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RESUMO 
 
 
 

O presente trabalho teve como proposição primária, a verificação da aderência de um estudo 

da empresa familiar a partir da lógica da dádiva. Para tanto, este se pautou em dois eixos 

centrais. O primeiro, na verificação da existência de circulação da dádiva entre os integrantes 

da família empresária, tomando-se como pressuposto o fato da família ser considerada como o 

locus original da dádiva, e se esta circulação alcançava outras relações organizacionais nos 

ambientes interno e externo da empresa. O segundo, na possível existência de uma relação 

entre dádiva e o processo de profissionalização da empresa familiar. O estudo de caso único 

foi adotado como a estratégia metodológica para abordagem do tema, definindo como objeto 

de estudo uma empresa familiar do setor de transporte coletivo do município de Salvador, que 

se encontrava na fase de transição da primeira para a segunda geração. A fim de estabelecer 

uma maior aproximação do objeto, fez-se necessária uma contextualização sócio-histórica do 

transporte urbano no município. Neste processo examinou-se a evolução da dinâmica 

competitiva no setor, nascido a partir de empresas familiares, ao passo que se verificaram 

alguns padrões típicos de empresas familiares situadas na Bahia. 

 
Palavras – chave: Empresa familiar, dádiva, família, profissionalização, transporte coletivo.



 

 
ABSTRACT 

 
 
 

This work has as its primary aim to verify the possibility of studying the family owned 

company concept from the logic of the gift. To this effect, this work is based on two central 

ideas. The first one is the verification of the effective circulation of the gift among the 

entrepreneurial family’s members, taking as a premise the fact that the family is considered 

the original source of the gift. It also aims to ascertain whether this circulation reaches other 

organizational relationships inside and outside the business entity. The second idea is the 

possible existence of a co-relation between the gift and the process of profissionalization of 

the family business entity. This study considered one single case as a methodological strategy 

to approach the subject. In view of that the present work contains the analysis of a family 

business entity from Salvador operating in the city’s public transport system, and undergoing 

the transition from first to second generation. In order to reach a closer view of the object to 

be examined, the research focused on Salvador’s public transport system taking into account 

its historical and social context. This process encompassed the analysis of the evolution of the 

sector’s competition dynamics originated from family business entities, including the 

verification of some patterns typical of family business entities from the State of Bahia. 

 
Keywords - Family owned company, gift, family, profissionalization, public transport 
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1 INTRODUÇÃO 

Promover uma discussão sobre a empresa familiar pode sugerir inicialmente, mais uma 

abordagem analítica sobre um tema que nos últimos anos tem sido exaustivamente estudado. 

No entanto, a complexidade deste talvez requeira de fato, que diversas percepções possam ser 

apresentadas de modo a construir-se um entendimento mais apurado quanto à intrincada 

dinâmica das empresas familiares. É importante lembrar que esta preocupação de pesquisa em 

relação a empresas familiares é recente, sendo seu estudo aplicado de forma sistemática 

somente a partir do período entre as décadas de sessenta e setenta. Existe um autor, Bethlem 

(1994 apud BETHLEM 2004), que assinala que o número de pesquisas relevantes sobre o 

tema ainda é muito reduzido no início da década de 90 no Brasil. O autor destaca assim a 

baixa produção de material:  

Levantamento bibliográfico feito pela Coppead, encontrou três artigos, quatro livros, 
14 casos e três teses, no total de 24 itens bibliográficos sobre empresas familiares. 
Apenas nas referências de uma pesquisa iniciada em 1978 pelo prof. Tagiuri1, da 
Harvard Business School, sobre relações entre parentes nas empresas familiares há 
45 itens bibliográficos, 26 artigos, 18 livros e uma tese (não são referidos casos). Há 
ainda 26 referências sobre entrepreneurship, contrato psicológico e estágios de vida 
e 14 sobre terapias psicológicas para famílias. No levantamento feito pela biblioteca 
do Coppead foram listados 65 itens bibliográficos em língua inglesa. (BETHLEM, 
1994 apud BETHLEM, 2004, p.129) 

É importante ressaltar que Bethlem (2004) não considera nestas informações as inúmeras 

produções brasileiras que não possuem base científica. Segundo o autor, “Poderíamos dizer 

que boa parte dos textos brasileiros sobre empresa familiar são impressionistas (baseados nas 

impressões dos autores)” (BETHLEM, 2004). Na perspectiva do autor, uma vez que a 

empresa familiar representa 90% dos grupos empresariais no Brasil, pouca importância foi 

atribuída a este aspecto. 

Nos últimos anos a denúncia realizada por Bethlem (1994 apud Bethlem 2004) parece haver 

sido deslocada de um recôndito lugar, para assumir uma importância significativa tanto no 

                                                 
1 TAGIURI, R. Work relationship among relatives in family firms. Harvard Business School, Research Division, 
1978. 
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meio acadêmico, quanto no empresarial. No contexto empresarial deste período, diversos 

grupos brasileiros entraram em processo de sucessão de diretoria. Para citar somente alguns, 

têm-se os grupos J. Macedo, Sadia, Perdigão, Gerdau, Pão de Açúcar. Um cenário mais 

competitivo nos negócios obrigou os mesmos a considerarem a questão da sucessão como um 

aspecto estratégico de valor relevante e associado diretamente à sobrevivência dos negócios. 

Esta demanda por sua vez exigiu a construção de um conhecimento mais elaborado sobre o 

tema, o que por sua vez mobilizou o meio acadêmico, obrigando assim a busca de uma maior 

produção de pesquisa científica. 

 Uma rápida consulta na Internet aponta alguns dados interessantes. No site de busca Google 

Acadêmico é possível localizarem-se 4.190 ocorrências relativas ao tema empresa familiar em 

português, entre livros, artigos e citações em outros artigos que fazem menção ao tema desde 

1994. Uma busca na livraria virtual da Livraria Cultura indica disponibilidade  para 

comercialização de quarenta títulos sobre o assunto, sendo vinte e um em português e 

dezenove em espanhol, possibilitando uma aproximação maior do público em relação à 

temática. Uma busca superficial de artigos em revistas científicas, tais como a Revista de 

Administração Contemporânea – RAC, Revista de Administração de Empresa – REA, 

Revista Organização e Sociedade – O & S, Revista de Administração da Universidade 

Regional Integrada do Alto do Uruguai e das Missões, Revista de Administração Pública da 

Fundação Getúlio Vargas, Revista de Administração da USP trazem pelo menos 23 artigos 

versando sobre o tema.  

Em um trabalho mais elaborado, o instituto de pesquisa, DataUFF, ligado a Universidade 

Federal Fluminense e contratado pela consultoria Prosperare, realizou entre novembro de 

2005 a dezembro de 2006 uma pesquisa com uma amostra de 200 médias e grandes empresas 

familiares no Brasil. Este estudo teve como objetivo levantar um perfil das empresas 

familiares no país e talvez tenha sido a primeira pesquisa sistematizada com este nível de 

abrangência. Este reduzido número de referências aponta como o cenário de pesquisa em 

relação a empresa familiar se transformou desde o período que foi apontado por Bethlem 

(1994 apud BETHLEM, 2004).  

Uma parte significativa desta produção acompanha um viés mais gerencialista, motivado 

principalmente pela fonte inicial de demanda, que foram as próprias empresas. No entanto, 

não faltam autores que julgam esta abordagem insuficiente para explicar a complexidade 

deste tipo de organização e  têm procurado apresentar uma análise a partir de uma perspectiva 
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antropológica. É na aquiescência da argumentação da insuficiência da abordagem 

gerencialista, que este trabalho toma a dádiva maussiana como a lente para observar uma 

organização familiar.  

Dois conceitos então, tornam-se fatores estruturantes deste trabalho, sendo eles: a empresa 

familiar e a dádiva, esta última sendo tratada tanto enquanto fenômeno, como enquanto 

possibilidade teórica. A princípio se apresentam como detentores de lógicas antagônicas. O 

primeiro obedecendo a lógica do mercado, onde predomina o interesse individual, o cálculo e 

o contrato. O segundo funcionando como operador do vínculo social. O grande desafio é 

apontar as áreas de tangência entre eles, de modo a assegurar uma articulação lógica, o que 

somente se torna possível por se tratar de uma empresa familiar e, como será abordado mais 

adiante, por ser na família  que a dádiva encontra o seu nascedouro (GODBOUT, 1999).  

Com objetivo de proporcionar um entendimento prévio dos dois conceitos apresentados, estes 

serão tratados separadamente. Inicialmente tratar-se-á da empresa familiar e seu papel no 

contexto de mercado, abordando-se informações exaustivamente apresentadas em outros 

trabalhos sobre o tema, correndo o risco de redundância, no entanto compreendendo-se que tal 

construção se faz necessária. E no segundo momento, com o objetivo de fornecer uma visão 

geral sobre a idéia de dádiva, serão abordados aspectos centrais de tal tema, evitando-se entrar 

na discussão filosófica que envolve a questão de adotá-la como um terceiro paradigma social.  

No cenário mundial, as organizações denominadas “empresas familiares” possuem uma 

representatividade substancial dentro do contexto dos negócios. Representatividade esta que 

não se restringe especificamente ao volume de empresas existentes, mas segundo Lethbridge 

(1997) se estende a indicadores econômicos de importância estratégica, tais como o PIB e o 

nível de emprego. Conforme este autor, empresas controladas e administradas por famílias 

respondem por mais da metade dos empregos e a depender do país geram de metade a dois 

terços do PIB. Um outro autor, Bornholdt (2005) apresenta percentuais de participação de 

empresas familiares em sentido amplo2 no universo empresarial de alguns países, tais como 

Portugal com 70%, Inglaterra com 75%, Espanha com 80% e o Brasil com um índice 

                                                 
2 Bornholdt aponta que alguns estudiosos diferenciam as empresas familiares em “sentido amplo” que 
correspondem àquelas com participação acionária significativa (majoritária ou minoritária) de uma família ou 
grupos familiares, porém a gestão é exercida por um executivo não pertencente a uma dessas famílias e as de 
“sentido restrito” que estão sobre o comando dos sócios da família ou dos grupos familiares.  O sentido 
intermediário corresponde a presença da família e de executivos externos no controle. 



 

 

4

estimado de 83%. Nos EUA, o a participação de empresas familiares no sentido amplo, 

intermediário e restrito no PIB do país é da ordem de 91%. 

Retomando Lethbridge (1997), este faz menção a um estudo do Wall Street Journal que 

aponta a existência de 27 milhões de pessoas nos Estados Unidos trabalhando em suas 

próprias empresas. Ainda segundo o autor, na Alemanha, as empresas familiares, que são na 

maioria de capital fechado, estão concentradas no universo de três milhões de pequenas e 

médias empresas do Mittlestand3, possuindo uma média de 100 funcionários e sendo 

responsáveis por metade do faturamento e dois terços do emprego do setor industrial.  

No contexto brasileiro, a trajetória da empresa familiar, segundo um dos diversos autores da 

abordagem gerencialista, Oliveira (1999), mantém uma relação direta com o processo das 

capitanias hereditárias que devido a sua extensão precisavam ser segmentadas para melhor 

exploração e por conseqüência o direito de transmissão por herança para parentes ou não. Tal 

assertiva será contestada oportunamente ao longo do trabalho. Um outro autor e também 

consultor de grandes grupos empresariais, Bernhoeft (2005) aponta o fluxo de imigração no 

período entre as grandes guerras e o pós-guerra, predominantemente formado por italianos, 

seguidos de portugueses, alemães, judeus e árabes de diversas origens. Como citado 

anteriormente, a pesquisa realizada pela Universidade Federal Fluminense (UFF) a pedido da 

consultoria em empresa familiar Prosperare, aponta informações sobre empresas médias e 

grandes empresas familiares brasileiras de bastante relevância para o entendimento deste 

perfil, como pode se observar: 

Apesar de 58% do total de empresas possuir receita líquida anual de até R$ 100 
milhões, há um grupo significativo de empresas que fatura acima de R$ 200 
milhões. [...] O crescimento médio da receita nos últimos cinco anos foi de 47%. [...] 
Das médias e grandes empresas familiares brasileiras, 54% ainda estão sob o 
controle dos fundadores. Apenas 9% estão na terceira ou posteriores gerações. [...] 
Nas grandes empresas, 43% estão na segunda geração [...] Cerca de ¾ das médias e 
grandes empresas familiares brasileiras têm menos de 50 anos de fundação. [...] Nas 
médias empresas predomina a sociedade limitada;  nas grandes, a sociedade 
anônima de capital fechado. (PROSPERARE, 2007,) 

O fato é que as empresas familiares formam um conjunto pitoresco de organização, com 

características muito próprias e que precisam de um tratamento adequado para uma maior 

compreensão da sua estrutura, o que é enfatizado por um outro estudioso de empresas 

familiar: 

                                                 
3 O Mittlestand – corresponde ao universo de empresas de médio porte. 
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As empresas possuídas e administradas por famílias constituem uma forma 
organizacional peculiar, cujo “caráter especial” tem conseqüências positivas e 
negativas. Elas extraem uma força especial da história, da identidade e da linguagem 
comuns às famílias. Quando dirigentes chaves são parentes, suas tradições seus 
valores e suas prioridades brotam de uma fonte comum. (RICCA, 2006). 

Esta citação nos remete ao ponto central da empresa familiar que é a própria família. Desta 

forma, é oportuno uma breve descrição do que se entende por família. Trata-se de uma rede 

de parentesco que se estrutura sobre um tecido histórico, forjada a partir dos valores 

construídos e passados por gerações edificando uma identidade própria. A família não pode 

ser reduzida a papéis e funções pré-definidas, pois se encontra em constante interação com 

outros sistemas, sofrendo assim interferências que a levam a uma reorganização para se 

adequar a novas realidades (SINGLY, 2000 apud WAIANDT, 2005). Ao se perceber a 

família como um sistema é preciso ampliar a perspectiva e não se considerar  exclusivamente 

à família nuclear, mas sim incluir as linhagens ancestrais de cada um dos cônjuges e também 

os seus descendentes. Em termos de empresa familiar, isto sugere que não é suficiente para 

entender-se a dinâmica deste tipo de organização considerar-se como família somente o 

recorte que se forma a partir do fundador(es) e cônjuge(s) (quando for o caso) e os seus 

descendentes com suas respectivas famílias. Torna-se necessário atentar-se  para o fato de que 

a sobreposição dos sistemas familiar e empresarial promove um conjunto complexo de 

relacionamentos, com padrões de comportamentos específicos que podem extrapolar o 

aspecto situacional, ou seja, a amplitude das relações se reveste de um caráter transgeracional. 

Ao olhar-se para família como um sistema que tem a possibilidade de se deslocar através do 

tempo, é possível identificar um conjunto de propriedades que diferem de outros sistemas. A 

família diferindo-se de outras organizações permite a inclusão de novos membros apenas pelo 

nascimento, adoção ou casamento, e os seus membros somente podem sair pela morte 

(CARTER e McGOLDRICK, 1995). Na realidade a morte apesar de extinguir a convivência 

de um membro com o sistema, não extingue sua pertinência e as vezes sua influência, pois seu 

legado material ou simbólico pode ser de grande significado para o grupo. Sendo assim, os 

mortos também possuiriam um lugar no sistema familiar. (HELLINGER, WEBER E 

BEUAMONT, 2001). Considerar este sistema como um todo é tratar de um objeto com 

elevado grau de complexidade que inviabiliza um estudo mais sistematizado, portanto é 

necessário estabelecer-se um limite que permita a dinâmica relacional. Desta forma, a família 

deve ser considerada como um sistema emocional de pelo menos três e no máximo quatro 

gerações (CARTER e McGOLDRICK, 1995). É este sistema familiar, com este conjunto de 
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características específicas, que em algum momento pode através de um ou de alguns dos seus 

membros dar início a formação de um sistema empresarial formal. Desta sobreposição emerge 

a denominada empresa familiar, onde existem duas lógicas operativas. A primeira que 

obedece às leis de mercado e rege o sistema empresarial e a segunda que emerge dos vínculos 

entre os membros da família e pouco guarda de uma racionalidade instrumental. Vínculos 

estes que se revestem de uma incondicionalidade irrestrita e modelam um senso de pertinência 

a este referencial de origem denominado família (HELLINGER, WEBER E BEUAMONT, 

2001) . Vínculos que parecem cercear a liberdade de um lado e maximizar a segurança por 

outro (GODBOUT, 1999). 

Como se pôde observar, ao se trazer a noção de família, traz-se conseqüentemente a noção de 

pertinência que por sua vez se estabelece a partir dos vínculos. No entanto,  deve-se perguntar 

que força assegura a sustentabilidade destes vínculos?  Nas famílias, pelo menos a priori, 

pode-se pressupor uma forte interação entre os seus integrantes, mesmo quando estão sendo 

tratadas situações de conflito. É nesta interação que emerge um intenso sistema de trocas 

sociais que opera em uma lógica distinta da lógica do mercado. Nesta rede há a circulação do 

material, do utilitário, mas também de elementos subjetivos, revestidos de carga emocional e 

com elevado grau de desprendimento, motivados pelo interesse no outro.  Nestas trocas, o 

estado de dívida em que um integrante é submetido não lhe coloca em um estado de obrigação 

estabelecido por contrato à semelhança das leis de mercado. O estado de dívida é um 

elemento mobilizador de uma ação desprovida de equivalência monetária, com uma obrigação 

implícita  e que tem por objetivo retribuir espontaneamente àquilo que também foi ofertado 

espontaneamente. A obrigação se estabelece na medida em que existe o interesse em manter-

se o laço entre os indivíduos, aquele que recebeu, de certa forma obriga-se a dar. Fica 

estabelecida uma circulação entre o dar – receber – retribuir, denominada da tríplice 

obrigação e representa o pensamento de Marcel Mauss no que diz respeito às relações sociais 

forjadas nas sociedades arcaicas (CAILLÉ, 2002). Esta tríplice obrigação representa a dádiva, 

que como dito anteriormente será a lente de exame neste estudo da empresa familiar. E esta 

observação somente torna-se possível, porque sendo a família um sistema formado por 

vínculos incondicionais, quando esta toma a decisão de se tornar uma família empresária, tais 

vínculos não deixam simplesmente de existir. O que deve ser discutido é como estes operam, 

influenciando e sendo influenciados pela organização, ou seja, sob o domínio espacial da 

lógica utilitária.  
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Qual então o conceito de dádiva? Segundo um dos grandes estudiosos da dádiva, Caillé 

(2002), a regra social da tríplice obrigação do dar – receber – retribuir apresentada por Marcel 

Mauss na sua famosa obra Essai sur le don (Ensaio sobre o dom) de 1924, aponta que na  

dinâmica social das sociedades arcaicas, os relacionamentos não se constituem obedecendo 

aos mesmos parâmetros definidos para o mercado ou o contrato. Na realidade, tudo teria sua 

origem em uma primeira assimetria, em uma circunstância de desequilíbrio que marca o que o 

autor denomina de dom original. Como aponta Caillé (2002) em uma perspectiva mais 

sociológica, existe uma precedência do antiutilitário sobre aquilo que é útil, ou seja, o que é 

prioritário é a construção do laço social. O autor deixa claro que ao se considerar esta 

dimensão antiutilitária, isto não quer significar não-utilitário, inútil ou gratuito. A formação de 

alianças traz implícita a idéia daquilo que é “útil”, porém esta utilidade somente pode ser 

alcançada ao deslocar-se do registro utilitário. Outro aspecto levantado por Caillé (2002) em 

relação às observações de Mauss,  é o fato dos objetivos do dom estarem ligados de forma 

paradoxal. A primeira ligação caracterizada é a do interesse e o desinteresse, que o autor 

assim explica: 

É que a pessoa que dá não é capaz de satisfazer seu interesse próprio a não ser pelo 
rodeio da satisfação do interesse do outro – de seguir o seu desejo próprio a não ser 
se submetendo à lei do desejo do outro – e, de modo mais geral, a não ser 
observando a regra do dom que postula, de maneira lógica, que a relação deve ser 
construída pelos que nela entram antes que estes possam pensar em tirar proveito 
dela. (CAILLÉ, 2002, p.8) 

O outro aspecto contrastante é a característica do dom em trazer implicitamente a liberdade e 

a obrigação, que é assim apresentado pelo autor: 

[...] o dom é mais ou menos forçado, instituído, obrigação que se tem como herança 
ou como compromisso. Eis aí sua dimensão sociológica. Mas essa obrigação é a 
obrigação de alcançar a espontaneidade, de testemunhar sua liberdade e forçar o 
outro afirmá-la também, obrigação de criação e de inovação. (CAILLÉ, 2002, p.9) 

Desta forma, o dom ou a dádiva, se apresenta como um elemento capaz de “[...] superar a 

antítese entre o eu e o outro, entre obrigação e liberdade, entre a parte do herdado e a parte do 

legado a receber” (CAILLÉ, 2002), podendo atuar como um minimizador da tensão existente 

entre os dois paradigmas em que se encontram divididas as ciências sociais, o individualismo 

metodológico e o holismo. Antes de fazer uma breve abordagem do que significa tomar-se a 

dádiva como um terceiro paradigma das ciências sociais, convém estabelecer uma definição 

mais direta para sua compreensão. Caillé (2002, p.143) descreve o que denomina como uma 

definição geral para o dom: “toda prestação de serviço ou bem, efetuada sem obrigação, 
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garantia ou certeza de retribuição”. Em uma perspectiva sociológica o autor traz outra 

definição: “toda prestação de serviços ou bens efetuada sem garantia de retribuição, com 

intuito de criar, manter ou reconstituir o vínculo social” (CAILLÉ, 2002, p.142). Godbout 

(1999), outro autor da dádiva, reitera a definição anterior: “Qualifiquemos de dádiva qualquer 

prestação de bem ou serviço, sem garantia de retorno, com vistas a criar, alimentar ou recriar 

os vínculos sociais entre as pessoas”.  

Uma vez compreendido o significado de dádiva, pode-se retomar a perspectiva apontada por 

Caillé (2002) da possibilidade de um paradigma da dádiva, mas aqui neste trabalho evitar-se-á 

um aprofundamento das implicações filosóficas de tal acepção, uma vez que não é o foco 

pretendido. Segundo  o autor, dois paradigmas conflitantes buscam orientar as ciências sociais 

e a filosofia moral e política. O primeiro paradigma coloca o homem como o centro original 

da totalidade social. Nas palavras do autor:  

[...] Apostando que é ao mesmo tempo possível e necessário relacionar o conjunto 
dos fenômenos sociais exclusivamente com as decisões e os cálculos dos indivíduos 
– pois somente os indivíduos, assim nos dizem, podem ser sujeitos – e afirmando, 
além disso, que a única chance de compreender a ação individual é postular que é, se 
não necessariamente “egoísta”, pelo menos “interessada” e racional, este paradigma 
primeiro pode ser qualificado, segundo o ângulo de abordagem que se prefira adotar, 
como individualista, utilitarista, contratualista, instrumentalista, etc.” (CAILLÉ, 
2002, p.14) 

O segundo paradigma, assume um posicionamento contrário ao anterior. As ações individuais 

estariam submetidas a uma ordem social vigente. Assim nas palavras do autor: 

“Longe dos fatos sociais aparecerem como o produto do entrecruzamento dos planos 
individuais racionais, é o conjunto das ações dos indivíduos que parece ser 
comandado por uma totalidade social sempre preexistente aos indivíduos, 
infinitamente mais importante que eles e incomensurável a seus atos ou a seus 
pensamentos que pela predetermina de uma ponte a outra”. (CAILLÉ, 2002, p.11) 

O terceiro paradigma, ou seja, o paradigma da dádiva (dom) se baseia no fato de tudo emergir 

de um dom original (CAILLÉ, 2002). Nas palavras do autor: 

[...] Mas o dom é incompreensível para estes dois paradigmas, visto que o primeiro o 
dissolve no “interesse” e o segundo na obrigação. O paradigma do dom não nega a 
existência de nenhum destes dois momentos, o da individualidade ou da totalidade, 
mas recusa a tomá-los como dados. Tomando como ponto de partida a inter-relação 
generalizada entre as pessoas, e perguntando como é que são gerados, concreta e 
historicamente, os dois momentos opostos – o da individualidade e o da totalidade – 
o paradigma do dom toma o seu último (o símbolo, o político) como o operador 
privilegiado, ou melhor dizendo, específico, da criação do vínculo social”. 
(CAILLÉ, 2002, p.144). 
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Ao se trazer a idéia de um paradigma do dom, o próprio autor pondera sobre o aspecto 

restritivo e até mesmo enganador da adoção deste termo, uma vez que este poderia ser 

adequadamente substituído por paradigma da aliança ou da associação sem perder o sentido. 

Por outro lado, Caillé (2002) assinala que ao trazer o pensamento da aliança ou da associação 

aborda-se uma dimensão de caráter político. No entanto, o aspecto agonístico do dom permite 

a troca de bens desprovidos de valor utilitário, não inibindo o vínculo social,  mas sim 

fortalecendo-o. O que torna então o termo aceitável. Outro questionamento é por que 

“paradigma”, uma vez que neste suposto terceiro paradigma, diferente dos outros dois, tem-se 

mais perguntas do que respostas? Para Caillé (2002), a discussão sobre o dom precisa 

encontrar-se revestida de uma sistematização que conduza a um pensamento concreto e não se 

perca no abstracionismo e subjetividade de um tema que rapidamente pode ser colocado como 

marginal ao olhar da ciência. Uma outra observação do autor refere-se ao termo “terceiro”, 

visto que, na sua perspectiva, seria correto tratar-se de um paradigma primordial, uma vez que 

o pensamento centrado no indivíduo ou centrado em uma totalidade social corresponde a 

momentos de um ciclo mais ampliado “do dom, da aliança, do simbolismo e do político em 

ato” (CAILLÉ, 2002).  

A perspectiva da dádiva enquanto paradigma é apresentada neste contexto com o objetivo de 

assinalar o nível de importância atribuído pelos cientistas a este tema e qual sua relevância 

para ciências sociais. Abre também espaço para uma percepção da  dádiva não somente como 

fenômeno social, mas também como uma teoria. Uma teoria de caráter integrador que inclui a 

ambivalência oriunda da cisão decorrente ao se reduzir as relações sociais ao indivíduo ou a 

um produto de uma totalidade social. Caillé (2002) assinala o aspecto paradoxal de uma teoria 

da ação baseado nas duas díades polarizadas da dádiva, a saber: obrigação – liberdade e 

interesse – desinteresse. A primeira díade compreende formas institucionalizadas socialmente 

para o dar, mas inclui também certa espontaneidade, sob pena de experimentar-se um 

processo mecânico e destituído de sentimento, o que não é uma realidade total da dimensão 

humana. Ao se receber abre-se uma obrigação de retribuição, onde o doador deixa aquele que 

recebeu a vontade, uma vez que não há contrato de tempo ou de equivalência. O movimento 

de retribuir é livre e também espontâneo. A segunda díade ganha certa complexidade, pois 

aqui entra a noção do dom agonístico preconizada por Mauss (CAILLÉ, 2002). Desenrola-se 

um outro tipo de guerra, onde o poder é mensurado a partir de uma maior demonstração de 

generosidade, tal qual se procedia nas sociedades arcaicas. Aquele que é mais generoso se 

apresenta com mais poder. Provas de generosidade de ambas as partes funcionam como 
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movimentos que mantém a assimetria da relação, correspondendo a um equilíbrio dinâmico 

da mesma. É nesta rivalidade que emerge a condição de construção de um laço social. O 

interesse está na manutenção do vínculo, pois tem-se uma vantagem ao manter-se a aliança. O 

autor chama atenção para ambigüidade do segundo termo. Desinteresse a princípio, poderia 

denotar falta de interesse, porém deve na realidade, ser entendido como um deslocamento do 

interesse de demandas individuais, mas um interesse centrado no outro, ou seja, o que é de 

interesse para o outro. 

Uma vez constituída esta noção geral de dádiva, cabe um questionamento: este entendimento 

das relações sociais que nasce nas sociedades arcaicas tem aderência na sociedade moderna? 

Reproduzindo uma ponderação de Godbout (1999), existe dádiva na modernidade? Ao se 

observar as relações sociais a partir da perspectiva do sociólogo polonês Bauman (2001, 2003, 

2004 e 2007), parece que a lógica dominante do mercado, sustentada no utilitarismo, conduz 

para uma deterioração progressiva do vínculo social. Reiterando esta visão, alia-se a 

percepção de outro autor, Lowen4 (1985),  que sugere esta deterioração do vínculo social é 

uma conseqüência do modo como a cultura da modernidade, com sua forte ênfase no 

“vencer”, possibilita uma minimização dos valores humanos, subordinando os sentimentos 

dos outros a esta idéia de ser o número um, o vencedor. Estas percepções que serão discutidas 

oportunamente, impelem a uma primeira constatação de que no contexto da modernidade, a 

dádiva parece se tornar uma figura de ficção. Retomando Godbout (1999), o autor sugere três 

possibilidades para a ocultação da dádiva na modernidade. A primeira delas encontra-se no 

fato da concepção utilitarista, baseada na idéia do homo economicus, desenvolve uma miopia 

que impede a inclusão da dádiva dentro de uma dimensão material, atribuindo-lhe um aspecto 

metafísico, logo tornando-se um elemento pertencente a uma dimensão religiosa. Outra razão 

reside na idéia contida no individualismo metodológico, que traz a visão do homem como um 

ser egoísta e auto-suficiente, centrado em si mesmo. Esta compreensão da humanidade 

embota a possibilidade da dádiva. Uma terceira razão está na própria tendência da 

modernidade em se opor às tradições. Uma vez tendo a linguagem da dádiva operada como 

estruturante do modo de vida das sociedades arcaicas, na imersão destes novos valores, 

poderia afirmar-se que esta foi condenada a uma espécie de ostracismo, sobrevivendo a 

apenas a tradição religiosa que conferiu a mesma um entendimento distorcido do original.  

                                                 
4 Alexander Lowen é psiquiatra clínico e criador de uma abordagem terapêutica denominada Bioenergética. 
Trata-se de uma técnica terapêutica que se propõe a tornar o indivíduo saudável a partir do desenvolvimento de 
uma consciência corporal (LOWEN, 1982).   
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Seguindo com Godbout (1999), o autor toma como referencia a distinção corrente entre a 

esfera do Estado, do mercado e da família para avaliar a existência da dádiva na modernidade. 

O autor demonstra que mesmo com o mundo modelado pelo aforismo do individualismo 

metodológico, existem espaços de dádiva na modernidade.  De certa forma estas três esferas 

se farão presentes na discussão promovida por este trabalho. 

