar as proposições
deste estudo, concentrando-se
em diferentes indústrias. Será
importante caracterizar a

Tabela 5 - Estrutura e conteúdo dos artigos (Top 50)

Autor(es)
/Ano

Objetivo(s)

políticas de
investimento,
assimetrias
competitivas e
capacidades
sustentáveis.

Tipo de
estudo/metodologia

Unidade de
análise/Amostra

Enquadramento
teórico

Conclusões

Propostas investigação futura

e políticas de
investimento. Primeiro, o
controlo real da votação
por família é essencial,
caso contrário a pressão
dos bloqueadores de curto
prazo pode inviabilizar
qualquer filosofia de longo
prazo.
Em segundo lugar, a
propriedade e a
participação no conselho
devem ser interpretadas de
tal forma que os conflitos
familiares e as agendas
pessoais não
comprometam os
negócios. Terceiro,
aqueles executivos da
família que recebem mais
influência devem ter a
intenção de manter os
negócios na família.
Em quarto lugar, os
conselhos devem ter
membros externos com o
poder de falar a verdade a
um chefe de família
condicionado.

governança dos FCBs e dos
não-FCBs de uma forma rica e
testar, de forma independente e
em conjunto, fatores como
estabilidade dos CEO’s, modos
de controlo da família,
conhecimento dos proprietários
sobre os negócios, etc.
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Tabela 5 - Estrutura e conteúdo dos artigos (Top 50)

Autor(es)
/Ano

Objetivo(s)

Tipo de
estudo/metodologia

Unidade de
análise/Amostra

Enquadramento
teórico

Conclusões

Propostas investigação futura

(F W
Kellerma
nns &
Eddlesto
n, 2004)

Desenvolver um
modelo teórico
sobre os efeitos
do conflito de
tarefa, processo
e
relacionamento
nas empresas
familiares.

Empírico e
Qualitativo

Empresas

Teoria do
Conflito

O artigo sugere que nem
todo o conflito é mau para
as empresas familiares, e
que os conflitos
moderados entre tarefas e
processos podem ter um
efeito positivo no
desempenho.

• Pesquisas futuras podem
comparar como é que os
conflitos afetam as empresas
familiares vs as não familiares.
As diferenças entre empresas
familiares e não familiares
também se podem estender ao
conflito de tarefas e processos.

(Daniel
L.
McCona
ughy et
al.,
2001)

Uma estrutura
de teoria de
agência é usada
para testar os
efeitos do
controlo da
família
fundadora sobre
o desempenho
da empresa,
estrutura de
capital e valor.

Empírico e
Quantitativo

219 Empresas

Teoria da
Agência

A chave para reduzir os
custos de agência não é a
concentração de
propriedade na alta
gerência, mas as
características do grupo no
qual a propriedade está
concentrada.

(P D
Olson et

O objetivo era
identificar
estratégias para

Empírico e
Quantitativo e
Qualitativo

673 Empresas

N/D

Com a sua abordagem
sistemática para investigar
o efeito da família no

Várias questões emergem deste
estudo que podem ser
estudadas.
O aumento da eficiência pode
ser causado pela estrutura da
empresa ou por alguma outra
característica do Founding
Family Controlled Firms
(FFCF), em vez de reduzir os
custos de monitorização?
É o cuidado que faz com que
as empresas familiares
fundadoras controladas
assumam menos dívida ou é
falta de acesso aos mercados
financeiros?
O estudo reconhece ainda a
importância de medir o sucesso
do negócio em termos
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Tabela 5 - Estrutura e conteúdo dos artigos (Top 50)

Autor(es)
/Ano

al.,
2003)

(H.
Morris et
al.,
1997)

Objetivo(s)

as famílias
utilizarem,
visando o
aumento do
sucesso dos seus
negócios e das
suas famílias,
com base na
análise de dados
da Pesquisa
Nacional de
Empresas
Familiares de
1997 (1997,
NFBS).
Este artigo
propõe um
modelo que
advém de dois
conjuntos de
determinantes
de transições
bem-sucedidas
de empresas
familiares:
- O nível de
preparação dos
herdeiros,

Tipo de
estudo/metodologia

Empírico,
Quantitativo e
Qualitativo

Unidade de
análise/Amostra

12 CEO’s

Enquadramento
teórico

N/D

Conclusões

Propostas investigação futura

sucesso do negócio, a
conclusão mais importante
é que o sucesso do negócio
da família depende de
como a família gere a
sobreposição entre a
família e a empresa, e não
nos recursos e processos
familiares ou comerciais.

objetivos e subjetivos. Na
maioria dos casos, fatores
similares foram encontrados
para afetar tanto a medida real
e objetiva do sucesso quanto a
perceção de sucesso.

As transições de empresas
familiares parecem ocorrer
mais suavemente onde os
herdeiros estão melhor
preparados, onde os
relacionamentos entre
membros da família são
mais confiáveis e afáveis e
onde as empresas
familiares se envolvem em
mais planeamento para
efeitos de tributação e
transferência de riqueza.
Em alternativa, o

São necessários estudos mais
aprofundados sobre as
maneiras pelas quais as
variáveis exógenas do modelo
(preparação, relações
familiares e atividades de
planeamento / controlo)
interagem umas com as outras.
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Autor(es)
/Ano

(Jo &
Harjoto,
2011)

52

Objetivo(s)

Tipo de
estudo/metodologia

- A natureza das
relações entre os
membros da
família e os
tipos de
atividades de
planeamento e
controlo
envolvidos na
gestão dos
negócios da
família.
Este estudo
Empírico,
investiga os
Qualitativo e
efeitos da
Quantitativo
governança
corporativa
interna e externa
e mecanismos
de
monitorização
sobre a escolha
do compromisso
de
responsabilidade
social
corporativa
(RSC) e o valor
das empresas

Unidade de
análise/Amostra

Enquadramento
teórico

Conclusões

Propostas investigação futura

desempenho pós-transição
é afetado positivamente
pelo nível de escolaridade
dos herdeiros e pelo grau
em que os herdeiros
avançam nas fileiras.

2952 Empresas

Teoria da
Agência e
Stakeholders
Theory

Em primeiro lugar,
controlando os efeitos do
tratamento endógeno e o
viés de simultaneidade,
descobriu-se que o
envolvimento da RSC
aumenta o valor da
empresa.
Em segundo, mostraramse evidências de que o
impacto da monotorização
externa pelos analistas de
segurança sobre as
atividades de RSC das
empresas sobre o valor da
empresa é mais
significativo do que outros

Apesar de se achar que a RSC
é um fator importante nas
diferenças transversais na
relação entre o valor da
empresa e o GC, não se tentou
determinar o nível ideal de
envolvimento da RSC nem a
causalidade entre RSC, GC e
valor da empresa. Estas eram
questões importantes a serem
respondidas.

Tabela 5 - Estrutura e conteúdo dos artigos (Top 50)

Autor(es)
/Ano

Objetivo(s)

Tipo de
estudo/metodologia

Unidade de
análise/Amostra

Enquadramento
teórico

envolvidas em
atividades de
RSC.
(Franz
W.
Kellerma
nns et
al.,
2008)

Perceber como o Empírico e
comportamento Quantitativo e
empreendedor
Qualitativo
de um CEO
pode ser
influenciado por
características
inerentes a si,
como idade e
posse, bem
como pelo grau
de influência da
família na
empresa,
conforme
indicado pelo
número de
gerações
envolvidas no
negócio.

Conclusões

Propostas investigação futura

mecanismos internos e
externos de governança e
monotorização.
232 Empresas

N/D

No geral, o
comportamento
empreendedor dos CEO’s
de empresas familiares
estava fortemente
relacionado à variável de
desempenho, e
crescimento do emprego.
Ao contrário das
expectativas, não se
encontrou uma relação
significativa da idade do
CEO com o
comportamento
empresarial ou o
crescimento do emprego.
A posse organizacional
não estava relacionada ao
comportamento
empreendedor do CEO.
No entanto, a posse
organizacional do CEO foi
negativamente relacionada

Pesquisas futuras podem
querer examinar o efeito da
participação acionista do CEO
no comportamento
empreendedor.
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Autor(es)
/Ano

(T. M.
Zellwege
r et al.,
2012)

(Zahra et
al.,
2008)

54

Objetivo(s)

Estudar a
hipótese de que
a riqueza socio
emocional
aumenta com a
extensão do
controlo atual, a
duração do
controlo e as
intenções de
controlo
transgeracional.
Examinar os
fatores
associados à
flexibilidade
estratégica das
empresas
familiares,
definida como o
grau em que as

Tipo de
estudo/metodologia

Unidade de
análise/Amostra

Enquadramento
teórico

Empírico,
Quantitativo e
Qualitativo

82 CEOS da
Suiça e 148 da
Alemanha

Prospect Theory

Empírico e
Quantitativo

248 Empresas

Teoria da
Administração

Conclusões

ao crescimento do
emprego.
O artigo mostrou que
características únicas da
empresa familiar têm
influência no
comportamento
empreendedor.
Resultados de dois países
mostram que o controlo
atual não tem impacto, e a
duração do controlo tem
um impacto misto. No
entanto, a intenção de
controlo transgeracional
tem um impacto
consistentemente positivo
no preço de venda
aceitável percebido.
A cultura de compromisso
de uma empresa familiar
com o negócio está
positivamente associada à
sua flexibilidade
estratégica - a capacidade
de procurar novas
oportunidades e responder
a ameaças no ambiente

Propostas investigação futura

Estudos comparativos sobre a
importância de fatores
demográficos, como posse do
CEO, número de sucessores
em potencial, gênero e etnia,
também podem fornecer
insights para enriquecer o
conhecimento sobre as
empresas familiares.

Esta descoberta incentiva os
futuros investigadores a
examinar mais detalhadamente
os benefícios estratégicos da
família e como ela pode
influenciar o desempenho das
empresas.

Tabela 5 - Estrutura e conteúdo dos artigos (Top 50)

Autor(es)
/Ano

Objetivo(s)

Tipo de
estudo/metodologia

Unidade de
análise/Amostra

Enquadramento
teórico

empresas
reagem às
oportunidades e
ameaças dentro
dos seus
ambientes
competitivos.
(Franz W
Kellerma
nns &
Eddlesto
n, 2006)

Este artigo
Empírico,
investigou como Quantitativo e
é que o
Qualitativo
envolvimento
geracional, a
disposição para
mudar e a
capacidade de
reconhecer
oportunidades
tecnológicas,
influenciam o
empreendedorismo corporativo
nas empresas
familiares.
Também
examinou o
planeamento
estratégico em
empresas

74 Empresas

N/D

Conclusões

competitivo. Além disso, a
cultura organizacional
orientada para a mordomia
moderou positivamente o
relacionamento de
flexibilidade estratégica
com o compromisso
familiar.
O estudo refuta as
perceções errôneas
comuns, que as empresas
de primeira geração se
tornam menos
empreendedoras ao longo
do tempo ou que as
empresas de várias
gerações são as mais
empreendedoras. Mostra
que a capacidade dos
membros familiares para
identificar oportunidades
tecnológicas e estar
dispostos a mudar,
diferencia as empresas
familiares mais
empreendedoras. As
famílias que criam planos
estratégicos podem
facilitar ainda mais o grau

Propostas investigação futura

Desafia futuros investigadores
a entender melhor como
processos familiares
específicos facilitam ou inibem
o empreendedorismo
corporativo em empresas
familiares.
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Autor(es)
/Ano

Objetivo(s)

Tipo de
estudo/metodologia

Unidade de
análise/Amostra

Enquadramento
teórico

familiares como
um processo de
facilitação.

(Westhea
d&
Howorth,
2006)

56

As teorias de
agência e
administração
são usadas para
explorar
associações
entre os perfis
de propriedade e
gestão e o
desempenho e
objetivos das
empresas
familiares.
Usando dados
de empresas
familiares
privadas no
Reino Unido,
uma série de
medidas e
objetivos de

Empírico,
Quantitativo e
Qualitativo

887 Empresas

Teoria da
Agência

Conclusões

em que as oportunidades
tecnológicas aumentam o
empreendedorismo
corporativo das suas
empresas, bem como o
empreendedorismo
corporativo das empresas
de primeira geração.
A administração, e não a
estrutura de propriedade de
uma empresa familiar,
estava geralmente
associada a indicadores
selecionados de
desempenho da empresa e
objetivos não financeiros
da empresa.
As firmas associadas com
altos níveis de propriedade
e gestão familiar não
foram significativamente
associados a um
desempenho mais fraco da
empresa em relação a
vários indicadores de
desempenho.
A estrutura de propriedade
e gestão de uma empresa
familiar está associada a

Propostas investigação futura

A teoria da agência e outras
teorias complementares, como
a teoria da administração,
devem ser consideradas para
orientar estudos futuros com
foco no desempenho, objetivos
e comportamento das empresas
familiares privadas.

Tabela 5 - Estrutura e conteúdo dos artigos (Top 50)

Autor(es)
/Ano

Objetivo(s)

Tipo de
estudo/metodologia

Unidade de
análise/Amostra

Enquadramento
teórico

desempenho
foram
analisados.

(J Lee,
2006)

Este artigo
investiga
empiricamente a
competitividade
e a estabilidade
de empresas
familiares em
relação a
empresas
pertencentes a
diversos
acionistas.

Conclusões

Propostas investigação futura

um foco sobre objetivos
não financeiros específicos
(isto é, “agendas
familiares”).
Empírico e
Quantitativo

403 Empresas

N/D

As famílias realmente
geram uma influência
positiva nos negócios.
Mantendo outras coisas
constantes, as empresas
familiares provavelmente
crescerão mais
rapidamente e serão mais
lucrativas. As empresas
podem ter um desempenho
ainda melhor se os
membros fundadores da
família participarem na
administração.
Não há evidências de que
as empresas familiares
sejam menos estáveis do
que outras empresas no
longo prazo.

Futuras pesquisas devem visar
a diminuição da lacuna
existente entre a literatura
analítica e empírica. Um
caminho possível poderia ser o
desenvolvimento de medidas
para esses atributos usando
dados de pesquisa.
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Autor(es)
/Ano

(Sciascia
&
Mazzola,
2008b)

Objetivo(s)

Com base na
copresença de
benefícios e
desvantagens do
envolvimento da
família na
propriedade e na
gestão, o artigo
explorou a
presença de
efeitos nãolineares dessas
duas variáveis
no desempenho.
(M D
Examinar os
Ensley & níveis de
Pearson, familiness e
2005)
comparar as
equipas
familiares e não
familiares entre
os processos
comportamentai
s.

58

Tipo de
estudo/metodologia

Unidade de
análise/Amostra

Enquadramento
teórico

Empírico,
Quantitativo e
Qualitativo

620 Empresas

Empírico,
Quantitativo e
Qualitativo

88 Empresas

Conclusões

Propostas investigação futura

N/D

Em empresas de capital
fechado, a FIM (Family
Involvement in
Management), em vez da
FIO (Family Involvement
in Ownership), está
associada ao desempenho
da empresa e, mais
precisamente, a relação é
negativa e quadrática.

Sugere-se que investigações
análogas sejam conduzidas em
países que não a Itália, a fim de
aumentar a validade externa
dos resultados.
Um desenho de pesquisa
baseado em dados
longitudinais seria mais
adequado para este tipo de
estudos, a fim de aumentar a
confiabilidade das direções de
causalidade.

N/D

A família, em equipas
lideradas pelos pais em
particular, produziu uma
dinâmica comportamental
crítica mais eficaz, como
conflito e coesão. As
equipas familiares, com
maior dispersão de
parentesco, resultaram na
dinâmica comportamental
crítica menos efetiva.

Um estudo mais aprofundado
das capacidades únicas, criadas
pela família, certamente trará
uma luz adicional sobre esse
elemento crítico da ciência
organizacional.

Tabela 5 - Estrutura e conteúdo dos artigos (Top 50)

Autor(es)
/Ano

Objetivo(s)

(Gedajlo Neste artigo de
vic et al., revisão, os
2012a)
autores
procuram
documentar a
crescente
maturidade da
pesquisa de
empresas
familiares e
promover a sua
integração em
correntes mais
amplas de
investigação nas
ciências
organizacionais.
(Stewart Os autores
& Hitt,
pesquisam
2012a)
argumentos, que
as empresas
familiares
deveriam
comportar-se
mais como
empresas nãofamiliares e
“profissionalizar
em-se”.

Tipo de
estudo/metodologia

Unidade de
análise/Amostra

Enquadramento
teórico

Revisão de
Literatura

N/D

Revisão de
Literatura

N/D

Conclusões

Propostas investigação futura

N/D

As empresas familiares
são uma importante
instituição económica e
também se descreveu o
recente e rápido
desenvolvimento do
campo de pesquisa de
empresas familiares,
documentando como os
seus estudos agora
conduzem
consistentemente
pesquisas sobre questões
que são centrais para as
ciências organizacionais.

Para especialistas em empresas
familiares, o principal desafio
será ampliar o foco e abordar
questões que vão além dos
estreitos limites do campo, na
medida em que ele é
atualmente constituído.

