
 

Editora FGV lança livro sobre processo de sucessão em empresas 

familiares 

 

A sucessão nas grandes empresas familiares sempre é alvo de muito interesse do 

mundo corporativo, por tudo que envolve os grandes negócios dessas companhias. 

Gerdau, Papaiz, Lacta e Mesbla são alguns dos cases de processos sucessórios 

analisados no novo livro da Editora FGV “A relação entre pai e filho no processo 

sucessório em empresas familiares”, que será lançado no próximo dia 10 de outubro, 

às 17h, na Livraria FGV.  

 

Escrita por Antonio Carlos Trindade de Moraes Filho e André Luis Fernandes Limeira, a 

obra mostra a relação de pais e filhos de grandes companhias familiares que hoje são 

responsáveis por mais da metade da geração de emprego, renda e tributos do planeta, 

mostrando a importância dessas organizações no cenário econômico e social mundial.  

 

O livro aborda as organizações familiares sobre duas vertentes: as empresas como um 

negócio de tradição e com relevância na sociedade e predominantes na atualidade no 

meio empresarial no Brasil e no mundo; e a sobreposição entre família e empresa, 

quando organizações familiares enfrentam diversos outros desafios, que não apenas 

os do mercado, que poderão ajudá-las na perpetuação do patrimônio familiar ou 

poderão mitigar os negócios e a relação de união entre os membros da família. 

 

A união de família e negócios é complexa e muitas vezes pode evoluir ao longo dos 

anos com bons resultados financeiros, mas sempre com alguns conflitos. O processo 

de sucessão é o que apresenta a maior tensão, porque pode envolver profundas 

mudanças na cultura e na identidade da empresa. 

 

Como conciliar família e negócios? Como conseguir destaque quando o objetivo da 

empresa tiver a tendência de favorecer os familiares em vez de seguir a lógica do 

mercado? Esses são alguns dos dilemas sofridos pelos membros dessas companhias. 

No livro, empresários, gestores, consultores e acadêmicos são estimulados a entender 

a dinâmica de funcionamento desse modelo de empresas, intricadas desde o seu início 

pelas complexidades e singularidades envolvidas.   

 

Além disso, a obra traz uma análise das mais importantes pesquisas científicas 

publicadas, no Brasil e no exterior, para, a partir da psicanálise, explanar a origem dos 

conflitos, dos dilemas enfrentados, apontar possibilidades de solução, para 

compreender os fatores subjacentes na relação entre pai e filho empresários.  
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