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INTRODUÇÃO

A sucessão familiar é fundamental para as organizações familiares, pois muitos estão
se extinguindo devido a problemas de transição entre a primeira e a terceira geração.
Sendo que muitas vezes a ausência de preparação dos sucessores e de planejamento
geram conflitos em relação a distribuição da herança e em perdas financeiras (COSTA
et al, 2015).

De acordo com Santos et al. (2017), as empresas familiares constituem uma forma de
organização, representam grande parte das empresas do mundo todo, sendo a que mais
cresce nos últimos anos e tem sido considerada como predominante nos diferentes
setores da economia, contribuindo de forma significativa para o crescimento e o
desenvolvimento da sociedade.

Dessa maneira o objetivo geral é identificar o processo de sucessão no Brasil, entender
como andam essas pesquisas, compreender quais são as áreas mais pesquisadas,
autores que publicaram, IES e periódicos que publicaram, seu método e pesquisas
futuras sugeridas pelos autores. Analisando assim mudanças que ocorrem nas
empresas familiares e buscando identificar uma melhor maneira para que tal processo
possa ocorrer de forma mais tranquila e com sucesso.

Considerando-se a importância sobre a sucessão familiar nas empresas, buscando
compreender mais sobre o tema, a partir da produção científica, por analises dos
artigos publicados na base de dados Sientific Periodicals Electronic Library (SPELL).
A metodologia para a utilização do estudo teve abordagem qualitativa e descritiva,
tendo como método a pesquisa bibliometrica no qual foram encontrados 30 artigos,
entre os anos de 2008 a 2018. Teve-se como questionamento principal compreender a
sucessão familiar na atualidade do Brasil, por meio de pesquisas e estudos
relacionados.

Pode-se enfatizar a importância do tema para a produção cientifica, uma vez que

organizações maduras estarão mais propícias à obtenção de sucesso em sua gestão. Pois,

com um planejamento falhas podem ser evitadas, e as empresas tornam-se mais

competitivas dentro das normas e procedimentos de uma gestão profissionalizada,

acompanhando desta forma o avanço do mercado e de seus concorrentes.

A pesquisa qualitativa se sobressaiu da abordagem quantitativa, o que representa uma

necessidade de estudos voltados a abordagem quantitativa. Com base nestas reflexões,

acredita-se que a contribuição desta pesquisa apresenta contribuições acadêmicas e

poderão servir como referência para iniciantes, como também para pesquisadores que

venham a ter interesse sobre o tema de Sucessão Familiar.
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RESULTADOS

OBJETIVO

METODOLOGIA

CONCLUSÃO

REFERÊNCIASQuantidade de artigos por período
Ano da publicação Número de artigos %

2008 a 2010 6 20

2011 a 2014 14 46,66

2015 a 2018 10 33,33

Total 30 100%

Autor Quant. de 

publicações

%

Janete Lara de Oliveira 4 3,80

Ana Luiza Albuquerque Cruz 3 3,16

Rafael Diogo Pereira 3 3,16

Autores com duas publicações 8 8,44

Demais autores com uma 

publicação

77 81,05

Total 95 100%

Base de dados Spell Total de Trabalhos
Titilo do Documento: " Sucessão Familiar" 9

Filtro: "Resumo" 49

Período de Publicação: "2007 a 2018" 39

Tipo de Documento: "Artigo" 36

Área do Conhecimento: "Administração" 33

Idioma: Português 31

Repetido 1

Total da amostra: 30

Tabela 1. iltros utilizados na amostra.

Instituições de Ensino Superior que mais publicaram
UNIVERSIDADE Artigos %
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 17 12,23

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 6 4,32

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) 6 4,32

Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC) 5 3,60

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 5 3,60

Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) 5 3,60

Universidade Federal de Santa Catariana (UFSC) 5 3,60

Universidade Católica de Minas Gerais (PUC) 5 3,60

Fundação Mineira de Educação e Cultura (FUMEC) 5 3,60

Instituições com5 artigos publicados 5 3,60

Instituições com 4 artigos publicados 24 17,27

Instituições com 2 ou 3 artigos publicados 22 15,83

Instituições com 1 artigo publicado 29 20,86

Total 139 100%