N/D

Embora a
“profissionalização” seja
frequentemente tratada
como um constructo
singular, ela envolve
múltiplas dimensões:
(a) o ambiente, como o
desenvolvimento legal
nacional e a intensidade da
competição;

A maioria dos estudos
empíricos que comparam
empresas familiares e não
familiares tem implicado
metodologias grosseiras, e não
consideraram o conjunto de
capacidades, motivações e
objetivos que dão energia à
família e negócio. Tão pouco
abordaram adequadamente as
complexidades das relações
entre a família e a empresa. O
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Autor(es)
/Ano

(Luo &
Chung,
2005)

60

Objetivo(s)

Examinar o
papel dos
relacionamentos
particulares
(como laços
sociais
familiares e
anteriores) nos
grupos
empresariais,
durante a
transição
institucional.
Testar como os

Tipo de
estudo/metodologia

Empírico e
Quantitativo

Unidade de
análise/Amostra

100 Empresas

Enquadramento
teórico

N/D

Conclusões

Propostas investigação futura

(b) características
familiares, como geração e
orientação familiar;
(c) características do
negócio, como tamanho da
empresa;
(d) abordagem gerencial,
como o uso de
conhecimento
desenvolvido internamente
ou externamente;
(e) resultados de
desempenho;
(f) efeitos para várias
partes interessadas.
A estrutura social do grupo
empresarial,
especificamente os laços
particulares na liderança,
são importantes. As
funções e os efeitos dos
laços são amplamente
moldados pela medida em
que as instituições de
mercado estão bem
estabelecidas, o que é
muito diferente entre as
diferentes economias
emergentes.

artigo encoraja os
investigadores a aprofundar em
ambas, as suas dinâmicas e
interconexões, usando
metodologias mais refinadas,
quantitativas ou qualitativas.

N/D

Tabela 5 - Estrutura e conteúdo dos artigos (Top 50)

Autor(es)
/Ano

Objetivo(s)

laços
particulares
entre os
principais
líderes afetam o
desempenho dos
grupos de
negócios em
Taiwan.
(Minichil Este artigo
li et al.,
analisa o efeito
2010)
da gestão
familiar no
desempenho da
empresa.

(T.
Estudar a
Zellwege longevidade
r, 2007)
temporal das
empresas
familiares em
comparação

Tipo de
estudo/metodologia

Unidade de
análise/Amostra

Enquadramento
teórico

Empírico,
Quantitativo e
Qualitativo

113 Empresas

Empírico e
Quantitativo

N/D

Conclusões

Propostas investigação futura

Teoria da
Agência

O desempenho da empresa
familiar está relacionado
às interações entre a
relação da empresa e o tipo
de CEO. O artigo fornece
evidências empíricas que
apoiam a tese de
'familiness' como um
determinante potencial da
construção de recursos e
criação de valor de
empresas familiares.

Estudos futuros devem tentar
relacionar a dinâmica
comportamental dentro das
TMT’s das empresas familiares
ao desempenho. Também é
necessário examinar o efeito
que o comportamento, a
satisfação, o envolvimento e a
contribuição de um gerente que
não é da família têm no
processo de tomada de
decisões do TMT.

N/D

Um dos principais
argumentos apresentados
neste artigo é que um
horizonte temporal
crescente reduz o risco
marginal de um
investimento e, portanto, o

N/D
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Autor(es)
/Ano

Objetivo(s)

Tipo de
estudo/metodologia

Unidade de
análise/Amostra

Enquadramento
teórico

com as não
familiares.

(H. L.
Chen &
Hsu,
2009)

62

Este artigo
examina as
relações entre
propriedade
familiar,
independência
do conselho e
investimento em
I&D usando
uma amostra de
empresas
taiwanesas.

Empírico e
Quantitativo

369 Empresas

N/D

Conclusões

custo equivalente de risco
do capital próprio. Em
consonância com os
argumentos de Danny
Miller & Le Breton-Miller
(2005), o presente artigo
argumenta que um
horizonte de investimento
de longo prazo é uma
fonte adicional de
vantagem competitiva para
esse tipo de empresa.
Este artigo explora o efeito
da propriedade familiar
sobre o investimento em
I&D e a independência do
conselho, para investigar o
efeito na relação de
propriedade familiar investimento em I&D.

Propostas investigação futura

Esta investigação também
fornece uma base empírica
para futuras investigações e
análises sobre os efeitos de
outras variáveis relacionadas à
família, como a duração do
mandato do fundador em
investimento I&D e outros
mecanismos de gestão, como
investidores institucionais na
relação de propriedade e I&D.

Tabela 5 - Estrutura e conteúdo dos artigos (Top 50)

Autor(es)
/Ano

Objetivo(s)

Tipo de
estudo/metodologia

Unidade de
análise/Amostra

Enquadramento
teórico

(Westhea
d&
Howorth,
2007)

Estudar os tipos
de empresas
privadas com
base na sua
estrutura de
propriedade e
gestão.

Empírico e
Quantitativo e
Qualitativa

272 Empresas

Teoria de
Agência e
Administração

(Le
BretonMiller et
al.,
2011)

Ambas as visões
(agência e
administração)
têm aplicação,
mas sob
circunstâncias
diferentes,
determinadas
em parte pelo
grau em que a
empresa e os
seus atores
executivos estão
inseridos dentro
da família e,
assim, se

Empírico e
Quantitativo

404 Empresas

Teoria da
Agência e da
Administração

Conclusões

Propostas investigação futura

Este estudo destacou que
os principais fatores da
empresa interna (ou seja,
propriedade da empresa e
estrutura de gestão, bem
como os objetivos da
empresa) precisam de ser
considerados
simultaneamente, porque
todos eles podem ter um
impacto posterior no
comportamento e no
desempenho da empresa.
À medida que aumenta o
número de diretores,
gerentes e gerações de
famílias, e à medida que
aumenta o controlo de
voto da família e a
dispersão de votos, a
administração diminui.

Estudos futuros poderiam
explorar "porquê" e "como"
alguns proprietários de
empresas familiares procuram
"profissionalizar" as suas
empresas.

A investigação futura deve
focar-se não nas ligações
diretas entre gestão e
desempenho, como o faz um
vasto conjunto de literatura,
mas deve examinar as
implicações de conduta de
diferentes arranjos de gestão que por sua vez podem
influenciar o desempenho.
Seria útil, também, estender
essa investigação ao âmbito
das empresas familiares
menores, já que a natureza
íntima e pessoal de tais
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Tabela 5 - Estrutura e conteúdo dos artigos (Top 50)

Autor(es)
/Ano

Objetivo(s)

Tipo de
estudo/metodologia

Unidade de
análise/Amostra

Enquadramento
teórico

Conclusões

identificam com
os seus
interesses.

empresas pode torná-las locais
ideais para administração.

(N
Upton,
Teal, &
Felan,
2001)

Empresas
familiares de
rápido
crescimento
foram sujeitas a
uma
investigação
sobre os seus
negócios e
práticas de
planeamento
estratégico.

Empírico,
Quantitativo e
Qualitativo

65 Empresas

N/D

(Danny
Miller,
Lee,
Chang,
& Le
Breton-

Este estudo de
investigação de
um setor de
mercados
emergentes mais
desafiador, a
saber, empresas

Empírico,
Quantitativo e
Qualitativo

170 Empresas

N/D
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Propostas investigação futura

A maioria das empresas
familiares de rápido
crescimento expressam a
sua visão e planos para
alcançá-los de forma
escrita, e elaboram planos
de negócios formais com
um horizonte de
planeamento de três anos
ou mais. Os planos são
suficientemente detalhados
para permitir que as
empresas os vinculem
novamente ao desempenho
e ajustem a remuneração
da administração quando
necessário.
A abordagem para a qual
as EF têm tido conexões
críticas, afetivas, coletivas
e intensivas, contínuas
com partes interessadas
externas - parece
contribuir não para o

Este artigo não esclarece o
impacto exato da família na
seleção e implementação da
estratégia. Além disso, não
soube explicar se uma
determinada estratégia é mais
eficaz em todo o ciclo de vida
da empresa. Finalmente, uma
análise comparativa de
empresas de alto crescimento
não familiar e familiar seria de
interesse.

Investigações futuras podem
examinar com mais detalhe,
como as empresas familiares
diferem das empresas não
familiares em outros aspetos de
comportamento, estratégia e
desempenho. Pode ser útil

Tabela 5 - Estrutura e conteúdo dos artigos (Top 50)

Autor(es)
/Ano

Miller,
2009a)

(Sirmon
et al.,
2008)

Objetivo(s)

de alta
tecnologia
coreanas,
argumenta três
pontos
principais.
Explicar o papel
que a influência
da família
desempenha na
resposta a
ameaças de
imitação.

Tipo de
estudo/metodologia

Empírico,
Quantitativo e
Qualitativo

Unidade de
análise/Amostra

2531 Empresas

Enquadramento
teórico

Teoria da Visão
Baseada em
Recursos

Conclusões

Propostas investigação futura

fracasso, mas para o
sucesso.

também replicar esta
investigação noutros países e
indústrias para estabelecer a
sua generalidade e limitações.

A investigação sugere que
a influência da família
pode ajudar a empresa a
obter retornos positivos,
mas apenas quando
existem outras visões
representadas na gestão
para equilibrar as opiniões
da família. Dessa forma,
os efeitos positivos do
envolvimento da família
são percebidos, mas as
outras partes interessadas
são capazes de evitar as
ações tomadas que
beneficiam a família em
detrimento do desempenho
da empresa. Além disso,
aprendemos que
compreender a influência
da família requer o estudo
das ações estratégicas
tomadas pelas empresas.

Os resultados deste estudo
sugerem que a influência da
família (em oposição ao
controlo familiar) é um
caminho frutífero para um
estudo mais aprofundado.
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Tabela 5 - Estrutura e conteúdo dos artigos (Top 50)

Autor(es)
/Ano

(Chua et
al.,
2009)

66

Objetivo(s)

Utilizando a
robustez da
teoria de
agência, o artigo
desenvolveu
proposições
sobre como as
diferenças de
metas,
tendências
altruístas e
horizontes de
tempo
estratégicos
podem afetar a
avaliação de
desempenho e a
remuneração de
incentivos em
empresas
familiares que
empregam
gerentes
familiares e não
familiares, e
como essas
diferenças
afetariam o

Tipo de
estudo/metodologia

Unidade de
análise/Amostra

Enquadramento
teórico

Empírico e
Quantitativo

N/D

Teoria da
Agência

Conclusões

Propostas investigação futura

O artigo mostra que,
usando a teoria da agência
é possível desenvolver
uma mudança vital nas
práticas de gestão.

N/D

Tabela 5 - Estrutura e conteúdo dos artigos (Top 50)

Autor(es)
/Ano

Objetivo(s)

Tipo de
estudo/metodologia

Unidade de
análise/Amostra

Enquadramento
teórico

Revisão de
Literatura

N/D

Empírico,
Quantitativo e
Qualitativo

22 Entrevistas

Conclusões

Propostas investigação futura

N/D

Portanto, pode haver uma
vantagem real e
significativa que as
empresas familiares têm
sobre as empresas não
familiares, simplesmente
devido à capacidade de as
empresas familiares terem
capital familiar.

Testar empiricamente a teoria
de que o capital familiar tem
impacto positivo no
desempenho financeiro
sustentado das empresas
familiares.
Examinar o efeito da
homogeneidade dos
participantes/membros
“familiares” no nível de capital
familiar presente numa
empresa familiar.
Estudar a relação entre o
capital familiar e o
desempenho das empresas
familiares.

N/D

Uma explicação
importante para essas
grandes diferenças de
produtividade entre
empresas e países são as
variações nas práticas de
gestão. Impostos e outras

Seria útil ver mais experiências
de gestão em empresas,
hospitais e escolas para
identificar claramente os
impactos causais de melhores
práticas de gestão.

desempenho do
setor.

(J
Hoffman
,
Hoelsche
r, &
Sorenson
, 2006)

(Bloom
et al.,
2012)

O primeiro
objetivo, foi
introduzir um
novo conceito,
conhecido como
capital familiar.
O segundo
objetivo deste
artigo foi
apresentar que o
capital familiar
existe como um
recurso valioso,
raro, inimitável,
insubstituível e
dependente do
caminho.
Estudar as
causas e
implicações da
variação da
produtividade
entre as
empresas.
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Tabela 5 - Estrutura e conteúdo dos artigos (Top 50)

Autor(es)
/Ano

(De
Massis et
al.,
2013)

68

Objetivo(s)

O objetivo deste
artigo foi fazer
um balanço dos
trabalhos
anteriores sobre
inovação
tecnológica em
empresas
familiares e
desenvolver
uma agenda de
investigação
detalhada.

Tipo de
estudo/metodologia

Revisão de
Literatura

Unidade de
análise/Amostra

215 Artigos

Enquadramento
teórico

Teoria da
Agência

Conclusões

Propostas investigação futura

políticas distorcidas que
favorecem as empresas
familiares parecem
impedir uma melhor
gestão, enquanto a
educação geral e a
presença multinacional
parecem valiosas para
melhorar as práticas de
gestão.

Ampliar o foco para uma gama
mais ampla de práticas - por
exemplo, práticas de recursos
humanos em vez de flexíveis, e
de partilha de trabalho.

O estudo mostra que o
envolvimento da família
tem efeitos diretos sobre a
inovação (por exemplo,
gastos em I&D),
atividades (por exemplo,
liderança em projetos de
desenvolvimento de novos
produtos) e saídas (por
exemplo, número de novos
produtos), bem como
efeitos moderadores sobre
as relações entre essas
etapas de inovação
tecnológica.

O artigo sugere adotar uma
abordagem mais
contextualizada que seja capaz
de reconhecer as fontes e os
elementos particulares da
heterogeneidade das empresas
familiares.
No futuro, estudos qualitativos
seriam um complemento útil
para aprofundar a compreensão
dos numerosos e complexos
fatores particulares que
poderiam afetar a propensão à
inovação tecnológica.

Tabela 5 - Estrutura e conteúdo dos artigos (Top 50)

Autor(es)
/Ano

Objetivo(s)

Tipo de
estudo/metodologia

Unidade de
análise/Amostra

Enquadramento
teórico

(Lumpki
n,
Brigham,
& Moss,
2010b)

Examinar as
implicações de
longo e curto
prazo de uma
abordagem de
orientação
empreendedora
para a gestão de
empresas
familiares.

Revisão de
Literatura

N/D

N/D

(Sarstedt,
Ringle,
Smith,
Reams,
& Hair
Jr., 2014)

Este artigo
chama a atenção
para a Partial
Least Squares
Structural
Equation
Modeling (PLSSEM) como
uma
oportunidade
para avançar o
desenvolviment
o e teste de
teoria na
investigação de
empresas
familiares,
fornecendo uma

Empírico e
Quantitativo

N/D

N/D

Conclusões

Propostas investigação futura

Uma conclusão
fundamental deste artigo
foi destacar que uma EO
(orientação
empreendedora) não é
apenas compatível com a
gestão a longo prazo, mas
também pode ser um
importante facilitador de
práticas de gestão de curto
prazo.
O PLS-SEM permite
estimar modelos com
muitas ideias, relações de
modelos estruturais e
muitos indicadores,
situações que geralmente
dificultam o uso de
abordagens clássicas para
SEM. Além disso, o PLSSEM é capaz de lidar com
inadequações de dados,
como dados não-normais e
acomoda construções
medidas, as quais
recentemente ganharam
proeminência crescente em
várias disciplinas.

Investigações futuras são
necessárias para investigar as
relações diretas entre as
dimensões de EO e LTO
(orientação de longo prazo)
propostas neste trabalho e o
papel potencial das variáveis
intervenientes.

Considerando as análises
iniciais, as mesmas ilustraram
o uso de PLS-SEM e
forneceram entradas
importantes sobre o
funcionamento de parcerias
estratégicas com fornecedores.
Os investigadores podem fazer
uso de técnicas mais avançadas
de modelagem e estimativa
para lançar mais luz sobre as
relações propostas.
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Tabela 5 - Estrutura e conteúdo dos artigos (Top 50)

Autor(es)
/Ano

(Zahra et
al.,
2007)

70

Objetivo(s)

introdução não
técnica aos
conceitos
básicos e
questões de
PLS-SEM,
tendo em mente
as necessidades
dos utilizadores
potenciais.
Este estudo
examina duas
questões: (1) As
práticas formais
e informais de
partilha de
conhecimento
fortalecem as
capacidades
tecnológicas das
empresas
familiares? e (2)
Essas relações
são fortalecidas
ou
enfraquecidas
pelo
envolvimento da
família na

Tipo de
estudo/metodologia

Unidade de
análise/Amostra

Enquadramento
teórico

Empírico,
Quantitativo e
Qualitativa

209 Empresas

N/D

Conclusões

Propostas investigação futura

As práticas formais e
informais de partilha de
conhecimento estão
positivamente associadas à
força das capacidades
tecnológicas das empresas
familiares. Além disso, o
número de gerações
envolvidas na gestão
fortalece a relação entre os
mecanismos formais e
informais de partilha de
conhecimento e as
capacidades tecnológicas
das empresas familiares,
enquanto a percentagem de
gestores superiores que
são membros da família
fortalece a relação de

Um caminho de investigação
interessante seria relacionar
essas diferentes dimensões das
capacidades tecnológicas com
medidas de desempenho da
empresa, ajudando a
determinar se, e até que ponto,
as empresas familiares
beneficiariam em ter múltiplas
capacidades tecnológicas.