Neste momento é preciso abrir espaço para uma reflexão plausível. Que contribuição existe 

em estudar a empresa familiar a partir da dádiva? Que elementos podem ser agregados ao 

grande volume de trabalho que tem sido produzido contendo este tema? Ao se pensar a 

empresa familiar a partir do vínculo abre-se espaço para a incluir, os relacionamentos, a 

política,  a tradição e a história familiar, não mais como pano de fundo que deve ser 

observado pelos padrões prescritivos que emergem das abordagens gerencialistas. Na 

verdade, os elementos citados tornam-se fonte de referência na construção de modelos 

individuais. É importante aqui salientar-se novamente,  que não há uma intenção de 

desqualificar tais abordagens, pois entende-se que suas contribuições são importantes dentro 

de uma perspectiva instrumental e trazem amplo significado estratégico no tratamento de 

negócios, porém torna-se necessário discutir-se sua insuficiência na medida em  que minimiza 

a importância individualizada dos valores culturais que formam cada família empresária. Esta 

restrição se dá ao desenharem-se eixos diretores de grande abrangência, envolvendo temas 

tais como sucessão, profissionalização e apresentarem medidas também abrangentes para suas 

implementações dentro da organização. Apenas para efeito ilustrativo com o fim de reforçar 

este argumento, é interessante tomar-se uma opinião que não se origina no meio acadêmico, 

porém sim do meio empresarial. Ricardo Semler5 é o maior acionista do grupo Semco6, 

empresa que herdou do pai em 1980. Em uma entrevista realizada pela revista HSM 

Management, Semler ao ser perguntado quanto ao processo sucessório se posiciona da 

seguinte forma: 

Em certa época pedimos propostas de empresas especializadas em governança e 
sucessão recebemos algumas complicadas, 80 páginas cheias de gráficos e tabelas. 
Depois de olhar para elas, eu disse: “Acho que a maioria das questões sucessórias é 
psicológica, então, porque não recorremos a um psicoterapeuta?”. E foi isso que 
fizemos; tivemos várias sessões de três horas com um terapeuta. [...] Tem sido 
fascinante. E com  os primeiros US$ 2 mil que gastamos com o psicoterapeuta, acho 
que obtivemos tanto quanto teríamos conseguido com os US$ 300 mil que os 

                                                 
5 Ricardo Semler é empresário proprietário do grupo Semco e autor dos livros Virando a Própria Mesa e Você 
Está louco. 
6 O grupo Semco é dirigido por Ricardo Semler e no ano de 2003 faturou o equivalente a US$ 212 milhões. 
Emprega mais de 3.000 pessoas e possui quatro divisões de negócios: equipamentos industriais, serviços, 
tecnologia e desenvolvimento de novos negócios. (HSM Management, nº 47, vol. 6, 2004) 



 

 

12

especialistas em governança corporativa nos teriam cobrado. (HSM Management, 
2004) 

 Ao se olhar a empresa familiar, a partir da manutenção do vínculo, pode-se ter um 

entendimento da longevidade. Em um estudo realizado pela revista Family Business verifica-

se que as empresas mais longevas apresentam alguns traços comuns, tais como um tamanho 

reduzido, a decisão por manter o capital fechado e a operação fora dos grandes centros 

urbanos (HSM Management, 2003). Todos estes elementos a princípio parecem se comportar 

como facilitadores do vínculo social.  

O fato é que este trabalho se propõe a ser uma pequena contribuição na construção do 

conhecimento de um tema que é complexo e portanto não pode se esgotar em uma única 

percepção de sua realidade, por melhor que a priori esta possa se apresentar. Ao combinar 

duas lógicas a princípio antagônicas, como discutiu-se anteriormente, pretende-se verificar se 

este modelo de organização traz indícios de dádiva ou opera exclusivamente baseado no 

interesse. Para nortear o estudo, duas questões de partida trazem à tona o problema a ser 

pesquisado, a saber: 

1. Na dinâmica da empresa familiar, os arranjos contratuais estruturados na e pela 

família empresária inviabilizam a circulação da dádiva tanto na relação com os 

funcionários como nas relações com o ambiente externo? 

2. Como a profissionalização, enquanto requisito de perpetuação da empresa familiar 

no contexto contemporâneo, pode constranger o fluxo de dádiva dentro da 

organização? 

Dois são os pressupostos adotados como referência para a problemática levantada e ao longo 

deste trabalho serão realizadas ponderações que venham ou não a corroborar a sua veracidade. 

O primeiro afirma que: 

Uma vez que o lugar original da dádiva é a família (Godbout, 1999), as relações contratuais 

que emergem na família empresária estabelecem uma zona de tensão entre a dimensão 

contratual e a dimensão do vínculo, sem inibir a existência da circulação da dádiva no espaço 

intra-organizacional, porém com uma perspectiva de redução ou de sua extinção nas relações 

externas. 
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O segundo pressuposto relacionado com a questão que aborda o efeito da profissionalização 

sobre a circulação da dádiva na empresa afirma: 

A crença que as empresas familiares na sua evolução atingem um ponto crítico de 

sustentabilidade em função do aumento da complexidade entre os sistemas familiar – 

propriedade – gestão cria uma demanda forçada para o que é denominado de 

profissionalização (BERNHOEFT E GALLO, 2003). Este conjunto de exigências, parece 

instaurar um novo tipo de relação que aproxima a organização das leis utilitaristas e faz com 

que a dimensão do vínculo perca centralidade. 

O referencial teórico para esta discussão, como apontado anteriormente se baseia em dois 

conceitos. O primeiro foi o conceito de empresa familiar que é apresentado  por diversos 

autores, porém atribui-se  uma ênfase maior naqueles que são estabelecidos por Dèry (apud 

Silva 2004) e Bornholdt (2005).  O segundo conceito é o da dádiva apresentado por Caillé 

(2002) e a perspectiva desta na modernidade discutida por Godbout (1999) nas esferas do 

Estado, do mercado e doméstica, esta última envolvendo os laços familiares e de amizade. Ao 

se discutir a dádiva, a visão de dois autores se torna imprescindível para a consolidação deste 

estudo. A primeira é a de Baumann (2004), já citado anteriormente, que ao tratar da diluição 

dos vínculos em uma modernidade líquida reforça o porquê da dificuldade de  localizar-se a 

dádiva na sociedade moderna. A segunda é a de Bert Hellinger7, que em sua vasta obra, 

Hellinger e Hovel (2001), Hellinger, Weber e Beuamont (2001), Hellinger (2004) para citar 

algumas, discute como os aspectos disfuncionais que emergem dentro da família podem afetar 

a qualidade do relacionamento entre seus membros de forma não declarada, comprometendo o 

fluxo natural de expressão afetiva. Tanto para este autor como para Godbout (1999), o vínculo 

existente na família apresenta uma qualidade estruturante das relações. Para Hellinger, 

restaurar a ordem do amor, o que equivaleria a restaurar o fluxo de dádiva, é fundamental para 

o bem estar do sistema familiar.  

O objetivo geral deste trabalho se desdobra em duas assertivas, que se encontram descritas a 

seguir: 

                                                 
7 Bert Hellinger é psicanalista e terapeuta familiar. Ampliou o método de constelações familiares ao incluir 
novas possibilidades e novos níveis de significação. Seu trabalho tem abrangência mundial e tem por finalidade 
solucionar questões familiares que interferem na saúde deste sistema. 
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1. Verificar se a dádiva que tem como locus original a família se manifesta na família 

dirigente e, por conseguinte no relacionamento com os funcionários e com os outros 

atores no ambiente externo.  

2. Analisar qual a relação que se estabelece entre o processo de profissionalização da 

organização e a circulação da dádiva. 

No que concerne aos objetivos específicos previstos é possível enumerar: 

1. Delinear o processo histórico de formação da empresa e como se estabeleceu o ingresso 

dos membros da família; 

2. Caracterizar a dinâmica de relacionamento entre os membros da família no cotidiano 

organizacional; 

3. Levantar os valores da família e sua aderência dentro da organização; 

4. Avaliar qual o sentimento que os empregados têm em relação à família empresária; 

5. Identificar, na trajetória da organização, elementos que apontem indícios de dádiva no seu 

âmbito interno; 

6. Caracterizar os relacionamentos da organização com os atores externos; 

7. Levantar informações em relação ao processo de profissionalização da empresa. 

A estratégia de pesquisa utilizada será de estudo de caso único. Para tanto definiu-se como 

objeto de estudo uma empresa familiar baiana, atuando no segmento de transporte coletivo do 

município de Salvador, com dezesseis anos de existência e encontrando-se na transição entre 

a primeira e a segunda geração. Trata-se da Viação Rio Vermelho – VRV, situada na Av. 

Dorival Caymmi, 18.270, São Cristóvão. Esta empresa é resultante da cisão da antiga Viação 

Beira Mar S.A. (VIBEMSA) ocorrida em 1991. A unidade de análise estabelecida para este 

caso contempla os relacionamentos da família empresária em três instâncias. A primeira entre 

os próprios membros da família; a segunda se estabelece entre a família empresária e os 

empregados da organização e por fim, os relacionamentos que se estruturam com os atores 

externos à organização. O limite temporal a ser considerado nesta pesquisa envolve de certa 

maneira todo o período de existência da Viação Rio Vermelho, pois o entendimento de sua 

trajetória histórica é fundamental para a análise do objeto, ou seja de 1991 a 2007.  
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Por se tratar de uma abordagem qualitativa, a coleta de dados se estabeleceu 

predominantemente pela observação não participativa, por entrevistas semi-estruturadas, 

análise documental e questionários. 

A grade de análise abaixo fornece uma síntese da estruturação metodológica deste estudo: 

Quadro 1.1 - Modelo de Análise 

Conceito Dimensões Indicadores Fonte de Dados Instrumentos de 
Coleta de Dados 

História da família (origem, tradição, 
valores e estrutura) 

Fundador e herdeiros Entrevista / 
Observação Histórico Histórico da empresa (fundação e 

eventos críticos) 
Fundador, herdeiros e 
funcionários antigos 

Entrevista / 
Observação 

Perfil de liderança do fundador e das 
lideranças 

Fundador e herdeiros Entrevista e testes 
específicos 

Estrutura e papel dos herdeiros Fundador e herdeiros Entrevista / Obs. 
Estratégia Fundador e herdeiros  Entrevista / Obs. 
Valores Fundador, herdeiros e 

funcionários. 
Entrevista / 
observação 

Relação com ambiente externo 
(governo, sindicatos, fornecedores, 
mercado e outros) 

Fundador, herdeiros, 
órgãos de interface, 
empresas. 

Entrevista / 
Observação 

Conflitos Fundador, herdeiros e 
funcionários. 

Entrevista / 
Observação 

Gestão 

Profissionalização Fundador e herdeiros Entrevista / Obs. 

Plano de sucessão Fundador e herdeiros Entrevista / Obs. 

EMPRESA 
FAMILIAR 
 
 

Sucessão Transgeracionalidade Fundador e herdeiros Entrevista / Obs. 

Grau de confiança nas relações Fundador, herdeiros, 
funcionários e atores 
externos 

Entrevista, 
observação, 
questionário. 

Autonomia (decisão e ação) Fundador, herdeiros e 
funcionários. 

Entrevista / 
Observação 

Liberdade e 
obrigação 

Grau de comprometimento: para 
família e para organização 

Fundador, herdeiros e 
funcionários.  

Entrevista, 
observação, 
questionário. 

Natureza adesão Fundador, herdeiros, 
funcionários, 
parceiros. 

Entrevista, 
observação. 

Natureza dos projetos Fundador e herdeiros Observação 

DÁDIVA 
 

Interesse e 
desinteresse 

Padrão de relação entre os membros 
da  família, família e funcionários e 
entre funcionários, atores externos 

Membros da família e 
funcionários. 

Entrevista, 
observação e 
questionário. 

A grade analítica apresenta os conceitos delineadores deste trabalho, bem como as dimensões 

destes que serão trabalhadas. Na empresa familiar, o histórico da empresa, o modelo de gestão 

aplicado e suas perspectivas de desenvolvimento e o processo sucessório se apresentam como 

as dimensões a serem abordadas. No que diz respeito a dádiva, ao se considerarem os 

relacionamentos estabelecidos pela família empresária, estar-se-á processando a análise a 

partir dos quatro móveis de ação da dádiva. A grade define também quais serão as fontes de 

dados e que instrumentos de coleta devem ser aplicados. 
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O presente trabalho encontra-se dividido em quatro partes de desenvolvimento do tema e um 

quinto  que apresenta as considerações finais. A primeira parte é denominado de A Dádiva e a 

Família, e tratará do entendimento da dádiva dentro da esfera doméstica apresentado por 

Godbout (1999). Ainda neste segmento serão apresentadas as ponderações de Bauman (2001, 

2003, 2004 e 2007) sobre a diluição dos vínculos na modernidade e uma relação entre o 

trabalho de Bert Hellinger com a visão da dádiva na família de Godbout (1999). A segunda 

parte intitulada de A Empresa Familiar, fornece uma reflexão sobre o atual conceito de 

empresa familiar e suas incongruências. Aborda questões pertinentes ao tema tais como 

sucessão e profissionalização. E por fim apresenta uma contextualização da empresa familiar 

no Brasil e especificamente na Bahia a partir de uma dimensão histórica e cultural. A terceira 

parte, O Transporte Urbano, descreve a evolução histórica do transporte coletivo em Salvador, 

desde as cadeirinhas de arruar, demonstrando sua importância social na expansão urbana desta 

capital. A quarta parte apresenta o objeto de estudo, relatando fatos da história pessoal do 

empresário Carlos Knittel até a fundação da Viação Rio Vermelho. Analisa também os 

relacionamentos da família empresária nas três instâncias – entre os membros da família, com 

os funcionários e com os atores externos à organização – buscando indícios de dádiva e 

revelando a tensão que se estabelece entre a lógica do vínculo e a lógica do mercado. Neste 

capítulo ainda estão inclusas descrições referentes às questões de sucessão e 

profissionalização da Viação Rio Vermelho. Por fim na quinta parte, tem-se por objetivo uma 

síntese da discussão produzida e apontando uma posição em relação aos pressupostos 

levantados. 
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2 PARTE I: OS VÍNCULOS NA FAMÍLIA E NA EMPRESA 

2.1 OS CAMINHOS DA DÁDIVA 

Ao se propor uma discussão da empresa familiar a partir da dádiva, é importante ter-se claro 

que está se penetrando em uma dimensão humana que apresenta um caráter abrangente. 

Abrangente pois traz em si a possibilidade da inclusão da dicotomia do ser, ou seja, a inclusão 

das contradições humanas, sugerindo uma ponte entre os indivíduos, como afirma Caillé 

(2002), “[...] o dom é por natureza aquilo que permite superar a antítese entre o eu e o outro, 

entre obrigação e liberdade, entre a parte do herdado e a parte do legado a receber [...]”. Sob 

esta perspectiva, o dom (CAILLÉ, 2002) ou a dádiva ganha a condição de processo de 

aproximação, de estreitamento das relações sociais.  A dádiva, ao se manifestar a partir da 

circulação do dar receber e retribuir, pode inicialmente, ao ser entendida de uma forma 

superficial, se revestir de uma idéia ingênua, sustentando um discurso sobre a importância da 

generosidade e solidariedade para melhoria da qualidade das relações entre as pessoas.  

A proposta deste trabalho não é promover uma discussão sobre a dádiva e como esta tem se 

apresentado como a possibilidade de um terceiro paradigma social, pois muito já se tem 

produzido com autores como Caillé (2002), Godbout (1999) e tantos outros mais do 

movimento do M.A.U.S.S.. Tratar-se-ão aqui de aspectos relevantes que possibilitem a 

apreensão do seu conceito e sustentem a justificativa de havê-la adotado como viés de análise 

da empresa familiar. No entanto, apenas com efeito de reforçar o que já foi exposto 

anteriormente, é pertinente trazer a observação de Caillé (2002) quando se refere à 

impossibilidade dos dois paradigmas vigentes nas ciências sociais em incluir a idéia de 

dádiva. Segundo o autor, o dom não é compreendido pelos dois paradigmas. No 

individualismo metodológico, este se dissolve no interesse e no holismo se perde na 

obrigação. O dom não nega a individualidade e a totalidade, e sim se apresenta como o 

“operador específico do vínculo social” (CAILLÉ, 2002). Outro aspecto de importância 

relevante destacado pelo autor no tratamento destas percepções, é o entendimento do que 
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move o sujeito para a ação. Enquanto o individualismo metodológico tende ao reducionismo 

dos fatos ao interesse e o holismo a formas de obrigação, o dom assume uma postura de 

reconhecimento dos interesses e da efetividade da obrigação, mas como afirma o Caillé (2002, 

p.144), “dialetiza ambos os dois, sugerindo como devem ser pensados no quadro de uma 

teoria pluridimensional e paradoxal da ação”. E aqui se estabelecem os móveis do dom, onde 

as ações se apresentarão simultaneamente interessadas – desinteressadas e livre – 

obrigadas “em proporções sempre variáveis e instáveis” (CAILLÉ, 2002, p.145). Faz-se 

necessário assinalar como esta construção, ao considerar dimensões polarizadas, elimina uma 

visão absoluta da dinâmica social e proporcionado uma possibilidade de relativização. É esta 

ressignificação que cria a condição para  lançar-se um olhar sobre empresa familiar não mais 

como um objeto onde a lógica utilitarista seja dominante. Não é demasiado ressaltar que o 

dom não se apresenta de forma desinteressada. O interesse aqui apenas não se reveste de um 

caráter instrumental, priorizando a aliança entre os indivíduos, o vínculo. Neste aspecto o dom 

subordina os interesses instrumentais aos interesses não instrumentais. 

Uma questão discutida na introdução deste trabalho e  que necessita ser retomada é a 

perpetuação do dom na perspectiva social moderna. Para Caillé (2002), o dom transpõe o 

contexto das sociedades arcaicas e se manifesta na sociedade moderna. O autor, ao considerar 

a socialização primária como “o tipo de relação social em que a personalidade das pessoas é 

mais importante que as funções que elas desempenham” (CAILLÉ,2002), formula a hipótese 

de que a tríplice obrigação permanece atuante neste contexto, sendo representada pelas redes 

interpessoais. O autor elabora a segunda hipótese, partindo do entendimento da socialização 

secundária como a espécie de relação submetida ao impessoal, onde as funções 

desempenhadas pelos indivíduos são consideradas mais importantes que sua personalidade – a 

extensão da tríplice obrigação alcança a socialização secundária. E por fim, o autor avilta a 

possibilidade de que o dom se propague por redes abertas, transpondo a dimensão da 

consolidação das relações interpessoais, atendendo o movimento de interconectividade 

mundial. 

A introdução deste trabalho trouxe duas perspectivas da dádiva. Esta enquanto fenômeno e 

também enquanto teoria. Na perspectiva teórica, em que está incluído seu aspecto dialético e 

sugere uma teoria da ação, faz-se necessário um aprofundamento um pouco mais amplo. 

Segundo Caillé (2002), a dádiva aponta que a teoria da ação individual e coletiva se desenrola 

a partir de quatro móveis, que se encontram em posição polarizada e são irredutíveis um ao 

outro – liberdade e obrigação e interesse e desinteresse. Segundo o autor: 
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A teoria da ação coletiva levanta em primeiro lugar a questão dos modos de 
coordenação entre os atores sociais. Tomamos de empréstimo de Elie Halévy 
(1903), historiador do utilitarismo, a sua tipologia das formas de harmonização dos 
interesses e a generalizamos. Então se vê que a lógica do interesse individual produz 
uma harmonização natural (pelo contrato, individual ou social, pelo mercado), a da 
obrigação uma harmonização artificial (pela lei, pela coerção ou pressão, pela 
manipulação), a da amância uma harmonização espontânea e a da liberdade, aquilo 
que talvez pudesse chamar de harmonização pelo entusiasmo (ou ainda de 
harmonização passional). (CAILLÉ, 2002, p.75) 

Seguindo com o autor, o dom é obrigatório, pois o ato de dar não implica em uma 

desconsideração da coisa que é dada ou numa indeterminação do sujeito que recebe, bem 

como não se é livre para definir o tempo em que deve ser dado, nem o como é dado. Existe 

uma institucionalização das formas do dom. Apesar desta perspectiva normativa, o dom 

somente ganha sentido quando se reveste de certa espontaneidade. No sentido inverso, o 

momento exato em que se dá, o quanto deve ser ofertado, o sujeito determinado em questão e 

em que contexto, concedem àquele que dá, uma liberdade de iniciativa pessoal. Para Caillé 

(2002), o entendimento da díade interesse – desinteresse apresenta um contorno mais 

delicado, pois o dar não traz em sua essência nada de caritativo, muito pelo contrário, revela a 

rivalidade. É neste aspecto que fica caracterizada a natureza agonística do dom, manifestando 

no simbólico uma outra forma de guerra. Segundo o autor, o interesse se apresenta de duas 

maneiras nesta representação simbólica. A primeira no processo, de modo diferente do que 

pretende o utilitarismo ao considerá-lo no princípio da relação, pois se tudo correr de forma 

adequada é possível obter-se alguma vantagem. A segunda é a própria rivalidade agonística 

entre os parceiros, que paradoxalmente, abre espaço para a aliança e a amizade. É importante 

lembrar que esta estrutura é apresentada por Mauss em sua obra Essai sur le don (1924) e 

reflete a dinâmica da dádiva primitiva. Para Godbout (1999), a dádiva na modernidade sofre  

rupturas causadas pelo nascimento do mercado e pelo Estado, não trazendo mais em sua 

essência o mesmo sentido de obrigatoriedade da dádiva primitiva. Esta tende a ser mais livre, 

o que não implica dizer que o indivíduo não entre em um sistema de dívida ao receber algo de 

alguém e se obrigue à retribuição. 

Com objetivo de ampliar o entendimento sobre a dádiva é prudente incluir a consideração de 

outros autores. França Filho e Dzimira (1999) em uma discussão sobre Economia Solidária a 

partir da dádiva maussiana, propõe a construção deste entendimento mediante a apreensão da 

perspectiva de três dimensões da dádiva – econômica, social e política. Na dimensão 

econômica, os autores abordam a postura reconciliadora da dádiva maussiana entre a lógica 

mercantil e do cálculo e a lógica do interesse e desinteresse. Aqui emerge o antiutilitário, que 
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como é apontado por Caillé (2002), não significa não utilitário, inútil ou gratuito. França 

Filho e Dzimira (1999) afirmam que a dádiva assume um posicionamento hierárquico em 

relação ao cálculo, ou seja, a dádiva contém o cálculo.  Isto significa dizer que primeiro o laço 

social se constitui, depois o cálculo pode ser predominante, até se autonomizar, porém isto é 

decidido pelo contexto, pela relação, conforme assinalam França Filho e Dzimira (1999). Um 

ponto relevante considerado por este autores, é o entendimento proporcionado pela dádiva 

maussiana em relação ao “caráter indeterminado até certo ponto deste emaranhamento 

hierárquico de economias”. No que diz respeito à questão, os autores afirmam o seguinte: 

“Indeterminado”, porque a espontaneidade da dádiva, a liberdade das pessoas, não 
se dissolve no cálculo – a dádiva não se reduz ao cálculo. “Até certo ponto”, por 
duas razões ao menos: em primeiro lugar, porque a liberdade deve se exercer 
obrigatoriamente (mesmo se a obrigação é livre)  e, em segundo lugar, porque o 
cálculo, ele próprio, não se dissolve na espontaneidade:ele está sempre presente, seja 
pela sua negação, quando ele é hierarquicamente dominado; seja pela sua efetuação, 
quando ele é hierarquicamente dominante. (FRANÇA FILHO e DZIMIRA, 1999, 
p.164) 

Em relação à dimensão social e prosseguindo com estes autores, a discussão aponta para uma 

solidariedade que não tem como pretensão se apresentar pura, mas sim operando segundo os 

pares polarizantes anteriormente citados, ou seja, é ao mesmo tempo desinteressada e 

interessada, obrigatória e espontânea. A dádiva traz consigo o princípio da incondicionalidade 

condicional. Este termo é utilizado por Caillé (2002) como uma forma de equilibrar os 

extremos de condicionalidade ou incondicionalidade plena, que levariam uma sociedade à 

exaustão. Nenhuma relação se manteria se os atos operantes que a caracterizassem, 

solicitassem continuamente uma contrapartida, ou no caso contrário, se houvesse uma 

disponibilidade permanente em dar, um altruísmo perene, que não esperasse receber coisa 

alguma em troca. É fato que França Filho e Dzimira (1999) tratam tal objeto, analisando as 

características e tensão da relação entre voluntários e profissionais em um contexto de 

economia solidária, porém é importante considerar algumas das ponderações realizadas e 

verificar se não são se apresentam como base para a construção de vínculo, quando são 

apontadas as condições para um relacionamento harmonioso: 

O bom entendimento parece todavia visado na medida em que cada um concede ao 
outro, nas relações iniciadas, uma menor dominação de suas próprias prioridades. 
Dito de outro modo, o bom entendimento parece possível na medida em cada um faz 
de certo modo dádiva ao outro de sua própria pessoa no seio da associação, seja ele 
assalariado ou voluntário, de modo que o lugar de cada um, enquanto assalariado ou 
voluntário, se encontre paradoxalmente satisfeito, e que as exigências “funcionais” e 
“relacionais” de cada um se encontrem respeitadas. (FRANÇA FILHO E DZIMIRA, 
1999, p.166) 
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No que concerne à dimensão política, os autores tratam do aspecto agonístico contido na 

dádiva, destacando o surgimento de uma relação entre iguais, que emerge de um 

comportamento pendular, onde o exercício do poder se desloca entre as partes. Citando um 

autor que não faz parte do círculo maussiano com intuito apenas de reforçar a perspectiva 

política, Godelier (2001) chama a atenção para o surgimento de uma relação dupla que se 

estabelece entre aquele que dá e aquele que recebe. Esta relação é ao mesmo tempo de 

solidariedade e de superioridade, porque aquele que dá partilha algo que é seu e aquele que 

recebe assume um estado devedor com aquele que dá. Esta condição imputa ao donatário um 

estado de dívida que lhe coloca em uma circunstância de dependência temporária em relação 

ao doador, pelo menos até o  momento em que se processe a retribuição. Para Godelier 

(2001), o ato de dar gera uma diferença e uma desigualdade entre aquele que dá e aquele que 

recebe, podendo estabelecer uma hierarquia. Porém, é importante perceber que àquele que 

recebe não lhe é retirada a possibilidade de retribuição, invertendo assim a condição de poder. 

O autor destaca um ponto interessante quanto o que circula neste processo: 

O dom aproxima os protagonistas porque é partilha e os afasta socialmente porque 
transforma um deles em devedor do outro. Pode-se divisar o formidável campo de 
manobras e de estratégias contido virtualmente na prática do dom e a gama de 
interesses opostos que ele pode servir. O dom  é, em sua própria essência , uma 
prática ambivalente que une ou pode unir paixões e forças contrárias. Ele pode ser 
ao mesmo tempo ou sucessivamente, ato de generosidade ou ato de violência, mas 
nesse caso de uma violência disfarçada de gesto desinteressado, pois se exerce por 
meio e sob a forma de uma partilha. (GODELIER, 2001, p.23) 

Esta ponderação aponta que na circulação da dádiva, o fluxo que se estabelece entre 

indivíduos, necessariamente não está suportado em um sentido de generosidade ou de 

bondade. Circulam também elementos perversos e destrutivos, é incluída a figura da 

vingança. Como é assinalado por Godbout (1999), a tríplice obrigação contempla o que este 

denomina do “presente envenenado”.  

Godbout (1999), partindo do caráter de perdurabilidade da lógica da dádiva, considera a 

possibilidade desta se fazer presente na modernidade, como apontado por Caillé (2002). 

Modernidade esta gerida por um paradigma utilitarista que cinde com a tríplice obrigação do 

dar – receber – retribuir, colocando o indivíduo como movido exclusivamente pelo 

recebimento. O autor dá assim continuidade ao trabalho de Mauss. A hipótese levantada é a 

de que o desejo de dar se reveste de uma qualidade de importância tão significativa para a 

compreensão da sociedade quanto o de receber. Entende o autor que a dádiva corresponde a 

“qualquer prestação de bem ou serviço, sem garantia de retorno, com vistas a criar alimentar 
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ou recriar os vínculos sociais entre as pessoas” (GODBOUT, 1999, p.29). O autor busca 

identificar os indícios de dádiva na sociedade moderna no recorte que ele denomina como 

“distinção cômoda e corrente entre a esfera do mercado, a esfera do Estado e a esfera 

doméstica ou privada” (GODBOUT, 1999, p.33). A esfera doméstica é o lugar onde se 

estabelecem as relações interpessoais, de amizade e de família, o que não significa dizer que 

não haja o interesse e o cálculo, enquanto na esfera do mercado, onde prevalece a lógica 

utilitarista. Compreender como a dádiva se movimenta principalmente na esfera doméstica e 

na esfera do mercado, permite a construção da ponte entre a lógica utilitarista e a lógica da 

dádiva.  

2.2 A FAMÍLIA COMO O LOCUS ORIGINAL DA DÁDIVA 

Em uma sociedade em que se pode assistir uma diluição gradual dos vínculos sociais como 

conseqüência  de uma priorização dos valores individuais, onde mesmo é possível identificar-

se a dádiva? O utilitarismo, a competitividade por espaços de reconhecimento no contexto 

social, o centramento em si mesmo em detrimento da percepção do outro enquanto indivíduo, 

parecem caracterizar uma dinâmica que não cede lugar para a tríplice obrigação do dar – 

receber – retribuir. A despeito desta perspectiva pessimista em relação ao humano, o trabalho 

de Godbout (1999), como apontado anteriormente, busca indícios da dádiva na modernidade. 

Para o autor, é na esfera doméstica, constituída pelas relações de amizade e familiares,  que se 

manifesta a essência natural da dádiva. Os vínculos emergentes das relações interpessoais se 

organizam a partir de um fluxo de elementos subjetivos tais como afeto, respeito, cuidado que 

se estabelece entre os indivíduos. A este fluxo soma-se a circulação daquilo que é material, 

que se expressa como uma forma de demonstrar o interesse pela sustentabilidade deste 

vínculo. A circulação do bem está a serviço do vínculo e mesmo que haja equivalência 

mercantil não fica instituída uma reciprocidade monetária, desconectando as pessoas da 

obrigação com a relação. Godbout (1999), distingue o vínculo de amizade do vínculo familiar. 

