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GESTÃO DA 

EMPRESA 
FAMILIAR: 

Conceitos, Casos e 
Soluções 

 
 
 
 
 
 
 

 
De José Carlos Casillas, Carmen Díaz e Adolfo 
Vázquez. São Paulo: Thomson Learning, 2007. 
288p. ISBN: 978-85-221-0562-5 
 
Em sua leitura, a referida obra demonstra 
predominar uma perspectiva funcionalista 
tendo como categoria norteadora de sua 
discussão as particularidades que constituem a 
relação família-propriedade-gestão das 
Empresas Familiares (EF´s). Sua contribuição 
é baseada na experiência adquirida pelos 
autores-pesquisadores da Universidade de 
Sevilha acerca do Instituto da Empresa 
Familiar existente na Espanha. A obra destina-
se as áreas de Estudos Organizacionais e de 
Empreendedorismo ao realizar um conjunto de 
exposições conceituais e práticas no contexto 
das EF´s envolvendo temas organizacionais 
como: cultura, simbolismo, estrutura, poder, 
conflito, ciclo de vida e mudança. Somado a 
isso, é presente em seu debate assuntos ligados 
à gestão das EF´s na contemporaneidade como 
governança, institucionalismo e processo 
sucessório.  
 
(Nota por Magnus Luiz Emmendoerfer- UFV). 

ORGANIZAÇÕES 
FAMILIARES: um 
Mosaico Brasileiro 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
De Alexandre de Pádua Carrieri, Luiz Alex 
Silva Saraiva e Denize Grzwbovski (orgs.). 
Passo Fundo: UPF, 2008. 450p. ISBN: 978-85-
7515-648-3 
 
O objetivo desta obra é apresentar esforços 
recentes da pesquisa científica nacional sobre 
organizações familiares no Brasil, não se 
restringindo à esfera da “empresa”, mas 
também englobando debates em espaços e 
contextos diversos, como: informal, rural, 
industrial, serviços e comércio. Assim, ao 
contrário das prescrições que são comuns na 
literatura corrente, a preocupação está centrada 
na proposição de elementos para a reflexão das 
particularidades relacionadas às organizações 
familiares. São considerados aspectos como 
geração de idéias, estrutura, território, gênero, 
cultura e economia, além de abordagens e 
práticas para a pesquisa empírica. A aplicação 
desta obra é multidisciplinar e didática, voltada 
a estudantes, pesquisadores, professores e 
profissionais interessados na realidade da 
gestão de organizações familiares brasileiras.  
 
(Nota por Poty Colaço Fonseca – UFV). 