Tabela 5 - Estrutura e conteúdo dos artigos (Top 50)

Autor(es)
/Ano

Objetivo(s)

Tipo de
estudo/metodologia

Unidade de
análise/Amostra

Enquadramento
teórico

equipa de alta
gestão (TMT)?

Conclusões

Propostas investigação futura

partilha de conhecimento
informal - capacidades
tecnológicas.

(Brunnin
ge,
Nordqvis
t, &
Wiklund,
2007b)

Este artigo
Empírico,
investiga como
Quantitativo e
os mecanismos
Qualitativo
de gestão afetam
a capacidade das
pequenas e
médias
empresas
(PMEs) de
introduzir
mudanças
estratégicas.

889 Empresas

Teoria da
Agência

(Debicki,
Mathern
e III, et
al.,
2009)

Analisar 291
Revisão de
artigos
Literatura
publicados em
30 revistas sobre
empresas
familiares.

291 Artigos

N/D

Mecanismos de gestão
afetam a capacidade das
PMEs, de introduzir
mudanças estratégicas.
Com base na teoria da
agência e nos imputes da
literatura sobre gestão de
PME, constata-se que as
variáveis de gestão
relacionadas à
propriedade, ao conselho
de administração e à
equipa de alta gestão
afetam a mudança
estratégica.
A análise de rede indica
que o campo exibe um
grau relativamente alto de
conectividade entre os
investigadores, e sugere
que a geração e difusão de
conhecimento
provavelmente serão mais
rápidas nos próximos anos.

Este artigo não conseguiu
fornecer uma análise mais
detalhada sobre até que ponto
as próprias subsidiárias
conduzem mudanças
estratégicas ou executam
decisões da empresa-mãe.
Seriam importantes
investigações futuras que
conseguissem analisar mais
profundamente esta questão.

Com base na análise, as metas
não económicas continuam a
ser um tema pouco investigado
na literatura sobre empresas
familiares.
A aplicação da teoria da
agência e a visão baseada em
recursos também devem ser
aplicadas a outros tópicos de
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Tabela 5 - Estrutura e conteúdo dos artigos (Top 50)

Autor(es)
/Ano

Objetivo(s)

Tipo de
estudo/metodologia

Unidade de
análise/Amostra

Enquadramento
teórico

Conclusões

Propostas investigação futura

importância para as empresas
familiares, como a
profissionalização e a sucessão.
(Cruz & Adotou-se uma
Nordqvis perspetiva
t, 2012)
geracional para
investigar a
orientação
empreendedora
(EO) nas
empresas
familiares.

Empírico,
Quantitativo e
Qualitativo

882 Empresas

N/D

O estudo demonstra que a
incorporação de uma
perspetiva geracional
enriquece a compreensão
teórica e prática de
famílias e empresas
empreendedoras.

Este artigo encoraja futuros
investigadores a realizar uma
investigação mais detalhada
sobre como os diferentes
aspetos dos investidores e
gerentes não familiares
influenciam a EO.

(P Klein,
Shapiro,
&
Young,
2005)

Empírico e
Quantitativo

263 Empresas

N/D

Os resultados indicam que
a gestão corporativa é
importante no Canadá. No
entanto, nem todos os
elementos da gestão
medida são importantes e
os efeitos da gestão
diferem por categoria de
propriedade.
Contudo, não se
encontraram evidências de
que a composição e a
independência do conselho

N/D
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Analisar a
relação entre o
valor da
empresa,
medido pelo q
de Tobin, e os
índices
recentemente
divulgados de
gestão
corporativa
efetiva para uma
amostra de 263

Tabela 5 - Estrutura e conteúdo dos artigos (Top 50)

Autor(es)
/Ano

Objetivo(s)

empresas
canadianas.

Tipo de
estudo/metodologia

Unidade de
análise/Amostra

Enquadramento
teórico

Conclusões

Propostas investigação futura

sejam valorizadas como
mecanismos de gestão.
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4. Análise Lexical e Redes de Ligação Entre Autores
Utilizando o software Nvivo 12, foi realizada uma análise da frequência de palavraschave e as respetivas redes de ligação entre os principais autores que abordam a temática da
Gestão de Empresas Familiares e Performance. O objetivo da elaboração destes outputs é
verificar quais são os principais termos abordados, relativamente a esta temática em análise,
assim como perceber a forma como os autores se encontram ligados entre si de acordo com as
publicações científicas que realizam.
Na Tabela 6 podemos verificar a frequência de palavras-chave mais utilizadas nos
documentos que serviram como base da pesquisa efetuada e na Figura 9 apresenta-se o desenho
correspondente à nuvem de palavras mais utilizadas na Web of Science.
Tabela 6 - Frequência de palavras-chave
Contagem de
Palavrasfrequência
chave

Family
Firms

278

Firm
Performance
Business
Management
Ownership
Research
Corporate
Governance
Find
NonFamily
Businesses
Control
CEO
Value
Relationship
Agency
Effects

72
67
64
46
42
29
26
26
25
25
21
21
20
19
18
17
17

161

Fonte: Nvivo 12
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Figura 9 - Nuvem de palavras obtida com análise lexical

A análise da Tabela 6 e da Figura 9 permitem, de forma evidente, verificar a incidência
das palavras-chaves que nortearam a pesquisa sobre o tópico em análise, bem como a
pertinência dos documentos finais (N=422) selecionados, de acordo com os termos de pesquisa
definidos e os critérios de inclusão escolhidos. Na verdade, verificámos a existência de um
conjunto de palavras que são recorrentemente utilizadas nos artigos de investigação, e que são
alvo de investigações empíricas em diversos trabalhos científicos. Vários termos são utilizados
como constructos em diversos estudos, outros são utilizados como variáveis de pesquisa, e a
grande maioria é utilizada nas temáticas abordadas nas revisões de literatura sobre cada tema
específico que esteja a ser estudado.
Através da exportação da versão final do ficheiro, que contém a totalidade dos 422
documentos selecionados, para o software Vosviewer, foi possível obter outputs referentes à
rede de co-citações e à densidade correspondente, procedendo-se à identificação das redes
compostas por intermédio do nível de analogia das referências bibliográficas incluídas na
versão final da base de dados. Deste modo, operou-se à chamada conexão bibliográfica dos
referidos documentos, obtendo-se os outputs que se podem visualizar nas Figuras 10 e 11.
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Figura 10 - Rede de co-citações das referências

Os círculos, com maior diâmetro, que mais sobressaem na Figura 10, evidenciam a
importância relativa do número de citações de cada trabalho, enquanto que o distanciamento
entre os autores/anos de publicação dos artigos científicos formam uma rede de conexão entre
os documentos, que demonstram a ligação existente em relação à temática inerente à Gestão de
Empresas Familiares e Performance.
O trabalho que mais se evidencia é o de Domínguez et al. (2013), intitulado: “FoundingFamily Ownership and Firm Performance: Evidence from the S&P 500”, que é o mais citado
da nossa base de dados, e a partir do qual podemos verificar a existência de diversas
conexões/redes de ligação a outros autores. A análise da rede permite ainda evidenciar os
autores mais referenciados na nossa pesquisa e a forma como eles se interligam entre si, devido
ao fato de abordarem temáticas diferenciadas, mas com um denominador comum: Empresas
Familiares.
A Figura 11 revela a densidade das co-citações mensuradas por intermédio do número
total de ocorrências das principais citações, onde o amarelo significa uma maior ocorrência e
densidade e o azul o oposto. Assim, é notória a ocorrência dos autores (Anderson & Reeb,
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2004), (Belen Villalonga & Amit, 2006), (Simões, Redondo, & Vilas, 2013), (Bloom & Van
Reenen, 2007) que são alguns dos que têm trabalhos de maior impacto académico nesta
temática.

Figura 11 - Densidade das co-citações

5. Contributos e Agenda Futura
5.1. Contributos do estudo
Diversos estudos, realizados ao longos dos anos, referiram a marginalização que a
Gestão de Empresas Familiares sofreu ao longo dos anos, pelo que, qualquer tipo de trabalho
científico realizado nesta área será sempre um excelente contributo para o crescimento e melhor
compreensão em relação a esta área.
Os estudos realizados assumiram diversas metodologias, sejam eles empíricos,
quantitativos, qualitativos ou de revisão de literatura, no entanto, o foco da presente
investigação direcionou-se para a elaboração de uma revisão sistemática e mapeamento da
literatura que nos permitiu reunir, num único documento, as contribuições mais relevantes feitas
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nesta área, fornecendo ao mesmo tempo uma perspetiva geral acerca da temática. Este estudo
aborda de forma extensa a GEFP numa dimensão macro e micro, contribuindo dessa forma para
o aumento do conhecimento desta área, ilustrando de forma pormenorizada a literatura
encontrada.
A realização, em simultâneo, do mapeamento e da revisão da literatura torna o trabalho
mais completo, pois uma temática complementa a outra, criando desta forma uma maior
abrangência de investigação que nos permite exibir como a literatura se encontra organizada,
auxiliando assim investigações futuras que pretendam estudar esta área, oferecendo a
oportunidade de encontrar num único documento os tópicos mais abordados da literatura, os
avanços conseguidos, os resultados obtidos, as principais conclusões e os contributos e
sugestões para investigações futuras.
A análise realizada permitiu ainda a construção de um framework conceptual de
investigação, que revela o estado atual da literatura sobre a GEFP. Identificámos assim aquilo
a que podemos chamar os principais agentes que estão envolvidos quando o tema é a GEFP. A
Figura 12 reflete, sucintamente, os agentes envolvidos na temática, resultantes da revisão
sistemática e mapeamento da literatura realizado ao longo deste trabalho de investigação.

E. F.

ACIONISTAS

COLAORADORES

CAPITAL

FAMÍLIA

Figura 12 - Framework da Gestão de Empresas Familiares e Performance

78

5.2. Limitações e agenda para investigações futuras
No que diz respeito às principais limitações deste tipo de estudo, podemos destacar o
facto da pesquisa estar circunscrita apenas a uma base de dados, Web of Science, o que, desde
logo, configura um caracter condicionante à investigação. Outra condicionante prende-se com
as expressões de pesquisas, “Family Business Management and Performance” e “Family Firm
Management and Performance” aplicadas na Web of Science, que após eliminação de
duplicados e aplicação de critérios de exclusão definidos, originou uma base de dados final de
422 artigos. No entanto, este tipo de metodologia é passível de ser posta em causa, pois a
utilização de apenas, e em concreto, destas duas expressões de pesquisa, foi uma opção que
pode não ser da concordância de todos, alegando-se que em vez da escolha destas expressões
se fossem utilizadas outras, poderíamos retirar outro tipo de resultados e por conseguinte outro
tipo de output final. Contudo, os termos utilizados foram testados várias vezes, através da
utilização de outras palavras-chave, e onde os resultados obtidos reforçaram a escolha em
relação aos mesmos, sendo estes os que deram um output de maior dimensão e abrangência de
temática.
Como propostas de investigação futuras, o continuo desenvolvimento e consolidação de
literatura, bem como das principais teorias que suportam o tema, é fundamental para o suporte
das investigações futuras e da compreensão de todos em relação à temática, quer sejam eles
investigadores ou profissionais da área.
A realização deste tipo de trabalhos científicos, que permitem mapear e sistematizar o
estado da arte, nunca é demais. Por isso, é proposto que se façam outras análises à literatura
existente, utilizando esta mesma metodologia, mas, entretanto, utilizando outras palavraschave, tanto na base de dados aqui utilizada, como podendo socorrer-se de outras, tudo isto para
permitir uma consolidação de todo o conhecimento produzido até então sobre a temática. Ainda
assim, sem ter de sair da linha deste artigo, há investigações pertinentes a serem feitas, como
por exemplo, alargar o espectro e, em vez de contemplar apenas um Top 50 artigo mais citados,
poder incluir um Top 100, ou ao invés disso realizar um estudo com os primeiros 50 artigos
abaixo das 100 citações e comparar com os mais citados (Top50).
Para além disto, este foi um artigo que apenas incidiu em artigos científicos revistos e
publicados em revistas indexadas, pelo que talvez possa ser pertinente alargar o espectro e
incluir proceedings e capítulos de livros.
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Consideramos que esta temática é um campo fértil para investigações futuras, na medida
que a Gestão de Empresas Familiares ainda tem um longo percurso a percorrer, no sentido de
se tornar cada vez mais efetiva e robusta cientificamente.

6. Conclusões
Fruto da sua importância e comprovado pelo valor que representa nas economias
mundiais, a Gestão de Empresas Familiares (GEF) continua a justificar um elevado interesse
por parte dos investigadores, que ao longo dos últimos anos não só têm aumentado a produção
de investigação em torno desta área, como lhe têm reconhecido a importância devida, muitas
vezes desprezada durante o século passado.
O principal objetivo deste artigo prendia-se com o mapeamento e revisão sistemática da
literatura sobre a GEFP. Assim, a realização deste trabalho permitiu-nos descrever como é que
o campo de investigação se encontra organizado em termos de autores, publicações e revistas,
permitindo perceber como é que o mesmo se encontra organizado.
O mapeamento da literatura permitiu-nos ter uma visão geral daquilo que foi investigado
até ao momento, no que à GEFP diz respeito, e com esse trabalho encontramos 422 artigos
compreendidos no espaço temporal entre os anos de 1997 e 2018.
O resultado da análise feita aos 422 artigos foi a elaboração de uma revisão sistemática
da principal literatura, abordada no contexto da GEFP e respetivo mapeamento dos principais
estudos (Top 50), de acordo com o seu grau de importância académico baseado no índice de
volume de citações.
Relativamente à base de dados principal (N=422) optou-se por trabalhar com os 50
artigos mais referenciados academicamente, usando-se para esse efeito o critério do número de
citações.
O mapeamento efetuado foi rigoroso, no sentido de nos fornecer verdadeiramente quais
os estudos mais relevantes na área da GEFP (Top 50), os seus autores, as áreas de investigação,
as metodologias utilizadas, formas de recolha de dados, teorias associadas, principais
conclusões e propostas de investigação futuras.
Outra das evidências que este estudo nos mostrou, foi em relação às principais temáticas
abordadas pelos autores nos artigos, destacando-se os seguintes temas: Family, Firms,
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Performance, Business, Management, Ownership, Research, Governance, Corporate, entre
outros, sendo que estes foram os que obtiveram uma maior contagem de frequência.
Este trabalho permitiu-nos constatar que de facto a GEF, no seu geral, tem vindo a
aumentar o interesse junto da comunidade científica e prova disso mesmo é o aumento de
publicações ao longos dos anos. Em 1997 havia apenas uma publicação, em contraste, só no
ano de 2018 foram publicados 47 artigos, nas mais diversas revistas com diferentes fatores de
impacto e H-index. As três revistas que assumem a liderança em termos de publicações
referente à GEF são a Family Business Review com 12 publicações, a Entrepreneurship Theory
and Practive com 8 e a Administrative Science Quarterly com 3, isto referente ao Top 50.
Em relação ao número de publicações de cada autor, verificámos que existem 52 autores
com mais do que um artigo publicado, totalizando 135 artigos do total da base de dados.
Curiosamente, há um destes três autores que é o segundo dos artigos mais citados da base de
dados, sendo ele (Belen Villalonga & Amit, 2006) com 1089 citações. Por outro lado, o autor
Kellermanns, Franz W. foi aquele que mais contribuiu em termos de publicações com um total
de 8.
Em relação aos países de origem dos autores do Top 50, destacam-se os EUA, o Canadá
e a Itália com respetivamente, 28, 7 e 3 publicações, demonstrando claramente que os EUA
lideram em termos de produtividade.
Em termos de citações os 422 artigos resultantes da pesquisa têm 19400 citações no
total, sendo que o Top 50 tem 12150 citações, o que corresponde a cerca de 62,6% do total de
citações da pesquisa efetuada. Este é um pormenor que demonstra cabalmente a importância
deste Top 50 para a comunidade científica que aborda a temática da GEFP.
No que diz respeito a conclusões gerais da revisão sistemática e mapeamento da
literatura realizados, podemos afirmar que a GEF ainda se encontra num patamar de
crescimento, muito por culpa dos sucessivos anos de descrédito que sofreu. Contudo, é
atualmente uma área fundamental, e prova disso mesmo é a crescente importância que os
investigadores têm demonstrado em relação ao tema, produzindo cada vez mais investigações
de forte impacto académico nesta área de conhecimento.
Por último, o estudo realizado, o mapeamento efetuado e a análise de conteúdo feita
representam mais valias em relação ao conhecimento existente na área da GEFP, pois através
da sistematização efetuada e da identificação dos principais autores, permite um melhor
conhecimento em relação ao tema e abre caminho para investigações futuras.
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Gestão de Empresas Familiares e Performance: A realidade da indústria do
calçado – um estudo qualitativo
RESUMO
As empresas familiares são um dos principais vetores da economia mundial, tendo um
papel significativo no desenvolvimento económico e social dos países. Algumas destas
empresas são líderes mundiais em determinados setores de atividade, mesmo tendo uma forte
presença da família na posse do capital e nos órgãos de gestão. Este tipo de empresas, modernas
e competitivas, tiveram a sua génese no esforço de famílias e respetivas sucessões que as
mantiveram na ribalta, transformando-as em fortes organizações dentro e fora de portas.
Considerando a importância deste tipo de organizações no ramo do calçado é inegável que a
profissionalização das mesmas se revela de fundamental importância num cenário de
competitividade cada vez mais exigente. Os CEO´s veem nos seus sucessores importantes
executivos capazes de manter o negócio viável do ponto de vista do rigor, qualidade e eficácia
da gestão das empresas que construíram. Nesse sentido, o objetivo geral deste trabalho de
investigação é perceber a realidade da gestão das empresas familiares na indústria do calçado,
através da visão dos CEO´s de cinco empresas que aceitaram ser objeto deste estudo de caso.
Como instrumentos de recolha de dados, foram realizadas entrevistas semiestruturadas
adaptadas da literatura. Os resultados obtidos demonstraram que estas organizações contribuem
fortemente para o desenvolvimento económico e social do país. Este estudo contribuiu ainda
para reforçar a necessidade de se desenvolverem estudos nesta área do conhecimento, no
sentido de se compreender, com maior robustez, os desafios inerentes a este tipo de empresas e
respetiva gestão/sucessão. A partir das evidências obtidas, este estudo possibilitou detetar as
principais temáticas de investigação sobre empresas familiares e performance, nomeadamente,
a propriedade, profissionalização, relação empresa-família, sucessão, práticas de gestão e
performance.