No primeiro há a possibilidade de escolha da pessoa com quem quer se relacionar e também 

reside uma facilidade de rompimento deste vínculo. Em contrapartida, a própria liberdade de 

escolha para formação ou finalização do vínculo amplia o nível de insegurança nestas 

relações, pois sempre existe a possibilidade do abandono. Na família, a privação da liberdade 

de escolha, a priori e a partir de uma perspectiva tradicional, conforme adotada pelo autor, é 

compensada com a incondicionalidade. Ora, é exatamente na ausência desta liberdade que 

reside uma maior possibilidade de segurança entre os membros. Esta incondicionalidade de 
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certa forma também é estendida ao casal, porém a configuração da sociedade imposta pelas 

demandas da modernidade tem desestabilizado o nível de comprometimento desta parceria. 

Godbout (1999, p.46) faz um questionamento pertinente ao quadro: “A incondicionalidade 

das outras relações familiares (irmãos, irmãs)  sobreviverá ao fim da incondicionalidade do 

casal?”. Este ponto suscita uma necessidade de reflexão quanto ao fluxo da dádiva e a 

emergência de conflitos entre os membros da família, principalmente quando esta família se 

dedica a uma atividade de negócios, ponto em que contrastam as regras que regem a 

manutenção do vínculo e a estruturação dos negócios. Uma vez que a dádiva traz em sua 

essência uma certa incondicionalidade, como afirmado por Godbout (1999), na medida em 

que esta se dissolve entre os membros da geração seguinte em virtude da deterioração da 

incondicionalidade entre o casal, é sensato inferir-se que o seu  fluxo ficaria obstruído. Neste 

cenário é possível que os interesses individuais entre irmãos venha dar o tom da dinâmica 

relacional desta família. É neste ambiente que também reside a dádiva-veneno, o presente 

envenenado conforme aborda o autor. Segundo Godbout (1999), as questões psicológicas que 

engendram a dinâmica familiar, se manifestam nas relações entre os membros a partir da 

dádiva-veneno e podem assumir diversas formas, como no comportamento das mães que 

inibem o desenvolvimento dos filhos, as tradicionais questões de conflito residentes na díade 

pai-filho, bem como conflitos entre irmãos e tantas outras. 

Outro ponto trazido por Godbout (1999) é o fato de alguns autores contestarem a dádiva 

dentro da família a partir da argumentação que os movimentos do dar-receber-retribuir, 

caracterizariam na verdade outras formas de circulação como partilha ou renúncia. Esta 

argumentação se pauta no fato de tomar os vínculos entre os membros de uma família como 

tão estreitos e determinantes, que a autonomia se torna reduzida, não caracterizando a 

espontaneidade da dádiva, que ficaria mais bem caracterizada pelo vínculo emergente entre 

estranhos. Aqui cabe reproduzir o questionamento de Godbout (1999) em relação à partilha e 

à renúncia: “Mas elas distinguem tipos de dádiva ou formas de circulação que seriam 

diferentes da dádiva?”.  O autor sustenta a crença de que é na família que ocorre o 

aprendizado da dádiva, principalmente quando as crianças são convidadas pelos seus pais a 

abandonarem seu egocentrismo e dividirem suas coisas com outras crianças, parentes ou não. 

É bem verdade que a modernidade tem imputado à socialização primária8 um conjunto de 

mandatos que parecem estimular a individualidade e a competitividade, tais como: “Você tem 
                                                 
8 Godbout  (1999) menciona a distinção entre os tipos de socialização primária e secundária, que é estabelecida 
pelos sociólogos da Escola de Chicago. Segundo o autor, o vínculo primário é desejado por si mesmo, enquanto 
o vínculo secundário se estrutura para consecução de um objetivo. 
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que ser o melhor naquilo que faz”; “Você tem que ser alguém na vida”; “Somente o primeiro 

lugar é lembrado”; e tantos outros que estimulam a criança a crescer com o ideal de ser um 

“winner” (vencedor) e nunca um “looser” (perdedor), o que é atestado e reforçado quando o 

indivíduo amplia sua socialização, ao viver outros sistemas sociais.  Esta dinâmica representa 

o narcisismo que habita a modernidade e que é um dos grandes contribuintes para a diluição 

dos vínculos sociais, uma vez que o indivíduo constrói uma imagem idealizada de si mesmo, 

distanciando-se dos laços afetivos lhe conectariam com o outro (Lowen, 1985). No entanto, o 

que se experimenta é uma dialética. De um lado o aprendizado de que não se vive sem o outro 

e para tanto os laços devem ser mantidos, o que se confronta com uma orientação para 

competir, vencer e ocupar um lugar de destaque na sociedade. Apesar desta tensão, valores 

como honra, respeito, credibilidade ainda parecem subsistir e insistirem em fazer parte das 

lições passadas muitas vezes como legados de pais para filhos e por si só se constituírem em 

verdadeiras dádivas. A citação abaixo fornece a idéia da família como o lugar original da 

dádiva: 

[...] consideramos que a família é o lugar básico para a dádiva em qualquer 
sociedade, o lugar onde ela é vivida com maior intensidade, o lugar onde se faz o 
aprendizado dela. [...] A família se fundamenta ela própria numa dádiva, na criação 
de um vínculo de dádiva: a união de dois estranhos para formar o núcleo daquilo que 
será o lugar menos estranho, o lugar da própria definição que não é estranho: a 
família. (GODBOUT, 1999, p.41) 

Seguindo com Godbout (1999, p.41) é interessante atentar para sua fala sobre o nascimento 

do vínculo social: 

Esse encontro entre dois estranhos que produz o núcleo da família é o 
“centro”incontornável da relação de dádiva, o ponto onde explode toda a tipologia, o 
impensado do vínculo social, e não apenas biológico, como no vínculo  entre pai e 
filho. A transmutação de um estranho em familiar é o fenômeno básico da dádiva, 
que permite em seguida a reciprocidade e o mercado, mas que permite sobretudo à 
sociedade perpetuar-se como sociedade (e não apenas como família), renovar-se 
renovando a aliança em cada “geração”. 

Para este autor, a família se apresenta como um sistema de dívidas, onde não há somente a 

circulação do afetivo, mas também do material. Neste espaço, na parentela, o utilitário se 

mistura alegremente com o espontâneo, com os rituais, com o gratuito. Não há como pensar a 

família desprovida dos seus aspectos utilitários, nem tampouco reduzida a estes. Fecha a 

questão  Godbout (1999, p.61), sob sua perspectiva, em relação à dúvida entre dádiva e 

partilha na família quando afirma: “[...] a partilha aparece como uma modalidade de dádiva, 

na medida em que há renúncia voluntária de objetos, experiência fenomenológica 

fundamental da dádiva, mesmo que esta experiência assuma formas diversas”. 
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É na família, este espaço que corresponde a um palco de ensaios onde são modelados os 

papéis do indivíduo para serem interpretados nos grandes palcos que correspondem a 

sociedade, que se vê emergir a semente do dar-receber-retribuir. É neste contexto dramático 

que se experimentam intensamente as dualidades humanas – o nascimento e a morte, o 

acolhimento e a rejeição, o amor e o ódio, dentre outras – o que faz deste uma zona de tensão. 

É nesta teia de sentimentos e baixa autonomia dos membros, que acontece a dádiva em seus 

aspectos construtivos ou perversos. Quando a dádiva encontra lugar para se expressar de 

forma perversa, há um fluxo de dor dentro da família, o que pode deteriorar as relações entre 

os membros.  

Godbout (1999) cita o trabalho da terapia de família no sentido de buscar restituir o que 

poderia ser chamado de fluxo saudável da dádiva na família, reconstituindo assim as 

pendências que surgiram nos relacionamentos. Desta forma torna-se oportuno a adoção de um 

viés comportamental para a questão da dádiva na família. Para fundamentar esta percepção, 

dentre as várias abordagens de terapia familiar, adotar-se-á a abordagem de Bert Hellinger, já 

apresentada na introdução deste trabalho, em função da sua grande afinidade com os 

princípios da dádiva. 

2.3 O TRABALHO DE HELLINGER E A DÁDIVA 

Muitas são as escolas de terapia de família, cada uma com um entendimento peculiar em 

relação ao sistema familiar, mas com um objetivo geral em comum que é restaurar a saúde 

deste sistema. A terapia sistêmica de Bert Hellinger pode ser sintetizada como uma 

abordagem que lança um olhar transgeracional sobre o sistema familiar, buscando identificar 

emaranhamentos experimentados pelos indivíduos no contexto familiar, com a finalidade de 

restaurar o fluxo de afeto, ou seja, o que é denominado por ele das ordens do amor. Para tanto, 

ele utiliza o método das constelações. Aqui são pertinentes esclarecimentos em relação a 

alguns conceitos adotados, a fim de proporcionar uma maior familiaridade com o tema. 

Segundo Hellinger e Hovel (2001), o emaranhamento corresponde a uma espécie de 

reprodução inconsciente do destino de um familiar pertencente a alguma geração anterior por 

outro membro que se encontre no presente e que de certa forma impede a ordem natural do 

fluxo afetivo. Desta idéia depreende-se a existência de uma espécie de consciência de grupo, 

que segundo Hellinger (2004) é capaz de reforçar o vínculo do indivíduo de forma tão intensa 

e tão carregada de conseqüências, que este poderá perceber como uma obrigação ou uma 
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exigência, mesmo em um nível inconsciente, circunstâncias que foram vivenciadas por outros 

membros do grupo e que de certa forma ficaram em aberto, caracterizando um estado de 

dívida. Estas circunstâncias podem ser entendidas como injustiças que possam ter sido 

sofridas e ficaram sem uma compensação, tais como o não reconhecimento de um filho fora 

do casamento, um pai que não foi reconhecido devidamente no seu lugar, um antigo 

relacionamento que tenha ficado em aberto, os desejos de um filho que não tenham sido 

respeitados, e tanto outros dramas encenados nas trajetórias de famílias espalhadas em 

qualquer lugar do mundo. O método de Hellinger propõe identificar estes pontos obscuros e 

de certa forma, buscar a restauração da ordem, mediante a restauração do que ficou em aberto. 

Os mecanismos de compensação utilizados por uma pessoa não permitem necessariamente 

que ela tenha a clareza do que esteja vivenciando, de qual realmente é o seu sofrimento, e na 

visão de Hellinger, como apontado por Hellinger, Weber e Beaumont (2001), isto caracteriza 

a ordem do amor, que corresponde a forma ajustada que o indivíduo adota para lidar com 

algum desequilíbrio no sistema. Restaurar esta ordem é permitir que o amor siga a ordem 

oculta do que ele denomina de a grande Alma. A grande Alma parece representar um caráter 

transcendente, fora do alcance da ciência e simboliza um aspecto independente do binômio 

espaço-tempo, capaz de integrar a dualidade humana (HELLINGER, 2004). Nas palavras do 

próprio Hellinger: 

Antes de tudo porém, experimentamos a grande Alma como uma força que nos toma 
a seu serviço para algo que está além de nós. Ela nos carrega e nos guia quando 
conseguimos algo novo, grande e duradouro, como se não fossemos nós que 
atuássemos, mas ela em nós. (HELLINGER, 2004, p.151) 

Apenas para fornecer um breve entendimento sobre como se opera o método das constelações 

de Hellinger, é interessante uma sucinta descrição. É importante salientar que Hellinger não 

criou o método das constelações familiares, este já existia, na realidade ele o amplia. Nas 

palavras de Weber: 

Bert Hellinger não inventou o método, mas descobriu como ele pode ser estendido 
além da revelação de forças destrutivas. Ele mostrou que o método pode ser 
empregado para auxiliar pessoas a identificar o que deve ser feito e a utilizar as 
reações dos representantes para mudar a dinâmica família, de sorte a restabelecer as 
ordens sistêmicas ocultas do amor e permitir que ele flua livremente. (HELLINGER, 
WEBER e BEAUMONT, 2001, p.16) 

Uma constelação familiar é um processo que normalmente acontece em grupo. Um membro 

do grupo que é portador de uma demanda, uma queixa, expõe a mesma para o terapeuta. O 

terapeuta realiza algumas perguntas que lhe orientarão no processo de construção da 
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constelação. A partir da orientação do terapeuta, o “cliente” escolhe outros membros do grupo 

como representantes de membros da sua família, que passam a ser modelos vivos destas 

representações familiares. Estes representantes são dispostos espacialmente pelo “cliente” e 

depois são convidados a descreverem suas sensações. Estas sensações descritas sem nenhum 

conhecimento prévio, que por alguma razão se desconhece, tendem a corresponder às 

sensações e comportamentos adotados pelos membros verdadeiros. A partir daí, através de 

movimentações promovidas pelo terapeuta, normalmente é possível identificar-se o ponto de 

desequilíbrio do sistema. Através de intervenções, muitas vezes de caráter ritualístico 

(reverências, falas de reconhecimento, etc.), o terapeuta proporciona uma nova configuração 

para a constelação. A hipótese é que esta nova imagem atuará de forma inconsciente operando 

mudanças internas para o cliente e proporcionando uma possibilidade de entendimento e 

ressignificação da sua inserção dentro do contexto familiar. Evitar-se-á aqui uma discussão 

sobre a veracidade científica do método aplicado por Hellinger, uma vez que isto foge do 

objeto deste trabalho. É importante salientar que esta abordagem nasce na Alemanha e tem 

sido aplicada em diversos países por inúmeros profissionais da área comportamental – em 

países da Europa, nos Estados Unidos, Brasil, México, Colômbia, Venezuela, Nova Zelândia, 

Austrália, Rússia, etc.  

O método de Hellinger é fundamentado em alguns princípios básicos. Segundo Hellinger, 

Weber e Beaumont (2001), os relacionamentos humanos apresentam necessidades primárias 

que se interrelacionam de forma complexa, sendo estas: 

 A necessidade de pertencer, ou seja, de formar vínculos; 

 A necessidade de assegurar o equilíbrio entre o dar e receber; 

 A necessidade da segurança que advém da convenção e previsibilidade sociais, o que 

corresponde a uma necessidade de ordem. 

Para os autores, estas necessidades no mesmo sentido que limitam os relacionamentos, atuam 

de forma a viabilizá-los. O sucesso dos relacionamentos ocorre na medida em que estas 

necessidades são atendidas e conseguem estar em equilíbrio, ao passo que os problemas e os 

aspectos destrutivos nos relacionamentos emergem quando isto não ocorre. Os autores aliam a 

esta dinâmica às noções de culpa e inocência, desprovidas de valor moral, mas sim 

relacionadas com o quanto trabalham a favor do vínculo ou contra este. Desta forma o 

indivíduo sentir-se-ia culpado quando cometesse algum ato que ameaçasse o relacionamento, 
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enquanto uma sensação de inocência seria percebida se fizesse algo que beneficiasse o 

relacionamento. As experiências advindas destas sensações formam o que os autores 

denominam de consciência pessoal. Nas palavras de Hellinger: 

Quando o que fazemos ameaça ou prejudica os nossos relacionamentos, sentimo-nos 
culpados; mas quando os beneficia, sentimo-nos livres de culpa ou 
inocentes.Chamamos de consciência pessoal nossa experiência de culpa ou 
inocência, isto é, o que beneficia ou prejudica relacionamentos. Portanto, os 
sentimentos de culpa e inocência, são basicamente, fenômenos sociais que nem 
sempre nos impelem para valores morais superiores. Ao contrário, ligando-nos 
firmemente aos grupos necessários à nossa sobrevivência, os sentimentos de culpa e 
inocência muitas vezes nos cegam para o bem e mal. (HELLINGER, WEBER e 
BEAUMONT, 2001, p. 25) 

As três necessidades apontadas pelos autores atuam juntas na preservação dos grupos sociais a 

que se pertence. O que é interessante assinalar que cada uma destas necessidades atua na 

busca de seu objetivo específico e sentimentos particulares de culpa inocência. Para Hellinger, 

Weber e Beaumont (2001) no que concerne à necessidade de vincular-se, o sentimento de 

culpa se manifesta como exclusão e alienação quando a pertinência é ameaçada , enquanto a 

inocência é percebida como inclusão e proximidade. Quando há uma quebra no equilíbrio dar 

e receber, a culpa é percebida como dívida e obrigação, enquanto a estabilidade é sentida 

como crédito e liberdade. No que diz respeito a necessidade de segurança, a culpa se 

manifesta como transgressão e o medo pela punição quando ocorre o desvio da ordem social. 

A inocência é vivenciada como consciência e lealdade às normas do grupo.  O que é 

observado pelos autores é que muitas vezes os sentimentos de culpa ou inocência vivenciados 

em uma necessidade, podem encontrar o seu oposto em outra necessidade.  

Aqui já é possível encontrar alguns pontos de tangência entre os pensamentos de Hellinger e a 

dádiva, principalmente no que se relaciona com a necessidade essencial de manter-se o 

vínculo e o equilíbrio entre o dar e receber. O último ponto da tríplice obrigação, o retribuir, 

não aparece para Hellinger, pois este o considera intrínseco no movimento dar e receber uma 

vez que se reveste de uma continuidade com o fim de manter o vínculo.  

Segundo Hellinger, Weber e Beaumont (2001),  no que concerne à vinculação, a consciência 

pessoal tende a ligar uma pessoa mais a um determinado grupo quando esta se encontra 

impotente e vulnerável, ocorrendo o afrouxamento dos laços na medida em que esta se investe 

de poder e independência. Os autores defendem a idéia de que a consciência que preserva a 

pertinência é responsável pela preservação do sistema de crenças do grupo, assumindo uma 

postura de exclusão em relação àqueles que possam funcionar como agentes agressores.  
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No que diz respeito à dinâmica do dar e receber, o pensamento de Hellinger encontra um 

alinhamento com os princípios da dádiva. Colocam os autores supracitados: 

Nossos relacionamentos bem como nossas experiências de culpa e inocência, 
começam com o dar e o receber. Nos sentimos credores quando damos e 
recebedores quando recebemos. O equilíbrio entre débito e crédito é a segunda 
dinâmica fundamental de culpa e inocência nos relacionamentos, pois tanto o que dá 
quanto o que recebe conhecem a paz se o dar e o receber forem iguais. 
(HELLINGER, WEBER e BEAUMONT, 2001, p. 31) 

Quando os autores se referem a um valor igual ao que circula, é importante ficar claro que não 

se está buscando uma equivalência, mas sim um equilíbrio, que para o crescimento da relação 

e perpetuação do vínculo deve estar sendo sempre rompido e tal fato é mais notório entre os 

casais. É interessante como esta idéia encontra uma afinidade com a abordagem de Godbout 

(1999) ao citar Bloch e outros (1989) que afirmam que a manutenção do vínculo social  entre 

os parceiros de uma relação matrimonial é resultante do fato de cada um acreditar que está 

dando mais ao outro do que recebe.  Hellinger, Weber e Beaumont (2001) são contundentes 

ao afirmar que ao se receber alguma coisa de alguém, tanto a inocência quanto a liberdade são 

perdidas, entrando então em um estado de dívida em relação ao doador. Este estado que se 

reveste de uma obrigação é sentido como desconforto e pressão, sendo reduzido quando se 

estabelece a retribuição. Desta maneira, o receber corresponde a uma espécie de culpa na 

visão dos autores. A retribuição não somente alivia à pressão, mas conduz a um estado de 

satisfação ao se ofertar algo pelo que foi recebido. Hellinger, Weber e Beaumont (2001) 

apontam três padrões típicos que normalmente são adotados pelas pessoas no sentido de 

alcançar a inocência nas trocas. O primeiro destes padrões é a abstinência, onde o indivíduo 

assume uma postura de se fechar e não receber integralmente aquilo que lhe é ofertado. Uma 

pessoa ao agir desta forma, tem a crença de  encontrar-se desobrigada e livre nos seus 

relacionamentos. Os autores apontam que este de comportamento se assemelha muito àqueles 

das pessoas que sofrem de depressão, onde existe uma recusa em aceitar-se o que a vida 

oferece. O segundo padrão é denominado de prestimosidade e corresponde a postura adotada 

por pessoas que querem manter a sensação de estarem sempre em crédito, onde o outro 

sempre se encontrará na posição do devedor. Segundo aos autores existe a tendência destas 

pessoas adotarem uma posição idealizada de superioridade, experimentando como 

conseqüência uma posição de isolamento e amargura. O terceiro padrão é denominado de 

troca total e se estabelece quando o fluxo do dar e receber se manifesta em sua plenitude nos 

relacionamentos. É dentro desta perspectiva que ocorre a circulação do dar-receber-retribuir. 
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As idéias de Hellinger em relação ao dar e receber dentro dos grupos familiares inclui aquilo 

que é denominado por Godbout (1999) como o presente envenenado ou dádiva veneno. O 

equilíbrio entre o dar e receber também se estabelece em uma ordem negativa quando o 

indivíduo recebe um presente envenenado de alguém e então o retribui, ficando caracterizada 

a vingança. No que se refere a este aspecto dentro de uma relação de casal, Hellinger, Weber 

e Beaumont (2001) afirmam que se uma pessoa causa algum dano a outra, aquela que sofreu 

deve replicar com uma ação de resposta  capaz de causar dano e dor similares, com o fim de 

preservar o vínculo. Quando a pessoa ferida não replica a ação, estaria então assumindo uma 

posição de superioridade, o que comprometeria a qualidade da relação, pois um dos parceiros 

insiste em cultivar a inocência. Os autores alertam que o dano causado deve ser um pouco 

menor, pois desta forma a justiça se estabelece e a relação pode ser retomada. Muitas vezes 

casais insistem em causar danos crescentes como resposta aos danos sofridos, criando uma 

espiral destrutiva, onde o equilíbrio é sempre estabelecido, porém o fluxo de afetividade é 

extinto. Daí a importância do dano ser menor caso se pretenda manter o vínculo. Tal princípio 

também é aplicável ao relacionamento entre outros membros da família.  

O pensamento de Hellinger em relação aos relacionamentos familiares parece sugerir que ao 

se obter um equilíbrio nas necessidades de pertinência e no circuito dar e receber, obtém-se 

um espaço propício para a circulação da dádiva. Esta dentro do seu aspecto saudável conduz 

os membros de um grupo familiar a um fortalecimento dos vínculos e a uma qualidade de 

relacionamento que promove o bem estar da família. Neste contexto, os conflitos são 

minimizados ou existe uma orientação para busca de soluções conciliadoras.  

Na obra de Hellinger é incontestável a importância do vínculo para o bem estar do indivíduo. 

No entanto, retomando questionamentos anteriores, como se sustentam os vínculos na esfera 

domiciliar em uma sociedade que prioriza o individual em detrimento do coletivo? É oportuno 

neste trabalho promover-se uma  discussão sobre uma perspectiva do vínculo na sociedade 

moderna e como a deterioração destes impacta nos relacionamentos, para se ter uma real 

importância do trabalho de Hellinger e como a restauração da dádiva se apresenta como uma 

perspectiva saudável para a sociedade.  

2.4 A DILUIÇÃO DO VÍNCULO NA MODERNIDADE 

Como visto anteriormente, Godbout (1999) assinala que um dos lugares onde a dádiva se 

manifesta na sociedade moderna é nas relações de amizade e de família, ressaltando que os 
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vínculos de amizades tendem a ser mais livres do que os familiares. O próprio autor ao 

discutir os vínculos familiares aponta para a abordagem de uma família tradicional, onde a 

incondicionalidade é patente. Um dos seus questionamentos é se a redução da 

incondicionalidade entre o casal afeta a incondicionalidade entre irmãos. Dentro da sociedade 

moderna, onde a família do século XXI tem apresentado uma nova estruturação, a questão do 

vínculo é merecedora de um olhar. Vários são os fatores que promovem esta reconfiguração 

da família como pode observar-se na citação abaixo: 

[...] a mudança de paradigma na sexualidade humana pela desvinculação entre o ato 
sexual e a função de procriar, o movimento feminista, o reconhecimento dos direitos 
da criança e do adolescente, a aceitação do homossexualismo como uma variante do 
comportamento sexual humano, insatisfação nas relações matrimoniais, o aumento 
da expectativa de vida, a mudança dos valores éticos da sociedade, a cultura 
consumista, os avanços tecnológicos e os meios de comunicação. (OSÓRIO E DO 
VALLE, 2002, p.19). 

Estes autores, que atuam no campo da terapia familiar,  apontam ainda o impacto destas 

mudanças sobre a família atual que tem como conseqüências  o aumento do número de 

casamentos desfeitos com a construção de novas famílias, instabilidade profissional e 

financeira dos membros responsáveis pela manutenção do lar, sobrecarga com o suporte aos 

pais que envelhecem e precisam de cuidados, baixo rendimento escolar dos filhos, mercado de 

trabalho fechado para os jovens, exposição ao uso de drogas e violência urbana. Estes 

redesenhos, principalmente promovidos pelos recasamentos, não unem apenas mais dois 

estranhos com objetivos comuns, mas em alguns casos vários estranhos que podem não 

construir vínculos entre si. O recasamento pode implicar na convivência dos filhos de 

casamentos anteriores, ou seja, o sistema familiar construído anteriormente não termina com o 

fim do casamento, o papel de pai e mãe continuam em vigor. Enquanto o novo casal se une 

dentro da perspectiva da dádiva, onde dois estranhos se unem com objetivo de promover um 

lugar menos estranho (GODBOUT, 1999), os filhos advindos dos casamentos anteriores 

podem não estar imbuídos do mesmo movimento. Tal fato deve implicar no 

comprometimento da circulação da dádiva entre eles, uma vez que tenderão a defender o 

sistema anterior. Aqui resgata-se a importância do trabalho de Hellinger que pontua a 

necessidade dos pais nos novos casamentos poderem honrar e respeitar o antigo parceiro e 

também o antigo cônjuge do novo parceiro, como sendo uma forma de manter-se a 

integridade dos sistemas antigos e abrir-se um espaço saudável para o novo sistema familiar, 

assim os filhos podem ter paz ( HELLINGER, WEBER, BEAUMONT, 2001).  

Um outro autor que discute veementemente a questão do vínculo na sociedade moderna é 
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Baumann (2004), denunciando a fragilidade das relações e o aumento crescente da 

insegurança, devido a incapacidade da construção de relacionamentos de longo prazo, uma 

vez que a sociedade tem priorizado os relacionamentos em rede que podem ser facilmente 

desmanchados. Nas palavras do autor: 

Diferentemente de “relações”, “parentescos”, “parcerias” e noções similares – que 
ressaltam o engajamento mútuo ao mesmo tempo em que silenciosamente excluem 
ou omitem o seu oposto, a falta de compromisso -, uma “rede”serve de matriz tanto 
para conectar quanto para desconectar; não é possível imaginá-la sem as duas 
possibilidades. Na rede, elas são escolhas igualmente legítimas, gozam do mesmo 
status e tem importância idêntica. [...] A palavra “rede”sugere momentos nos quais 
“se está em contato” intercalados por períodos de movimentação a esmo. Nela as 
conexões são estabelecidas e cortadas por escolha. (BAUMAN, 2004, p.12). 

Segundo Bauman (2004), os relacionamentos em rede trazem em seu bojo a escolha. A 

escolha de  manter ou não o contato. Escolha que não é possível dentro da estrutura familiar, 

como observado por Godbout (1999). Estes tipo específico de relacionamento traz também a  

idéia de vínculos temporários, que somente se sustentam enquanto forem úteis, no curto 

prazo. Relacionar-se em rede implica em conhecer as regras, implica o não dar muito, um 

constante calcular para se verificar se não existe um déficit emocional. É o dar somente com  

o interesse, com a idéia de que depois deste ato, existe um devedor; definindo assim a 

extinção da espontaneidade. Esta situação se assemelha ao comportamento de prestimosidade, 

já citado anteriormente, apontado por Hellinger, Weber e Beaumont (2001), em que o 

indivíduo ao não receber está se colocando em uma posição de superioridade. Existe implícito 

um medo da entrega, sensação profunda de desconfiança que impede um vínculo de longo 

prazo. Para o Bauman (2004), os relacionamentos se revestem do utilitário e a possibilidade 

de troca não dista muito das regras de comercialização de mercadorias, como observa: 

Consideradas defeituosas ou não “plenamente satisfatórias”, as mercadorias podem 
ser trocadas por outras, as quais se espera que agradem mais, mesmo que não haja 
um serviço de atendimento ao cliente e que a transação não inclua a garantia de 
devolução do dinheiro. Mas, ainda que cumpram o que delas se espera, não se 
imagina que permaneçam em uso por muito tempo. Afinal automóveis, 
computadores ou telefones celulares perfeitamente usáveis, em bom estado e em 
condições de funcionamento satisfatórias são considerados, sem remorso, como um 
monte de lixo no instante em que “novas e aperfeiçoadas  versões” aparecem nas 
lojas e se tornam o assunto do momento. Alguma razão para que as parcerias sejam 
consideradas uma exceção à regra? (BAUMAN, 2004, p. 28) 

Ainda com Bauman (2004), o autor prossegue assinalando que no longo prazo o compromisso 

dentro de um relacionamento é inverossímil, pois o risco imputado não assegura um resultado 

favorável. Nesta visão fica evidenciada a sensação de insegurança que permeia as relações de 

amizade e complementando com Godbout (1999), implica sempre na possibilidade do 
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abandono. . Para o autor, os compromissos duradouros contrariam a lógica da “líquida 

racionalidade moderna” (BAUMAN, 2004) que pede leveza. O tempo estendido de 

relacionamento sugere opressão aliada a um estado de dependência.  

Outro aspecto abordado por Bauman (2004) é seu paralelo entre as relações de parentesco e as 

relações de amizade. O autor trazendo o significado do termo afinidade na língua alemã 

(wahlverwandschaft), traduz este como parentesco qualificado. O que qualifica este 

parentesco é a escolha, que difere do parentesco original pela sua incondicionalidade, 

irrevogabilidade e indissolubilidade. Pontos estes que corroboram com as idéias de Godbout 

(1999).  A afinidade é uma conseqüência da escolha e tende a diluir-se com o decurso do 

tempo, sendo assim o caminho para sua perpetuação somente se estabelece quando existe uma 

reafirmação contínua desta escolha. O autor cita: “Mas nem mesmo os casamentos, ao 

contrário da insistência sacerdotal, são feitos no céu e o que foi unido por seres humanos estes 

podem – e tem permissão para – desunir e o farão, se tiverem uma oportunidade” (BAUMAN, 

2004, p.45). O que se observa é que entre o casal, a incondicionalidade inicialmente existente 

(GODBOUT, 1999) somente se sustenta se houver uma renovação das escolhas que garante a 

afinidade. E o que confirma esta escolha se não a própria dádiva que opera entre os parceiros? 

