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INDICAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS

HANDBOOK OF RESEARCH ON FAMILY BUSINESS Panikkos Z. Poutziouris, Kosmas X. Smyrnios, Sabine B. Klein. 
Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Ltd, 2006. 656 p.
Este handbook fornece uma visão ampla da pesquisa recentemente produzida na área de empresas 
familiares no mundo. Os principais temas de debate, como a defi nição de empresa familiar, sucessão, 
formulação de estratégias, métricas e metodologias utilizadas em pesquisa, questões fi nanceiras, as-
pectos culturais e suas relações com desempenho são abordados através de artigos originais ou já pu-
blicados em journals de destaque na área. Os editores estão entre os líderes da IFERA (International 
Family Enterprise Research Academy), principal organização mundial de pesquisa da área. Trata-se de 
referência muito indicada para quem está envolvido com pesquisa em empresas familiares.

UNCONVENTIONAL WISDOM: Counterintuitive Insights for Family Business Success John Ward. Chichester, 
West Sussex, UK: John Wiley & Sons Ltd, 2005. 246 p.
A obra explora questões ambíguas e lógicas aparentemente contraditórias assumidas em empresas 
familiares. Apesar do respaldo acadêmico da fi liação do editor assume uma postura notadamente fa-
vorável às empresas familiares, procurando defender que na fricção peculiar entre família e negócio 
encontram-se as fontes das vantagens competitivas desse tipo de empresa. Inobstante a isso, a obra é 
muito importante pelas questões que propõe. 

DYNASTIES – Fortunes and Misfortunes of the World’s Great Family Businesses David Landes. New York: Viking, 
Penguin Group, 2006. 380 p.
O livro apresenta a história de grandes negócios familiares dos setores bancário, automobilístico e de 
exploração de recursos naturais. Os Rothschilds, os Morgans, os Fords, os Agnellis, os Rockefellers e 
os Guggenheims são exemplos de dinastias retratadas por Landes. O livro é muito útil como fonte de 
informação histórica e como proponente de questões instigantes e de grande interesse, como a visão 
do mainstream da educação de negócios em relação às empresas familiares.

INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP IN FAMILY BUSINESS José C. Casillas, Francisco J. Acedo, Ana M. Moreno. 
Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Ltd, 2007 (lançamento previsto para o 2º semestre). 330 p.
Este livro, ainda em fase pré-lançamento, integra três temas distintos: empreendedorismo, internacio-
nalização e empresas familiares. A abordagem adotada é estratégica e procura aproveitar os resultados 
de pesquisa da área de empresas familiares sob diferentes ângulos. A intersecção entre empreendedo-
rismo e empresas familiares tem sido alvo da atenção de alguns pesquisadores, existindo, no entanto, 
um enorme campo ainda a ser explorado, o que, em parte, justifi ca a importância desta obra. 

PERPETUATING THE FAMILY BUSINESS – 50 Lessons Learned from Long-lasting, Successful Families in 
Business John L. Ward. New York: Palgrave Macmillan, 2004. 178 p.
Neste livro, John Ward assume postura predominantemente prescritiva, baseado em sua experiência 
como consultor de empresas familiares. Relaciona os aspectos ligados à família com a perpetuação da 
empresa familiar no tempo, indicando características específi cas de três estágios da evolução da em-
presa: gestão do fundador, sociedade de irmãos e colaboração entre primos. A consulta a esta referên-
cia é importante como fonte de informações vindas da prática e, sobretudo, como acesso a um tipo de 
literatura historicamente predominante na área.

EMPRESAS FAMILIARES
Apesar de ser um dos mais antigos formatos de organização, as 
empresas familiares mantêm-se fortemente presentes no mundo 
de hoje. De pequenos negócios a grandes empresas e verdadeiras 
dinastias, esse tipo de organização permeia a economia mundial 
de diferentes formas. Historicamente, a área tem sido dominada 
por consultores e pelos próprios membros das famílias que con-
duzem seus negócios. Pesquisadores de maior preparo acadêmico 

têm se aproximado do tema e a produção científi ca sobre esse tipo 
de empresa tem ganhado escala e qualidade nos útlimos tempos. 
Como resultado, o conhecimento sobre empresas familiares tem 
se renovado, surgindo novas e interessantes análises para velhas 
questões. Visando apoiar os interessados em ter uma visão geral, 
atual e qualifi cada sobre o tema, Marcos Avó, aluno de mestrado 
da FGV-EAESP, recomenda cinco livros:
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