Palavras-Chave: Gestão de empresas familiares; Performance; Indústria do Calçado; Análise
Qualitativa.
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Introdução
As Empresas Familiares são, possivelmente, uma das mais antigas formas de atividade
surgidas ao longo da evolução da humanidade (Lea, 1991). Segundo Lodi (1987), Empresa
familiar é aquela em que o processo de sucessão da gestão está ligado ao fator hereditário e
onde os valores institucionais da empresa se identificam com o sobrenome de família ou com a
figura de um fundador.
Apesar dos inúmeros estudos elaborados, o conceito de empresa familiar não está
amplamente difundido nem é conhecido por todos, sendo que a maioria das pessoas crê que
uma EF é aquela que foi fundada por um único individuo, ou vários, e onde a maioria dos seus
familiares executam funções (Oliveira, 2013).
Os estudos sobre este tipo de empresas já se desenvolvem há algum tempo, no entanto,
nem sempre foram vistos da melhor forma (Rock, 2005). A prova disso é a falta de consenso
em torno da definição sobre EF, contudo os académicos têm desenvolvido esforços para chegar
a uma definição geralmente aceite (Litz, 1995).
Fruto desta ambiguidade e falta de uniformização em torno do conceito de EF, a União
Europeia realizou um estudo (Europea, 2009), desenvolvido por um grupo de especialistas na
área e representativos de todos os seus estados membros, em que estabeleceram uma definição
de EF, depois de terem identificado mais de 90 definições de empresa familiar referindo que
uma empresa, qualquer que seja a sua dimensão, é uma Empresa Familiar, se:
1. A maioria dos direitos de voto for detida pela(s) pessoa(s) singular(es) que
estabeleceu(eram) a empresa, pela(s) pessoa(s) singular(es) que tiver(erem) adquirido o capital
social da empresa, ou na posse dos seus cônjuges, pais, filhos ou herdeiros diretos dos filhos.
2. A maioria dos direitos de voto pode ser direta ou indireta.
3. Pelo menos um representante da família ou parente consanguíneo estiver
envolvido na gestão ou administração da empresa.
4. As sociedades cotadas incluem-se na definição de Empresa Familiar se a pessoa
que estabeleceu ou adquiriu a empresa (capital social) ou as famílias desta, ou seus
descendentes, possuem 25% dos direitos de voto, correspondentes ao respetivo capital
social.”
Contudo, após o estudo de Litz (1995), e vários anos depois da realização do estudo da
União Europeia: “Empresas familiares da Região Norte: Mapeamento, Retratos e
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Testemunhos”, de 2018, desenvolvido pela Universidade do Minho, identificou-se como uma
ameaça a “Não estabilização da definição de Empresa Familiar”, tudo isto apesar de entre
65% a 80% das empresas mundiais serem familiares, desde as mais pequenas a empresas
mundialmente conhecidas (Gersick, Hampton & Lansberg, 1997).
Rock (2005) refere que o problema prende-se com o facto de a amplitude e dimensão
do controlo e os seus interesses continuarem a ser misteriosos, referindo-se às mesmas como
sendo “empresas privadas no sentido mais lato do termo”.
Em Portugal 80% das empresas são de cariz familiar e geram 60% do produto interno
bruto sendo responsáveis por 50% do emprego (Almeida, 2011).
Dentro das Empresas Familiares Portuguesas existem cerca de 1500 empresas de
calçado em Portugal, onde 75% das quais se situam num raio de 60km entre Felgueiras e
Oliveira de Azeméis, sendo exatamente em Felgueiras que foram realizadas as entrevistas aos
CEO’s das EF. Esta é uma indústria que tem melhorado de ano para ano, aperfeiçoando os seus
indicadores e respetivo impacto na economia portuguesa, sendo responsável atualmente por
3,2% do valor acrescentado bruto da indústria transformadora nacional, e 6,8% do emprego. O
calçado em Portugal fatura anualmente pouco mais de 2 biliões de euros sendo que 95% deste
resultado advém das exportações (APICCAPS, 2019). Nesse sentido, o objetivo geral deste
trabalho de investigação consiste em perceber melhor a realidade da gestão das empresas
familiares na indústria do calçado, através do relato das experiências individuais dos CEO´s das
cinco empresas que constituem o objeto deste estudo.
Este trabalho encontra-se estruturado em seis partes, constituidas pela Introdução,
Revisão Sistemática da Literatura, Metodologia, Resultados e Discussão e Conclusões,
Limitações e Sugestões para Investigação Futura.

1. Revisão Sistemática da Literatura
1.1. As Empresas Familiares
1.1.1. Performance
Segundo Astrachan, Klein, & Smyrnios (2002) uma empresa familiar pode ver a sua
performance influenciada através da propriedade, o tipo de gestão, o envolvimento na gestão,
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as políticas económicas do país e as suas dimensões legais. O nível de performance de uma
empresa pode ser condicionado pelos diferentes tipos de competição, nomeadamente as
oportunidades de crescimento e as forças de mercado (Lisboa, 2007). Algumas características
familiares, como a filosofia e o modo como vêm a empresa, podem igualmente condicionar a
performance da mesma (Núñez-Cacho, Grande, & Pedrosa, 2012).
O tamanho da empresa por si só, pode configurar um papel importante devido às
economias de escala, e à facilidade que podem ter em contratar mais e melhores gestores
(Lisboa, 2007). Porém, ao analisarmos esta problemática, podemos separar as empresas
familiares em empresas de pequena e de grande dimensão, onde nas empresas de pequena
dimensão verificámos uma preocupação clara com a performance, pelo facto de essa poder
trazer aumentos de riqueza sócio emocional, ao contrario das empresas de grande dimensão,
onde a propriedade normalmente está dispersa, o que leva a que a identidade familiar presente
na empresa seja mais ténue, podendo assim assimilar a performance nestas empresas às
empresas não familiares (Miralles-Marcelo, del Mar Miralles-Quirós, & Lisboa, 2014).
Contudo, a geração que se encontra a administrar a empresa tem influência direta na
relação entre a concentração da propriedade e a performance empresarial (Arosa, Iturralde, &
Maseda, 2010).
No seguimento das diferenças entre as EF e as ENF, Pindado & Requejo (2015) afirmam
que as EF tendem a ter uma performance superior às ENF, isto porque se preocupam mais com
a sua reputação, e consequentemente a reputação da empresa, para além do conhecimento
profundo que detêm da empresa. Nesse sentido, Anderson & Reeb (2003) e Villalonga & Amit
(2006) constataram que, apenas quando se encontram em funções o CEO fundador ou um CEO
que não pertença à família é que a performance das EF é superior à das ENF. Por sua vez,
Andres (2008) , no seu estudo, reforçou que a performance nas EF é particularmente elevada
quando o fundador ainda se encontra em atividade , desempenhando as funções de CEO.
Tendo por base este entendimento, verifica-se que a concentração da propriedade faz
emergir a performance, pois a mesma permite uma maior clarificação e consistência dos
objetivos. Contudo, isto apenas se verifica quando o fundador se encontra em atividade, pois à
medida que a propriedade se dispersa, os objetivos tornam-se menos claros e as divergências
entre descendentes normalmente influenciam as tomadas de decisão, podendo acarretar
consequências graves (Sánchez, Rodriguez, Casasola-Martinez, & Sánchez, 2009).
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Estudos mais recentes referem exatamente o contrário, comprovando que é o fundador
e a sua gestão que tende a destruir o valor empresarial da empresa, e consequentemente a sua
redução de performance (Miralles-Marcelo et al., 2014). Basco (2013) classificou a
performance em duas dimensões: 1 – a da performance económica centrada na empresa, e 2 –
a da performance económica centrada na família. Relativamente à performance Basco, (2013)
interpretou a performance de uma EF como um conceito multidimensional ao considerar os
stakeholders e o contexto onde se está a determinar a performance. Mediante esta interpretação
definiu duas dimensões: 1) a da performance económica, centrada na empresa, e 2) a da
performance económica, centrada na família. A “performance económica centrada na
empresa” é afetada sobretudo pelos problemas de agência, bem como por algumas estratégias
conservadoras, que normalmente levam à perda do foco empresarial, o que as torna
naturalmente menos eficientes, principalmente na componente da receita. A “performance
económica centrada na família” é fundamentalmente afetada pelos conflitos do relacionamento
familiar, sendo a família a principal responsável por muitas das tomadas de decisão que afetam
a performance empresarial.
1.1.2. Gestão ou práticas de gestão
O planeamento estratégico e o futuro da empresa têm um papel extremamente
importante na vida da EF e no seu crescimento (Ward, 1988). Contudo, é impossível dissociar
a estratégia da empresa, da família, pois a execução da mesma permite alcançar objetivos
familiares, como por exemplo, o controlo e o baixo endividamento. Segundo der Stede (2003)
os sistemas de controlo têm duas finalidades: o controlo da estratégia e o controlo da gestão.
No que concerne à gestão das EF, Werner (2004) refere a existência de pontos positivos e
pontos negativos, destacando positivamente as qualidades do fundador e negativamente os
processos de sucessão. Dentro das características positivas salienta os valores e crenças, a
missão, o poder de decisão, a capacidade de reação, a informalidade e o conhecimento de
mercado. Nas características negativas a centralização das decisões, a subjetividade da
autoridade, as estruturas difusas e o excesso de informalidade. No entanto, existem outras
características presentes no modelo de gestão que podem comprometer a qualidade da gestão,
como por exemplo, a falta de objetivos claros (Cohn, 1992), a incapacidade em antecipar ou
ajustar-se às mudanças ambientais (Álvares, 2003), a ausência de sistemas de planeamento
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financeiro (Lodi,1994) , ou o uso indevido de recursos da empresa como fonte de financiamento
da família (Lodi, 1994).