Como foi pontuado por Hellinger, Weber e Beaumont (2001), o constante fluxo do dar e 

receber  entre o casal assegura a incondicionalidade. Com este fluxo obstruído, os laços 

familiares decorrentes (pais e filhos, irmãos) ficam também comprometidos. A saúde dos 

filhos e das relações entre eles é uma conseqüência da qualidade da relação que se estabelece 

entre os pais, mesmos quando estes se separam. Esta é a base para assegurar uma qualidade de 

harmonia dentro do sistema familiar.  

A dinâmica de estruturação das relações no ambiente do mercado obedece a uma lógica 

distinta que a lógica da dádiva. O contrato rege o formato dos relacionamentos e a 

equivalência monetária torna-se imprescindível para sua perpetuação. O espaço de circulação 

da dádiva fica  então restrito, basicamente sem nenhuma possibilidade de expressão. Mesmo 

assim talvez seja interessante ponderar se nos relacionamentos mais duradouros, na medida 

em que elementos como confiança são forjados, a existência de uma troca social, onde 

circulam aspectos a serviço da continuidade da relação, não se dê em paralelo às trocas 

econômicas.  
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2.5 A DÁDIVA NAS EMPRESAS – A SUPREMACIA DO CONTRATO X  

A NECESSIDADE  DO VÍNCULO 

O mercado se apresenta, pelo menos a princípio, como a representação concreta da lógica 

utilitarista. É o  lugar onde reside a figura do contrato e onde o sistema de troca é instituído a 

partir de um sistema de equivalência. Dentro deste contexto, os relacionamentos são 

modelados priorizando o bem no lugar do vínculo. Isto é a resultante de um processo 

histórico, onde a emancipação do sujeito individual, que se configura a partir da idéia de uma 

liberdade universal, permite o desobrigar-se  em relação aos elementos tradicionais. Promove-

se assim,  uma mudança no comportamento deste sujeito, que tem como sustentação um 

contexto definido por um  mercado de alta concorrência (NICOLAS, 1991). Neste cenário de 

alta concorrência, a liquidação da dívida é uma característica essencial do modelo mercantil, 

enquanto em uma posição oposta, a dádiva encontra-se baseada na dívida. No entanto, este 

fato elimina a possibilidade da dádiva no mercado, ou seja nos negócios? E dentro da empresa 

é possível haver dádiva na relação entre funcionários ou entre funcionários e patrões? Em 

relação a esta díade, Nicolas (1991) assim se posiciona: “O dom concedido ao pessoal pela 

empresa serve, igualmente, como meio de torná-lo fiel, de atenuar o ardor de suas 

reivindicações  ou diversificar os modos de remuneração através de uma forma que, às vezes 

é bastante interesseira”. Estaria mesmo a relação entre funcionários e patrões reduzida 

exclusivamente a manobras manipuladoras que omitam mecanismos de controle sutil? O 

grande questionamento é se no ambiente de mercado, em função das características do 

modelo mercantil, a dádiva não encontraria lugar.  

No que concerne a esta questão, Godbout (1999) aponta que nas relações comerciais a dádiva 

se coloca a serviço da circulação dos bens, ou melhor, se reveste de um aspecto instrumental, 

perdendo a conexão com seus elementos essenciais. O autor cita Dale Carnegie, um autor que 

em 1936 escreve um livro intitulado “Como Fazer Amigos e Vencer na Vida” que funciona 

como um manual prescritivo da aplicação da dádiva no mercado. A obra afirma que o sucesso 

nos negócios será tanto maior quanto maior for a orientação do comerciante para as pessoas. 

Godbout (1999) classifica esta obra como um paradoxo, uma vez que para se poder ter 

sucesso financeiro, é necessário que se priorize as pessoas, mas nenhuma das técnicas teriam 

resultado no campo utilitarista, se não houvesse um investimento do sujeito em relação ao 

outro, ou seja, se estes movimentos não fossem investidos efetivamente de sinceridade. A 

dádiva não pode ser usada de modo exclusivamente instrumental, pois tende a perder sua 
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eficácia. Em uma perspectiva intra-organizacional, o autor retoma os estudos de Elton Mayo 

na década de 30, que apontavam para a importância das relações informais na performance de 

desempenho da produtividade de uma organização, assinalando sem perceber  uma 

representação do fenômeno da dádiva. É prudente ressaltar que estes estudos tratam da 

importância do vínculo social e como afirma Godbout (1999), a dádiva não é o próprio 

vínculo, mas se encontra a serviço do mesmo. O autor pondera, em que medida a dádiva nutre 

estes vínculos nas organizações? O quanto há a circulação de coisas e serviços paralelamente 

ao contratual e o não-contratual? Godbout (1999) afirma que existem muitos estudos 

apontando a importância do vínculo nas relações informais, mas pouco se investigou sobre a 

dádiva nestas relações.  

Para compreender melhor esta relação entre o mercado e a dádiva no momento atual, tornam-

se prementes algumas considerações sobre a dádiva moderna. Segundo Godbout (1999), o que 

mais caracteriza a modernidade é a irrupção do mercado nas relações entre os  membros de 

uma sociedade. É importante marcar que esta dinâmica não se formata nas sociedades 

arcaicas, mas tem como ponto de partida as sociedades feudais. O mercado, a princípio, não 

irá substituir as relações internas à própria comunidade, mas sim as relações de submissão 

existentes, permitindo a emergência da figura do contrato que se constituirá no espaço que 

separa a dádiva da imposição externa. O autor assinala que com a finalidade de garantir a 

circulação dos bens, o mercado desenvolve instrumentos que asseguram relações 

despersonalizadas entre as pessoas, tornando-se um lugar onde o mecanismo de preço 

estabelece relações sem vínculos pessoais. Esta sociedade mercantil tem seu início, segundo 

Godbout (1999) quando se estabeleceu a inversão entre o fabricante e o usuário, ou seja, 

quando começou a se produzir mais do que o necessário a ser utilizado. Trata-se do momento 

em que a noção de útil se desloca das mãos do usuário para as mãos do fabricante. O 

excedente de produção que surge passa a caracterizar uma relação de incerteza entre o que foi 

realizado pelo produtor e o que é desejado pelo consumidor. Surge entre estes dois 

protagonistas a figura do intermediário responsável por administrar esta incerteza, que vai se 

tornar o personagem central, pois passa a assumir o risco da superprodução. Como afirma o 

autor, é formada a construção social da díade produtor-consumidor. A inversão da relação faz 

com que a sociedade se torne utilitarista, buscando a utilidade, uma vez que a mesma não se 

fazia presente por si própria. A utilidade foi assim dissociada do uso e reduzida a ação de 

compra de um consumidor. O excedente caracterizava  aquilo que estava em busca de uma 

utilidade e esta por sua vez correspondia ao resultado do cálculo realizado pelo comerciante. 
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Neste contexto, o produtor busca garantir o maior volume de escoamento dos seus produtos, 

não sendo prioritário uma adequação deste às necessidades do consumidor. Diante deste 

quadro, aquilo que circula não mais traz imputado o vínculo social encontra-se assim liberado 

da dádiva. Nas palavras de Godbout (1999, p. 182): “O sistema mercantil assume esta 

incerteza fundamental criada pelo fosso entre o produtor e o consumidor resultante da 

despersonalização das relações sociais de produção” . 

Este cenário aliado ao surgimento do Estado (que não será aprofundado para efeito desta 

análise)  sugere uma eliminação completa da dádiva na sociedade moderna. Duas esferas 

distintas parecem emergir, a fim de assegurar um espaço para a dádiva. A primeira garante 

que a circulação dos bens e serviços se darão sem a contaminação das relações pessoais, 

enquanto a segunda assegura que os vínculos afetivos não sofrerão interferência da dinâmica 

mercantil. Segundo Godbout (1999), o que caracteriza a modernidade é uma tendência de 

reduzir tais vínculos ao mercado ou pensar estes isoladamente. Ao pensar estes dois 

universos, o dos vínculos e dos mercados separadamente, o indivíduo é constantemente 

submetido a um conjunto de mensagens contraditórias. O autor então questiona se a sociedade 

moderna encontra-se apta a considerar integralmente estas duas esferas. A esperança final de 

evitar a submissão do vínculo aos dogmas mercantis seria retirá-lo de toda e qualquer 

circulação de bens, ou seja, em um espaço onde a circulação das coisas é regida pelo 

interesse, não resta alternativa senão a separação destas duas esferas. Godbout (1999) assinala 

que a dádiva tende a se retirar para um lugar distinto, porém mesmo neste lugar o vínculo é 

percebido como um bem. Nas palavras do autor: 

O modelo mercantil tem continuamente um duplo status: o de ser um dos dois, mas 
também o de englobar também ambos, de ser o metamodelo de referência, pois até 
mesmo quando se fala da pura esfera dos vínculos afetivos, onde nenhum bem deve 
circular, tende-se a descrever o vínculo como um bem. (GODBOUT, 1999, P.190).  

Seguindo com Godbout (1999), o autor faz uso de um exemplo ilustrativo para clarificar esta 

situação. Trata-se de um artista  que vende seu espetáculo ao público, que por sua vez paga 

um valor monetário para assisti-lo. A princípio este vínculo apresenta características de 

equivalência mercantil, porém ao se celebrar o final do espetáculo, os aplausos simbolizam a 

manifestação de um vínculo entre artista e platéia que não encontra-se na esfera mercantil. É 

desta forma que a dádiva acaba penetrando todos os espaços possíveis.  

O que cabe aqui é refletir se as próprias relações de mercado são puramente de equivalência, 

se não há circulação  alguma de  aspectos afetivos entre seus atores. Dwyer, Schurr e Oh 
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(2006), vão discutir a existência de dois formatos de relacionamento entre profissionais da 

área de vendas com o cliente. O primeiro caracteriza as transações singulares, onde este 

conceito serve de base para os conceitos de relacionamento. Os autores citam Macneil (1980) 

que o modelo deste tipo de transação se apresenta com dinheiro de um lado e do outro uma 

mercadoria facilmente mensurável. Nesta dimensão não ocorrem os elementos relacionais. 

São evidenciadas aqui algumas peculiaridades marcantes, tais como comunicação limitada, 

conteúdo exíguo e identidade dos atores desconhecida. Os autores fornecem o seguinte 

exemplo para um melhor entendimento: “Uma compra única de gasolina genérica num posto 

sem bandeira localizado numa cidade que não é a do comprador e cujo pagamento se dê em 

dinheiro se aproxima de uma transação singular” (DWYER, SCHURR E OH, 2006, p. 112). 

No que concerne às trocas relacionais, os autores argumentam que a formação de um grupo de 

clientes cativos depende da “natureza do contrato relacional entre um comprador e um 

vendedor” (DWYER, SCHURR E OH, 2006, p. 112). Seguindo com os autores, estes 

novamente trazem Macneil (1978, 1980) que diferencia as transações singulares das 

relacionais a partir de uma série de dimensões chaves. A dimensão de maior relevância é o 

aspecto de temporalidade que se estabelece, onde ocorrências passadas e o que se espera para 

o futuro devem ser considerados. A sustentação da colaboração futura é regida por premissas 

implícitas e explícitas, confiança e planejamento. Para o autor citado,  as expectativas dos 

atores no relacionamento transcendem a questão econômica e ganham um cunho pessoal, 

permitindo que os participantes se envolvam em  trocas sociais. Segundo Dwyer, Schurr e Oh, 

(2006), para uma troca relacional se estabelecer é suficiente que o comprador pague em 

cheque ou que o vendedor programe a entrega para um período após a transação. Nesta 

situação o estado de dependência se prolonga, evitando uma prestação imediata, 

possibilitando a penetração de outros elementos junto à equivalência mercantil. Estes 

elementos são representados por uma demanda de um planejamento cooperativo, a 

perspectiva de antecipação de conflitos com o objetivo de sustentar o vínculo, mesmo sendo 

este um vínculo econômico a princípio e também, um conjunto de expectativas de 

confiabilidade que são sensíveis aos comportamentos individuais adotados neste modelo 

transacional.  

Diante do exposto percebe-se que as relações travadas no mercado podem ser pontuais e 

impessoais, sem construção de algo que aproxime os participantes. Ou podem ser mais 

demoradas, regidas por contratos que assegurem a equivalência mercantil, mas que parecem, 

como sugerem os autores, oportunizar a circulação de outros elementos que não podem ser 
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previstos de forma objetiva no contrato. Estes elementos que garantem a circulação dos bens, 

podem abrir possibilidades para a formação de vínculos que não se limitam aos laços oriundos 

das transações econômicas, mas como apontado anteriormente, estão a serviço dos vínculos 

sociais, flexibilizando estas relações ao ponto, quem sabe, de emergir a dádiva. 

A discussão promovida até o presente abre espaços para algumas reflexões. A lógica da 

dádiva encontraria de fato algum espaço de manifestação no ambiente empresarial? E no caso 

deste ambiente estar sendo gerido por uma família, a dádiva que tem sua origem na família se 

reproduz entre a família empresaria? Não haverá uma incongruência no termo empresa 

familiar, que por si só traz implícita uma ligação entre o distante (empresa) e o próximo 

(familiar), permitindo que a lógica da dádiva e do mercado convivam no espaço 

organizacional? Estes questionamentos pedem um maior entendimento do que envolve uma 

empresa familiar, o que será devidamente aprofundado mais a frente. 
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3 PARTE II: EMPRESA FAMILIAR 

3.1 UMA REFLEXÃO SOBRE O CONCEITO  

A busca de uma definição que consiga abranger a complexidade da empresa familiar dificulta 

a elaboração de um conceito para este objeto de estudo. Tal fato parece ficar evidente quando 

se recorre à literatura sobre o tema e verifica-se o esforço de diversos autores na tentativa de 

conceber uma referência conceitual que enquadre este tipo de organização. Esta dificuldade 

parece ser motivada pela heterogeneidade que impera entre as organizações familiares. Leone 

(2005) vai apontar para um consenso em relação ao conceito de empresa familiar que parece 

ser internacionalmente aceito. Segundo esta autora, tal conceito é balizado por três 

dimensões9: a primeira ocorre no âmbito da propriedade, onde a família é detentora do 

controle empresarial; a segunda está relacionada com a gestão, e demonstra que a família 

possui membros ocupando cargos estratégicos na empresa, influenciando a dinâmica 

organizacional; a terceira dimensão abrange a questão da sucessão, onde existe um fluxo de 

transmissão geracional, ou seja, a geração seguinte tende a assumir cargos deixados pela 

geração anterior. Leone (2005) demonstra esta categorização ao tomar a definição de empresa 

familiar assumida por alguns autores. Na dimensão da propriedade é possível verificar-se em 

Garcia (2001 apud LEONE, 2005) que empresa familiar é aquela que possui seu controle nas 

mãos de uma ou mais famílias. Ao se considerar a  dimensão da gestão, Leone (2005), traz a 

percepção de Gracioso (1998 apud LEONE, 2005) para quem existe uma insuficiência na 

definição da empresa familiar ao se estruturar esta a partir da perspectiva exclusiva da 

dimensão propriedade, tornando-se necessária  considerar a influência dos familiares exercida 

a partir de cargos estratégicos. A autora assinala ainda a perspectiva histórica considerada por 

Bernhoeft (1989 apud LEONE, 2005) na evolução de uma empresa familiar como dentro da 

dimensão de gestão, uma vez que a confiança que normalmente se apresenta como um forte 

elemento mantenedor do vínculo entre os seus membros, assegura a transmissão entre as 

                                                 
9 Leone (2005) usa o termo vertente no lugar de dimensão. O segundo termo parece mais adequado para realizar 
o enquadre das perspectivas em que se sustenta o conceito de empresa familiar.  
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gerações. Buscando construir uma conexão entre estas dimensões, Leone (2005) aponta o 

conceito apresentado por Ulrich (1997 apud LEONE, 2005) para quem a organização familiar 

se apresenta como um resultante da interação entre gestão e propriedade. Para este autor é 

possível denominar uma empresa de familiar quando a propriedade e a administração se 

encontram em poder de uma ou mais pessoas da família. No entanto, Leone (2005) pondera 

ao sugerir que não é suficiente para uma empresa ser percebida como familiar, o fato do 

capital pertencer à família ou mesmo da administração concentrar-se nas mãos de alguns 

membros, mas sim de um estilo que parece ficar impresso no modelo de gestão e que de uma 

forma ou de outra refletem os valores da família. A citação abaixo reforça este entendimento,  

não está correto afirmar que a empresa familiar seja igual a toda e qualquer empresa, 
pelo simples fato de que uma estrutura familiar, quando alocada em uma empresa, 
leva a uma série de abordagens e interações específicas de uma família provocando 
certas particularidades em sua atuação. (OLIVEIRA, 1999, apud LEONE, 2005, p.9)  

Dentro deste conjunto de abordagens multifocais, Leone (2005) apresenta a dimensão que 

conceitua empresa familiar sob a ótica da sucessão e para tanto aponta a visão de alguns 

autores. Dentre eles, cita-se Gaj (1990 apud LEONE,2005,p.9) que define empresa familiar 

como “aquelas com capital aberto ou fechado, que foram iniciadas por um membro da família 

que as passou ou tem intenção de passar a um herdeiro direto ou parente por casamento”. É 

possível agregar-se ainda a esta dimensão, o conceito adotado por Lodi (1993 apud 

LEONE,2005) que afirma que uma empresa familiar somente se constitui como tal quando 

experimenta seu primeiro processo sucessório e encontra-se sob a gestão da segunda geração.  

Diante destas três dimensões de conceituação, Leone (2005) assume uma postura integradora, 

buscando a construção de uma definição emergente da interdependência entre estas diferentes 

perspectivas. Para esta autora, a empresa familiar é aquela que congrega os seguintes fatos: 

a) Início estabelecido por um membro da família; 

b) Membros da família com participação na propriedade e/ou em cargos 

estratégicos; 

c) Sobreposição de identidade entre os valores institucionais e o sobrenome da 

família ou com a imagem do fundador; 

d) A sucessão com traços de hereditariedade; 

Seguindo esta linha integradora adotada por Leone (2005), é possível encontrar outros autores 
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que saem em busca de uma definição mais abrangente e precisa para empresa familiar. Pode-

se citar Bornholdt (2005) que enumera alguns aspectos considerados por ele  como 

fundamentos da conceituação de uma empresa familiar: 

a. O controle acionário é de propriedade de uma família e/ou seus herdeiros; 

b. A sucessão é determinada pelos laços familiares; 

c. Os membros da família ocupam posições estratégicas dentro da organização; 

d. Os valores da organização são uma reprodução dos valores familiares; 

e. As atitudes dos membros da família no contexto social, pertencente ou não ao 

quadro funcional, têm repercussão sobre a organização; 

f. Não existe liberdade para a comercialização das participações/quotas 

acumuladas ou herdadas pelos membros da família. 

Acompanhando esta vertente tem-se Dèry e outros (1993, apud SOUZA, 2004) que afirmam 

que uma empresa familiar congrega três categorias: a propriedade, a direção e a sucessão. 

Segundo este autor, uma empresa para ser qualificada nesta tipologia deve apresentar 

simultaneamente as seguintes características: 

a. O total da propriedade, majoritária ou controle minoritário deve pertencer à 

família; 

b. A família influencia nas diretrizes de gestão estratégica; 

c. Os valores da família se identificam com os valores da empresa; 

d. O processo sucessório é determinado pela família; 

Estas definições por mais precisas que possam se apresentar, ainda trazem um grande 

inconveniente que é o fato de não minimizar a heterogeneidade que reside entre as 

organizações que são classificadas como empresa familiar. Na tentativa de reduzir este 

espectro, Lethbridge (1997), propõe um recorte que parece agrupar as então denominadas 

“empresas familiares” em conjuntos com características específicas e distintas entre si. 

Segundo este autor, é possível destacarem-se três tipos básicos de empresa familiar. O 

primeiro que caracteriza a empresa familiar tradicional, onde a família tem o domínio 
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completo do negócio, o capital é fechado e predomina uma baixa transparência administrativa 

e financeira e nenhum ou poucos executivos em cargos estratégicos que não sejam da família. 

O segundo é denominado como uma empresa familiar híbrida, que possui o capital aberto, 

porém o controle ainda pertence à família, existindo uma maior transparência e participação 

de profissionais não familiares. O terceiro tipo, a empresa de influência familiar, onde a 

maioria das ações está disponibilizada no mercado, mas a família mesmo afastada possui uma 

influência estratégica devido a uma participação acionária representativa. Lethbridge (1997) 

reitera a questão da grande diversidade existente e aponta que a partir de  uma análise em 

âmbito mundial ser possível perceber-se a grande heterogeneidade da empresa familiar, que se 

aplica tanto ao porte e ao seu grau de competitividade, quanto às características dos ambientes 

econômicos que atuam. Existem desde pequenas e médias empresas, com alto grau de 

especialização e elevada competitividade, com posicionamento estratégico definido e 

destaque no mercado mundial, devidamente adequadas a uma realidade globalizada, até 

grandes conglomerados que ao longo de sua trajetória cresceram substancialmente e se 

acomodaram em mercados protegidos, necessitando de uma renovação de posicionamento. 

Figura 3.1 - O Modelo de Três Círculos da Empresa Familiar 

 
Fonte: Gersick e outros (2006)   

Com a finalidade de aproximar-se deste complexo objeto de estudos, modelos de análise têm 

sido desenvolvidos para facilitar sua compreensão. Uma abordagem clássica é o modelo de 

análise dos três círculos proposto por Gersick e outros (2006), que compreende a empresa 

familiar como um sistema subdividido em três outros subsistemas independentes e 

sobrepostos: gestão, propriedade e família como mostra a Figura 3.1. As áreas de intersecção 

representam as zonas de conexão entre estes subsistemas. Este modelo conceitual, conforme é 
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assinalado por Gersick e outros (2006), estabelece um quadro da organização em um 

momento específico, abrindo a possibilidade de compreensão da origem dos conflitos 

interpessoais, dificuldade na internalização dos papéis, bem como prioridades e limites em 

empresas familiares. Segundo estes autores, obtém-se com esta construção uma redução da 

complexidade das relações familiares que permeiam a organização, possibilitando 

compreender como uma organização se apresenta. Na realidade o modelo permite o 

entendimento de um objeto individualizado em um dado instante no tempo. 

Apenas para efeito de esclarecimento quanto às zonas de interseção, o setor 4 corresponde aos 

membros da família que são proprietários da empresa, porém não atuam na mesma. No setor 5 

encontram-se proprietários que trabalham na empresa e que não são membros da família. O 

setor 6 apresenta os membros da família que trabalham na empresa, mas não são 

proprietários. Por fim o setor 7 apresenta os membros da família que são proprietários e 

também ocupam cargos de gestão na organização.  

Como o modelo dos três círculos se caracteriza por um instantâneo da organização em um 

dado momento, Gersick e outros. (2006) incluem o deslocamento temporal, proporcionando 

uma dinâmica desenvolvimentista para o três sistemas. Conforme estes autores, o modelo 

tridimensional de desenvolvimento da empresa familiar (Figura 3.2) apresenta a evolução de 

cada um dos sistemas, obedecendo a uma seqüência de estágios que  possuem ritmos próprios 

e se influenciam mutuamente. 

Figura 3.2 - O Modelo Tridimensional de Desenvolvimento 
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Fonte: Gersick e outros (2006). 
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Todos os autores apresentados até o momento, se caracterizam por um enfoque de caráter 

predominantemente estruturalista e gerencialista. Uma outra geração de autores emerge 

propondo um olhar com viés  sociocultural para este complexo objeto – empresa familiar. 

Grzybovski e Oliveira (2006), marcam que no estudo de empresas familiares faz-se necessário 

o reconhecimento dos elementos críticos para o seu desenvolvimento tais como sucessão, 

profissionalização, estrutura da família e como se dá sua interação com a organização, mas 

também se devem considerar os aspectos culturais da vida organizacional e as demais 

variáveis do universo familiar que nela se manifestam. Segundo estas autoras a empresa 

familiar pode ser assim entendida: 

[...] como um conjunto de relações sociais entre familiares que se dão no espaço 
empresarial, com fins econômicos, compreendidas pelos elementos simbólicos, 
étnicos e culturais advindos do modelo gerencial implementado pelo fundador, 
modificado (total ou parcialmente) pelos seus sucessores, num processo continuado 
de acumulação de conhecimentos, de revisão de conceitos, de reflexão das 
experiências que deram certo ou errado, bem como pela manutenção daquilo que o 
núcleo familiar considera válido para transmitir às gerações seguintes de membros 
da família proprietária em movimentos transgeracionais. (GRZYBOVSKI e DE 
OLIVEIRA, 2006)  

Acompanhando esta perspectiva, tem-se Davel e Colbari (2003) ressaltando o aspecto plural 

das empresas familiares, que assumem características distintas de um país para outro e são 

marcantes por suas peculiaridades em termos de gestão. Segundo estes autores, estas 

empresas tendem se apresentar mais humanizadas, com padrões de confiança, de 

comprometimento, de aprendizagem e de socialização mais intensivos, além de um processo 

decisorial mais ágil (DE VRIES,1993 apud DAVEL e COLBARI, 2003). Outro ponto 

relevante, são os estudos que apontam o fato destas empresas tenderem a se posicionar de 

forma mais consciente no que diz respeito às suas responsabilidades sociais em relação à 

comunidade que estão inseridas e a tendência dos membros da família controladora estarem 

abertos com mais freqüência a evitar demissões como remédio imediato e realizar sacrifícios e 

perdas de longo prazo para salvar a empresa (ASTRACHAN, 1988; DE VRIES, 1993 apud 

DAVEL e COLBARI, 2003).  Davel e Colbari (2003) colocam ainda que as empresas 

familiares se apresentam como uma espécie de local que resiste a um estilo de relação 

evidenciado no contexto social, onde há o predomínio da  racionalidade instrumental e ocorre 

um certo trivializar dos sentimentos, pois de certa forma mantêm vívida a idéia de que a 

atividade produtiva e profissional pode estar investida de significado social e afetivo. Para 

estes autores a perspectiva sociocultural ao abordar as organizações familiares permite uma 

leitura do seu sistema de crenças, dos significados e símbolos que estão instituídos na família, 
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bem como das formas de poder e de dominação. Esta perspectiva conduz à compreensão da 

lógica social operante que está ligada a elementos de cooperação, lealdade, conflito, 

confiança, associação, iniciativa, engajamento, inovação, entre outras. Davel e Colbari (2003) 

pontuam que os processos sociais ficam mais evidentes em função da sobreposição de 

aspectos políticos e simbólicos com aspectos emocionais que se constituíram ao longo da 

trajetória familiar.  

Um ponto interessante também a considerar nesta abordagem sociocultural são as reflexões 

propostas por Machado (2005) em torno dos efeitos das transformações sofridas na família 

contemporânea e sua influência sobre a dinâmica das organizações familiares. A autora a 

partir da idéias de Castells (1997) aponta para fatores como o fim do patriarcalismo, o papel 

da mulher nos contextos social e do trabalho, que levam a uma ressignificação das relações no 

âmbito familiar. Aliado a isto, Machado (2005) baseada em Gomes e Paiva (2003) assinala 

também que um novo entendimento do conceito de casamento caracteriza a família do século 

XXI, visto que novos arranjos são estruturados. A dissolução dos casamentos e a construção 

de novas uniões com  parceiros que também podem ter saído de outros relacionamentos 

matrimoniais promovem o surgimento de uma disposição diferente, ampliando a idéia de 

família a partir de irmãos agregados, o que fragiliza  aquilo que se entende por dominação 

patriarcal. Somam-se a este contexto o adiamento do casamento em função das expectativas 

profissionais, a redução das famílias nucleares e a constituição de casamentos homossexuais. 

Esta perspectiva é corroborada por dois autores já mencionados anteriormente, conforme pode 

ser observado na citação abaixo: 

Entre as circunstâncias geradoras das profundas mudanças que vêem ocorrendo no 
contexto familiar de nossos dias estão: a mudança de paradigma na sexualidade 
humana pela desvinculação entre o ato sexual e a função de procriar, o movimento 
feminista, o reconhecimento dos direitos da criança e do adolescente, a aceitação do 
homossexualismo como variante do comportamento humano, a insatisfação nas 
relações matrimoniais, o aumento da expectativa de vida, a mudança nos valores 
éticos da sociedade, a cultura consumista, os avanços tecnológicos e o progresso dos 
meios de comunicação. (OSORIO e VALLE, 2002, p.19) 

   Reforçando estas percepções, Belardinelli (2002 apud MACHADO, 2005), ressalta que o  

aumento do individualismo nas relações familiares contemporâneas, tende a contribuir para a 

redução da confiança entre os seus membros. Este individualismo é reconhecido pela 

sociedade que estabelece como valores a independência e a liberdade, a existência de um 

homem que seja criador de si mesmo. Segundo este autor, a família deixa de ser um espaço de 

formação e passa a ser um espaço de comunicação. Para Machado (2005), estes fatores 
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reunidos apresentam influência direta sobre alguns aspectos que caracterizam a dinâmica 

familiar e por sua vez se refletem na empresa familiar. Aspectos estes tais como tamanho da 

família, distância entre gerações e distribuição do poder entre os membros. Machado (2005) 

chama a atenção para o fato do tamanho da família contemporânea apresentar um impacto no 

processo sucessório, uma vez que por um lado tem-se tornado comum encontrar-se famílias 

empresárias com apenas um sucessor, ou por outro lado, a família torna-se maior em função 

dos recasamentos que se consolidam, ampliando a participação de membros da família dentro 

da organização. O distanciamento entre gerações se estabelece pelo adiamento do casamento 

ou do nascimento de filhos, o que implica em um baixo convívio entre sucessor e sucedido, 

afetando assim o processo de gestão da empresa, pois pode haver uma descontinuidade dos 

valores fundamentais da organização. No que concerne a composição da família e a 

distribuição do poder, Machado (2005), assinala a extrapolação da relação pai-filho como 

dinâmica sucessória preponderante, evidenciando múltiplas possibilidades de relações mãe e 

filho(s), mãe e filha(s), pai e filho(s) e pai e filha(s).  

Como se observa, a compreensão deste objeto de estudo se caracteriza por seu alto grau de 

complexidade. É importante salientar que as duas formas de abordagem apresentadas 

permitem conceituações distintas, porém estas não se caracterizam por serem excludentes 

entre si, muito pelo contrário, são sim, antes de tudo, complementares. Esta 

complementaridade pode se revestir a princípio de traços dicotômicos, revelando a tensão que 

emerge da junção de uma visão gerencialista e desenvolvimentista com uma percepção de 

caráter sociocultural. Ambas são constituintes deste objeto e proporcionam um entendimento 

mais ampliado do mesmo.  