1.1.3. Sucessão
Segundo Leone (1991), a sucessão caracteriza-se como sendo o ritual de transferência
de poder e capital entre gerações, a que atualmente dirige a empresa e a que virá a dirigir no
futuro, podendo a mesma acontecer de forma gradual e planeada ou então por morte, ou
incapacidade do atual líder da empresa.
Através da junção de quatro fases: fundação, crescimento, apogeu e declínio podemos
definir o ciclo de vida de uma empresa familiar (Lodi, 1987). A fase do declínio é muitas das
vezes coincidente com o processo de sucessão, e este é um problema que se arrasta desde o
início do estudo das empresas familiares, como podemos comprovar quando ao analisarmos o
que Scheffer (1993), escreveu, verificámos que na altura a maior parte das empresas que
estavam em processo de sucessão, estavam também elas a passar um período difícil, onde os
conflitos emergiam e onde todos os tipos de resistência à decisão surgiam principalmente
envolvendo os membros da família. Como referido anteriormente, a passagem do testemunho
da empresa, quer na dimensão da gestão ou na da propriedade, é de extrema importância e
negligenciar este facto pode dar origem ao “...princípio do fim da empresa familiar, como
organização em si mesma, ou eventualmente, o seu fim como empresa familiar, com as
características inerentes a este tipo de organização...” (Martins, 1999). De acordo com
Oliveira (1993) tratar do processo de sucessão de forma antecipada e inerentemente mais
segura, está longe de ser um hábito das empresas familiares, quer sejam elas pequenas, médias
ou mesmo grandes empresas familiares, e isto principalmente na primeira geração. A ausência
deste hábito, segundo Bernhoeft (1988), pode ser explicado pela extrema complexidade do
momento de onde emergem razões como: a divergência entre sócios; número excessivo de
sucessores; desinteresse dos sucessores pelo negócio ou divergências entre familiares.
Sprungli (1979) enumera as dificuldades das empresas familiares, chamando-as de “dez
pecados capitais”, pecados esses que se não forem trabalhados, colocam normalmente em risco
a segurança da empresa, os quais seriam: 1) confundir os interesses da família com os da
empresa; 2) não ter autonomia e a independência como objetivos principais; 3) não fazer
diferença entre lucro máximo e lucro ótimo; 4) não trabalhar quando se é membro da família;
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5) apresentar as contas de maneira a não pagar, se possível, nenhum imposto nem sequer
perguntar-se sobre os resultados efetivos; 6) não determinar objetivos precisos; 7) não dar
atenção suficiente aos financiamentos; 8) negligenciar a formação profissional e a formação
permanente; 9) dispersar as forças e finalmente, 10) não ceder lugar.
Pegando no “pecado” número 10 que Sprungli (1979) refere “não ceder o seu lugar”,
Lodi (1987), ao falar sobre a problemática da sucessão, aborda alguns motivos que levam as
empresas familiares a falirem: “ ... a família não estava preparada para entender a empresa;
a atitude dos familiares foi de dilapidação do património; o fundador consumiu suas energias
na construção do império e não teve tempo para educar os filhos; a profissionalização
descaracterizou a empresa familiar; após a idade de ouro do fundador, não se conseguiu uma
reorganização satisfatória; na última fase da vida, o fundador deixou sua crise existencial
consumir a organização; não há um sucessor preparado ou não há consenso na família sobre
qual dos pretendentes deve assumir; a rivalidade entre irmãos desorienta os profissionais”.
Contudo quando o processo de sucessão é bem executado, deixa de ser uma potencial
fraqueza e passa a conferir uma oportunidade. As sucessões planeadas e bem sucessidas tendem
a resultar frequentemente num estreitar de laços entre todos os membros da família, podendo
ainda contribuir para um crescimento da empresa, agregado a uma visão e missão conjuntas
(Martins et al., 1999).
1.1.4. A inter-relação dos sistemas família-empresa
Deniz & Suarez (2005) afirmam que é necessário perceber as interações entre o
subsistema familiar e o subsistema empresarial para compreender as organizações familiares.
Por sua vez, Lethbridge (1997) afirma que é possível existirem resultados positivos e atingir o
sucesso desde que se tenha perceção clara das vantagens e desvantagens inerentes à relação
entre família e empresa.
Para um melhor entendimento sobre a interação entre subsistemas é necessário irmos ao
início das Empresas Familiares que segundo Oliveira (2010) surgem da proatividade de uma
determinada pessoa que quer começar o seu próprio negócio e conta com o apoio da sua família.
Este, tende a ser um fundador com características pessoais muito fortes e com um conhecimento
profundo do negócio, o que o leva a conseguir prosseguir o negócio nos difíceis primeiros anos
de existência (Lethbridge, 1997). O que acaba por ser facilmente percetível é a relação quase
umbilical da empresa e do seu fundador (Ussman, 2004).
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Ussman (2004) refere também que esta ligação tem um inquestionável valor para a
empresa pela dedicação do seu fundador. Contudo, em muitos casos, acarreta também ela
problemas que limitam o crescimento da empresa, como são exemplos: a ausência de fixação
de objetivos, ou a ausência de planificação estratégica e consequente ausência de controlo sobre
a mesma.
Moreira Jr & Neto (2000) caracterizam as EF como sendo empresas onde existe
centralização de poder, muito fruto do esforço e comprometimento do seu fundador nos anos
iniciais que o levam a centralizar em si todas as decisões da empresa, mesmo quando a mesma
já se encontra estruturada de uma forma mais capaz e profissional. No entanto, a existência do
fundador dentro da empresa tem um fim à vista, pois ele não se pode eternizar dentro da
estrutura, o que leva a que o processo de sucessão seja desencadeado, e normalmente para a
geração seguinte à que está em funções, mesmo que muitas vezes essa não seja a vontade dos
sucessores (Ussman, 2004).
Com ou sem vontade, o que está correto é que a propriedade não qualifica a capacidade
administrativa, o que normalmente acarreta problemas dentro das EF, porque a administração
das mesmas nem sempre segue a regra da meritocracia ou da competência para o desempenho
das funções (Gallo & Sevilhano, 1996).
Esta pretensão pelos familiares e pela continuidade da administração no seio da família
pode ser explicada por Lethbridge (1997), que caracterizou as EF tradicionais como sendo de
capital fechado a não familiares, e com pouca transparência na disponibilização de informações
financeiras sobre a empresa.
Gallo & Sevilhano (1996) dizem existir duas armadilhas para as EF, a primeira,
referente à remuneração dos familiares que tende a não seguir as regras de mercado, e a segunda
referente à não separação dos laços afetivos com as relações contratuais da empresa. Apesar de
não ser um exclusivo das EF, a relação de parentesco faz com que as emoções dos decisores
muitas das vezes influenciem a sua tomada de decisão (Moreira Jr & Neto, 2000).
1.1.5. Profissionalização
A profissionalização é compreendida como um processo de administração em que o
controlo deixa de ser exercido pela família detentora da empresa, passando para as mãos de
gestores profissionais, onde de entre outros, predominam valores meritocráticos, estruturas
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formalizadas e independência das decisões (Chittoor & Das, 2007; Gedajlovic, Lubatkin, &
Schulze, 2004; Stewart & Hitt, 2012; Zhang & Ma, 2009).
Freitas & Frezza (2005), descrevem a profissionalização como, “um processo pelo qual
uma organização familiar ou tradicional assume práticas personalizadas”, podendo perceber
que se trata de um processo onde há integração de gestores contratados, no meio de
administradores familiares.
No caso de Gehlen (2006), este refere que “a profissionalização começa a ocorrer
quando a organização deixa de ser apenas um negócio familiar para tornar-se numa empresa
profissional”. No entanto, Freitas & Frezza (2005) alertam para que a profissionalização da
gestão não ser encontra imune às influências familiares. Contudo, para o sucesso de uma boa
profissionalização da empresa familiar, é necessário que os gestores familiares que a integram
tenham habilitações e competências necessárias para o exercício das suas funções. Nos casos
em que os familiares não cumprem os requisitos necessários, o recurso a profissionais fora da
família é inevitável, para que a empresa não sofra com a incompetência dos mesmos (Casillas
Bueno, Díaz F, & Vásquez Sánchez, 2007).
Sobre a necessidade de profissionalização nas empresas familiares, esta surge
essencialmente com o avançar das gerações na empresa e com a necessidade de abandonar a
questão mais paternalista do fundador, e orientar a empresa para uma abordagem mais
profissional de todas as suas dinâmicas. Na abordagem profissional destacam-se duas grandes
valências, o planeamento estratégico e o melhoramento das técnicas de gestão (Sonfield &
Lussier, 2004).
Um dos problemas desta profissionalização pode ser a falta de entendimento entre o
gestor contratado e a família que controla a empresa, pois os valores e os ideais podem não ser
necessariamente os mesmos. Quando esta situação é uma realidade, a tentativa de
profissionalizar os quadros da família pode ser uma alternativa, pois normalmente os valores
são os mesmos e o controlo exercido pela família será mais eficaz (Dyer, 1989).
De acordo com a literatura, sobre a profissionalização das empresas familiares ao longo
dos anos, esta tem “empurrado” sistematicamente a questão para a contratação de profissionais
de fora da família para os cargos de gestão dentro da empresa, o que nos leva a assumir,
erradamente, que dentro das famílias não existem gestores com competências profissionais
(Bennedsen, Nielsen, Perez-Gonzalez, & Wolfenzon, 2007; Berenbeim, 1990; Bloom & Van
Reenen, 2007). Mais preocupante ainda, são os resultados em torno da profissionalização
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através de membros fora da família, onde encontramos autores que referem que a medida é
positiva (Duréndez, de Lema, & Guijarro, 2007; Lin & Hu, 2007; Sciascia & Mazzola, 2008) .
Outros autores argumentam existir um efeito negativo na medida (Anderson & Reeb, 2003;
McConaughy, Matthews, & Fialko, 2001; Miller & Le Breton-Miller, 2006) e no caso de alguns
estudos, não estabelecem nenhuma causa efeito (Daily & Dalton, 1992; Daily & Dollinger,
1992).
São vários os autores que defendem medidas complementares de profissionalização, que
não passem apenas pela contratação de gestores externos à família, como por exemplo a
introdução de sistemas de avaliação de desempenho e atribuição de compensações através de
incentivos, (Chua, Chrisman, & Bergiel, 2009), sistemas de controlo financeiro (Gedajlovic et
al., 2004) ou por exemplo um maneira mais formal de recrutamento, principalmente quando
envolve membros da família (Dyer Jr. & Whetten, 2006). Para além de todas estas medidas
complementares, podemos partir também para os mecanismos formais de gestão, que são mais
uma das muitas formas de profissionalizar as empresas familiares, através da criação de
conselhos de administração (Songini, 2006; Stewart & Hitt, 2012; Zhang & Ma, 2009). Por
outro lado, temos a descentralização da autoridade e a delegação do controlo como mais uma
das formas de profissionalização da empresa (Chua et al., 2009). No entanto, Stewart & Hitt
(2012) referem que o conceito de profissionalização ainda carece de um significado singular no
discurso académico mas também popular.
1.1.6. Propriedade
Quando se estuda propriedade, e principalmente propriedade relacionada às empresas
familiares, importa referir que, aproximadamente dois terços das empresas privadas são de
propriedade familiar (Neubauer & Lank, 1998). Existem autores que defendem que as empresas
familiares têm um melhor desempenho e outros que defendem exatamente o oposto. Prova disso
mesmo é Anderson & Reeb (2003) que defendem a primeira premissa enquanto Holderness &
Sheehan (1988) defendem a segunda. Se as empresas familiares têm um desempenho melhor
ou pior, é uma questão empírica que depende de muitos fatores embutidos no contexto local de
cada país, o que certamente influencia a estrutura de propriedade.
A estrutura de propriedade pode ser distinguida em dois tipos principais, a concentrada
e a dispersa (Lisboa, 2007). A propriedade dispersa pode induzir os gestores a adotar um
comportamento free-riding, mas possibilitar ganhos de diversificação do risco e a um
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conhecimento superior do mercado e trabalho (Lisboa, 2007). À medida que a propriedade
dispersa, algumas das caraterísticas iniciais das EF têm tendência a mudar. Os investimentos,
em termos de pesquisa e desenvolvimento podem deixar de ser realizados numa perspetiva de
longo prazo e, em consequência, acarretam menos riscos (Miller & Le Breton-Miller, 2011).
Pode também potenciar um aumento na tensão existente na empresa, ou seja, pode fomentar a
rivalidade entre irmãos e discordância entre as gerações antigas e novas (Dawson, 2011). Já
Shleifer & Vishny (1997) fornecem evidências de que quanto mais acionistas, maior também é
o controlo que exercem dentro da empresa, tentando dessa forma extrair da mesma o máximo
de benefícios possível.
A propriedade concentrada possibilita a resolução do conflito entre shareholders e
administradores, dado que o shareholder maioritário ou é o CEO, tendo o controlo absoluto da
empresa, ou monitoriza o gestor, possibilitando dessa forma uma melhoria no desempenho da
empresa (Jensen & Meckling, 1976). A concentração de propriedade nos gestores familiares
influencia a performance dado que ambas as variáveis influenciam investimentos, estratégia e
oportunidades de crescimento empresarial (Lisboa, 2007).
San Martin-Reyna & Duran-Encalada (2012) comprovaram que, nas empresas
mexicanas, o aumento da concentração de propriedade é um fator associado à performance
empresarial.
Contudo Morck, Shleifer, & Vishny (1988) afirmam existir uma relação não linear entre
concentração de propriedade e valor da empresa, podendo assim dizer-se que a concentração
da propriedade tem um efeito negativo na empresa. Como refere Morck (2000), tal pode ser
verificado, pois segundo este estudo, as empresas familiares que têm a propriedade concentrada
numa pessoa, tendem a contratar para cargos de relevo pessoas da família, mesmo quando essas
não demonstram a competência necessária para a execução da função. No entanto, existe
também o contraditório da ideia em cima defendida, quando Demsetz & Lehn (1985) mostraram
que, através da concentração da propriedade e do controlo, os gestores podem mitigar
problemas de expropriação, colocando em cargos de revelo membros da família, o que facilita
o controlo e monitorização da empresa.
Outros autores afirmam que esses mesmos acionistas que detêm em si a concentração
da propriedade da empresa tendem a trocar os lucros da empresa por benefícios privados, o que
as leva a não maximizar os seus lucros e as deixa em desvantagem para as empresas não
familiares, pois essas separam verdadeiramente o que são lucros da empresa com as
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preferências financeiras dos proprietários (Barclay, Holderness, & Pontiff, 1993; Bebchuk,
1999; Claessens, Djankov, Fan, & Lang, 2002; Claessens, Djankov, & Lang, 2000; Friedman,
Johnson, & Mitton, 2002; Rajan & Zingales, 2001).
Villalonga & Amit (2006) mostram que a propriedade da família cria valor somente
quando o fundador atua como CEO da empresa ou como seu presidente, logo quando a
dispersão da propriedade existe, o valor da empresa tende a diminuir.

2. Metodologia
2.1. Método
O presente estudo é de natureza qualitativa na medida em que foram efetuadas
entrevistas a cinco CEO´s de empresas familiares, para posterior análise e confronto com a
literatura. Dado o carácter exploratório e a questão de partida deste estudo, o tipo de
investigação adotado foi o qualitativo, ou seja, o método de estudo de caso utilizado para obter
uma compreensão mais aprofundada (Yin, 2015) sobre a realidade da gestão das empresas
familiares sob o ponto de visto dos CEO´s, analisando as principais dimensões que afetam a
gestão deste tipo de empresas e respetiva performance. Quando um campo científico ainda
carece de mais exploração e interpretação e é ainda pouco explorado, existindo substancial
escassez de pesquisa preliminar sobre o mesmo, os estudos de caso exploratórios são
recomendados (Yin, 2015). Nesse sentido, os procedimentos metodológicos são essenciais num
estudo de caso, o que implica que as questões de investigação estejam devidamente suportadas
pela revisão da literatura (Yin, 2015). Este estudo incide sobre cinco empresas familiares do
ramo do calçado sediadas na região do Tâmega e Sousa. Estas empresas foram selecionadas,
sendo que apresentam características que se adaptam ao estudo pretendido e também porque
das diversas contactadas, foram as únicas em que os CEO´s aceitaram dar a entrevista.
2.2. Participantes
Apesar de existirem diversos manuais de procedimentos metodológicos para
investigação em ciências sociais, o estudo de caso segue uma perspetiva metodológica própria,
não existindo apenas um método para a recolha de dados (Ryan, Scapens, & Theobold, 2002).
Neste sentido, as fontes de evidências empíricas utilizadas neste estudo, de caso exploratório,
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foram as entrevistas pessoais semi-estruturadas (fontes primárias). A entrevista semiestruturada é um dos métodos mais utilizados na pesquisa qualitativa, visando a compreensão
completa de um dado fenómeno social, com base nas experiências pessoais dos entrevistados
(Patton, 1990).
Para este estudo de caso, foram realizadas cinco entrevistas, baseadas em questões que
resultaram da revisão de literatura (Anexo 1) realizado no capítulo 2, aos doravante
denominados CEO1, CEO2, CEO3, CEO4 e CEO5 que apesar de autorizarem a gravação das
entrevistas não autorizaram a sua identificação neste trabalho de investigação. A Tabela 7
apresenta o perfil dos entrevistados.
Tabela 7 - Descrição dos Entrevistados
Código

Sexo

CEO1
CEO2
CEO3
CEO4
CEO5

Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino

Idade
53
40
49
54
32

anos
anos
anos
anos
anos

Anos de
Experiência
33 anos
2 anos
25 anos
24 anos
5 anos

Formação

Função

9º ano
12ºano
9º ano
6º Ano
Licenciado

Sócio–Gerente
Sócio–Gerente
Sócio–Gerente
Sócio–Gerente
Sócio–Gerente

Duração da Entrevista
60
90
77
70
62

minutos
minutos
minutos
minutos
minutos

Fonte: Elaboração própria

2.3. Análise de dados
A análise de conteúdo das entrevistas foi efetuada através do software MAXQDA18,
permitindo a análise do conteúdo das entrevistas de forma mais eficiente, dando-se maior
destaque aos temas emergentes e às unidades de significado.

De modo a obter maior

consistência, e a máxima verosimilhança das interpretações, adotou-se uma lógica circular de
conjetura e de validação que rege o princípio hermenêutico (Giorgi & Sousa, 2010). Em
seguida, por forma a obter uma maior congruência entre as propostas de temas emergentes e
unidades de significado, procedeu-se a uma nova análise de conteúdo das entrevistas.
Com recurso ao MAXQDA18, realizou-se a codificação dos excertos mais relevantes
das entrevistas (unidades de significado) de acordo com a temática em análise, convertendo-as
posteriormente em expressões de caráter relevante (temas emergentes). Foi assim possível
interpretar os resultados, por forma a estabelecer hierarquias e pressupostos entre as
codificações. De salientar que, o facto de os resultados serem provenientes de um processo de
interpretação das entrevistas, releva algum carácter subjetivo. No diagrama 1, destacam-se as
várias fases do processo de análise e tratamento dos dados recolhidos.
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Diagrama 1 - Descrição do processo analítico dos dados

Fonte: Elaboração própria, adaptado de Smith, et al., (2009)

2.4. Coesão entre relatos
Com recurso ao software de análise qualitativa, foi analisada a coesão entre o relato dos
participantes, através da correlação entre as unidades de significado e os temas emergentes.
Segundo o outputs do software (Tabela 8) existe uma forte correlação (próxima de 1) entre os
vários contributos dos inquiridos neste estudo de investigação, sendo que, quanto mais próxima
de 1 for a correlação, maior será a contribuição das entrevistas para a compreensão do
fenómeno em análise (Hernandez, Hidalgo, & Ruiz, 2014).
Tabela 8 - Matriz de Similaridade
Nome do
Documento

Participante 1

Participante 2

Participante 3

Participante 4

Participante 5

Participante 1

1,00

1,00

0,95

1,00

1,00

Participante 2

1,00

1,00

0,95

1,00

1,00

Participante 3

0,95

0,95

1,00

0,95

0,95

Participante 4

1,00

1,00

0,95

1,00

1,00

Participante 5

1,00

1,00

0,95

1,00

1,00

Fonte: Elaboração própria
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3. Resultados e Discussão
O objetivo principal deste estudo consistiu em analisar o testemunho individual de cinco
CEO´s de empresas familiares, do ramo do calçado, sobre os seus méritos e as dificuldades que
encontram ao gerir uma EF. Em termos específicos, pretendeu-se compreender o dia-a-dia da
gestão destes CEO’s e as principais implicações que o facto de a empresa ser familiar tinha na
condução do seu trabalho, assim como perceber o nível de preparação que os CEO’s tinham,
pela particularidade de a empresa ser familiar, e se isso alterava a sua forma de gerir e de se
preparar, ou se lhes era absolutamente indiferente.
O resultado da análise de conteúdo das entrevistas semi-estruturadas, evidenciou as
principais categorias emergentes que surgem da análise de conteúdo, caracterizando as
entrevistas realizadas de acordo a sua ocorrência (Figura 13).

Performance

Propriedade

Influência Familiar

Profissionalização

Recursos
Humanos

Organizacional

Gestão por familiares

Succesões

Expectativas

Práticas de gestão

Adaptação aos
novos familiares

Benefícios
percebidos
Relação (Empresa-Família)

Partilha de
conhecimento
Barreiras
Liderança

Influencia nos
resultados
financeiros

Gestão de conflitos

Atitude

Envolvimento
intergeracional

Inovação

Figura 13 - Mapa global de categorias
Fonte: Elaboração própria

A Tabela 9 resume o conteúdo das unidades de significados atribuídas na análise de
conteúdo das entrevistas. Após a análise detalhada e sistemática dos dados recolhidos,
confirma-se que existe uma clara abordagem por parte das participantes, às principais temáticas
que estão associadas à Gestão de Empresas Familiares que são: Sucessão, Profissionalização,
Propriedade e Relação Empresa Família, Práticas de Gestão e Performance.
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Tabela 9 - Estrutura das unidades de significado

Temas

Subtemas

Unidades de significado

Propriedade

Influência familiar

(...) foi do meu pai e passou
para nós e até ao momento
não sentimos necessidade
para que seja de forma
diferente (...)