Partindo desta dimensão sociocultural, ao analisarmos este objeto sob a perspectiva da dádiva, 

tem-se por intenção a edificação de uma zona integradora que possa sustentar estas duas 

perspectivas, uma vez que os elementos utilitaristas não são negados pela dádiva, mas sim 

incluídos. Dois pontos que marcam a análise de uma empresa familiar é sua preparação para o 

processo de sucessão e sua profissionalização, ou seja, o se tornar uma empresa capaz de 

desenvolver fatores críticos de sucesso10 que lhe permitam sobreviver dentro de um contexto 

competitivo. O desenho de uma sucessão adequada representa o comportamento de uma 

empresa profissionalizada. Poder considerar esta dinâmica a partir da perspectiva da dádiva é 

                                                 
10 Segundo Serra, Torres e Torres (2004), fatores críticos podem ser compreendidos como as variáveis  ou 
atividades de uma organização que asseguram as condições decisivas de competitividade em um determinado 
segmento de negócio. 
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lançar um olhar sobre como o vínculo opera na qualidade do processo. 

3.2 SUCESSÃO – A DÁDIVA DE TRANSMISSÃO 

O processo de sucessão é um dos momentos mais delicados na trajetória em uma organização 

familiar. A passagem de poder neste tipo de empresa  envolve uma série de aspectos que não 

se apresentam de forma aparente, porém se revestem de uma força capaz de  interferir na 

qualidade da díade sucessor e sucedido. Normalmente estes processos envolvem um vínculo 

familiar, porém um novo arranjo sucessório tem surgido como resultante da 

profissionalização da empresa que implica na contratação de um executivo externo ao sistema 

familiar para suceder o dirigente. Nesta situação, obviamente o vínculo se organiza 

inicialmente a partir de uma relação contratual,onde o papel deste executivo é o de representar 

os interesses estratégicos do conselho de administração. A saída da família do processo de 

gestão da organização caracteriza um novo arranjo organizacional e deve-se perguntar se 

neste momento a mesma se apresenta como uma empresa familiar ou como um negócio de 

família. 

A questão da sucessão não é um elemento da modernidade, mas acompanha a história da 

humanidade. O Direito de Sucessão é uma parte do Direito Romano que trata das questões 

jurídicas relativas a transmissão de bens, direitos e obrigações em decorrência da morte de 

uma pessoa (LEONE, 2005).  No que tange às empresas familiares, Leone (2005) aponta 

Bornholdt (2005) que propõe a reflexão quanto alguns aspectos: 

a. A falta de um modelo unificado para o processo sucessório, visto que cada caso se 

reveste com  suas peculiaridades, não elimina a possibilidade de um eixo de princípios 

a serem adotados e que facilitem a transição.  

b. Um novo modelo de processo decisório a ser adotado pelo sucessor, apresenta-se 

como fonte de tensão entre os executivos da organização.  

c. O simbólico que reveste o processo sucessório e se apresenta como um ritual. 

d. O nível de preparação da díade sucessor e sucedido para a realização do processo 

sucessório. 

e. A importância do sucessor em  ser capaz de considerar a representação simbólica que 
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reveste o sucessor, uma vez que este foi também agente modelador da cultura 

organizacional. 

f. A necessidade do sucessor em ocupar o seu espaço não somente a partir da 

transmissão do cargo, mas obtendo a legitimação do seu poder e liderança junto aos 

membros da família e da organização.  

g. A sucessão traz em si uma desestabilização da cultura organizacional vigente até o 

momento. 

No processo sucessório existem dois fluxos de transmissão, um de caráter subjetivo, 

representado pelo poder e outro objetivo que é o capital. Como aponta Leone (2005, p. 40): 

“Sucessão é rito de transferência de poder e do capital entre atual geração dirigente e a que 

virá”, afirma Leone (1992, p. 2). Sucessão é o “passar da tocha””. A autora destaca que o 

processo necessita de uma preparação exaustiva e que as empresas mais sensíveis são as 

pequenas e médias, pelo fato de necessitarem mobilizar simultaneamente a transmissão do 

capital e do poder. Tal processo tende a se operar nas grandes empresas de maneira mais 

facilitada, pois estas têm seu capital no mercado financeiro e a relação com os executivos 

profissionais se estabelece mediante contrato.  

Leone (2005) reforça a percepção, já apontada neste texto, do nível crítico que representa o 

processo sucessório para organização e sugere como alternativa a proposta de alguns autores 

que consideram a construção de estruturas específicas de governança para a diluição das 

tensões provenientes das questões familiares. Afirma assim a autora: “As chances de 

sobrevivência da empresa familiar repousam na sucessão planejada e na observação de regras 

de convivência entre empresas e família. Essas diretrizes ajudam a perpetuar o negócio” 

(LEONE, 2005, p. 41).  

Assegurar a sobrevivência da organização implica no planejamento adequado deste processo 

sucessório. Aqui cabe apontar a distinção entre os  tipos de sucessão citados por Leone 

(2005). Para a autora, existe a sucessão familiar que ocorre quando a família segue a ordem de 

transmissão entre gerações. A segunda, é  sucessão profissional, onde executivos são 

contratados para ocupação de cargos diretivos e a família se concentra em um conselho. Esta 

é a visão defendida por uma corrente de consultores de empresas familiares que acredita em 

um aumento da expectativa de vida deste tipo de organização a partir da  adoção de uma 

administração profissionalizada, como pode ser observado na citação a seguir: 
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[...] consultores de empresas familiares concordam que uma das soluções para 
problemas sucessórios é adoção de uma administração profissionalizada, o que 
permite um tempo de vida mais longo às políticas de negócios, tornando-as mais 
independentes dos planos de sucessão familiares. Tal corrente acredita que deva 
haver separação entre propriedade e controle, a fim de que haja isenção de 
julgamento para arbitrar eventuais conflitos de interesse entre o capital e a gestão. 
(LEMOS, 2003, p. 42, apud LEONE, 2005, p. 43) 

Esta corrente parece estar se tornando preferencial entre as empresas familiares brasileiras, ou 

conta com um suporte de difusão no meio acadêmico e empresarial bastante eficiente, 

ganhando um status de via de salvação destes modelos organizacionais. O que é merecedor de 

questionamento é o quanto esta opção está alinhada com a dinâmica social denunciada por 

Bauman (2004),  onde os vínculos se diluem na “modernidade líquida” (BAUMAN, 2001). 

No contexto da empresa familiar, ao separar-se gestão de propriedade, estar-se-á adotando 

como princípio que o vínculo entre parentes, por trazer intrínseco o conflito, se apresenta 

como um elemento desestabilizador da ordem empresarial, tornando-se uma ameaça à 

sobrevivência da organização. Ao criar-se uma estrutura que corresponde a um espaço de 

gerenciamento dos interesses dos membros da família, anteriormente locados em cargos na 

organização, estabelece-se uma ordem centrada em vínculos exclusivamente profissionais, 

baseados no contrato. Vínculos que podem ser facilmente desfeitos e substituídos por outros, 

com alto grau de liberdade e baixa espontaneidade. O afastamento da família da gestão  do 

negócio pode se apresentar a princípio como uma possibilidade de preservação das relações 

familiares, que não precisariam ser contaminadas diretamente pelos conflitos emergentes da 

defesas de interesses individuais dentro da organização.  

Será que a idéia de que a preservação da gestão da empresa familiar de certa forma também 

assegura a preservação do sistema familiar se apresenta de forma consistente? A prevalência 

de relações contratuais no lugar do vínculo dentro da organização de fato garantem uma 

estabilidade do sistema?  Não se pode eliminar de todo o mérito desta solução, inclusive 

porque ainda não é possível medir-se adequadamente o quanto esta assegura de fato a 

sobrevivência da organização ao longo das gerações, mas é indiscutível que retira o conflito 

potencial de poder entre membros da família de dentro da empresa e o desloca para uma outra 

esfera que se encontra fora do ambiente de trabalho. O que não implica em dizer que este 

afastamento, necessariamente cessaria a influência das questões pendentes entre membros da 

família sobre a organização. Esta medida parece trazer em sua crença um mandato muito 

similar ao dito popular: “Aquilo que os olhos não vêem, o coração não sente”. Tal fato sugere 

a idéia de que uma vez que os jogos de poder não estejam acontecendo dentro da empresa, 
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estes não interfeririam diretamente no cotidiano organizacional, garantindo assim uma gestão 

profissional e a integridade do processo de decisão. A princípio, a medida se assemelha a uma 

medida corretiva de superfície, deixando o núcleo da questão operante. Qualificar os 

membros da família para esta nova realidade institucionaliza um novo comportamento a ser 

adotado e esperado pelo grupo, mas não implica necessariamente no fortalecimento de 

vínculos ou na solução de questões entre parentes. 

Ao se observar a lógica que prevalece nesta corrente sob a perspectiva da dádiva, é facilmente 

perceptível que o vínculo não é carregado de importância significativa. Algo é perdido ao 

adotar-se o modelo de gestão profissional, que implica na sucessão da direção da empresa por 

um executivo de carreira. No processo de sucessão familiar aquilo que é transmitido é mais do 

que capital e poder. Na ponte que se constrói entre o sucessor e o sucedido, trafegam 

elementos que pertencem a uma ancestralidade, carregam um legado e isto pode operar tanto 

de maneira favorável quanto prejudicial à empresa, dependendo da forma como estes vínculos 

encontram-se instituídos. É importante reiterar que a dádiva não é o vínculo, mas sim, 

encontra-se a serviço deste (GODOUBT, 1999). O processo sucessório familiar se caracteriza 

pela unilateralidade, onde o sucessor não tem como retribuir ao sucedido aquilo que foi 

recebido deste. Esta dádiva é denominada, então de dádiva de transmissão, algo similar a 

doação de órgãos como apresentado por Godbout (1999), pois seguirá sempre em frente 

dentro de um sistema aberto e contínuo, enquanto a empresa sobreviver à 

transgeracionalidade.  

A sucessão familiar é apontada por diversos autores como sendo um ponto crítico da empresa 

familiar, pois envolve uma série de elementos subjetivos e não manifestos. Bornholdt (2005) 

chama atenção para a intensa carga simbólica trazida pelo sucedido e as fantasias em relação 

ao processo de liderança. Para este autor, tal momento consiste em uma abdicação do poder 

em vida e sua concessão para outra pessoa. Isto significa reconhecer a morte de um papel, o 

que pode se refletir em um luto consciente que permita uma transição harmoniosa entre o 

sucedido e sucessor, ou no aparecimento de uma série de distúrbios dentro do sistema 

familiar. Aqui cabe uma reflexão sobre a hipótese de que a sucessão familiar na empresa 

tenderia acontecer de forma mais harmoniosa na medida em que o sucessor e sucedido 

encontrem-se preparados para dar e receber respectivamente, ou seja, que a dádiva possa 

operar. O sucedido teria que exercitar o deslocamento do seu olhar do poder e da propriedade, 

na direção do legado e continuidade da sua obra, com fim de assegurar a transmissão e 

perpetuação. Tal continuidade se estabeleceria sem a existência desta ponte entre gerações 
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que se materializa através dos vínculos? A dádiva seria o meio de fortalecimento destes 

vínculos. Quando o sucedido não está pronto para abrir mão do bem (propriedade ou  poder) 

ou o sucessor não está aberto para receber e lidar com um estado de dívida que somente 

poderá ser pago para frente com sua contribuição no crescimento da organização, então a 

sucessão é crítica, podendo comprometer a sobrevivência da organização. Bornholdt (2005) 

destaca que um dos papéis do sucessor para uma transição adequada é preservar os mitos e 

histórias do sucedido, buscando uma forma de usá-los na reedição de novas histórias e atos 

heróicos, bem como novos símbolos. Para Hellinger (2004), esta atitude do sucessor 

corresponde ao  honrar a dádiva nas relações entre pais e filhos. Nas palavras do autor: 

[...] pertence às ordens do amor entre pais e filhos e entre irmãos, que aquele que 
recebe honre a dádiva recebida e a pessoa de quem a recebeu. Quem recebe desta 
maneira ostenta a dádiva recebida, fazendo-a brilhar. E, embora ela continue a fluir 
dele para os que vêm depois, seu brilho reflui para o doador [...]. (HELLINGER, 
2004, p. 91) 

O planejamento do processo de sucessão é uma exigência da profissionalização das 

organizações familiares, uma vez que ao ter-se esta dinâmica devidamente sistematizada e 

racionalizada, há uma grande possibilidade de minimizar-se os riscos de conflitos. E a estes 

conflitos intrafamiliares é atribuído o estigma de se tornarem uma ameaça à sobrevivência da 

organização. Este tratamento dado ao processo sucessório aliado à inclusão de ferramentas 

gerencias que se propõem a tornar o negócio competitivo, acabam por conceder à 

profissionalização a condição única de perpetuação da empresa familiar em um cenário de 

mercado competitivo. Cabe um aprofundamento no que consiste o processo de 

profissionalização e o que este representa para uma empresa familiar. 

3.3 A PROFISSIONALIZAÇÃO COMO SOBREVIVÊNCIA 

Ao tratar-se a questão da profissionalização das empresas familiares, inevitavelmente é 

preciso considerar-se uma perspectiva predominantemente racionalista em relação à 

organização, ou seja, incluir todo um aparato de ferramentas gerenciais que estejam 

vinculadas a uma institucionalização de preceitos que garantam a sobrevivência destas 

empresas. Segundo Bernhoeft e Gallo (2003), o processo de crescimento que é inevitável para 

empresa familiar, aliado às exigências do mercado, parecem criar uma forte demanda por 

capitalização. Neste momento, as organizações familiares tendem se deparar com um dilema 

crítico – manter o negócio sob o controle da família o que tem implicações como adequar o 

tamanho da empresa à disponibilidade dos recursos e necessidade de retirada dos familiares. 
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A outra possibilidade é a busca de sócios que viabilizem a capitalização do negócio, 

permitindo seu desenvolvimento, porém tornando os familiares sócios passivos. Ainda é 

sustentado por Bernhoeft e Gallo (2003) que seja qual for o posicionamento estratégico 

adotado, torna-se imperativo a capacitação dos seus membros. Os autores parecem sugerir 

uma relação direta entre a sobrevivência do negócio e a profissionalização da empresa. Como 

deve ser compreendido o fenômeno da profissionalização em uma organização de caráter 

familiar? Para responder a este questionamento deve-se considerar a visão de um  dos 

pioneiros brasileiros no estudo sobre o tema: 

profissionalização é o processo pelo qual uma organização familiar ou tradicional 
assume práticas administrativas mais racionais, modernas e menos personalizadas; é 
a adoção de um determinado código ou de conduta num grupo de trabalhadores; é a 
substituição de métodos intuitivos por métodos impessoais e racionais; é a 
substituição de formas de contratação de trabalho arcaicas ou patriarcais por formas 
assalariadas. (LODI, 1986 apud ROCHA, 2001) 

Esta definição de profissionalização apresentada por Lodi (1986 apud Rocha, 2001) parece ser 

um forte apelo à racionalidade instrumental, atribuindo às relações de vínculo entre os 

membros características prejudiciais ao processo de gestão. Este conceito traz imputado 

elementos da burocracia weberiana quando se remete à impessoalidade e racionalidade. 

Ampliando esta perspectiva, um outro autor, Nenevê (2003), aponta Campos que é citado por 

Hall (1994), onde a burocracia é estudada pela suas dimensões a partir de um continuum, uma 

vez que a racionalidade, a objetividade, a impessoalidade, a formalização e a especialização 

constituem o tipo ideal weberiano. Seguindo esta linha, outros dois autores,  Moreira Junior e 

Altheman (2004) pregam que devam existir limites claramente estabelecidos entre a 

propriedade da empresa pela família  e a gestão administrativa. Afirmam os autores: 

O fato de a propriedade estar ligada à família não justifica necessariamente, a 
direção pelos membros desta e, mesmo que isto acabe acontecendo, é importante 
observar que, a gestão não deve ser vista sob a óptica das necessidades materiais e 
emocionais dos proprietários e parentes.  (MOREIRA JUNIOR E ALTHEMAN, 
2004) 

Na visão destes autores, as empresas familiares profissionalizadas são aquelas que obedecem 

a algumas condições essenciais. Dentre estas, a existência de um sistema decisorial baseado 

na racionalidade, impedindo que estas sejam tomadas somente com base emocional, a fim de 

minimizar a subjetividade. Outro aspecto que caracterizaria a empresa familiar 

profissionalizada é o fato da movimentação de pessoal se dar a partir de critérios objetivos e 

não baseado no sistema crenças e valores do fundador.  Outro aspecto destacado pelos 

autores, é a necessidade de um processo de formalização do sistema de gerenciamento, 
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instituindo regras e procedimentos de trabalho de modo a construir-se uma homogeneização 

na relação com os funcionários. Nenevê (2003), reforçando esta visão de Moreira Junior e 

Altheman (2004),  cita Solonca (1994) que aponta o que denomina como atitudes 

profissionalizantes – igualdade de oportunidades, meritocracia, a empresa acima dos 

interesses individuais, agilidade no processo de decisão, estabilidade interna para garantia dos 

objetivos, união de dirigentes e acionistas, preservação dos aspectos estratégicos e outros. 

Ainda com Nenevê (2003) há sugestão de que a capacidade adaptativa de uma organização 

familiar em relação às modificações do meio ambiente está ligada a sua possibilidade de 

antecipar seu processo de profissionalização, seja em relação a sucessão, seja em relação a sua 

capacidade gerencial. Parece que até no enquadre destes aspectos racionais para a 

profissionalização de uma empresa familiar existem contradições. Em uma via distinta da que 

é a adotada por Moreira Junior e Altheman (2004), Hall (1998 apud ULLER, 2002) afirma 

haver uma incompatibilidade entre profissionalização e formalização, a despeito das duas 

objetivarem a organização e a regularização do comportamento dos membros da empresa. 

Para Hall (1998 apud ULLER, 2002), o ponto crítico se constitui na construção de uma 

estrutura adequada que permita encontrar um equilíbrio entre liberdade criativa e 

responsabilidade na decisão. Para este autor quanto mais profissionalizada a força de trabalho, 

maiores se tornam as possibilidades de que a formalização traga conflitos e alienação.  

Uma outra perspectiva que de certa forma inicia uma atenuação desta abordagem racional da 

profissionalização é a que é fornecida por Gracioso (2004), presidente da Escola Superior de 

Propaganda e Marketing (ESPM). Este autor aponta o movimento da organização familiar em 

direção à modernidade como precedente à profissionalização. Para Gracioso (2004), o sucesso 

de qualquer empresa gerenciada por uma só família, entendendo aqui como sucesso sua 

sobrevivência, está baseado em três pontos – capacidade de inovação, a coerência de suas 

ações à longo prazo e a capacidade das lideranças em gerar compartilhamento de valores e 

objetivos. No entanto, conforme expõe o autor, estas qualidades não conseguem se sustentar 

dentro da organização, tendendo a se enfraquecer na medida em que os valores do fundador 

vão se tornando distante na passagem entre as gerações. Gracioso (2004) chama atenção para 

a miopia que se instala nas empresas familiares em relação a fatores exógenos, tais como  

mudanças de políticas ou tecnologias que não são acompanhadas pelas mesmas, aliadas a  

lealdade ao clã familiar, que leva à nomeação para cargos estratégicos de familiares não 

habilitados. Estes elementos conjuntamente contribuiriam para a derrocada das organizações 

familiares. Antes de partir para um processo de profissionalização a empresa familiar 
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precisaria fazer uma opção pela modernidade, o que segundo Gracioso (2004) implica em 

tornar prioritário o  alcance e a manutenção  de níveis de competitividade alinhados com as 

exigências. O autor pontua que a profissionalização também pode contribuir como norteador 

do processo de sucessão e equilíbrio do poder dentro da empresa. Por fim Gracioso (2004) 

adverte quanto as expectativas em relação ao processo de profissionalização, pois este não 

deve ser tomado como uma fórmula mágica para a solução de todos os problemas. Este 

posicionamento parece divergir do que é comumente apregoado entre algumas correntes de 

consultoria organizacional.  

Figura 3.3 - Dinâmica na Sociedade Familiar 

 
Fonte: Bernhoeft e Gallo, (2003). 

É interessante no que foi discutido até o presente, incluir a visão de Bernhoeft (1989 apud 

Rocha 2001), que aponta o fato do processo de profissionalização não considerar somente 

aspectos organizacionais, uma vez que para ocorrer uma mudança estrutural é preciso haver 

uma autorização prévia dos detentores da propriedade, logo uma internalização da 

necessidade de mudança. No entanto, Bernhoeft e Gallo (2003) destacam o aumento do grau 

de complexidade a cada nova geração no tocante ao estabelecimento de um equilíbrio entre a 

necessidade de capitalização da empresa e às demandas de liquidez dentro das famílias e por 

parte dos seus componentes. Os autores chamam a atenção também para o fato de que a 

empresa precisa se estruturar e operar em função das demandas do mercado, este entendido 

como o espaço formado por clientes, fornecedores, comunidade, concorrentes e acionistas. 

Bernhoeft e Gallo (2003) demonstram uma preocupação em marcar que a profissionalização 

de uma empresa familiar não se restringe a adoção de um pacote de ferramentas gerenciais, 

mas também de estabelecer um plano adequado para um dos pontos mais críticos deste tipo de 
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organização. Para estes autores, na empresa familiar existe uma dinâmica peculiar regida por 

quatro dimensões inter-relacionadas que interferem na sua formação e na sua perpetuação. A 

Figura 3.3 acima apresenta estas quatro dimensões e como se relacionam. 

No que diz respeito a dimensão emocional, para Bernhoeft e Gallo (2003) é equivocada a 

tentativa de dar andamento a um processo de profissionalização em uma empresa familiar que  

considere uma perspectiva exclusivamente racional, negligenciando as relações emocionais 

que se estabelecem entre os membros da família.  A trajetória individual de cada membro 

dentro do contexto familiar é impregnada de uma carga emocional específica percebida e 

pertencente a este membro em particular. A forma como a corrente afetiva se manifesta dentro 

da empresa familiar é o que vai favorecer a construção de um ambiente harmonioso ou a 

criação de zonas de conflito. Segundo a terapeuta Maria Joaquina Costa Pinto11, quando 

membros da família possuem qualquer tipo de conflito latente, este tende a se agravar dentro 

de uma empresa familiar, pois em função da questão profissional estas pessoas são obrigadas 

a estarem no mesmo espaço e de uma forma ou de outra a conviverem, tal fato se apresenta 

assim como potencializador do comprometimento da relação. Bernhoeft e Gallo (2003) 

sugerem a intervenção de profissionais da área de família nos casos em que os conflitos entre 

membros assumam proporções significativas. Os novos arranjos familiares originários de 

recasamentos, os divórcios, batalhas judiciais, conflitos entre cônjuges ou entre pais e filhos 

precisam ocupar um espaço na análise de uma empresa familiar.  

A outra dimensão observada pelos por Bernhoeft e Gallo (2003) é a legal e envolve a questão 

da divisão patrimonial. Para os autores cada geração após o fundador é uma nova sociedade 

que se consolida, com um agravante, os sócios não se escolheram mutuamente. Este fato é 

mais complexo em empresas multifamiliares. A dimensão legal concede uma contenção em 

termos de direitos e obrigações de cada componente o que pede uma grande discussão ente os 

envolvidos. Os autores reconhecem a limitação do sistema jurídico em estabelecer condições 

ótimas para que todas as questões possam ser solucionadas. Afirmam Bernhoeft e Gallo 

(2003, p.49): “Os parâmetros legais serão intensamente úteis e aplicáveis a tudo que diga 

respeito ao vínculo pela propriedade e patrimônio dos sócios e herdeiros de uma empresa 

familiar”. A terceira dimensão está relacionada com a questão estrutural e segundo os autores 

pode apresentar uma amplitude individual ou coletiva. A amplitude individual trata da posição 

                                                 
11 Maria Joaquina Costa Pinto (Marita como é conhecida no meio) é terapeuta em família e as informações foram 
obtidas mediante entrevista realizada em 18 de janeiro de 2006. 
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que o membro da família ocupa em relação à empresa, ou seja, ele pode ser um acionista, 

pode fazer parte de um dos Conselhos ou se posicionar como líder executivo dentro da 

empresa. Na perspectiva coletiva, a dimensão estrutural trata do arranjo dos órgãos que serão 

criados para gerir os interesses empresariais e familiares, tais como conselhos, comitês, 

fóruns, etc. Uma importante ressalva realizada pelos autores diz respeito ao fato de não 

depositar nas ações estruturais expectativas de solução dos conflitos familiares. A relevância 

desta observação está no reconhecimento da limitação da abordagem estrutural em lidar com a 

dinâmica social das famílias, com a própria circulação da dádiva no âmbito familiar. A última 

dimensão, a empresarial, está relacionada com elementos utilitaristas e marca categoricamente 

a relação com o mercado, onde os autores apontam a necessidade de revisão estrutural em 

conformidade com as demandas exigidas. Segundo os autores rompe-se o equilíbrio entre 

capitalização e liquidez toda vez que a estrutura ao invés de acompanhar o mercado se 

acomodar com objetivo de atender interesses familiares. Sendo assim, as gerações 

precedentes, para assegurar a perpetuação da organização, devem ter clareza da necessidade 

de agregar valor ao patrimônio familiar. No entanto como apontado pelos  autores, existe  

uma necessidade de atenção aos vínculos que se estabelecem pelo capital a cada nova 

geração, pois podem se tornar problemas futuros. A herança ou o vínculo com patrimônio 

transcende a questão de ordenar os recursos para se obter a melhor rentabilidade.  Ao se levar 

em conta a gestão da partilha de bens, devem ser considerados aspectos como a história 

pessoal dos herdeiros, valores e princípios éticos.  

Figura 3.4 - Estrutura de governança na empresa familiar 

 
Fonte: Adaptado de Bernhoeft e Gallo (2003). 
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Bernhoeft e Gallo (2003) assinalam que o aumento da complexidade advindo da 

transgeracionalidade, onde a segunda geração composta por irmãos evolui para uma 

sociedade de primos, traz além de uma divisão de patrimônio, uma pulverização de poder. 

Esta situação requer, na concepção dos autores, a necessidade de construção de espaços 

específicos para as discussões pertinentes a cada uma destas instâncias de poder. Tais 

instâncias podem ser divididas em três: família, controle ou patrimônio e empresa, conforme 

apresentando abaixo. O modelo parece ser idealizado,  seguindo a sobreposição e 

interdependência  contidas no modelo dos três círculos de Gersick et al. (2003) – Figura 3.4. 

A fim de formar-se um entendimento da proposta do modelo, cabe um breve entendimento de 

cada uma das estruturas de governança. 

Inicialmente, observa-se o conselho de família tem por objetivo tratar as questões pertinentes 

à família, visando fortalecer o vínculo entre os membros, nutrir os valores da família e 

gerenciar as diferenças. Os autores definem como atribuições deste Conselho: 

a. Administrar questões relacionadas entre os interesses da(s) família(s) no tocante às 
relações com a sociedade e a empresa; 

b. Manter valores e perpetuar a história da família; 

c. Assegura a disciplina em relação aos negócios; 

d. Gerenciar o Acordo de Conduta Ética familiar 

e. Manter os membros informados em relação aos negócios; 

f. Intermediar relação da família com os outros Conselhos; 

g. Desenvolver e gerenciar programas de formação dos familiares como acionistas; 

h. Orientar familiares a respeito de questões relativas à segurança pessoal / institucional; 

i. Coordenar assembléias; 

j. Preparar herdeiros; 

k. Criar momentos de celebração na família;  
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Outra estrutura é o Conselho da Sociedade que tem como função gerenciar o vínculo entre os 

membros da família a partir do capital. A idéia aqui, uma vez que as questões familiares 

possuem seu fórum específico para serem tratadas, é criar um espaço que os membros da 

família agora investidos do papel de acionistas possam manter um foco orientado para a 

gestão da pulverização do patrimônio sem interferência no processo decisório e com o 

comprometimento de agregação de valor.  Suas principais atribuições seriam: 

a. Definição de diretrizes estratégicas para o retorno de capital; 

b. Gerenciar o Acordo Societário; 

c. Gerenciar a pulverização acionária; 

d. Atuar como intermediário na transação de ações; 

e. Assegurar o cumprimento do Código de Ética; 

f. Informar acionistas; 

g. Aprovar os critérios de repartição dos lucros; 

h. Gerenciar os processos de fusão, aquisição, vendas, associações societárias das 
empresas; 

i. Indicar representantes no Conselho de Administração; 

j. Administrar o processo sucessório; 

O terceiro espaço proposto é o Conselho de Administração. Bernhoeft e Gallo (2003) 

clarificam sua função ao diferenciarem direção de administração. Ao executivo cabe a direção 

da organização em conformidade com as estratégias delineadas. Outro órgão ganha a 

atribuição de assegurar que a direção esteja alinhada com os interesses dos proprietários da 

empresa. O conselho de administração é este outro órgão e sua missão pode ser compreendida 

como descrito a seguir: 

A definição da missão do conselho serve para reduzir conflitos, administrar atritos e 
desavenças, por meio de “um maior entendimento, adesão e coesão” reciprocamente 
entre o plano individual” e o plano grupal. A missão apropriada é uma bússola no 
processo decisório. É como se fosse uma ferramenta que serve como guia aos 
conselheiros e executivos para visualizar um caminho diante de enormes 
turbulências e mudanças dos ambientes confusos e complexos. Essas ferramentas 
servem para legitimar os compromissos, os simbolismos e as normas das famílias 
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acionistas com todos os interessados internos e externos. (BORNHOLDT, 2005, 
p.114) 

Segundo Bornholdt (2005) no âmbito da empresa familiar, o conselho de administração tem 

como missão assegurar a perpetuação da empresa através da criação de valor e liquidez. Para 

tanto é necessário integrar três elementos: desempenho, que se relaciona com as questões 

referentes a competitividade e resultados; gestão que diz respeito  à qualidade e coesão da 

administração; futuro que envolve os aspectos relacionados com posicionamentos, estratégias 

e qualidade dos produtos.  

Ao criar estes espaços específicos, os autores defendem a idéia que estão promovendo um 

arranjo que permita organizar as discussões de interesses da família empresária e também 

desenvolver uma contenção espacial para esta dinâmica familiar. Indiscutivelmente o modelo 

ajuda a estruturar e organizar ações dentro da empresa, porém é preciso ter clareza que a 

compartimentalização das relações sociais nestas estruturas especializadas, corresponde a uma 

visão reduzida da interação humana. A dinâmica das relações sociais neste contexto, 

analogamente está mais para uma mistura de gases, onde estes espaços se interpenetram, 

impossibilitando uma distinção clara dos objetos de interesse a priori . Por isto, os autores 

enfatizam que a questão dos conflitos familiares não encontrará solução na constituição de 

elementos estruturais, apesar de tal movimento colaborar para uma percepção e clareza dos 

conflitos para os membros.  

Existem duas outra autoras, Tillmann e Grzybovski (2002), que somam a esta contribuição a 

importância da socialização na empresa familiar e  vêem a profissionalização como um ponto 

de equilíbrio entre a tensão gerada pela convivência de uma lógica utilitarista com uma lógica 

baseada no vínculo entre os membros familiares: 

[...] de um lado está a família, principal referência normativa da vida humana, onde 
se forma a personalidade do indivíduo e por meio dela se dá o processo de 
socialização e controle social; é nela que se desenvolve o suporte ideológico, moral 
e simbólico exigido do indivíduo para que ele possa conviver em sociedade (Davel e 
Colbari, 2000). De outro lado, o herdeiro depara-se com uma sociedade que valoriza 
questões econômicas e tecnológicas em detrimento da afetividade e sensibilidade da 
família. Os papéis de pai, mãe, de filho... tendem a se confundir com os papéis do 
profissional. A solução, entretanto, não está em se apegar à família da empresa nem 
à empresa da família, mas em saber lidar com todas estas variáveis ao mesmo 
tempo, o que, provavelmente, será possível pela profissionalização dos membros da 
família. (TILLMANN E GRZYBOVSKI, 2002, p. 83). 

 Parece se aliar a esta abordagem, a visão constituída pelo cientista político Fukuyama que 
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aponta a força da necessidade de pertinência do indivíduo ao grupo familiar: 

[...] muitos estudiosos ocidentais acreditam que é obrigatório o enfraquecimento dos 
laços familiares para emergência do processo econômico. Basta ver uma das 
conclusões de um estudo da chamada Escola Modernizadora, que surgiu nos Estados 
Unidos após a Segunda Guerra Mundial, que diz que a família ampliada fornece 
abrigo e alimentação a todos os seus membros, independentemente das 
contribuições individuais de cada um, de tal modo que tanto o indigente quanto o 
preguiçoso são protegidos por uma espécie de sistema de segurança social. Os 
membros trabalhadores, assim é suposto, contribuem, com seus salários para o 
amparo de qualquer um e a poupança individual não é encorajada. A lealdade e as 
obrigações para com a família são mais importantes do que outro tipo de lealdade e 
obrigações. Assim sendo, a família ampliada tende a diluir os incentivos individuais 
ao trabalho, à poupança e ao investimento. (FUKUYAMA, 1996 apud 
BERNHOEFT e GALLO, 2003, p. 10). 

Esta citação parece encontrar aderência ao que é apresentado por Godbout (1999) quando 

aponta a família como o locus emergente da dádiva, onde a princípio tende a existir a 

incondicionalidade entre os integrantes em função do senso de pertinência que os une. 

Incondicionalidade esta que faz da família um lugar mais seguro, porém sem deixar de pedir 

em troca uma redução da liberdade dos seus integrantes. 

O fato é que de uma maneira geral o processo de profissionalização está diretamente 

relacionado com uma racionalidade instrumental.  O advento de diversas ferramentas de 

controle bem como a institucionalização de normas de comportamento específicas para cada 

um dos espaços definidos naquilo que é denominado de governança coorporativa da empresa 

familiar parece sugerir uma inibição em dois móveis da dádiva, o desinteresse e a liberdade.  

Como afirmado anteriormente pelos autores, Bernhoeft e Gallo (2003), as estruturas não 

solucionam questões familiares e os problemas se fazem presentes, pois o fluxo afetivo e o 

vínculo familiar não obedecem a esta ordem. Quando se tratam de empresas familiares os 

autores enfatizam a ineficiência das estruturas e dos modelos gerenciais diante dos conflitos e 

da negatividade existentes dentro do sistema familiar. No entanto, parece que ao inexistirem 

estes problemas as estruturas funcionam e atendem ao seu propósito de viabilizarem 

instrumentos  de racionalização na empresa. Vale aqui refletir se isto se dá pela eficiência das 

estruturas ou por que existe um elemento de coesão dentro do sistema familiar que facilita a 

implantação dos modelos. Dois elementos que estão relacionados com o vínculo familiar  são 

a necessidade de pertencimento ao clã e a necessidade de equilíbrio entre dar e o receber 

conforme já foi apontado por Hellinger, Weber e Beuamont (2001). Na realidade este aspecto 

corresponde à própria circulação da dádiva, onde os móveis desinteresse e liberdade se 

manifestam em uma esfera extracontratual. Apenas retomando as palavras dos autores: “Nós 
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nos sentimos credores quando damos e devedores quando recebemos” (HELLINGER, 

WEBER e BEUAMONT, 2001). Percebe-se nesta afirmação um estado de desequilíbrio que 

se estabelece entre o dar e  o receber. Como este desequilíbrio é contínuo em função de uma 

obrigação implícita de retribuição por aquilo que foi recebido, existe então a possibilidade de 

um fortalecimento do laço do relacionamento. Apontou-se também o que foi trazido pelos 

autores em relação às noções de culpa e inocência que estão associadas a estas necessidades 

de pertinência e equilíbrio entre o dar e receber, bem como também da ordem de precedência. 

Quando estas necessidades são movidas dentro de um sistema familiar de modo que seus 

integrantes possam ter uma percepção clara da qualidade dos relacionamentos, a possibilidade 

de se construir um convívio harmonioso é possível, inclusive para lidar com questões 

materiais. A divisão em estruturas de poder para tratar a empresa familiar parece assumir uma 

postura de precaução, partindo da crença que as relações familiares por si só são conflitantes. 

É pertinente lembrar que existem empresas familiares que atravessaram séculos e continuam 

sendo administradas por descendentes do fundador, como é o caso da Zildjan12, fabricante de 

instrumentos para percussão, em que a fundação do negócio por Avedis Zildjan se deu no ano 

de 1623 e hoje é  presidida por duas descendentes do fundador. O que precisa observado é que 

este modelo prescritivo não pode ser tomado de maneira absoluta, precisando ser relativizado, 

uma vez que emerge de uma crença que nas famílias sempre existe o conflito. 

A discussão do conceito de empresa familiar pede um entendimento de como esta empresa se 

forma no Brasil, uma vez que as peculiaridades históricas e culturais precisam ser 

consideradas ao se partir para um estudo deste objeto. 

3.4 EMPRESA FAMILIAR NO BRASIL – DESVENDANDO SUAS 

ORIGENS 

Segundo Oliveira (1999 apud LEONE, 2005), a origem da empresa familiar brasileira 

encontra sua criação no século XVI com as capitanias hereditárias. Leone (2005, p. 18) cita 

também Martins e outros (1999) que reforça esta posição: “poucos já pensaram que na origem 

da empresa familiar brasileira estava a capitania hereditária, primeira forma de 

empreendimento privado que tivemos”. Estes autores complementam: “as capitanias, como 

dizia o nome, eram hereditárias, ou seja, podiam ser transmitidas por herança”. Estas 

                                                 
12 A Zildjan é uma fábrica de instrumentos de percussão e está localizada em Massachussets 
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afirmações parecem se revestir de certa superficialidade, uma vez que os parâmetros adotados 

para classificar o sistema de capitanias como  empresa familiar se baseiam na existência de 

uma atividade econômica, de uma família, de um direito de sucessão garantido. Estes são  

insuficientes para tal, ao passo que parecem  negligenciar a grande complexidade do modo de 

produção da época e  bem como a dinâmica relacional entre Colônia e Metrópole. Esta forma 

simplista de pontuar a origem da empresa familiar brasileira reforça o caráter generalizante 

que está imputado na sua definição como observado anteriormente.  

Há uma grande discussão, longe de se esgotar, em relação ao sistema político  preponderante 

no período colonial brasileiro. Com objetivo de se construir um entendimento em relação a 

este momento histórico é pertinente a verificação da adoção do sistema de capitanias pela 

Coroa portuguesa. Segundo Alencastro (2000), as capitanias surgem em 1534 como medidas 

para o povoamento e valorização territorial em resposta a ofensiva francesa e a desvitalização 

do trato asiático. Quinze capitanias foram cedidas a donatários que para serem atraídos, 

receberam amplas prerrogativas. O autor afirma que dos doze primeiros donatários, seis nunca 

vieram ao Brasil, dois foram mortos por índios, dois abriram mão dos seus direitos e somente 

dois prosperaram, a saber, Duarte Coelho em Pernambuco e Pero do Campo Tourinho, em 

Porto Seguro. Ainda conforme Alencastro (2000), em 1549, quando do início do governo-

geral, a Coroa dá lugar a um movimento de centralização de poder, reduzindo 

substancialmente as prerrogativas anteriormente concedidas aos donatários. Este pequeno 

trecho apresentado por Alencastro (2000), sugere um questionamento do termo “primeira 

forma de empreendimento privado” utilizado por Martins e outros (1999 apud LEONE, 2005, 

p.18) ao se referir às capitanias como origem da empresa familiar. Como afirmado antes, este 

momento da história brasileira é merecedor de um olhar mais crítico e aprofundado. Existe 

um  autor, Costa Pinto (2006) que assinala as discussões geradas entre historiadores, 

sociólogos e economistas quanto ao fato das relações feudais terem caracterizado o modo de 

colonização do Brasil. A partir da análise de diversas percepções de historiadores e 

economistas, o autor defende o feudalismo na colonização brasileira.  

De fato o desenvolvimento do capitalismo, nas colônias da América, processou-se 
em ritmo desigual, combinando-se e coexistindo com formas de produção não 
capitalistas e pré-capitalistas, como a economia comunal dos índios e o trabalho 
escravo. [...] Os direitos senhorias e certas relações feudais de produção, que 
perduravam em Portugal, estenderam-se, ainda que com características pobres e 
indefinidas, ao Brasil, onde a colonização, determinada pelo mercantilismo e 
revestida de caráter militar, não se efetuou de modo idêntico e uniforme em todas as 
regiões. [...] Os portugueses não começaram ali a história e não podiam deixar de 
transplantar certas instituições feudais ainda existentes em Portugal, em seu sistema 
tanto econômico como, principalmente, jurídico e político, evidenciado pela 
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existência do beneficium, dos privilégios da nobreza e de alguns costumes e 
instituições, tais como, entre outros, o morgadio, o direito da primogenitura, a 
vassalagem e os deveres de fidelidade (fealty) ao soberano. (COSTA PINTO,2006) 

Uma visão capitalista do período colonial pode ser evidenciada a partir das idéias de Cunha 

(2006). Este autor entende o fenômeno da colonização como resultante da crescente 

mercantilização que marca o período de transição entre o feudalismo e capitalismo. Baseado 

nas análises de Prado Jr. (1969) e Furtado (1976), o autor indica que a colonização vai além 

de uma dimensão meramente comercial, pois o processo de expansão está sob o controle de 

uma burguesia mercantil, o que vai caracterizar uma expansão também de capital. Na 

percepção de Cunha (2006), a organização colonial estava estruturada na grande propriedade, 

monocultura e na escravidão, necessários a uma produção em larga escala que assegurasse um 

alto retorno mercantil à Metrópole. Nesta dimensão, a figura do donatário pode ser 

compreendida como um a de um empresário que administra um negócio. A colonização 

brasileira não teve como objetivo a reprodução do modelo de vida da metrópole portuguesa e 

sim atender os interesses mercantis da Coroa.  Para o autor: 

Desenhou-se no período colonial uma sociedade eminentemente dual, parte dela 
capaz de se integrar, de acompanhar as mudanças cíclicas e prosperar. A outra parte 
marginalizada, sem acesso aos núcleos dinâmicos de desenvolvimento. 
Concentração da riqueza e marginalidade social são, portanto, elementos de 
persistência, originados na estrutura colonial aqui montada. Não foi o acaso, ou uma 
vocação histórica para a desigualdade que as produziu. Foi sim, a inserção que nossa 
colonização teve no amplo movimento de constituição do modo de produção 
capitalista. Imersos na lógica da acumulação primitiva, nossa gênese enquanto nação 
foi marcada por um “sentido” a nós alheio que não atentava para o desenvolvimento 
endógeno da nossa sociedade, para integração funcional de toda a população. 
(CUNHA, 2006) 

Uma outra abordagem proposta em relação à questão se dá através de uma visão 

patrimonialista, onde as fronteiras entre o  público e o  privado se dissolvem.  Segundo Faoro 

(1958, apud CARVALHO, 1997), Portugal desde o século XIV teria abandonado os traços de 

feudalismo e adotado um sistema capitalista de Estado com natureza patrimonial, o que foi 

seguido pelo Brasil. Gradativamente se estruturou um estamento burocrático que se torna 

independente do rei. Dentro deste contexto, a colonização é vista como um empreendimento 

capitalista-mercantilista que é administrado pelo rei e por este estamento. Ainda de acordo 

com este autor, o domínio se dá a partir deste estamento, que corresponde uma minoria 

dissociada da nação de onde emerge a classe política, que governa e marca a separação entre 

governo e povo.  Carvalho (1997) sugere também a abordagem de Uricochea (1978) que trata 

da insuficiência de recursos humanos e materiais por parte de Portugal e depois do Estado 

brasileiro em administrar a Colônia. Serviços litúrgicos eram concedidos ao poder privado em 



 

 

64

troca da captação de apoio para a administração. Na opinião de Uricochea (1978, apud 

CARVALHO, 1997),  na relação patrimonial, o Estado transcende a idéia de distribuição de 

empregos públicos em troca de apoio, percebendo-se forçado a entregar basicamente toda a 

administração local, o que concede grande poder ao senhoriato rural.  

É no âmbito desta perspectiva patrimonialista que Gonçalves (2000), autor que busca fornecer 

uma visão histórica da empresa familiar no Brasil, aponta a família patriarcal como elemento 

configurador da de uma burguesia agrário-exportadora e que serviu de modelo à burguesia 

industrial, constituindo-se assim no embrião da empresa familiar brasileira. Conforme o autor, 

esta estrutura familiar no Brasil tomou a forma de parentela, que pode ser definida como: 

Entendemos por parentela brasileira um grupo de parentesco de sangue formado por 
várias famílias nucleares e algumas famílias grandes, vivendo cada qual em sua 
moradia, regra geral economicamente independentes [...] Fosse igualitária, fosse 
estratificada, apresentava forte solidariedade horizontal, no primeiro caso, vertical e 
horizontal, no segundo, unindo tanto indivíduos da mesma categoria, quanto 
indivíduos socioeconômicos diverso. (PEREIRA DE QUEIROZ, 1975 apud 
GONÇALVES, 2000, p.41) 

Para Gonçalves (2000), a família patriarcal se apresenta como um instrumento de dominação 

econômica, política e social , utilizado pela burguesia nacional. A despeito das características 

regionais, o autor aponta este padrão como sendo peculiar à família brasileira. E a partir deste 

entendimento, o autor traça um perfil evolucionário do empresário brasileiro. 

Antes de descrever esta evolução do empresário brasileiro, é oportuno a construção de um 

breve entendimento da dinâmica da família brasileira no período colonial, dando sustentação 

ao exposto por Gonçalves (2000). Segundo Algranti (1997), a organização familiar nos 

primeiros séculos de colonização foi influenciada por elementos marcantes que modelaram 

um conjunto de práticas firmemente enraizado. Estas práticas definem os padrões de moradia, 

alimentação e hábitos domésticos. Para a autora, a distância da Metrópole, que promovia uma 

cisão com outros membros da família, a falta de mulheres brancas, a escravização do índio e 

posteriormente do negro, o processo expansionista do território, a falta de recursos, são 

elementos que vão contribuir no modo de vida do brasileiro neste período. Alia-se a isto a 

característica de uma sociedade estratificada, que divide os indivíduos em brancos e negros, 

livres e escravos. Em função destes aspectos, para a autora, lançar um olhar em direção à vida 

doméstica na Colônia constitui-se na possibilidade de entrar no domicílio. Este representando 

o locus de convivência da intimidade, com certa delimitação temporal e regional, sendo 

habitado por pessoas de origens distintas. Algranti (1997), destaca a dificuldade de se obter 
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documentos ou dados referentes a uma família. Os dados que constroem o entorno da vida 

doméstica no Brasil colonial, são oriundos de relatos de cronistas, cartas e testamentos, que 

são insuficientes para afirmar a existência de um cotidiano. A autora fornece uma visão do 

que era este domicílio: 

É o espaço do domicílio que reúne, assim, em certos casos, apenas pessoas de uma 
mesma família nuclear e um ou dois escravos; em outros, somavam-se a essa 
composição agregados e parentes próximos, como mães viúvas ou irmãs solteiras. 
Por vezes encontramos domicílios compostos de padres com suas escravas, 
concubinas e afilhadas, ou comerciantes solteiros com seus caixeiros. Em alguns 
domicílios verificamos a presença de mulheres com seus filhos, porém sem maridos; 
também nos deparamos com situações em que um casal de cônjuges e a concubina 
do marido viviam sob o mesmo teto. (ALGRANTI, 1997, p.86) 

Esta formação multifacetada da família colonial, para Algranti (1997) não nega a importância 

da união sacramentada no projeto colonizador do Estado e da Igreja, no entanto esta prática se 

restringiu especialmente à elite. O casamento possibilitava aos colonos a obtenção de status e 

segurança, o que o tornava um objeto de desejo de homens e mulheres.  

Algranti (1997) problematiza o sentido e o significado da vida privada para os brasileiros do 

século XVI que moravam significativamente distantes um dos outros e em condições muito 

pouco favoráveis. A autora distingue este período em relação à cidade de Salvador no século 

XVIII  e também relação ao período da corte de D. João VI, onde a rusticidade é substituída 

por certo conforto. Para a autora, até o  período que antecede o final do século XVIII e XIX  

torna-se difícil uma distinção entre o público e o privado. A intimidade é a resultante da 

solidariedade e dos sentimentos que emergem como elemento de enfrentamento das condições 

inóspitas do território e que por sua vez  encontram diversas formas de expressão.  

Retomando o processo de evolução histórica que está sendo considerado, no período após a 

Independência, por volta de 1830, tem início a cultura do café, que se transforma na base da 

economia nacional. Segundo Gonçalves (2000), os fazendeiros de café rapidamente 

ascenderam aos círculos do poder fazendo parte dos notáveis13, assumindo esta qualidade pelo 

recebimento de títulos nobiliárquicos. A nobreza constituída por D. Pedro II era formada por 

homens ligados à atividade econômica, predominantemente fazendeiros, profissionais liberais 

e ocupantes de cargo público. Ainda segundo o autor, em 1889 existiam 387 titulares do 

Império, sendo 316 barões, que correspondiam aos títulos concedidos aos fazendeiros de café. 

A influência política desta classe econômica cresce substancialmente e Gonçalves (2000) 

                                                 
13 Os notáveis do Império eram assim denominados os membros dos partidos políticos, o Conservador e o 
Liberal, durante o Segundo Reinado.  
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aponta um deslocamento de poder, onde a qualidade de Patrimonial não estaria mais no 

Estado e sim na família patriarcal que surge como detentora do poder. É este patrimonialismo, 

que segundo o autor é a base do fenômeno do coronelismo que vai servir de pano de fundo  

para a formação das oligarquias, que dominariam a Primeira República. Como os notáveis 

eram iguais entre si, existe uma busca pelo compartilhamento do poder, tendo na política 

cambial um forte instrumento de defesa dos seus interesses. Conforme Gonçalves (2000), a 

formalidade e a impessoalidade do mando não se expressam através de um Estado de Direito, 

como fica caracterizado na seguinte observação: 

Há o predomínio constante das vontades particulares que encontram em seu 
ambiente próprio em círculos fechados e pouco acessíveis a uma coordenação 
impessoal. Dentre esses círculos, foi o da família aquele que se exprimiu com mais 
força e desenvoltura em nossa sociedade. E um dos efeitos decisivos da supremacia 
incontestável, absorvente, do núcleo familiar, a esfera dos chamados “contatactos 
primários”, dos laços de sangue e de coração, está em que as relações que se criam 
na vida doméstica sempre forneceram o modelo obrigatório de qualquer composição 
social entre nós. (BURQUE DE HOLANDA, 1975 apud GONÇALVES, 2000, p. 
43) 

Gonçalves (2000) sinaliza que a dinâmica deste empreendimento leva a uma modificação das 

relações de trabalho. Com o objetivo de reduzir custos, o cafeicultor substituiu a mão-de-obra 

escrava pelo trabalho assalariado do imigrante. Motivado pela mesma razão e com o objetivo 

de atender o escoamento de uma produção crescente, dá-se  início a construção de estradas de 

ferro. O autor destaca algumas ferrovias como  empreendimentos movidos por empresários, a 

exemplo da Companhia Paulista de Estradas de Ferro que foi construída por fazendeiros de 

café, dentre eles os Silva Prado, os Souza Queirós, os Vergueiro e os Paes de Barros; a 

Mogiana que teve como um dos grandes acionistas a família Silva Prado. É interessante notar-

se a participação das famílias empresárias na história econômica do país. A potencialidade 

empreendedora do fazendeiro de café não se limitou ao negócio agrícola, mas diversificou-se 

abraçando outros segmentos tais como serviços de utilidade pública, comércio de importação, 

bancos e depois a indústria. 

 Segundo Gonçalves (2000), esta nova burguesia que não tinha razões para manter a Coroa, 

faz uma opção pela República e por um governo democrático. Na Primeira República emerge 

o Estado protetor, que para o autor é uma resultante do patronato político, onde a função do 

Estado era a  de assegurar proteção aos interesses da burguesia nacional. É neste cenário que 

surgem as indústrias para produção de artigos de vestuário, calçados, alimentos, bebidas, 

fumo, móveis, com o objetivo de atender a um mercado consumidor principalmente de 

produtos populares. Estas nasceram a partir da iniciativa de fazendeiros, banqueiros, 
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comerciantes e também dos imigrantes, onde podem ser destacadas figuras como: Matarazzo, 

Crespi, Gamba, Diederichsen, Lundgreen, etc. Em seqüência o autor aponta a era Vargas, 

1930, que marca a insustentabilidade do modelo baseado no coronelismo e nas famílias 

patriarcais, motivada pela urbanização crescente, a industrialização em seus primeiros 

estágios e a politização de segmentos da sociedade. Gonçalves (2000) afirma que Vargas não 

abandona os interesses de uma economia agrário-exportadora, mas cria a legislação protetora 

do proletariado urbano  e fortalece o processo de industrialização. É na segunda fase de 

Vargas que existe uma forte orientação política para o desenvolvimento da industrialização, 

sendo neste momento que surge o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE).  

O autor cita em seguida o governo Kubitscheck com o seu Plano de Metas, também com uma 

forte orientação para a produção industrial. Este resultado advém de investimentos de capitais 

privados, nacionais e estrangeiros, e também do Estado.  

Gonçalves (2000) indica uma mudança gradativa de um Estado protetor para um Estado 

planejador, que assume o comando e o planejamento da economia nacional. O empresariado 

nacional necessitou desenvolver novas habilidades para lidar com a estrutura burocrática deste 

Estado planejador. Nesta perspectiva, o autor aponta  empresas nacionais familiares no 

segmento de autopeças que mostraram esta capacidade de adequação e acompanharam o 

desenvolvimento da indústria automobilística, tais como Metal Leve, Cofap, Varga, Brasinca, 

Nakata, etc. Diante das gigantes multinacionais, a burguesia nacional assume o papel de sócio 

minoritário do capital estrangeiro. Para Gonçalves (2000),  a burguesia nacional, em razão do 

seu histórico senhorial e paternalista,  não consegue desenvolver pactos e acordos políticos 

mais ampliados, recusando-se em reconhecer a legitimidade dos sindicatos e o direito de 

cidadania dos empregados.   

É inegável a importância estratégica da empresa familiar para a economia brasileira. Tal fato 

pode ser constado pelos dados abaixo: 

Correspondem a mais de 4/5 da quantidade das empresas privadas 
brasileiras; 
Respondem por mais de 3/5 da receita; 
Correspondem a 2/3 dos empregos quando se considera o total das empresas 
privadas brasileiras; (OLIVEIRA,1999 apud LEONE, 2005, p. 23) 

Com base em dados do Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES), Leone (2005) reforça 

a importância da empresa familiar brasileira na economia ao apresentar sua participação no 

PIB nacional: 12% do segmento de agronegócios; 34% da indústria e 54% de serviços. 
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Na introdução deste trabalho foram apresentadas algumas informações referentes ao perfil das 

empresas familiares de médio e grande porte segundo pesquisa realizada pela Universidade 

Federal Fluminense (UFF) a pedido da consultoria de empresa familiar Prosperare. No que 

diz respeito às empresas familiares de pequeno porte, Gueiros (1998 apud LEONE, 2005) 

assinala que estas organizações são responsáveis por 60% da oferta de empregos no Brasil e 

por 48% da produção nacional. São ainda responsáveis por dois milhões de empregos diretos.  

No que diz respeito a quais são as perspectivas da empresa familiar no Brasil, a autora antes 

de apresentar sua visão, traz as algumas das percepções correntes a partir da citação abaixo: 

[...] para alguns, a empresa familiar passou a ser sinônimo de um passado romântico 
do capitalismo, marcado por empreendedores sonhadores e aventureiros, os quais 
foram responsáveis pela criação de negócios bem-sucedidos e pujantes. Para outros, 
ela sempre foi caracterizada por má gestão empresarial, excessiva centralização das 
decisões e conflitos familiares, os quais tornam inviável sua sobrevivência em uma 
economia cada vez mais concorrencial. Há, ainda, aqueles que entendem que a 
empresa familiar está passando por um processo de adaptação e terá sempre 
garantida sua posição na economia nacional. (MARTINS e outros, 1999 apud 
LEONE, 2005, p. 26) 

Leone (2005) acredita em duas possibilidades para a sobrevivência da empresa familiar no 

Brasil. A primeira é adotar a  diversificação no modelo de conglomerados. Para a autora, a 

longevidade pode ser obtida a partir de uma estratégia de nicho protegido, que melhor se 

aplica para famílias pequenas, onde o envolvimento da família nos negócios e a propriedade 

são muito restritos. Uma outra possibilidade é uma ressignificação do negócio, desenvolvendo 

novas oportunidades e abandonando o negócio original.  

Uma vez traçada esta breve construção da trajetória do empresariado brasileiro baseado nas 

famílias empresárias, torna-se pertinente um ajuste de foco de modo que seja possível ter-se 

um entendimento da empresa familiar no contexto da Bahia. 

3.5 A EMPRESA FAMILIAR NA BAHIA 

3.5.1 A Formação Deste Lugar Chamado Bahia 

Para contextualizar a empresa familiar na Bahia, faz-se necessário um breve entendimento da 

evolução histórica deste  Estado,  concentrando posteriormente a análise especificamente no 

município de Salvador. Segundo Tavares (1981), o espaço territorial que hoje representa o 

Estado da Bahia correspondia a cinco capitanias hereditárias. A capitania de Francisco Pereira 

Coutinho, doada em 5 de abril de 1534 e que foi denominada de Bahia. Tavares (1981) sugere 
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que Francisco Pereira Coutinho dedicou-se ao plantio de algodão e cana, tendo construído 

dois engenhos de açúcar. Após a morte deste donatário, que teria como herdeiro o filho 

Manuel, D. João III retoma a capitania que havia sido doada  a Pereira Coutinho, reservando 

esta região para sede do governo-geral do Brasil em 1548. Tal fato histórico reforça a 

fragilidade da afirmação anterior de Martins e outros e Oliveira (1999; 1999 apud LEONE, 

2005) que relacionam a origem da empresa familiar brasileira com o sistema de capitanias 

hereditárias estabelecido por Portugal,  visto que a Coroa tinha a propriedade em relação às 

terras. Tavares (1981) aponta as outras quatro capitanias que formaram o atual estado da 

Bahia, a saber: Capitania de Pêro  do Campo Tourinho, onde a principal vila fundada foi 

Porto Seguro; a Capitania de Jorge de Figueiredo Corrêa; a Capitania do Primeiro Conde de 

Castanheira e a Capitania de Álvaro da Costa. Em seu trabalho, Tavares (1981) assinala a 

dinâmica de sucessão familiar e os seus conflitos, bem como a concessão de sesmarias com 

um foco orientado para a construção de engenhos de açúcar.  

Em relação à economia, a Bahia colonial se apresentava como sendo uma economia de 

exportação, mercantil, agrária e escravista, segundo Tavares (1981). O comércio interno era 

de baixa significância, predominando a orientação para o mercado externo. O referido autor 

assinala  a evolução da pauta de exportação da Bahia conforme o quadro abaixo: 

Quadro 3.1 - Pauta de exportação da Bahia 

Século XVI Século XVII Século XVIII 

Pau-brasil 
Algodão 
Açucar 

Açúcar 
Algodão  
Fumo 
Pau-brasil 

Açúcar 
Fumo 
Algodão 
Madeiras 
Couros e solas 
Aguardente 
Ouro 

 Fonte: Tavares (1981). 

Como se percebe o açúcar ocupa o gênero de maior importância da pauta de exportação  e a 

Bahia se torna um grande de produtor do período colonial. Tavares (1981) procura demonstrar 

este crescimento através do registro de cronistas da época que apontavam o número de 

engenhos construídos:  

Gandavo (o seu Tratado da Terra do Brasil data de 1572) contou 18 engenhos; 12 
anos depois, Gabriel Soares de Souza relacionou 36; na segunda década do século 
XVII, Frei Vicente do Salvador indicou a existência de 50; o Padre Simão de 
Vasconcelos registrou 69 em 1663; em 1759, o engenheiro militar José Antônio 
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Caldas encontrou 126 (Notícia Geral de Toda Esta Capitania) e Luiz dos Santos 
Vilhena afirmou que eram 260. (TAVARES, 1981) 

No que se refere à cidade de Salvador, Tavares (1981) diz que sua fundação data de 1549 

havendo uma grande discussão quanto ao mês e o dia, adotando-se  assim 29 de março como 

uma data simbólica. Segundo Souza (1938 apud TAVARES, 1981), a cidade de Salvador nos 

idos de 1583 e 1584 era considerada muito pobre, possuindo apenas duas praças, a da Casa 

dos Governadores e a do Terreiro; e três ruas, a primeira que ia da Praça dos Governadores à 

Igreja da Sé, prosseguindo até o terreiro; a segunda que se situava à direita, onde estava sendo 

construído o Mosteiro de São Bento e a terceira que levava à Igreja de Nossa Senhora da 

Ajuda. O autor (1981) menciona duas olarias e currais de gado que ficavam situados na ponta 

de Itapagipe e pertenciam à Garcia D’ Ávilla, além do engenho de cana localizado na Água de 

Meninos e que pertencia a Cristóvão de Aguiar Daltro. É interessante assinalar, conforme 

aponta  o autor, que a cidade era cercada de plantações de algodão e cana. 