Profissionalização

Recursos Humanos

(...) sentimos a necessidade
de
contratar
2/3
profissionais experientes
para abraçarmos novos
mercados e crescermos em
termos de produção (...)

Organizacional

(...) nos últimos anos o
nosso grande investimento
na profissionalização da
empresa
passa
pela
aquisição de maquinaria,
ou seja, fazer mais com a
mesma mão de obra (...)

Relação empresafamília

Influência nos resultados
financeiros

(...) alguns têm benefício

Gestão de conflitos

(...) tivemos um familiar
que
acabou
em

por serem da família,
principalmente os que são
sócios da empresa (...)

despedimento, mas que foi
resolvido para assegurar o
bem-estar da empresa (...)
Atitude

(...) acredito que no geral
das empresas familiares
exista alguma relutância
em deixar entrar pessoas
de fora da família no
capital da empresa. Muitas
vezes
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os

familiares

acomodam-se à realidade
em que a empresa se
encontra no momento e
criam
entraves
ao
crescimento da mesma (...)
Envolvimento intergeracional

(...)
não
somos
influenciados pela família
na
nossa
decisão
estratégica do futuro da
empresa (...) são tomadas
decisões na mesma, por
muita

aversão

que

a

família possa ter a essas
decisões de risco. O
importante aqui é sempre a
empresa (...)
Sucessão

Expectativas

(...) não penso que é a
entrada
das
novas
gerações que pode ser
prejudicial à empresa, é o
não acautelar desde já o
futuro que pode um dia
fazer com que a empresa
deixe de funcionar (...)

Adaptação aos novos
familiares

(...) a entrada das novas
gerações foi pacífica e não
sentimos

ausência

de

vontade de trabalhar (...)
Práticas de Gestão

Partilha de conhecimento

(...) uma das grandes
vantagens das empresas
familiares penso eu, o
conhecimento passa de
pais para filhos e mesmos
dentro da empresa a
partilha de conhecimento
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entre todos é maior fruto
do ambiente familiar (...)
Inovação

(...) os mais novos vêm com
outra visão da empresa e
gostam de arriscar mais, e
depois porque não nos
deixam acomodar e levamnos a sermos mais próativos no que à inovação
diz respeito (...)

Liderança

(...) nunca tive dificuldade
em dar ordens a nenhum
familiar que trabalhe na
empresa, muitas das vezes
sinto é que tenho uma
maior exigência para com
eles do que para com os
restantes
trabalhadores
(...)

Barreiras

(...) é difícil conciliar as
opiniões da família, juntarlhe um novo acionista pode
tornar tudo ainda mais
complicado (...)

Benefícios percebidos

(...) em relação às
vantagens, uma delas é ter
os familiares nos postos
certos, nos sítios onde
precisamos de alguém de
confiança, que no nosso
caso em quase todas os
postos
de
chefias
intermédias são familiares
que os ocupam (...)

Performance

Gestão por familiares

(...) tenho a perceção de
que
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a

família

tem

influência
na
produtividade e neste caso
não é positiva. E pela
dimensão que a empresa já
tem penso que já não se
justifica ela ser familiar
(...)
Fonte: Elaboração própria

Segundo as respostas dos inquiridos, no que concerne à propriedade a influência
familiar, é de extrema importância na continuidade da empresa na família. As palavras “honra”
e “orgulho” destacam-se nas respostas dos CEO’s, sendo praticamente unânime que o facto de
maior parte deles terem recebido a empresa dos seus pais, lhes confere uma outra
responsabilidade e obrigação na manutenção da empresa no seio familiar, mesmo quando os
problemas se multiplicam e muitas vezes a opção lógica fosse vender, ou introduzir novos
acionistas na empresa (R C Anderson & Reeb, 2003; Sciascia & Mazzola, 2008b; Belen
Villalonga & Amit, 2006; Westhead & Howorth, 2007).
Apesar de grande parte das empresas no setor do calçado serem familiares, e
cumulativamente PME’s, a necessidade de se profissionalizarem vem-se adensando ao longo
dos tempos, e a forma que as empresas têm encontrado para o fazer é através ou dos recursos
humanos, ou da sua capacidade organizacional. Com base do relato dos inquiridos, as empresas
ao longos dos anos foram-se profissionalizando através da aquisição de nova maquinaria e
melhoramento de processos, no sentido de aumentar a sua capacidade produtiva (Ali et al.,
2007b). Hoje em dia o recrutamento de quadros especializados nestas empresas, começa a
evidenciar-se junto das empresas familiares, pois sentem que para fazerem face ao atual
mercado e para crescerem, precisam de quadros com mais e melhores competências. O
sentimento dos entrevistados é de que hoje não basta apenas produzir muito e bem, é necessário
ser também competente na procura de novos clientes, no design, no marketing, áreas muito
específicas que exigem quadros com competência específica para o desempenharem (Ali et al.,
2007b; Daniel L. McConaughy et al., 2001).
Os inquiridos reconhecem que a relação entre os dois subsistemas – família e empresa
– é de vital importância como comprovam aliás as suas respostas, e é exatamente nessas
respostas que dentro da relação empresa-família sobressaem os seguintes subtemas: influências
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nos resultados financeiros, gestão de conflitos, atitude e envolvimento intergeracional (Daniel
L. McConaughy et al., 2001; Sciascia & Mazzola, 2008b; Sirmon et al., 2008).
A influência nos resultados financeiros prende-se em grande medida com a despesa que
a empresa tem com a família, seja ela através de dinheiro que sai da empresa para usufruto
pessoal da família, ou através dos encargos que membros da família, dentro da empresa,
representam: “alguns têm benefício por serem da família” (R C Anderson & Reeb, 2003).
É de consenso comum que uma relação cria conflito, se nessa relação incluirmos uma
vertente pessoal (família) como uma vertente profissional (empresa), e, portanto, a gestão desse
mesmo conflito torna-se relevante no dia-a-dia. No entanto, nem sempre é fácil de gerir esse
conflito, principalmente quando o mesmo pode surgir entre pai e filho, marido e mulher, entre
irmãos ou entre primos, pois o conflito entre CEO e funcionário tende a ser resolvido
rapidamente e de forma cirúrgica, e o mesmo tendencialmente não se aplica quando o conflito
surge entre CEO e família (Sciascia & Mazzola, 2008b; Sirmon et al., 2008).
Para o bem e para o mal, a família sempre foi o epicentro da vida da empresa, e foi essa
mesma família, com grande espírito de sacrifício e vertente empreendedora, que manteve a
empresa e a fez crescer. Foi essa atitude que permitiu a muitas empresas ainda existirem nos
dias de hoje. Paradoxalmente, muitos CEO’s afirmam também que, no momento em que a
empresa se encontra num momento de consolidação com largos anos de experiência no
mercado, é também a família que está a travar a evolução da empresa e a elevá-la para os
patamares pretendidos. A situação financeira de maior parte das pessoas da família que
integram a empresa já é favorável e tende a haver uma atitude mais conservadora, uma maior
aversão ao risco que não permite à empresa continuar a crescer, e fundamentalmente continuar
a ser competitiva nos mercados onde atua (Daniel L. McConaughy et al., 2001; Sciascia &
Mazzola, 2008b; Sirmon et al., 2008).
O envolvimento da família na empresa, que se pressupõe um envolvimento
intergeracional, tende a não comprometer a vertente estratégica da empresa segundo alguns
entrevistados. Contudo esta não é uma realidade transversal a todas as empresas, e mesmo as
que afirmam que a família não compromete a visão estratégica da empresa, tendem a afirmar
que a família compromete a empresa em outras dimensões, por exemplo a financeira, o que
acaba por, consciente ou inconscientemente, comprometer a estratégia da empresa (R C
Anderson & Reeb, 2003; F W Kellermanns & Eddleston, 2004; Daniel L. McConaughy et al.,
2001; Sciascia & Mazzola, 2008b; Sirmon et al., 2008). Um dos momentos que coloca à prova
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este envolvimento intergeracional é o momento da sucessão, que se materializa em duas
temáticas, na gestão de expectativas e na adaptação aos novos familiares. A gestão de
expectativas “afeta” todos os elementos da família, desde o CEO, ao familiar que entra na
empresa até à restante família que mesmo não estando diretamente envolvida no processo tem
sempre uma voz ativa no mesmo. E a gestão de expectativas pode ser feita em diferentes
momentos, no CEO que sai e dá lugar a um outro membro da família, no familiar que entra na
empresa pela primeira vez ou na forma como os restantes familiares encaram cada um destes
momentos (Bennedsen et al., 2007; H. Morris et al., 1997; Perez-Gonzalez, 2006).
A adaptação aos novos familiares é de vital importância dentro do seio da empresa, e
melhor será a adaptação quando menos “pontas soltas” existirem. As EF tendem a ser pouco
criteriosas na contratação de familiares para a empresa, quer seja pela pouca ou nenhuma
formação dos que entram para exercerem as funções que lhe são propostas, quer pela obrigação
de entrar na empresa para servir o legado da família. Ambas as situações carecem de uma
ginástica adaptativa muito grande para se conseguirem adaptar às diferentes realidades
(Bennedsen et al., 2007).
Uma empresa, quer seja familiar ou não, tem de ter práticas de gestão consolidadas e no
estudo feito a empresas familiares do ramo do calçado, dentro das práticas de gestão sobressaem
temas como a partilha de conhecimento, a inovação, a liderança, as barreiras e os benefícios
percebidos (Bloom & Van Reenen, 2007; L R Gomez-Mejia et al., 2011; Belen Villalonga &
Amit, 2006).
A partilha de conhecimento dentro das EF detém um ponto fulcral a seu favor, o
informalismo da mesma. Informalismo esse que está presente dentro da empresa e que passa da
administração para os restantes funcionários, pelo ambiente familiar descontraído dentro da
administração ou entre familiares, onde não raras vezes essa partilha de conhecimento
transborda as barreiras físicas da empresa, e passa para o seio familiar (Brunninge et al., 2007b;
L R Gomez-Mejia et al., 2011; Minichilli et al., 2010; Belen Villalonga & Amit, 2006).
Segundo os inquiridos, a inovação dentro das suas empresas sempre foi existindo de
forma mais ou menos vincada, fruto até da necessidade de crescimento que foram sentindo. No
entanto, a entradas das novas gerações configura um duplo benefício no que à inovação diz
respeito, primeiro porque maioritariamente as novas gerações entram na empresa com uma
visão “refrescada”, e com uma propensão ao risco muito maior que os elementos da família
mais antigos, e depois porque essa propensão ao risco e essa visão da empresa têm o condão de
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impelir os elementos mais antigos da família a acompanharem essa visão (Brunninge et al.,
2007b; Belen Villalonga & Amit, 2006).
Se por um lado esta entrada de mais elementos da família pode ser positiva, a mesma
implica também que quem gere a empresa tenha uma forte liderança, e não só junto de quem
entra, mas também de quem já está na empresa. Como foi falado anteriormente as relações
tendem a ser difíceis de gerir, e sem uma forte liderança torna-se mais difícil gerir a empresa e
particularmente a família (L R Gomez-Mejia et al., 2011; Belen Villalonga & Amit, 2006).
Todavia, se esta gestão for bem feita e a liderança estiver presente, os benefícios
percebidos são claros também, principalmente na alocação da família nos cargos de maior
importância. Isto percebe-se pela relação de confiança e cumplicidade que se tem com um
familiar, o que num cargo de responsabilidade acaba por ser uma vantagem clara (Bloom &
Van Reenen, 2007; Brunninge et al., 2007b; Minichilli et al., 2010; Belen Villalonga & Amit,
2006).
Contudo, é também na família que, quem gere uma EF encontra as maiores barreiras,
quer seja na persecução da sua visão para a empresa, quer seja na entrada de novos acionistas
ou na visão estratégica da empresa (Bloom & Van Reenen, 2007; Brunninge et al., 2007b; L R
Gomez-Mejia et al., 2011; Minichilli et al., 2010; H. Morris et al., 1997; Belen Villalonga &
Amit, 2006).
E, por último temos a performance de uma empresa familiar, particularmente quando a
gestão é feita por familiares. Se é verdade que muitas empresas familiares existem hoje por
causa da família, e de tudo o que deram à empresa, também não deixa de ser verdade que muitas
empresas familiares enfrentam neste momento problemas sérios por causa da família. O
comodismo, a aversão ao risco, os problemas causadas pelas relações familiares ou a entrada
de novas gerações são situações que colocam em causa a continuidade da empresa no seio
familiar, para não se dizer a continuidade da empresa no mercado onde operam, isto porque a
resolução destes problemas não é simples, e se não forem resolvidos, a extinção da empresa
parece cada vez mais ser um caminho inevitável a ser percorrido (Bennedsen, Nielsen, PerezGonzalez, & Wolfenzon, 2007; Le Breton-Miller & Miller, 2006; Minichilli, Corbetta, &
MacMillan, 2010).
Para uma melhor compreensão do estudo, a Figura 14 permite-nos perceber a relação
entre temas emergentes e respetiva saturação no discurso dos entrevistados. Consegue-se
constatar dessa forma que, as principais temáticas no discurso dos entrevistados são: a partilha
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de conhecimento, profissionalização, influência familiar, performance e influência nos
resultados financeiros. O conjunto de relações demonstra que um dos temas objeto de estudo –
performance – está fortemente associado à profissionalização da empresa, à influência nos
resultados financeiros e ao envolvimento geracional. Esta ligação sugere a necessidade que as
empresas sentem em se profissionalizarem, quer seja através de aquisição de maquinaria,
através do melhoramento de processos ou, cada vez mais presente na realidade das empresas, a
necessidade de profissionalizar os seus quadros. Naturalmente esta necessidade tem um forte
impacto financeiro na empresa, se a aquisição de maquinaria e melhoria de processos implica
um elevado esforço financeiro. Contudo, mais ou menos foram sempre realizados estes
investimentos. A verdade é que o investimento em quadros especializados foi sempre visto
como uma despesa sem retorno à vista. Esta parece ser, no entanto uma realidade em mudança
por parte dos CEO’s, que percebem que a família não chega para os desafios que o mercado
hoje exige e que a empresa não consegue suprir. Não só não chega para as exigências do
mercado atual, como o seu envolvimento na empresa normalmente representa custos acrescidos
para a mesma, principalmente porque a família muito poucas vezes recebe em função do cargo
que desempenha e sim em função do grau de parentesco que tem para com os donos da empresa.
Donos esses que também eles não estão “isentos de culpa”, visto que aquando da sucessão para
as novas gerações tendem a eternizar-se dentro da estrutura muitas vezes com custos associados,
pois continuam a receber o salário que recebiam pelas funções que agora são desempenhadas
por outra pessoa.
A forte relação entre a influência familiar e os recursos humanos vem também
corroborar o que em cima foi afirmado, sendo prática comum a escolha de determinados
recursos humanos, bem como o cargo que os mesmos vão ocupar, sofrer forte influência por
parte da família, quer trabalhe ela na empresa ou não.
De igual forma, conseguimos perceber que um dos triângulos relacionais mais fortes
que obtemos é o que envolve a relação empresa-família, a atitude e a gestão de conflitos, o que
nos faz depreender que esta relação tem uma forte influência quer na atitude, principalmente
dos elementos familiares que compõem a empresa, quer na gestão de conflitos que naturalmente
é condicionada pela relação de parentesco que possa existir entre CEO’s e funcionários, ou
entre CEO’s e restantes sócios da empresa.
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Por último destacar a forte relação entre práticas de gestão, liderança e atitude, isto
porque, na perspetiva dos participantes, a liderança e a atitude são fatores críticos de sucesso
para a gestão de uma empresa de carácter familiar.