Prosseguindo com Tavares (1981), no que concerne ao desenvolvimento urbano, a cidade do 

Salvador cresce em dois planos. O primeiro situado na cidade baixa, bairro da Praia, que era 

constituído pela rua ribeira das naus e onde predominavam as casas comerciais, o que se 

constituiria na forte zona de comércio do século XIX. O segundo, a cidade alta que englobava 

os bairros de São Bento, Palma, Desterro, Saúde e Santo Antônio Além do Carmo. Um autor 

do século XVIII, Luis dos Santos Vilhena14, descreve a cidade de Salvador do século XVIII 

da seguinte perspectiva: 

Pouco menos de meia légua para dentro da barra, e pelo pé da montanha, que 
acompanha a marinha, correndo de Nordeste a Sul - Sudoeste, fica a cidade do 
Salvador, começando na praia no sítio da Preguiça até Jiquitaia, com uma rua 
tortuosa, mas continuada com propriedades de casas de três e quatro andares, e 
outros grandes edifícios, tendo de oito para nove mil pés portugueses de comprido; e 
a esta povoação que por toda a sua extensão, deita diversos becos, que vão morrer na 
marinha, chamam a Praia, ou Cidade Baixa. Por sete calçadas que sobem pela colina 
procurando a campanha para parte do Nascente, se comunica esta com a Cidade 
Alta, que na mesma direção da montanha corre com uma semelhante rua, com 
tortuosidades não pequenas, desde o Forte de São Pedro, até o convento da 
Soledade, com meia légua de comprido de pouca diferença. Na sua maior largura 
procurando a campanha ao Nascente, poderá ter a cidade quatrocentas para 
quinhentas braças. (VILHENA, 1739 apud CARNEIRO, 1969) 

Segundo Tavares (1981), Salvador até o século XIX apresentaria os mesmos bairros que 

foram apontados nas descrições das freguesias, elaboradas em 1757 pelos vigários. Neste 

levantamento, a população urbana encontrava-se assim distribuída: Freguesia da Sé com 
                                                 
14 Luis Carlos Vilhena foi professor de grego a serviço do Rei e residindo em Salvador por volta de 1739 faz 
uma descrição da Bahia do século XVIII. 
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8.442 moradores e correspondia à região entre a Porta de São Bento e a Porta do Carmo; 

Conceição da Praia que possuía 4.000 moradores e envolvia as áreas entre o Cais do Sodré até 

a Ladeira de Santa Teresa; Pilar que se estendia do Cais do Sodré até a fonte dos padres 

jesuítas; o Carmo, com 3.698 e conforme assinala Tavares (1981) equivaleria ao subúrbio da 

cidade na época; Passo, Santana, e São Pedro apresentavam uma população estimada de 

12.000 pessoas, enquanto Brotas, Graça e Rio Vermelho quase desabitadas, se caracterizavam 

por ser regiões de plantações de cana e engenhos de açúcar. O autor indica o trabalho de 

Vilhena, Notícias Soteropolitanas, em que se encontra uma estimativa da população de 

Salvador em 60.000 habitantes. São apontados também como referência os mapas dos Censos 

Eclesiásticos realizados em 1780 e 1805, onde o número de habitantes corresponde a 39.209 

habitantes e 45.600 habitantes respectivamente, ambos menores que o previsto por Vilhena. 

3.5.2 A Pitoresca Salvador do Século XIX 

O século XIX foi marcante para a província da Bahia, pois correspondeu à perda da 

hegemonia nacional da produção açucareira, que foi dando lugar a produção cafeeira como 

principal produto da pauta de exportação, deslocando a circulação de riquezas para as regiões 

Centro-Sul. Dentro desta perspectiva é merecedor de destaque o trabalho de Sampaio (2006) 

que analisa a dinâmica urbana e os movimentos sociais em Salvador no período de 1846 – 

1900. A autora aponta movimentos sociais de grande expressão em Salvador, após as 

prolongadas lutas pela independência política alcançada em 1823. Dentre estes movimentos 

encontram-se a revolta dos malês em 1835 e a Sabinada em 1837. Todo o século XIX foi 

caracterizado por diversas manifestações dos negros escravos em relação as suas condições de 

vida. A sociedade baiana da época, como pontua esta autora, assistiu como formas de 

expressão destas manifestações a diversas revoltas, surgimento de quilombos, levantes em 

engenho. Sampaio (2006) chama atenção para uma unidade do discurso político entre os  

vários presidentes da província com fim de acalmar a população em relação a uma possível 

insubordinação generalizada dos escravos.  

Salvador do século XIX era uma cidade que tinha sua orientação essencialmente voltada para 

o comércio, com foco na exportação e importação e em uma distribuição regional dos 

produtos, conforme apontado por Mattoso (2000) em sua análise sobre a sociedade escravista 

e o mercado de trabalho em Salvador no período de 1850 a 1868. Esta visão é compartilhada 

por Sampaio (2006) ao descrever a dinâmica do porto de Salvador: 
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Entre a grande variedade de embarcações que cortam as águas mansas da baía, os 
saveiros, com suas velas brancas enfunadas ao vento, são as mais belas. [...] Chegam 
a todas as vilas e cidades do Recôncavo, levando para Salvador os mais diversos 
gêneros alimentícios, frutas, peixes, azeite de baleia de Itaparica, farinha de Nazaré, 
tigelas, potes de barro, tijolos e cerâmica variada de Maragojipe e produtos sem 
conta para atender ao mercado doméstico. Trazem de volta tudo aquilo que as 
populações ribeirinhas precisam. Destinados ao comércio de exportação, 
transportam sacas de açúcar e muito fumo, sustentáculos da economia da Província, 
secundados pelo diamante, café, couros e outros itens menores.(SAMPAIO, 2006, p. 
17) 

Sampaio (2006) assinala a importância do porto de Salvador, como o porto mais importante 

do Brasil pelo menos até 1873, quando definitivamente foi perdida a liderança para as regiões 

cafeeiras. Nesta fase de transição, por volta de 1830, a autora destaca a existência de 759 

engenhos registrados, apenas para assinalar a força da cultura do açúcar  para região. Tavares 

(1981) também reforça esta predominância de uma economia de produtos primários, 

apontando a dependência da economia internacional regida pelo capitalismo industrial. 

Segundo este autor, a Bahia produzia e exportava em ordem de importância os seguintes 

produtos: açúcar, fumo, diamantes, café, couros, aguardente, cacau e algodão, 

complementando esta pauta charutos artesanais a partir da década de sessenta. Em um nível 

menor de importância, também eram exportados arroz, cabelos e crinas, chifres, coquilhos, 

farinha de mandioca, farinha de aratuta, ouro em pó, piaçava, prata em barra e pinha. 

Diferente de Sampaio (2006), Tavares (1981) fala da existência de 603 engenhos em 1834, 

sendo que somente 46 deles usavam vapor de água como fonte de energia. Em 1875, este 

número se eleva para 892, com 282 a vapor, os demais permaneciam moendo com força 

hidráulica ou com uso de tração animal.  

3.5.3 A Zona Comercial de Salvador 

No que concerne ao comércio baiano do século XIX, Tavares (1981) destaca o domínio das 

casas comerciais de origem inglesa e francesa. O autor aponta como facilidades para a 

consecução destes empreendimentos, as suas próprias origens que estavam relacionadas com 

as maiores potências capitalistas da época, o fato de se utilizarem de transportes marítimos 

mais rápidos e seguros, e também obterem melhores condições de taxa de cabotagem. O autor 

destaca algumas destas casas: “Richard Lattan & Cia, Meuron & Cia., Wilson Scoll & Cia., 

Laporte & Cia., Humber & Cia., Cramer Frei & Cia, C.F.Keller & Cia., C. Kahn & Cia., 

Dutton Brothers, Eduardo Ben & Sons, H.P. Perry & Cia., Wilson Sons & Cia., Hinicken 

Meyer & Cia.” (TAVARES, 1981). Ainda seguindo com o autor, muitas destas casas 

subsidiavam casas comerciais portuguesas e mesmos algumas brasileiras em função das 
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dificuldades oriundas do turbulento período de 1822 a 1840. O sistema de consignação 

também era uma prática comum que caracterizava a relação comercial com as casas 

estrangeiras, onde comerciantes e lavradores tomavam recursos para a compra de escravos e 

materiais para aplicação em engenho e lavouras. Estes pagavam ao consignatário com açúcar, 

fumo, diamantes, café, etc., com preço inferior ao mercado, agregando-se ainda uma taxa de 

juros entre dois a três por cento sobre o valor dos escravos e utilidades.  Tavares (1981) 

afirma que as casas comerciais maiores chegavam atuar de forma similar a instituições 

bancárias, emprestando dinheiro a juros elevados e tomando como garantia hipotecas de bens 

inclusive de escravos. 

A fim de ampliar a visão proporcionada por Tavares (1981) é interessante incluir a 

contribuição de Sampaio (2006) em relação ao comércio de Salvador no período. Segundo a  

autora, a zona comercial da cidade estava situada na freguesia da Conceição da Praia. A 

localização privilegiada, “separada do palácio do Governo apenas pela encosta da montanha e 

ligada pelo ao mar pelo cais de desembarque” (SAMPAIO, 2006), foi um ponto de forte 

atratividade para grandes e pequenos comerciantes, nacionais e estrangeiros. Nesta faixa de 

terra que separava a montanha do mar, conforme descreve a autora, várias casas de negócios e 

sobrados haviam sido erguidos, chegando até quatro andares. A distribuição dos andares nos 

sobrados se dava da seguinte forma – no térreo, à mostra dos transeuntes, ficavam os produtos 

a serem comercializados; a família alojava-se nos andares superiores e os escravos ficavam no 

último piso. A autora aponta que à medida que o comércio vai se desenvolvendo, aqueles que 

obtiveram um maior crescimento econômico vão deslocando suas residências para a cidade 

alta, aparecendo como uma região preferencial a freguesia da Vitória. Sampaio (2006) 

enfatiza o intenso movimento que caracteriza a Conceição da Praia, afirmando não ser 

surpreendente que este tenha sido o ponto inicial do alargamento e expansão da cidade baixa. 

Com o crescimento gradual do comércio, os recém-chegados passavam a construir suas casas 

na encosta da montanha. O desmatamento deixou o solo mais permeável e com as chuvas 

intensas do inverno tornaram-se comuns os deslizamentos. Estas terras retiradas da encosta 

foram utilizadas nos aterros que proporcionaram o alargamento da cidade baixa. A autora 

assinala que em um momento posterior, com a melhoria do acesso a cidade alta através do 

nivelamento e calçamento de diversas ladeiras, bem como a construção de outras, tal qual a 

rua Nova da Montanha, houve um significativo crescimento no processo de aterramento da 

zona comercial. Para se ter uma dimensão deste movimento, na década de 1880, toda a área 

até a Alfândega Nova tinha sido aterrada. Segundo a autora, conforme o aterro avançava, as 
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casas iam sendo construídas muito próximas umas das outras, não viabilizando a existência de 

ruas largas. Na realidade se apresentavam como becos, com traçado irregular.  

Ainda com a autora, é interessante observar a descrição revestida de um tom nostálgico que 

evidencia aspectos pitorescos desta zona comercial: 

Na rua do Comércio, por exemplo, a casa Guimarães e Costa vendia queijos raros, 
presuntos, licores, conservas de legumes, frutas secas, doces os mais diversos, 
vinhos finíssimos e também de menor qualidade, além daqueles que possuíam 
propriedades reconstituintes, que podiam servir “tanto para tosse, quanto para o 
pasto”, isto é refeição. Não faltavam louças finas com o sinete da Companhia das 
Índias. Eram importadas da Inglaterra, França e Portugal. As destinadas às famílias 
enobrecidas eram brasonadas, de modo a exibir a distinção de classe que as separava 
do resto da sociedade. (SAMPAIO, 2006, p. 31).  

A autora destaca a existência a Caixa de Economias situada na rua do Comércio na 

Associação Comercial e que tinha por finalidade emprestar dinheiro aos comerciantes com 

juros de 6% a 10% ao ano e com prazo de até seis meses. Na sua descrição do comércio 

soteropolitano, Sampaio (2006) assinala a ocorrência de escritórios que operavam com 

compra e venda de escravos ou forneciam informações de compradores que preferiam 

permanecer no anonimato, mesmo quando este tipo de transação encontrava-se proibida desde 

1850.  

Segundo Sampaio (2006), a Bahia registrava por volta de 1855, 240 negociantes, dos quais 

132 eram estrangeiros. Destes 95 não se encontravam matriculados, ou seja, não pagavam 

impostos. Dentre os 108 comerciantes nacionais, aponta-se a existência de duas mulheres e 

apenas 34 não estavam matriculados. O grande foco de negócio deste contingente era o 

comércio de exportação e importação, que desde o período colonial era a mola propulsora da 

Província.  

No que concerne ao setor secundário de Salvador neste período, Tavares (1981) aponta sua 

precariedade, manifestando-se por dois motivos básicos  que operam como inibidores do seu 

crescimento – o primeiro advindo da própria economia internacional que parecia delinear um 

novo pacto colonial e o segundo da própria economia baiana que insistia que ainda 

permanecia com o uso do trabalho escravo. Segundo o autor, Inglaterra, França, Alemanha e 

Estados Unidos apresentavam um comportamento ambivalente em relação ao 

desenvolvimento do capitalismo industrial da Bahia. Se por um lado este era estimulado pelo 

investimento destes países no setor público em atividades tais como serviços de iluminação à 

gás e em transportes ferroviários e urbanos, por outro lado era desestimulado a partir da 
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contenção da participação de seus capitais, do uso de sua máquinas (normalmente 

equipamentos mais antigos) e também dos seus técnicos. Aliado a este fato encontra-se   a 

questão do trabalho escravo que manteve até 1888 e depois se estabelece uma relação semi-

escravista. Este segundo aspecto encontra concordância na exposição de Mattoso (2000) em 

que o senhor de engenho somente enxergava o processo produtivo em uma relação de 

trabalho escravista, uma vez que o pagamento de salário na época correspondia ao pagamento 

de uma soma em dinheiro e também na alimentação do trabalhador, o que aumentava 

significativamente as despesas. Segundo esta autora, não foi possível quantificar-se o 

montante dos trabalhadores agrícolas, mas esta sugere que antes da abolição nenhum senhor 

de engenho tenha feito uso da mão-de-obra assalariada. Em relação à fragilidade do setor 

secundário, Mattoso (2000) corrobora com as constatações de Tavares (1981) ao afirmar que 

as atividades industriais se restringiam a algumas manufaturas têxteis e poucas outras 

fábricas. Tavares (1981) aponta que o movimento manufatureiro tem início em 1841 com a 

fundação da Companhia para Introdução e Fundação de Fábricas Úteis na Província da Bahia. 

Em 1873 já existiam sete fábricas de tecidos, das quais podem ser destacadas três que se 

encontravam em Salvador: 

Modelo – propriedade da firma Coimbra & Cia. Com 1.248 fusos e 36 teares, apresentava 

uma produção de 500.000 varas de tecidos e 40.000 libras de fios. 

Santo Antônio do Queimado – propriedade do Comendador Paulo Pereira Monteiro. 

Dispunha de 1.000 fusos e 30 teares. Sua produção alcançava 320.000 varas de tecidos. 

Conceição – Era de propriedade de Ferreira Bastos & Cia. Com 1.200 fusos e 35 teares, tinha 

uma produção de 450.000 varas de tecidos. 

Mattoso (2000) descreve a existência de um baixo número de trabalhadores nas manufaturas 

têxteis. Estas empregavam 478 pessoas entre 1875 e 1876. Conforme informa a autora, 

Salvador também dispunha de manufaturas de tabaco onde se preparam rapé, cigarros e 

charutos; fabricas de calçados, de biscoitos, de espelhos, de moveis. Além de contar com 

pequenas fundições de ferro e bronze, destilarias de álcool e prensas de óleo. A autora ainda 

menciona o fabrico de pregos, anzóis, velas, açúcar, sabões, chocolate, cerveja e roupas, bem 

como adicionam-se a estes luvas, fósforos, massas alimentares, etc. Tavares (1981) identifica 

algumas destas empresas apontando o ramo do negócio: 
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Quadro 3.2 - Empresa / proprietário por ramo de negócio 
EMPRESA / PROPRIETÁRIO NEGÓCIO – FÁBRICA 

Carlos José Amorim Vinagre 
Antônio Joaquim da Silva Bastos & Cia., Bráulio 
Francisco Coelho, Floro Pinheiro Requião & Cia. 

Chapéus 

J.José da Silveira, Espinheira & Irmão, Manuel Antônio 
Gomes, Serafim Pinto Martins 

Sabão 

Manuel José de Araújo Gelo 
Guilherme Looze Carroças 
Thomas Russel & Cia., Cameron Schimidt & Cia. 
Hopkens Webster 

Fundição de ferro 

 Fonte: Tavares, (1981). 

Em relação aos serviços públicos e urbanos Tavares (1981) aponta algumas melhorias na 

segunda metade do século XIX como conseqüência da expansão da cidade de Salvador em 

novos bairros. O serviço de iluminação à gás tem início em 1862 com o Gasômetro localizado 

no Bom Gosto da Calçada. O fornecimento de água potável se deu como resultante da 

canalização de água dos rios Camarojipe, Telha e Negrão pela Companhia de Queimado para 

sua represa na Lagoa de Santa Luzia. Em 1871 inaugura-se  a primeira agência do sistema de 

comunicação por cabo submarino. O autor cita a interligação entre o centro da cidade e 

bairros distantes promovido por três linhas de máquinas a vapor administradas pelas empresas 

Trilhos Centrais, Veículos Econômicos e Trilhos Urbanos. Em 8 de dezembro de 1873 foi 

inaugurado o elevador Lacerda, primeiro elevador hidráulico que ligava as partes baixa e alta 

da cidade. 

No âmbito político, apesar da hegemonia econômica da Bahia encontrar-se em decadência, 

ainda era considerável sua influência, como observa Sampaio (2006), sendo prova disto o 

número de primeiros-ministros que ocuparam o Conselho de Ministros de 1847 até o seu final 

em 1889 com o fim da Monarquia. Dos 23 primeiros-ministros que o Brasil teve, nove foram 

baianos. No entanto a autora pondera que nos gabinetes mais importantes da Monarquia, esta 

força política não se fazia tão presente, representando um período áureo que ficava distante no 

tempo.   

Sampaio (2006) assinala uma unanimidade no discurso dos sucessivos presidentes da 

Província em marcar a gravidade da situação econômico-financeira. Alguns presidentes 

tomaram decisões como não aumentar impostos a fim de minimizar o déficit, para não gerar 

conflitos com a classe produtora que encontrava-se em situação delicada devido ao resultados 

do comércio com o açúcar.  
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Uma vez delineada uma idéia do  contexto baiano e também do município de Salvador em 

suas dimensões social, econômica e política, a partir de uma breve perspectiva histórica, onde 

foram apontados alguns negócios de família, cabe agora lançar um olhar para a empresa 

familiar baiana.  

3.5.4 Famílias Empresárias na Bahia  

 Na tentativa de resgatar a memória do comércio da Bahia, Borges e Lemos (2002) 

desenvolvem um projeto baseado em relatos de pessoas que trabalharam no bairro do 

Comércio e que haviam nascido logo após a Primeira Guerra Mundial. Os diversos 

depoimentos contribuem para a construção de um entendimento da dinâmica empresarial 

baiana no século XIX.  Em relação às atividades comerciais, Borges e Lemos (2002) 

destacam algumas famílias e o insucesso dos seus sucessores. Segundo os autores, até metade 

do século XIX, o comércio baiano era dominado pelos portugueses e seus descendentes, que 

operavam os processos de compra e venda tanto no mercado interno quanto no exterior. 

Dentre os depoimentos é possível citar o do ex-professor de Direito José Martins Catharino 

sobre a história empresarial da sua família. Conta Catharino que seu avô, Bernardo Martins 

Catharino, chegou ao Brasil com 14 anos, começando a trabalhar em um fábrica de tecidos em 

Feira de Santana. Teve 11 filhos e o pai de Catharino era o filho mais velho, nascido nesta 

cidade. Segundo Catharino, seu avô se tornou empresário da indústria têxtil e maior credor do 

Estado da Bahia. O neto ainda teria alcançado em funcionamento as fábricas Paraguassu no 

Largo do Papagaio, a Conceição, onde foi o antigo Engenho da Conceição e a antiga 

Penitenciária da Bahia, próxima da Estação da Calçada e a maior que era a de Plataforma. 

Estas fábricas chegaram a possuir 2000 funcionários e foram fechadas com a morte de 

Bernardo Catharino, pois nenhum dos filhos teve condições de sucedê-lo. Conta Catharino, o 

neto, que após a morte do seu avô e o fechamento das fábricas chegou a ter 1500 processos na 

justiça, encontrando-se hoje a família no que ele classifica como burguesia decadente. Um dos 

entrevistados de Borges e Lemos (2002) foi Manoel Pedroso, funcionário do Comendador 

Catharino, que considera a falta de sucessores competentes como o aspecto responsável pela 

deterioração do patrimônio da família. Tal fato corrobora com elementos teóricos referentes 

aos dilemas da questão sucessória apontados em partes anteriores deste trabalho. 

 Outro entrevistado no trabalho de Borges e Lemos (2002) é Rogério Joaquim de Carvalho 

que foi o sucessor de uma firma de importação, Manoel Joaquim de Carvalho e Cia, nome do 

seu avô e que foi fundada em 1877. A empresa importava bacalhau, que era o carro-chefe e 
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outros gêneros alimentícios, além de produtos tais como arame farpado e breu. Em 1919, o 

avô e o pai de Carvalho teriam otimizado o processo de importação trazendo o bacalhau por 

navio movido a máquina em substituição às caravelas, o que permitiu um atendimento mais 

rápido às regiões do interior no Estado, onde a carne seca do peixe tinha ampla preferência 

por não existir geladeira. Entregava também em Belém, Cabedeiro, Recife, Salvador e São 

Paulo. Com a morte do fundador, o pai de Carvalho assume a empresa e decide diversificar 

sua atuação. Com a dificuldade de importações impostas pela II Guerra Mundial, o pai de 

Carvalho decide entrar no mercado de exportação, operando com produtos como cacau e café, 

tornando-se também proprietário de fazendas. Em uma destas fazendas foi instalada uma 

fábrica de luvas cirúrgicas que se tornou uma das maiores produtoras da América do Sul. 

Segundo Carvalho (2002, apud Borges e Lemos, 2002), em função da globalização, de se 

tratar de um negócio familiar e ter acontecido uma proposta irrecusável, a fábrica foi vendida. 

Depois montaram uma fábrica de sucos, de laranja, de maracujá e de abacaxi, instalada em 

São Gonçalo dos Campos. Mais uma vez é possível constatar-se um dos destinos prováveis da 

empresa familiar. 

Continuando com os autores, estes destacam a substituição da atividade produtiva dos 

engenhos de açúcar pela indústria têxtil. Diversas fábricas foram instaladas de fiação e 

tecelagem foram instaladas em Salvador, Valença e Nazaré.  Outras atividades industriais se 

desenvolveram, tais como fumo, óleos vegetais, sapatos, refrigerantes, cristais, cimento e seus 

subprodutos, merecendo destaque a construção civil. Neste último segmento, Borges e Lemos 

(2002) assinalam a presença marcante de Norberto Odebrecht, que segundo entrevista de José 

Carlos Souza, ex-publicitário, herdou do pai uma pequena construtora e transformou em um 

poderoso grupo multinacional. Segundo Souza, Norberto trabalhou 80 anos, passando o 

comando da empresa para seu filho Emílio. Talvez um dos melhores exemplos na história da 

Bahia de processo sucessório planejado e de valores familiares sustentados ao longo das 

gerações.  

Borges e Lemos (2002) trazem um elemento da tradição de Salvador que foi a indústria de 

refrigerantes  Fratelli Vita, fundada por Giuseppe Vita em 1902. Um dos entrevistados no 

projeto, o advogado Amâncio José de Souza Neto, que trabalhou muito tempo na fábrica, 

destaca que o comando já se encontrava na segunda geração nas mãos do filho do velho Vita, 

Miguel José Vita. Segundo Souza (apud BORGES E LEMOS, 2002), Vita além de conduzir a 

fábrica de refrigerantes foi responsável pela criação de uma indústria de cristais que ganhou 

prestígio, mesmo se comparado ao tradicional fabricante francês Bacará. Vita se desfaz do 
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negócio de cristais por não achar lucrativo e posteriormente vende a fábrica de refrigerantes 

para a Brahma.  

Prosseguindo com o trabalho de Borges e Lemos (2002), outra indústria de reputação 

destacada na Bahia é a fumageira. Aqui são apontadas três fábricas de charuto: a Dannemann, 

a Costa Pena e a Suerdieck. Segundo Geraldo Dannemam (apud BORGES e LEMOS, 2002), 

economista, o declínio da fábrica de sua família foi ampliado durante a Segunda Guerrra, uma 

vez que foi confundida erroneamente como de origem alemã. Tal fato fez com que a indústria 

acumulasse dívidas substanciais, o que não permitiu seu restabelecimento após o julgamento 

de recurso a seu favor contestando sua origem. A Costa Pena tinha sua sede localizada em São 

Félix, mas com fábricas também em Muritiba e Cachoeira, pertencendo a duas famílias, Costa 

Ferreira e Costa Pena, originárias de Portugal. Segundo os autores, a indústria Costa Pena 

haveria pertencido à família materna da cantora baiana Gal Costa. As fábricas Costa Pena e a 

Dannemann encerraram suas atividades, decretando falência em 1955. Por fim resta a gigante 

Suerdieck que alcançou fama internacional. Segundo um antigo funcionário, Ubaldo Marques 

Porto Filho (apud BORGES e LEMOS, 2002), foi fundada em 1892 pelo alemão Augusto 

Suerdieck, sendo inicialmente uma empresa compradora e exportadora de fumo. Em 1905 dá 

início à produção de charutos com uma fábrica em Maragojipe. Em 1935 e 1936 são 

construídas as fábricas de Cruz das Almas e Cachoeira respectivamente, transformando-se na 

maior produtora brasileira após a Segunda Guerra. Em seu melhor período chegou a possuir 

4000 empregados fixos e mais a mão-de-obra temporária para colheita e seleção de fumo, 

quando eram contratadas mais 3 000 pessoas. O império Suerdieck foi impulsionado após o 

processo de sucessão quando Geraldo Meyer Suerdieck assumiu o comando das empresas no 

lugar do seu pai. Depois de haver ficado na direção por 27 anos, em 1975,  Suerdieck passou 

o controle das suas fábricas para o grupo Melitta com sede na Alemanha, onde a 

multinacional brasileira já possuía fábrica. Em 1999 encerrou suas atividades. 

Este breve quadro descritivo de algumas empresas pertencentes a famílias tradicionais 

baianas, demonstra como as suas histórias se confundem com a história econômica da Bahia. 

Compreender as empresas familiares é mais do que simplesmente reduzir o seu estudo a 

componentes gerenciais, mas é construir uma compreensão do seu entorno, contextualizando 

sua transição histórica, o ambiente cultural onde estão inseridas e a dinâmica da família ao 

lidar com estes elementos. As empresas familiares estão presentes em diversos setores da 

economia, executando diversas atividades. O setor de transportes urbanos no município de 

Salvador é uma destes diversos locus e onde há um predomínio de famílias proprietárias no 
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negócio.  Para se formar uma percepção sobre o objeto de estudo deste trabalho, é 

fundamental traçar-se a evolução histórica do transporte urbano na cidade de Salvador até o 

momento atual. 



 

 

81

4 PARTE III: O TRANSPORTE URBANO 

4.1 HISTÓRIA DO TRANSPORTE URBANO DE SALVADOR 

Compreender a história do transporte urbano de Salvador é possibilitar o entendimento da 

importância social do objeto de estudo deste trabalho. Em uma cidade como a capital baiana, 

com uma topografia peculiar, a questão do transporte desde a sua fundação sempre se 

caracterizou por ser um ponto crítico. Desde o século XVII buscar meios que viabilizassem a 

conexão entre as duas partes da cidade, sempre se estabeleceu como um grande desafio para 

seus habitantes. Guindastes gigantescos içavam mercadorias da parte baixa para parte alta, 

sendo um dos mais famosos o conhecido Guindaste dos Padres, tendo este nome por ser 

operado por jesuítas. 

A evolução do transporte urbano guarda uma relação direta com o processo de urbanização da 

cidade. Apesar de todos os fatos negativos característicos da Salvador do século XIX, 

profundas transformações ocorreram ao longo do período que se estendeu de 1850 a 1900, 

como é assinalado por Sampaio (2006). A cidade foi submetida a um processo de expansão 

significativo e a uma forte articulação entre os espaços emergentes e o centro de poder.  As 

melhores áreas urbanas foram centro de disputas entre os ricos comerciantes nacionais e 

estrangeiros e a igreja. O ritmo alucinante de crescimento rompeu a latência das décadas 

anteriores e funcionou com elemento de ruptura de hábitos arraigados.  

4.1.1 Da  Tração Humana ao Transporte sobre Rodas 

Sampaio (2006) destaca a importância dos escravos, antes do advento dos meios de 

transporte, pois são eles que colocam a cidade em movimento, carregando pessoas, 

mercadorias e água. Conforme apontado pela autora, os meios de transporte na Bahia usaram 

a tração humana durante pelo menos dois séculos até a abolição. Dentre os meios de 

transporte utilizados pode-se citar a rede e as cadeirinhas. O transporte em redes que 

antecedeu às cadeirinhas, era feito por dois escravos que conduziam o passageiro, sustentando 

nos ombros ou na cabeça uma vara onde era fixada a rede. Nesta espécie de transporte, o 
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passageiro era conduzido deitado. Sampaio (2006) chama atenção para o fato da rede na 

Bahia ter sido uma herança da cultura dos tupis, passando rapidamente a ser adaptada às 

necessidades das zonas rurais e urbanas.  