Figura 14 - Ocorrência e relação dos temas emergentes
Fonte: Elaboração própria

Numa outra perspetiva, o Gráfico 1 ajuda-nos a compreender, de forma segmentada, o
contributo de cada participante para a identificação dos temas emergentes, com base nos seus
relatos. Em termos individuais, percebe-se claramente que os temas mais emergentes são:
gestão de conflitos, atitude, barreiras e benefícios percebidos.
Em termos de ocorrência, as categorias barreiras (14), atitude (13), gestão de conflitos
(11) e benefícios percebidos (10), evidenciam-se pela sua frequência no relato dos participantes.
Segundo estes dados, apreende-se que o Participante 1 (P1), o Participante 2 (P2) e o
Participante 4 (P4), se evidenciam pelo maior número de temas e subtemas decorrentes dos seus
testemunhos.
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Gráfico 1 - Ocorrência dos temas emergentes
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Fonte: Elaboração própria

4. Conclusão
O objetivo geral deste trabalho de investigação era perceber a realidade da gestão das
empresas familiares na indústria do calçado através da visão dos CEO´s de cinco empresas que
aceitassem ser objeto deste estudo de caso. Para isso, após uma extensa revisão de literatura
sobre esta área de conhecimento, decidiu-se estudar seis temáticas que são transversais às
empresas familiares, desde a, propriedade, à profissionalização, à relação empresa-família, à
sucessão, às práticas de gestão e à performance.
No que concerne à propriedade, verificámos que a influência familiar é de extrema
importância na continuidade da empresa na família. As palavras honra e orgulho destacam-se
nas respostas dos CEO’s, sendo praticamente unânime que o facto de a maior parte deles terem
recebido a empresa dos seus pais lhes confere uma outra responsabilidade “(...) foi do meu pai
e passou para nós e até ao momento não sentimos necessidade para que seja de forma diferente
(...)” (Sciascia & Mazzola, 2008b).
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Em relação à profissionalização, destacam-se dois subtemas os recursos humanos e a
capacidade organizacional, que foram os principais alvos de profissionalização das empresas,
a aquisição de maquinaria no sentido de aumentar a produtividade “(...) nos últimos anos o
nosso grande investimento na profissionalização da empresa passa pela aquisição de
maquinaria, ou seja, fazer mais com a mesma mão de obra (...)” e em termos de recursos
humanos passou pelo recrutamento de quadros especializados, para alavancar a empresa para
patamares onde ainda não se encontrava, quer seja no design, na procura de novos clientes, ou
na gestão financeira da mesma “(...) sentimos a necessidade de contratar 2/3 profissionais
experientes para abraçarmos novos mercados e crescermos em termos de produção (...)” (Ali
et al., 2007b).
Os inquiridos reconheceram que a relação entre os dois subsistemas – família e empresa
– é de vital importância, de onde sobressairam os seguintes subtemas: influências nos resultados
financeiros, gestão de conflitos, atitude e envolvimento intergeracional. A influência nos
resultados financeiros prende-se, em grande medida, com a despesa que a empresa tem com a
família, seja ela através de dinheiro que sai da empresa para usufruto pessoal da família, ou
através dos encargos que membros da família dentro da empresa representam: “alguns têm
benefício por serem da família”. O conflito marca o dia-a-dia destas empresas, e a sua gestão
nem sempre é facíl de ser feita, principalmente quando o mesmo pode surgir entre pai e filho,
marido e mulher, entre irmãos ou entre primos, pois o conflito entre CEO e funcionário tende
a ser resolvido rapidamente e de forma cirúrgica, e o mesmo tendencialmente não se aplica
quando o conflito surge entre CEO e família “(...) tivemos um familiar que acabou em
despedimento, mas que foi resolvido para assegurar o bem-estar da empresa (...)”. A atitude
foi fortemente realçada nas respostas dadas pelos inquiridos, onde se por um lado a atitude
empreendedora e abnegada foi útil no início da empresa, por outro a situação financeira da
maior parte das pessoas da família que integram a empresa já é favorável, apoís consolidação
da empresa no mercado, o que leva a haver uma atitude mais conservadora, uma maior aversão
ao risco, que não permite à empresa continuar a crescer, e fundamentalmente continuar a ser
competitiva nos mercados onde atua “(...) acredito que no geral das empresas familiares exista
alguma relutância em deixar entrar pessoas de fora da família no capital da empresa. Muitas
das vezes os familiares acomodam-se à realidade em que a empresa se encontra no momento
e criam entraves ao crescimento da mesma (...)”. O envolvimento da família na empresa, o que
pressupõe um envolvimento intergeracional, tende a não comprometer a vertente estratégica da
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empresa segundo alguns entrevistados. Contudo, esta não é uma realidade transversal a todas
as empresas e mesmo as que afirmam que a família não compromete a visão estratégica da
empresa, tendem a afirmar que a família compromete a empresa em outras dimensões, por
exemplo a financeira, o que acaba por, consciente ou inconscientemente, comprometer a
estratégia da empresa (...) não somos influenciados pela família na nossa decisão estratégica
do futuro da empresa (...) são tomadas decisões na mesma, por muita aversão que a família
possa ter a essas decisões de risco. O importante aqui é sempre a empresa (...) (Sirmon et al.,
2008).
No que diz respeito à sucessão, quando acontece nas empresas, marca a vida das mesmas
e materializa-se em dois grandes subtemas, a gestão de expectativas e a adaptação aos novos
familiares. A gestão de expectativas “afeta” todos os elementos da família, desde o CEO, ao
familiar que entra na empresa, até à restante família, que mesmo não estando diretamente
envolvida no processo, tem sempre uma voz ativa no mesmo. Conseguir que todos os elementos
da família estejam em sintonia neste delicado momento, configura-se como sendo uma das
maiores dificuldades da empresa neste processo “(...) não penso que é a entrada das novas
gerações que pode ser prejudicial à empresa, é o não acautelar desde já o futuro que pode um
dia fazer com que a empresa deixe de funcionar (...). No entanto, a adaptação aos novos
familiares é também ela de vital importância, para assegurar uma transição pacífica, mas
também para a convivência diária dentro da empresa, pois estas empresas tendem a ser pouco
criteriosas na contratação de familiares, quer seja pela pouca ou nenhuma formação dos que
entram para exercerem as funções que lhe são propostas, quer pela obrigação de entrarem na
empresa para servir o legado da família. Dentro dos inquiridos temos as duas realidades como
aliás comprova a seguinte afirmação “(...) a entrada das novas gerações foi pacífica e não
sentimos ausência de vontade de trabalhar (...)” (Bennedsen et al., 2007).
Uma empresa, quer seja familiar ou não, tem de ter práticas de gestão consolidadas, e
no estudo feito a empresas familiares do ramo do calçado, dentro das práticas de gestão
sobressaem temas como a partilha de conhecimento, a inovação, a liderança, as barreiras e os
benefícios percebidos. Em relação à partilha de conhecimento as EF detêm um ponto fulcral a
seu favor, o informalismo das mesmas. Informalismo esse que está presente dentro da empresa
e que passa da administração para os restantes funcionários, pelo ambiente familiar e muitas
vezes descontraído, e mesmo dentro da administração ou entre familiares, onde não raras vezes
essa partilha de conhecimento transborda as barreiras físicas da empresa e passa para o seio
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familiar “(...) uma das grandes vantagens das empresas familiares penso eu, o conhecimento
passa de pais para filhos e mesmo dentro da empresa a partilha de conhecimento entre todos
é maior fruto do ambiente familiar (...)”. No que diz respeito à inovação os inquiridos afirmam
que, a inovação dentro das suas empresas sempre foi existindo de forma mais ou menos vincada,
fruto até da necessidade de crescimento que foram sentindo. Contudo a entrada das novas
gerações configura um duplo benefício no que à inovação diz respeito, principalmente pela sua
propensão ao risco que impele as gerações mais antigas a não se acomodarem “(...) os mais
novos vêm com outra visão da empresa e gostam de arriscar mais, e depois porque não nos
deixam acomodar e levam-nos a sermos mais pró-ativos no que à inovação diz respeito (...)”.
Se por um lado esta entrada de mais elementos da família pode ser positiva, como referiram
alguns autores, a mesma implica também que quem gere a empresa tenha uma forte liderança,
e não só junto de quem entra, mas também de quem já está na empresa “(...) nunca tive
dificuldade em dar ordens a nenhum familiar que trabalhe na empresa, muitas das vezes sinto
é que tenho uma maior exigência para com eles do que para com os restantes trabalhadores
(...)”. Dentro destas empresas, os benefícios percebidos são claros, principalmente na alocação
da família nos cargos de maior importância. Isto percebe-se pela relação de confiança e
cumplicidade que se tem com um familiar, o que num cargo de responsabilidade acaba por ser
uma vantagem clara “(...) em relação às vantagens, uma delas é ter os familiares nos postos
certos, nos sítios onde precisamos de alguém de confiança, que no nosso caso em quase todas
os postos de chefias intermédias são familiares que os ocupam (...)”. Contudo é também na
família que os inquiridos encontram as maiores barreiras, quer seja na persecução da sua visão
para a empresa, quer seja na entrada de novos acionistas ou na visão estratégica da empresa
“(...) é difícil conciliar as opiniões da família, juntar-lhe um novo acionista pode tornar tudo
ainda mais complicado (...)” (Bloom & Van Reenen, 2007).
E por último, a performance de uma empresa familiar e particularmente quando a gestão
é feita por familiares. Se é verdade que muitas das empresas familiares existem hoje por causa
da família, e de tudo o que deram à empresa, também não deixa de ser verdade que muitas
empresas familiares enfrentam neste momento problemas sérios por causa da família “(...) tenho
a perceção de que a família tem influência na produtividade e neste caso não é positiva. E pela
dimensão que a empresa já tem penso que já não se justifica ela ser familiar (...)” (Minichilli,
Corbetta, & MacMillan, 2010).
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Em suma, percebe-se pelas respostas dadas pelos entrevistados que todas as temáticas
abordadas estão presentes na empresa que gerem, ou pelo menos no seu consciente, como
podendo as mesmas ser um problema ou uma solução para a sua empresa. Ficou também patente
que o conhecimento dos mesmos sobre a realidade da Gestão de Empresas Familiares é muito
prático, e vem do dia-a-dia e não de uma componente teórica ou assente em pressupostos
académicos.
Este artigo permite contribuir para a evolução da literatura relacionada com esta área do
conhecimento, inerente à Gestão das Empresas Familiares e Performance, na medida em que
os resultados permitiram uma maior compreensão relativa àquelas que são as principais
preocupações dos CEO´s deste tipo de empresas, nomeadamente no que diz respeito a questões
relacionadas com a Propriedade, Profissionalização, Relação Empresa-Família, Sucessão,
Práticas de Gestão e Performance. Foi ainda possível descobrir, dentro de cada temática
principal, quais os subtemas (influência familiar, recursos humanos, capacidade organizacional,
influência nos resultados financeiros, gestão de conflitos, atitude, envolvimento intergeracional,
expectativas, adaptação aos novos familiares, partilha de conhecimento, inovação, liderança,
barreiras, benefícios percebidos e gestão por familiares) e respetiva relação entre eles.
Tendo por base os objetivos previstos e os resultados alcançados, destaca-se como
principal limitação deste trabalho, o desenho da pesquisa. Embora a escolha do método de
estudo de caso forneça informações exaustivas e específicas sobre o fenómeno sujeito à análise,
os seus resultados e conclusões não podem ser generalizados. Isto é agravado pelo facto de os
conhecimentos adquiridos se restringirem a apenas cinco casos. Futuramente, em novas
pesquisas, devem ser considerados casos múltiplos em várias empresas em todo o país, para
permitir um estudo comparativo que possa ser generalizado.
Estudos futuros devem procurar colmatar estas limitições, bem como, explorar e
compreender outros temas que têm sido discutidos na revisão de literatura e que não foram alvo
deste estudo. Sugere-se, em investigações posteriores, analisar mais empresas familiares do
ramo do calçado noutros contextos económicos e culturais, a fim de confirmar, aperfeiçoar e
adaptar os resultados deste estudo de caso. Os insights obtidos devem ser testados em
abordagens quantitativas e permitir delinear novos fluxos para futuras investigações.
Espera-se que estas constatações e conclusões contribuam para uma melhor
compreensão desta problemática, da gestão das empresas familiares e respetiva sucessão, como
um fenómeno de grande importância económica e social. Considera-se que esta temática é um
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campo fértil para investigações futuras, na medida em que o estudo da problemática das
empresas familiares aplicada ao ensino, ainda tem um longo percurso a percorrer no sentido de
se tornar cada vez mais efetiva e robusta cientificamente.
Para terminar, considera-se que as empresas familiares e designadamente as que foram
auscultadas, devam despertar para um maior interesse sobre a problemática da gestão de
empresas familiares, a fim de se munirem de maior e melhor informação para enfrentarem os
obstáculos e potenciarem os benefícios.
Sob uma perspetiva global, conclui-se que, a investigação integrou e interligou
adequadamente os diversos quadros teóricos.
Limitações e Sugestões para Investigação Futura
As limitações que mais se evidenciam têm a ver com o desenho da pesquisa. Embora a
escolha do método de estudo de caso forneça informações exaustivas e específicas sobre o
fenómeno sujeito à análise, os seus resultados e conclusões não podem ser generalizados. Isto
é agravado pelo facto de os conhecimentos adquiridos se restringirem a apenas cinco casos.
Permanece a necessidade de analisar mais empresas familiares do ramo do calçado em outros
contextos económicos e culturais, a fim de confirmar, aperfeiçoar e adaptar os resultados deste
estudo de caso. Os insights obtidos devem ser testados em abordagens quantitativas e permitir
delinear novos fluxos para futuras investigações. Outra limitação prende-se com a dimensão da
amostra, o que futuramente em novas pesquisas devem ser considerados casos múltiplos em
várias empresas em todo o país, para permitir um estudo comparativo que possa ser
generalizado. Finalmente, espera-se que estas constatações e conclusões contribuam para uma
melhor compreensão desta problemática da gestão das empresas familiares, e respetiva
sucessão, como um fenómeno de grande importância económica e social. Considera-se que esta
temática é um campo fértil para investigações futuras, na medida em que o estudo da
problemática das empresas familiares ainda tem um longo percurso a percorrer, no sentido de
se tornar cada vez mais efetiva e robusta cientificamente.
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Considerações Finais
A problemática de investigação enunciada na introdução desta Dissertação foi estudada
definindo-se um objetivo geral e diversas questões de investigação. Para além do referido
objetivo, foram ainda enunciados diversos objetivos específicos a alcançar ao longo dos
diversos capítulos, divididos em investigações sob a forma de artigos científicos, que fazem
parte integrante deste trabalho. Esses objetivos revelaram-se uma espécie de linha orientadora
que norteou a realização das diversas investigações, interligadas entre si, que se encontram
plasmadas nos diversos capítulos desta investigação. Para alcançar o objetivo geral, “Estudar
as empresas familiares, as suas características assim como o impacto que estas têm na sua
forma de gestão” e responder às questões de investigação definidas, foram delineados os
objetivos específicos de investigação, que foram sendo alcançados ao longo do Estudo 2 e do
Estudo 3 da Dissertação. Esses objetivos específicos foram: (1) Realizar uma revisão
sistemática e mapeamento da literatura e propor um modelo conceptual de investigação; (2)
Realizar um estudo de caso, de natureza qualitativa, no sentido de perceber a realidade da gestão
das empresas familiares na indústria do calçado através da visão dos CEO´s de cinco empresas.
O Capítulo 1 foi dedicado ao enquadramento inicial da Dissertação, tendo-se enunciado
a problemática, objetivos e questões de investigação. Também foi definido o objeto de estudo,
a população e a amostra para a realização da investigação. No Estudo 1 foi realizada uma
revisão da literatura mais relevante sobre Gestão de Empresas Familiares. Descreveram-se
quais as principais temáticas abordadas nesta área do conhecimento, e propôs-se um modelo
conceptual de investigação para a temática em análise. No Estudo 2 realizámos um estudo de
caso, de natureza qualitativa, no sentido de perceber a realidade da gestão das empresas
familiares na indústria do calçado através da visão dos CEO´s de cinco empresas. Os resultados
deste capítulo mostraram que estas organizações contribuem fortemente para o
desenvolvimento económico e social do país. A partir das evidências obtidas, conseguimos
detetar as principais temáticas de investigação sobre empresas familiares e performance que
são: Propriedade, Profissionalização, Relação Empresa-Família, Sucessão, Práticas de Gestão
e Performance.
Finalmente, no Capítulo 2, apresentam-se as principais conclusões que resultaram das
investigações realizadas nos capítulos anteriores, e que se encontram interligadas entre si. Este
capítulo assume especial destaque porque apresenta uma súmula dos principais e mais
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relevantes resultados de investigação inerentes à Dissertação e que respondem às questões de
investigação inicialmente definidas. São também identificadas as principais limitações,
encontradas ao longo do progresso dos capítulos e as propostas de investigação futura sobre a
temática em análise.

1. Conclusões
O objetivo geral deste trabalho de investigação foi o seguinte: “Estudar as empresas
familiares, as suas características assim como o impacto que estas têm na sua forma de
gestão”.
Com o objetivo de responder a este objetivo central de investigação foram formuladas
diversas questões específicas de investigação, que foram respondidas através da realização dos
diversos estudos empíricos que fazem parte integrante desta Dissertação. A seguir serão
apresentadas as respostas às questões de investigação enunciadas, utilizando-se para o efeito as
conclusões obtidas com as investigações efetuadas.
A primeira questão de investigação consiste em saber: Qual é o estado atual da
literatura sobre a Gestão de Empresas Familiares?
Para dar resposta a esta questão de investigação foi elaborado o estudo “Gestão de
Empresas Familiares e Performance - Revisão sistemática e mapeamento da literatura”.
A leitura dos principais artigos de investigação resultantes do protocolo de pesquisa
utilizado permitiu sistematizar a literatura e encontrar as temáticas mais referenciadas desta
área. A revisão sistemática de literatura realizada mostra que a Gestão de Empresas Familiares
e Performance é uma temática de grande importância de análise, existindo cada vez mais
estudos de investigação que a abordam sobre as mais diversas perspetivas. Os investigadores
têm demonstrado interesse crescente no tema, produzindo cada vez mais investigações de forte
impacto académico nesta área de conhecimento.

A segunda questão de investigação pretende saber: Como se encontra organizado e
como se classifica o corpo da literatura relacionado com a Gestão de Empresas
Familiares?
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Na tentativa de mapear, descrever e classificar a forma como a literatura se encontra
organizada em termos de publicações, autores e revistas, foi realizado o seguinte estudo:
“Gestão de Empresas Familiares e Performance - Revisão sistemática e mapeamento da
literatura”, que pertence ao estudo 1 e permite responder às duas primeiras questões de
investigação enunciadas.
Nesse sentido, o mapeamento da literatura realizado permitiu fornecer uma visão geral
daquilo que foi investigado até ao momento atual, no contexto da Gestão de Empresas
Familiares, concluindo-se que esta temática continua a motivar elevado interesse dos
investigadores, tendo-se verificado nos últimos anos um aumento da investigação nesta área.
Após a realização da pesquisa e adoção dos critérios de inclusão e exclusão, foram encontrados
422 artigos compreendidos no espaço temporal situado entre 1997 e 2018. Outra evidência que
este estudo nos mostrou, foi inventariar e analisar as principais temáticas abordadas pelos
autores, destacando-se os seguintes temas: Family Firms, Performance, Business,
Management, Ownership, Research.
Finalmente, após a leitura e análise da principal literatura desta área, foi possível propor
um modelo conceptual de investigação resultante do estado atual da literatura sobre a Gestão
de Empresas Familiares. Como resultado deste mapeamento, foi ainda possível identificar
caminhos de investigação que podem ser explorados, de forma a dar maior consistência e
aumentar substancialmente o conhecimento teórico e empírico relacionado com a Gestão das
Empresas Familiares e Performance. Para além de identificar e sistematizar os estudos onde foi
aplicada esta temática, ainda foi possível encontrar as principais temáticas abordadas nos
estudos científicos relacionados com este campo de conhecimento.

A terceira questão de investigação consiste em saber: Em que medida as particulares
características das Empresas Familiares influenciam a gestão deste tipo de empresas, sob
o ponto de vista dos CEO´s?
Para dar resposta a esta questão de investigação foi elaborado o estudo “Gestão de
Empresas Familiares e Performance: A realidade da indústria do calçado – um estudo
qualitativo” que pertence ao estudo 2. As evidências empíricas obtidas permitiram concluir que
existe necessidade de continuar o estudo nesta área do conhecimento, no sentido de se
compreender, com cada vez maior robustez, os desafios inerentes a este tipo de empresas e
respetiva gestão. Os resultados mostraram que estas organizações contribuem fortemente para
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o desenvolvimento económico e social do país. A partir das evidências obtidas, conseguimos
detetar as principais temáticas de investigação sobre empresas familiares e performance que
são: Propriedade, Profissionalização, Relação Empresa-Família, Sucessão, Práticas de Gestão
e Performance
Estes resultados permitem ajudar as Empresas Familiares a tomar decisões sobre a sua
forma de gestão e práticas de gestão visando melhorias em diversos aspetos preponderantes
para a sua evolução, tais como a constante e necessária profissionalização e performance.

2. Implicações e Contributos da Investigação
A presente investigação apresenta diversos contributos inerentes à problemática
relacionada com as empresas familiares e as suas formas de gestão. Ao longo da elaboração
deste trabalho de investigação tentámos desenvolver estudos que permitissem análisar as
principais características das empresas familiares e respetivo impacto na performance. Para esse
melhor entendimento começámos por analisar a literatura existente nesta área, percebendo qual
era o seu estado de desenvolvimento atual e respetiva organização desta área de conhecimento.
Nesse sentido, os dois trabalhos de investigação efetuados permitiram contribuir das mais
diversas formas para o enriquecimento da literatura, relacionada com esta área de
conhecimento. Nesta secção serão apresentados, resumidamente, os contributos de cada estudo
individual sendo que, este conjunto de contributos enunciados, apresentam as implicações e
contribuições desta Dissertação de Mestrado.
2.1. Estudo 1
No Estudo 1 foi realizado um mapeamento da literatura que enuncia a forma como esta
se encontra organizada, contribuindo para que se faça um ponto da situação daquilo que se
encontra publicado, quais os principais autores, quais os artigos mais influentes, quais os temas
mais abordados e quais são as principais conclusões. O mapeamento realizado permitiu
identificar que esta temática é cada vez mais estudada, no entanto, necessita de continuar o
caminho realizado até então, pois é percetível que o iniciou de forma tardia. Foi ainda proposto
um modelo conceptual de investigação, que permite que outros investigadores da área possam,
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no futuro, utilizar este modelo em estudos empíricos, explorando-o e melhorando-o por forma
a testar a sua eficácia e aplicação nesta área de conhecimento.
Resumo dos contributos: (1) Mapeamento da literatura relacionada com a Gestão de
Empresas Familiares e Performance; (2) Sistematização da literatura relacionada com a
temática; (3) Identificação dos artigos mais relevantes (Top 50) nesta área; (4) Resumo dos
principais temas abordados e principais conclusões; (5) Identificação das principais limitações
e da escassez de estudos empíricos; (6) Proposta de um modelo conceptual de investigação.
2.2. Estudo 2
No Estudo 2 foi realizado um estudo de caso de natureza qualitativa, com o objetivo de
perceber a realidade da gestão das empresas familiares na indústria do calçado através da visão
dos CEO´s de cinco empresas que aceitarem ser objeto deste estudo de caso. Os resultados
permitiram concluir que existe necessidade de continuar o estudo desta área do conhecimento,
no sentido de se compreender, com cada vez maior robustez, os desafios inerentes a este tipo
de empresas e respetiva gestão. Ficou também demonstrado que estas organizações contribuem
fortemente para o desenvolvimento económico e social do país.
Resumo dos contributos: (1) Compreensão das principais preocupações dos CEO´s de
Empresas Familiares no que diz respeito a questões relacionadas com a Gestão; (2) Deteção das
principais temáticas de investigação sobre empresas familiares e performance (3) Análise
empírica, através de entrevistas, da opinião dos CEO´s sobre temas fundamentais como:
Propriedade, Profissionalização, Relação Empresa-Família, Sucessão, Práticas de Gestão e
Performance; (4) Identificação dos temas e sub-temas emergentes nesta área de investigação e
respetiva relação entre eles.

3. Limitações e futuras linhas de investigação
Qualquer estudo de investigação, por mais rigoroso e aplicado que seja, depara-se com dois
tipos de limitações: aquelas que resultam das escolhas do investigador ao longo do processo de
investigação e aquelas que, não sendo intencionais, resultam de aspetos que o investigador não
pode controlar. Dessa forma, importa agora enunciar as principais limitações encontradas ao
longo da presente investigação.
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No que diz respeito ao primeiro estudo, de investigação (Estudo 1) relacionado com a revisão
sistemática da literatura e com o respetivo mapeamento podemos destacar o facto da pesquisa
estar circunscrita apenas a uma base de dados, Web of Science, o que, desde logo, configura um
caracter condicionante à investigação. Outra condicionante prende-se com as expressões de
pesquisas, “Family Business Management and Performance” e “Family Firm Management and
Performance” aplicadas na Web of Science, que após eliminação de duplicados e aplicação de
critérios de exclusão definidos, originou uma base de dados final de 422 artigos. No entanto,
este tipo de metodologia é passível de ser posta em causa, pois a utilização de apenas, e em
concreto, destas duas expressões de pesquisa, foi uma opção que pode não ser da concordância
de todos, alegando-se que em vez da escolha destas expressões se fossem utilizadas outras,
poderíamos retirar outro tipo de resultados e por conseguinte outro tipo de output final.
Contudo, os termos utilizados foram testados várias vezes, através da utilização de outras
palavras-chave, e onde os resultados obtidos reforçaram a escolha em relação aos mesmos,
sendo estes os que deram um output de maior dimensão e abrangência de temática.
No que diz respeito ao segundo estudo de investigação (Estudo 2) relacionado com a realidade
da indústria do calçado o mesmo não está igualmente isento de limitações. A que mais se
evidencia tem a ver com o desenho da pesquisa. Embora a escolha do método de estudo de caso
forneça informações exaustivas e específicas sobre o fenómeno sujeito à análise, os seus
resultados e conclusões não podem ser generalizados. Isto é agravado pelo facto de os
conhecimentos adquiridos se restringirem a apenas cinco casos. Permanece a necessidade de
analisar mais empresas familiares do ramo do calçado em outros contextos económicos e
culturais, a fim de confirmar, aperfeiçoar e adaptar os resultados deste estudo de caso. Os
insights obtidos devem ser testados em abordagens quantitativas e permitir delinear novos
fluxos para futuras investigações. Outra limitação é o facto de se ter reunido informações de
apenas cinco CEO´s.
Relativamente às propostas de investigação futura no Estudo 1 sugere-se que se façam outras
análises à literatura existente, utilizando esta mesma metodologia, mas, entretanto, utilizando
outras palavras-chave, tanto na base de dados aqui utilizada, como podendo guiar-se por outras,
tudo isto para permitir uma consolidação de todo o conhecimento produzido até então sobre a
temática. Ainda assim, sem ter de sair da linha deste artigo, há investigações pertinentes a serem
feitas, como por exemplo, alargar o espectro e, em vez de contemplar apenas um Top 50 artigo
mais citados, poder incluir um Top 100, ou ao invés disso realizar um estudo com os primeiros
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50 artigos abaixo das 100 citações e comparar com os mais citados (Top50). Consideramos que
esta temática é um campo fértil para investigações futuras, na medida que a Gestão de Empresas
Familiares ainda tem um longo percurso a percorrer, no sentido de se tornar cada vez mais
efetiva e robusta cientificamente.
No que concerne ao Estudo 2, as sugestões para pesquisas futuras são estudos de casos múltiplos
em várias empresas em todo o país, para permitir um estudo comparativo que possa ser
generalizado. Finalmente, espera-se que estas constatações e conclusões contribuam para uma
melhor compreensão desta problemática da gestão das empresas familiares e respetiva
sucessão, como um fenómeno de grande importância económica e social. Consideramos que
esta temática é um campo fértil para investigações futuras, na medida em que o estudo da
problemática das empresas familiares tem ainda um longo percurso a percorrer no sentido de
se tornar cada vez mais efetiva e robusta cientificamente.
Estamos convictos que as indicações aqui plasmadas poderão ser indicadores importantes para
a realização de futuras investigações que permitam novas reflexões sobre esta área do
conhecimento e respetivos contributos para o desenvolvimento do corpo da literatura
relacionada com a Gestão de Empresas Familiares.

151

152

Anexos
Anexo 1 (Capítulo 3)
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Tabela 1: Guião de Entrevistas CEO’s
Proposições

Literatura

Performance:

- Acha que a empresa teria melhores
resultados se a gestão fosse feita por alguém
que não pertencesse à família?
(Bennedsen, Nielsen, Perez-Gonzalez, &
- Acredita que o facto de ter a família Wolfenzon, 2007; Le Breton-Miller &
envolvida na empresa limita a mesma a Miller, 2006; Minichilli, Corbetta, &
cumprir a exigência solicitada pelo mercado
MacMillan, 2010)
de hoje?
- Acha que a empresa teria melhores
resultados económico financeiros se a gestão
estivesse fora da esfera familiar?

Práticas de Gestão:
- Quais as vantagens e desvantagens que
considera existirem por a empresa ser gerida
pela família?
- Alguma vez teve dificuldades em dar ordens
a um trabalhador familiar?
- A entrada de novo capital na empresa (Bloom & Van Reenen, 2007; Brunninge,
(novos acionistas) encontra barreiras neste
Nordqvist, & Wiklund, 2007; L R Gomeztipo de empresas?
Mejia et al., 2011; Minichilli et al., 2010;
- Quando pretende investir em inovação ou Morris, Williams, Allen, & Avila, 1997;
ideias empreendedoras a família é um Villalonga & Amit, 2006)
entrave?
- Existe partilha de conhecimento na
empresa?
- Existem reuniões periódicas para discutir o
futuro da empresa?
- Sente que a gestão familiar tem influência
na produtividade?
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- Quais são os efeitos positivos do
envolvimento da família na gestão?
- Quais são os efeitos negativos do
envolvimento da família na gestão?
- Existem constrangimentos entre o CEO e os
restantes sócios?
- Sente que tem sido possível na empresa as
decisões serem tomadas numa perspetiva
meramente profissional, nunca estando em
cima da mesa questões familiares que possam
afetar a decisão?

Sucessão:

- Como lida com as novas gerações da família
e a sua vontade/ausência de trabalhar na
empresa?
- Que tipo de futuro sente que a empresa terá?
Sente que a entrada de novas gerações pode
ser prejudicial à empresa?
- Já preparou a sua sucessão? Se sim de que
forma?
- A dispersão de quota pode ser um (Bennedsen et al., 2007; Morris et al.,
problema? (partilhas)
1997; Perez-Gonzalez, 2006)
- A entrada de novas gerações tem
configurado um ponto positivo ou negativo
na empresa?
- Qual a política para membros externos à
família? (genros e noras)?
- A sucessão entre gerações tem tornado a sua
empresa mais ou menos empreendedora?
- O número de gerações envolvidas na gestão
fortalece a relação entre os mesmos?
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Inter-Relação Empresa-Família:

- A relação família-negócios é vantajosa ou
desvantajosa em contexto empresarial?
- Alguma vez sentiu problemas resultantes
desse relacionamento?
- Sempre que necessita de mais capital
recorre aos familiares pertencentes à gestão
da empresa ou a capital externo?
- Sente dificuldades em aprovar algumas
políticas para a empresa devido a ter de
negociar com familiares?
- Existe algum conselho de família ou de
administração?
- Se sim quais as suas funções? Qual a sua (Anderson & Reeb, 2003; Kellermanns &
organização?
Eddleston,
2004;
McConaughy,
Matthews, & Fialko, 2001; Sciascia &
- O facto de haver uma maior proximidade Mazzola, 2008; Sirmon, Arregle, Hitt, &
entre família/gestão cria conflitos entre os
membros? Pode nos dar alguns exemplos Webb, 2008)
sucedidos?
- As decisões são tomadas tendo em conta a
quota que cada familiar tem na empresa? Ou
pelo facto de serem família tal problema não
se coloca?
- Já teve problemas com familiares por ter de
tomar decisões impopulares?
- É normal utilizar capital da empresa ao
serviço da família?
- Se sim como é gerida tal situação?
- O recrutamento de novos colaboradores
sofre influências pelo facto de certos
familiares quererem arranjar emprego para
pessoas próximas?
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- Quando há distribuição de lucros verificase algum problema devido à repartição ser
entre pessoas da mesma família?
- Os familiares recebem em função do cargo
que desempenham ou têm benefícios
salariais ou outros, por serem membros da
família?
- O envolvimento da família cria entraves à
Inovação tecnológica?
- As diferenças geracionais influenciam as
práticas relacionadas com a inovação
tecnológica?
- Sente que a família influencia a estratégia
da empresa?
- Qual foi a influência da família no
crescimento da empresa?
- Sente que por a gestão ser familiar tem ou
teve problemas de progresso e evolução na
gestão da empresa?
- Os relacionamentos familiares influenciam
a transição de poder na empresa?
- Que tipo de características familiares sente
serem mais importantes para gerir uma
empresa deste género?
- Os problemas familiares são tratados no
escritório ou à mesa de jantar?
- A maior ou menor dispersão de parentesco
influencia a dinâmica comportamental dos
órgãos de gestão?
- Acha que a família tem gerado um
envolvimento positivo nos negócios? Ou tem
criado instabilidade?

158

- Sente que existem evidencias de que a
empresa familiar é menos estável do que a
não familiar?
- Acha que a sua empresa tem tido uma
durabilidade maior por ser gerida pela
família?
- A confiança nos membros da família é
maior do que dos membros não familiares?
- A progressão dentro da empresa é igual para
todos?
- Sente que os conflitos familiares já
prejudicaram a sua empresa?
- Acha que se a sua empresa continuar na
família pode estagnar?
- Assumiria mais ou menos riscos se a
empresa não fosse sua?
- O crescimento da empresa pode afetar a
possibilidade de continuar a ser gerida pela
família?
Profissionalização:

- Como é que tem procurado profissionalizar
a sua empresa?
- Sente que para crescer tem de contratar
profissionais fora da família?

(Ali, Chen, & Radhakrishnan, 2007;
- As práticas de gestão seriam mais eficazes McConaughy et al., 2001)
se fossem tomadas/suportadas por membros
externos à família?
- O foco da modernização está na aquisição
de maquinaria e melhoramento da produção
ou passa pela “modernização da gestão”?
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Propriedade:

- Porque é que a gestão da sua empresa esteve
sempre na esfera familiar?
- Nunca sentiu necessidade de mudar?

(Anderson & Reeb, 2003; Sciascia &
Mazzola, 2008; Villalonga & Amit, 2006;
Westhead & Howorth, 2007)

- Uma empresa igual à sua seria mais ou
menos valiosa pelo facto da gestão ser não
familiar?

Fonte: Elaboração própria com base na revisão da literatura
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