Gradativamente, segundo Sampaio (2006), as redes vão sendo substituídas pelas cadeirinhas 

de arruar desde o final do século XVII. Estas eram conduzidas por dois homens fortes e 

necessariamente não implicava em um ganho de tempo para o indivíduo que era transportado, 

caso ele decidisse fazer o mesmo percurso a pé, mas  funcionavam sim, como uma espécie de 

proteção em relação a buracos, valas, lama, lixo proveniente do crescimento desordenado da 

cidade. Como afirma a autora, além de meio de transporte, se apresentavam também como 

símbolo de status social. Eram mais luxuosas ou menos luxuosas, conforme a posição social 

dos seus proprietários, que era manifestada através das vestimentas dos condutores e dos 

adornos utilizados, tais como a riqueza das cortinas. Um outro autor caracterizando este meio 

de transporte como diferenciador social, descreve:  

[...] se destacava pelas cores vivas e pelos ornatos de libré dos carregadores. Estes 
trajavam casaca de pano azul com portinholas, vivos botões dourados ou 
encarnados; calças da mesma fazenda, agaloadas; chapéu alto oleado com galão de 
ouro; colete de flanela clara com botões dourados e gravata de manta. (QUERINO, 
1955 apud SAMPAIO, 2006, p. 99) 

Em uma passagem pitoresca da história da Bahia, Sampaio (2006) cita uma passagem do 

trabalho do etnólogo Frederico Eldeweiss (1968) em que afirma que quando D. Pedro II em 

visita a Salvador, haveria recusado-se terminante a usar a cadeirinha, referindo-se a esta como 

um transporte que “só deveria se usado por quem não tivesse pernas.” 

Existe uma grande discussão em torno da introdução do uso da cadeirinha em Salvador. 

Sampaio (2006) menciona Ferraz (1963) que se refere a documentos dos Anais da Biblioteca 

Nacional, e afirma que esta teria sido introduzida em 1729. A autora parece preferir Edelweiss 

que se baseia em uma narrativa de Gregório de Matos, o que apontaria para a introdução por 

volta de 1690. 

A posição privilegiada da Bahia na passagem do século XVIII para o XIX de certa forma 

permite uma proliferação das cadeirinhas, conforme indica Sampaio (2006). Estas podiam ser 

alugadas por aqueles que não eram possuidores deste modo de transporte para cruzarem 

longas distâncias ou subir ladeiras. Os condutores neste caso eram denominados de 

ganhadores. As famílias mais abastadas chegavam ter de duas a três cadeirinhas, que segundo 

Querino (1955, apud SAMPAIO, 2006), eram muitas vezes usadas para transportar “senhoras 
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e senhorinhas de respeito” e que não deveriam ser expostas aos olhos dos transeuntes e das 

condições degradantes da cidade. A autora, assinala que os homens preferiam andar a cavalo e 

existiam diversas cocheiras em Salvador onde este podiam ser guardados ou alugados, não 

implicando este fato em um impedimento social para o desfrute do conforto das cadeirinhas 

pelos homens.  

A chegada dos coches no Brasil se deu com a vinda da família real e sua utilização em 

Salvador ocorreu quando o rei parte para a Corte conforme ilustra Sampaio (2006). 

Paulatinamente, diversos modelos de carros foram surgindo. Havia os denominados tílburi 

com duas rodas e dois lugares sendo puxados por um animal. Também havia a charrete que 

era um carro de passeio com quatro rodas, dois lugares e puxado por um cavalo. Outro 

modelo era a vitória, assim denominada em homenagem a rainha da Inglaterra. Este se 

caracterizava por possuir quatro lugares e ser puxada por dois cavalos. Segundo a autora, 

tinha as rodas revestidas de borracha maciça, reduzia o atrito com o precário calçado das ruas. 

Era o veículo mais confortável e luxuoso.  

Estes meios de transportes, apesar de muitos terem se tornado comuns, ainda eram pouco 

acessíveis à população. Como relembra Sampaio (2006), o locus de convivência da população 

de Salvador se dava em uma estreita faixa terrestre, o que segundo a autora deveria trazer 

impactos para os habitantes em função da superpopulação e do aglomerado urbano. Sampaio 

(2006) assinala que as casas eram construídas parede com parede e a sujeira era comum. A 

autora marca a expansão da população soteropolitana, apontando que em meados do século 

XIX, Salvador registrava 150.000 habitantes. 

4.1.2 As Gôndolas de Salvador 

Apesar de várias tentativas de se melhorar os serviços de transportes urbanos em inovações  

realizadas em Paris e Londres, nos séculos XVII e XVIII respectivamente, este intento 

somente foi alcançado no século XIX, como é destacado por Sampaio (2006), com o  omnibus  

que foi utilizado inicialmente em Nantes, 1825 e posteriormente em Paris, 1828. Este veículo 

se assemelhava a uma grande carruagem fechada dos lados, com bancos laterais e entrada 

localizada na parte dianteira, fazendo uso da tração animal. Em Nova York sofreu duas 

modificações que lhe tornam mais eficiente: houve uma ampliação no tamanho e passou a 

fazer uso de trilhos.  

Segundo a autora, o crescimento populacional de Salvador aliado à distinção de classes 
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sociais fez com que as classes mais favorecidas se deslocassem para além dos limites urbanos 

traçados. Com a ampliação do território urbano, o deslocamento de um ponto para outro na 

cidade ficava mais difícil, fazendo com que o deslocamento a pé se tornasse inviável. Ficava 

evidenciada a falta de eficiência das cadeirinhas de arruar e redes que eram carregadas por 

escravos, como afirma a autora. Este meio de transporte reduziu-se depois da proibição do 

tráfico de escravos em 1850, mas ainda integraria por um bom tempo a paisagem urbana 

juntamente com charretes, carruagens e gôndolas 

Na Bahia, conforme Sampaio (2006), a Lei n° 224, de 4 de maio de 1845, motivada pelo 

então Presidente da Província, o barão de Caçapava, concedia a qualquer empresário que se 

dispusesse, a exclusividade pelo prazo de dez anos para implantação de duas linhas de 

omnibus na cidade. Uma delas, das Pedreiras até a Baixa do Bonfim, podendo ir além e a 

segunda para qualquer outra direção da cidade. Esta concessão tinha por objetivo estimular o 

empresariado baiano a investir e ajudar na dinamização da economia, no entanto segundo 

assinala a autora, existem indícios de que alguém teria se candidatado, mas não conseguiu 

levar a empreitada a diante. O trecho oferecido pelo governo, que ligava a parte norte da 

cidade à zona comercial encontrava-se em condições precárias, com buracos, ribanceiras, 

pedras enormes no caminho. O animais eram extremamente exigidos, muitas vezes quebrando 

as pernas e morrendo. Normalmente o transporte neste trecho era predominantemente de 

mercadorias, enquanto o transporte humano se dava preferencialmente pelos saveiros.  

Aponta Sampaio (2006) para o fato de esta concessão haver passado quatro anos sem ser 

utilizada, período também que corresponde a uma grande instabilidade política na Bahia, visto 

que houve sete presidentes. Segundo a autora, aquela companhia que havia se candidatado 

inicialmente, teria sido colocada em leilão (1849) e arrematada por Rafael Ariani.  Rafael 

Ariani, austríaco, na  realidade natural de uma região italiana que se encontrava sob o domínio 

da Áustria, chegou a Salvador por volta de 1840, com 47 anos, como descreve Sampaio 

(2006). Instalando-se na freguesia da Conceição da Praia, juntamente com a família, a mulher 

e dois filhos, Lucino e Giusto. Tornou-se próspero comerciante e leiloeiro, obtendo 

notoriedade na sociedade baiana. Foi este o homem quem deu início a história do transporte 

coletivo em Salvador. Ariani desejava estabelecer uma fábrica de carros com objetivo de fazer 

frente com os da Corte e para tanto estabeleceu o contato com o presidente da Província, 

Francisco Gonçalves Martins, para informa-lhe da sua recente aquisição. Havia uma ligação 

entre Ariani e o presidente, conforme é apontado pela autora, que é o fato do segundo, quando 

Juiz do Direito do Crime, Francisco Gonçalves Martins haver autorizado a entrada do italiano 
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no Brasil.  

Uma vez com o projeto aprovado pelo Governo e capitalizado com o dinheiro recebido em 

diversos leilões, Ariani, juntamente com os filhos, constrói nos primeiros meses de 1850,  a 

sua fábrica de carros localizada no Bonfim. Sampaio (2006) relata que os carros fabricados 

pelos Ariani eram sinônimo de qualidade para a comunidade, pois além de apresentarem uma 

construção sólida e serem estáveis, também possuíam um acabamento refinado.  

Existiam outros fabricantes de carros, mas não tinham capacidade de competição com os 

Ariani. Estes produziam veículos simples e não ofereciam conforto. Segundo Sampaio (2006), 

a população apelidou-as de traquitanas. No que diz respeito a estas manifestações populares é 

interessante marcar o apelido que foi dado às gôndolas pelos soteropolitanos – 

“maxambomba”. Na realidade este termo vem de Angola e era aplicado para designar um 

certo tipo de máquina a vapor, que foi trazida para o Brasil quando do comércio de escravos, 

segundo revista on-line da Milbus – Assessoria em Ônibus (2006). 

Em 1850, com um projeto mais audacioso, Ariani pede autorização ao presidente da 

Província, Francisco Gonçalves Martins, para ampliar sua fábrica de carros. Tal qual  

evidenciado  por Sampaio (2006), objetivo desta expansão era produzir carros mais avançados 

tanto em termos de estrutura, como de conforto para atender à classe alta, substituindo assim 

os veículos inadequados que começavam a surgir em Salvador. Com a aprovação, Ariani 

impulsiona sua produção, não estabelecendo um foco somente para os carros de luxo, mas 

fabricando também veículos menos sofisticados e que visavam atender segmentos 

intermediários da sociedade. Gradativamente vai conquistando a confiança do Governo e da 

população.  Em 1851, conforme a autora, Ariani apresentou uma nova proposta que consistia 

em um serviço de aluguel de carros para atender as freguesias da Sé, de São Pedro, da 

Conceição da Praia e do Pilar. Em contrapartida, Ariani pede exclusividade de 12 anos, sem 

que outra companhia disponibilizasse o mesmo serviço. No final do ano de 1851, a proposta 

de Ariani é aprovada pelo Governo. O sucesso de Ariani causou incômodo na elite 

soteropolitana, o que é maximizado pelo fato de ser estrangeiro, porém o empresário contava 

com o apoio do presidente da Província, ao que tudo indica, como pontuado pela autora, tendo 

este como objetivo mobilizar  o meio empresarial baiano que se encontrava em uma visível 

estagnação. Em 1852, com a saída de Francisco Gonçalves Martins da presidência, a trajetória 

dos Ariani tenderia a se tornar mais difícil.  
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É interessante pontuar como aspectos sociais interferiam na estruturação do transporte 

coletivo da época. Nos dias das festas da Cidade, como as do Bonfim, da Conceição e da 

Ribeira, os carros disponíveis não eram suficientes para atender a demanda da população, 

como descreve Sampaio (2006). Diante de tal fato, Ariani se viu obrigado a trazer do Rio de 

Janeiro mais cinco gôndolas. Estes novos veículos eram diferentes dos outros, em que o 

cocheiro ficava montado no burro, possuíam boléia e eram puxados por quatro animais. 

Para a construção dos seus carros, Rafael Ariani importava grande parte do material utilizado 

da Corte no Brasil até de países como França, Itália e Portugal. Sampaio (2006) classifica as 

condições físicas da Cidade como deficitárias em saneamento, nivelamento e calçamento, 

dificultando significativamente o trânsito, chegando a ponto de colocar em risco a vida dos 

passageiros. Ariani faz diversos requerimentos ao Governo, solicitando a melhoria dos trechos 

por onde passavam suas linhas. A autora destaca a importância do trabalho dos engenheiros 

da Repartição de Obras Públicas na urbanização de Salvador, uma vez que contribuíram para 

reduzir a instabilidade política proveniente da constante substituição de presidentes. 

A expansão do negócio de Ariani implicou na aquisição de outras companhias menores, não 

tardando para assumir o monopólio do serviço de transportes, o que lhe fez alvo de críticas em 

notícias que saiam no jornal. Como infere Sampaio (2006), possivelmente matérias pagas por 

empresários que pretendiam retirá-lo do negócio. Apesar disto, a família empresária tinha 

planos de expansão. 

4.1.3 A Morte como Negócio 

Dando continuidade à estratégia expansionista dos seus negócios, Ariani e os filhos 

constituem a Companhia Posta Baiana que englobava sua fábrica de carros e carroças. 

Sampaio (2006) destaca como objetivo desta iniciativa, a intenção de atender o que estava 

disposto no art. 29 da Lei do Orçamento nº 727 de 17 de dezembro de 1858, que 

proporcionava elementos de estímulo a estruturação de serviços urbanos básicos. Quando da 

apresentação de sua proposta ao então presidente da Província, a Posta Baiana já contava com 

115 acionistas dentre eles, personagens com grande poder de influência  política, como o 

comendador Antônio Francisco Lacerda, eminente industrial e pai do engenheiro que viria a 

construir o Elevador Hidráulico da Conceição. Também compunha este grupo a maior fortuna 

da Bahia na época, o conde Joaquim Pereira Marinho e outros. A autora descreve os tópicos 

componentes da proposta – primeiro, a empresa assumia o compromisso de construir dois 
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caminhos de ferro15: um na ladeira da Conceição e outro na atual J.J Seabra; segundo, caberia 

a Posta Baiana disponibilizar no prazo de seis meses, carros leves para transportar as pessoas; 

o terceiro estava relacionado com o ponto mais importante da proposta, que tratava dos carros 

mortuários; o último ponto tratava da limpeza da Cidade em áreas a serem delimitadas pelo 

Governo.  

A questão dos carros funerários se tornou o centro de um grande conflito de interesses como 

pontua Sampaio (2006). Caberia a Companhia Posta Baiana disponibilizar para a população 

quatro categorias de carros funerários. A autora assinala a segmentação dos serviços por 

classe social conforme a tabela abaixo: 

Quadro 4.1 - Categoria de carros funerários oferecidos  à população 
CARACTERÍSITICAS 

VARIÁVEIS 
ENTERRO DE 1ª 

CLASSE 
ENTERRO DE 2ª 

CLASSE 
ENTERRO DE 3ª 

CLASSE 
ENTERRO DE  4ª 

CLASSE 
Ornamentação dos 
carros 

Colunas douradas, 
sanefas com 
franjas de ouro 
fino, pano rico 
com franja e galão 
de ouro. 

Colunas pretas e 
filete dourado, 
sanefa de pano 
com franja e borla 
de ouro fino. 

Colunas pintadas 
de preto, 
guarnições e 
filetes de ouro, 
sanefas com franja 
e borlas de seda 
cor de ouro, pano 
com cruz. 

Carro de 4 rodas, 
colunas pintadas 
de preto, filetes 
amarelos, sanefas 
e franja pretas, 
com caixão e 
pano. 

Cocheiro vestimenta Farda de veludo 
preto 

Farda preta  Farda preta Boleiro vestido de 
preto 

Tração animal 4 cavalos 
ricamente 
ajaezados 

4 cavalos 
ajaezados 

4 bestas  2 animais 

Complemento para a 
família 

1 carro de luto 
para família do 
morto, puxado por 
4 cavalos 

1 carro de luto 
para a família, 
puxado por 4 
bestas 

(não) (não) 

Complemento para 
Igreja 

1 carro para 
vigário e sacristão, 
puxado por dois 
cavalos 

1 carro para 
vigário e sacristão 
puxado por 2 
bestas 

1 carro para 
vigário puxado 
por 2 animais 

(não) 

Preço Rs (réis) 150 a 200 120 50 20 
 Fonte: Sampaio, (2006). 

Também eram estabelecidas quatro categorias para os “anjinhos”,16 acompanhando a 

condição social da família. Além destes serviços, a companhia transportaria gratuitamente 

cadáveres que se encontrassem na rua conforme ordem da polícia e daqueles que falecessem 

no Hospital da Misericórdia.  

É importante observar que o movimento de prestação de serviços funerário pela Posta Baiana 

é uma parte da proposta de serviços, ou seja, não se revestia de desinteresse e espontaneidade. 

                                                 
15 Nome como eram denominadas as linhas de ferro. 
16 Denominação utilizada para crianças falecidas ainda pequenas. 
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Existia sim um pedido de contrapartida ao Governo baseado em duas exigências: deter a 

exclusividade pelo prazo de 30 anos para os serviços de linha de ferro das ladeiras, dos carros 

das praças e mortuários; a segunda consistia no gozo de isenção de impostos pelo Governo 

imperial, provincial e municipal. A articulação política proveniente do forte poder de 

influência dos acionistas contribuiu para que a Assembléia Provincial da Bahia concedesse a 

exclusividade dos enterros em Salvador. A miopia social que habita a dinâmica capitalista 

impediu que os empresários da época se dessem conta que a aprovação desta concessão teria 

um impacto sobre aspectos tradicionais da população local. Por tradição as irmandades tinham 

o direito de sepultamento dos mortos nas respectivas igrejas, o que representava uma fonte de 

renda. Uma destas instituições da época era a Santa Casa de Misericórdia que por tradição 

sempre esteve ativa no sepultamento dos mortos, conforme Sampaio (2006). Tal circunstância 

gerou um conjunto de manifestações violentas em Salvador. Na busca de uma solução entre 

os querelantes, a Posta Baiana afirma ser impossível prestar os outros serviços, abrindo mão 

dos carros mortuários, tornando evidente seus interesses de maximização de resultado em 

detrimento dos valores da comunidade. Ao final esta contenda é vencida pela força da 

tradição da Santa Casa, o que fragilizou a Companhia Posta Baiana, que continuou a ser uma 

empresa familiar orientada para fabricação e aluguel de carros.  

4.1.4  O Transporte Urbano Sobre Trilhos 

A implantação do transporte coletivo sobre trilhos em Salvador foi caracterizada por uma 

intensa concorrência entre a firma dos Ariani e a sociedade Monteiro & Carneiro, conforme 

assinala Sampaio (2006). A primeira foi criada por Raffaele Ariani, conforme dito 

anteriormente, porém com seu falecimento passou a ser administrada pelos seus dois filhos. 

Segundo a autora, Luciano e Giusto, em função do reconhecimento da comunidade em 

relação à qualidade e eficiência dos veículos, decidiram dar continuidade ao pioneirismo do 

fundador. Neste ponto é interessante chamar a atenção para o processo sucessório tradicional 

que caracteriza uma empresa familiar, onde a geração atual herda o negócio da geração 

anterior, podendo ficar caracterizada, como discutido anteriormente em outras partes deste 

trabalho, a dádiva de transmissão. Do outro lado desta arena de disputa, a sociedade Monteiro 

& Carneiro que não trazia nenhum conhecimento prévio do negócio, mas seus dirigentes 

gozavam de grande prestígio social. Esta vai formar a Veículos Econômicos que obtém da 

Câmara o privilégio para instalação de trilhos em áreas da cidade. Conforme a autora, os 

primeiros trilhos foram assentados em 1866 e a Veículos Econômicos tinha como proposta 

ligar a zona central do comércio aos bairros do Bonfim e Itapagipe.  
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Em maio de 1867 os Arianis cedem às pressões políticas e econômicas, vendendo a sua 

empresa para a Veículos Econômicos, como aponta Sampaio (2006). No entanto, os irmãos 

Ariani retornam em 1871 como sócios capitalistas da Trilhos Centrais. Estes aliaram-se a 

Francisco Justiniano de Castro Rabelo, rico comerciante e banqueiro, promovendo a criação 

de linhas de bonde no sentido leste da cidade. Segundo Sampaio (2006), o objetivo básico 

desta empresa era a realização do transporte de carne de gado, do matadouro construído pelo 

Governo até às centrais de abastecimento, partindo daí para os diversos açougues.  

Em 1876 se dá o falecimento de Luciano Ariani que  deixa seu irmão  Giusto como único 

sócio capitalista do empreendimento. A empresa passou por momentos críticos em função da 

crise capitalista mundial de 1873. Segundo Sampaio (2006), em função da gravidade do 

quadro econômico da Província, a Trilhos Centrais decide não esperar  mais pelo Governo e a 

fim de expandir seus negócios,  se propõe a realizar o nivelamento entre o Retiro e a Baixa do 

Engenho da Conceição, com o objetivo de assentamento de linha férrea. A autora chama 

atenção que este projeto corta braços do dique, pois haveria o aterramento para que pudesse 

ser realizado o assentamento dos trilhos. É importante ressaltar que existiam nesta área 

inúmeras chácaras e pequenas propriedades que realizavam o cultivo de vegetais e hortaliças 

para o consumo da população. Além disto, havia a atividade das lavadeiras que estendiam nas 

margens do dique as roupas das suas senhoras. Os aterros impediram o fluxo natural das 

águas do dique, facilitando que residências fossem invadidas. Tal fato gerou muitos protestos 

dos habitantes do local. Mais uma vez os interesses empresariais, aliados às demandas de 

urbanização traçadas pelo Governo não consideram o contexto social.  

Giusto Ariani morre em 1876, deixando a Trilhos Centrais para seus filhos e sua esposa. Tem-

se então início a uma querela judicial, pois Francisco Justiniano de Castro Rebelo, o sócio não 

capitalista entra com uma ação ordinária, pedindo o reconhecimento como sócio ou como 

herdeiro. Conforme é exposto por Sampaio (2006), a depois de um longo processo, a justiça 

dá ganho de causa a Rebelo que passa a ter direito a metade da empresa. Os bens da Trilhos 

Centrais são avaliados em 358 contos e são leiloados e arrematados por Francisco Justiniano 

de Castro Rebelo pelo valor de 340 contos, tornando-se único proprietário. 

Em relação a dinâmica da empresa da família Ariani, a autora faz o seguinte comentário: 

Partilhas de herança, têm sido, através dos tempos, motivo de animosidades e de 
atitudes inimagináveis em seres humanos. A partilha de Giusto Ariani revela como o 
desaparecimento do último vértice de um coeso triângulo familiar repercutiu na 
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composição e no desenvolvimento da companhia Trilhos Centrais. (SAMPAIO, 
2006, p. 180) 

Ao se relatar a trajetória dos Arianis  descrita por Sampaio (2006) como os pioneiros do 

transporte urbano de Salvador , tem-se por objetivo não apenas chamar atenção para uma 

empresa familiar dentro do segmento que inclui o objeto de estudo deste trabalho, mas sim de 

destacar a influência do entorno da organização sobre a mesma. Também busca-se apontar de 

que forma elementos sócio-culturais, políticos e econômicos se interpenetram com as relações 

parentais a ponto de definir o rumo da organização, inclusive, como no caso, até podendo 

definir a sua sobrevivência. Como afirmado anteriormente, compreender a empresar familiar é 

buscar um ponto de ligação entre os elementos e valores da família e como estes se 

relacionam com o ambiente externo. É poder ir além das fronteiras estruturantes da 

organização e poder incluir elementos talvez não tão objetivos, que exercem influência na 

dinâmica organizacional, como por exemplo, ao tentar se entender o sentimento da elite 

baiana que se manifestou em relação ao sucesso empresarial de um estrangeiro.  Sampaio 

(2006) lembra que as três primeiras empresas de transportes formadas em Salvador, a 

Veículos Econômicos, a Transportes Urbanos e a Trilhos Centrais eram de origem familiar. 

De certa forma, o padrão histórico se repete nos dias atuais, quando se verifica que as 

empresas permissionárias que atendem o serviço de transporte urbano de Salvador são 

familiares na sua grande maioria.  

Uma outra empresa já citada por Sampaio (2006) foi a Transportes Urbanos, às vezes 

chamada de Trilhos Urbanos. Criada em 1869 e dirigida por Antônio de Lacerda, filho de 

Antônio Francisco de Lacerda que havia sido sócio de Ariani na Companhia Posta Baiana, 

conforme foi dito pela autora, administrava dois empreendimentos que eram 

interdependentes. Um deles era a linha de bondes que ficou com o nome de Transportes 

Urbanos e o segundo a construção de um transporte vertical que uniria os dois pontos da 

cidade – o Elevador Hidráulico da Conceição que mais tarde seria chamado de Elevador 

Lacerda, tornando-se um dos pontos de maior referência na capital do estado da Bahia até os 

dias atuais. Este empreendimento exigiu um grande esforço de recursos humanos e 

financeiros para ser concretizado. Mesmo contando com o financiamento do pai através da 

empresa Antônio Lacerda & Cia. e do Banco da Bahia, onde era um dos diretores, fez uso de 

recursos próprios e da herança deixada pelo seu pai. O projeto de Lacerda que integrou os 

dois empreendimentos, como descreve a autora, consistia em ligar a praça do Palácio com a 

zona Sul da Cidade, até as imediações da Barra. Um dos trechos difíceis a serem cobertos era 
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a ladeira que ligava a Graça à Barra, sendo este realizado através de um plano inclinado. As 

linhas da Transportes Urbanos alcançariam a região correspondente ao atual Largo da 

Mariquita. No que diz respeito ao transporte vertical, Lacerda tinha por objetivo proporcionar 

a comodidade de ligação entre os dois planos da cidade, facilitando o trânsito de comerciantes 

nacionais e estrangeiros em direção as suas residências na cidade alta a partir do  Comércio e 

vice-versa. No primeiro dia de operação, o elevador haveria funcionado até as 22:00 horas e 

transportado 6.087 pessoas (SAMPAIO, 1928 apud SAMPAIO, 2006). 

Em 1883, foi criada a Companhia Linha Circular de Carris da Bahia, pertencente ao 

engenheiro João Ramos de Queiroz e que posteriormente incorporaria a  Trilhos Centrais, tal 

qual afirma Sampaio (2006). Esta empresa fazia a ligação das principais freguesias da parte 

alta da cidade com a praça do Comércio, na cidade baixa. Uma das características marcantes 

desta companhia em relação às outras foi o fato de incluir a possibilidade de criar novas ruas 

mediante o aterro dos espaços existentes pela diferença de relevo. A Linha Circular integrou 

todos os bairros de Salvador com suas linhas de bonde e parece ter trazido uma dinâmica mais 

agressiva de concorrência de mercado, pois como aponta Sampaio (2006) em 1894 incorpora 

a Transportes Urbanos. Com a Veículos Econômicos disputou acirradamente espaços na zona 

mais movimentada da cidade, Conceição – Boa Viagem, conseguindo penetrar nesta região 

mediante ações políticas. Ironicamente, conforme assinala a autora,  o confronto mais intenso 

promovido por João Ramos Queiroz  se deu no nível intra-organizacional, quando uma 

disputa acirrada entre os sócios  culminou na perda dos seus bens e internamento na Santa 

Casa de Misericórdia, falecendo posteriormente em 1892.  

O potencial competitivo da Linha Circular permanece mesmo com a morte do seu fundador, 

como evidencia Sampaio (2006). Parece que uma nova era foi estabelecida, não havendo mais 

espaço para uma postura ingênua no cenário dos negócios. As leis do mercado se tornavam 

mais duras e a defesa dos interesses próprios implicava na articulação de qualquer forma de 

poder que pudesse viabilizá-los. Dentro deste contexto, a Linha Circular incorpora a 

Transporte Urbanos adquirindo seu patrimônio por 940 contos de réis, conforme relatado pela 

a autora. É dentro desta nova configuração de mercado que se deu início a era dos bondes 

movidos a eletricidade. 

4.1.5 Os Bondes Elétricos 

A iniciativa dos bondes elétricos em Salvador envolve capital estrangeiro mais 

especificamente o alemão e tem início em 1895 com o surgimento da Companhia Carris 
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Elétricos da Bahia, tal qual é exposto por Sampaio (2006). O coronel Antônio Francisco 

Brandão, rico comerciante e acionista da Veículos Econômicos foi o indicado para criar a 

primeira companhia de bondes movidos à eletricidade na Província e a segunda no Brasil. O 

primeiro movimento do coronel Brandão foi a aquisição em 1894 do trecho da Linha Circular 

na cidade baixa e em seguida promovendo a fusão da Veículos Econômicos com o mesmo, 

formando assim a nova empresa, segundo relato da autora. A empresa Siemens & Halske foi 

contratada para realizar o processo de eletrificação da nova linha de bondes e em 1898 a 

Carris Elétricos da Bahia passou para o controle da empresa alemã com sede em Berlim.  Na 

implantação dos bondes elétricos, uma das maiores dificuldades encontradas foi o estado de 

conservação dos trilhos, onde em alguns trechos com cerca de 10,5 km, novos trilhos tiveram 

que ser colocados. Superado este problema, segundo Sampaio (2006), a operação do trecho 

Roma a Itapagipe teve início em 14 de março de 1897 e toda a linha da Ribeira até o atual 

Elevador Lacerda em 06 de junho de 1897. Conforme a autora, existiu uma apreensão inicial 

em relação ao uso dos veículos devido a eletricidade, no entanto não tardou para que o bonde 

elétrico se tornasse popular. Em 1899 a companhia contava para operacionalizar suas  linhas 

com 12 carros. Estes tinham capacidade para transportar em torno de 12 pessoas e eram 

abertos nas laterais em função do clima tropical. Em função de um aumento da demanda a 

companhia importou mais seis veículos da Alemanha.  

É interessante observar que este aumento de eficiência no setor de transporte urbano 

possibilitou uma interação direta com outros segmentos da economia, como foi a relação com 

os negociantes de fumo. Como citado anteriormente, a cultura fumageira teve uma 

representatividade significativa para economia baiana, onde houve destaque para 

empreendimentos familiares representativos. Segundo Sampaio (2006), a Carris Elétricos 

firmou contrato com os negociantes de fumo para  transportar o fumo que chegava a Estação 

da Calçada originário do Recôncavo, principalmente dos municípios de Cachoeira, São Felix 

e Muritiba, para os trapiches situados no Comércio.   

A Companhia Linha Circular foi a empresa privada que circulou mais tempo em Salvador. 

Até o ano de 1929 detinha a exclusividade do serviço de bondes da cidade alta. Neste mesmo 

ano, se processa uma fusão com a linhas da cidade baixa e a empresa torna-se propriedade do 

grupo americano Eletric Bond & Share, sendo administrada pelo mesmo até 1955, segundo a 

Associação Nacional das Empresas de Transporte Urbano (NTU) (2006). 
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4.1.6 Do Fim dos Bondes aos Ônibus – Uma Breve Cronologia 

Segundo a página na web do Sindicato das Empresas de Transporte Público de Salvador 

(SETPS) (2006), a operação com ônibus no município tem seu início de forma precária por 

volta de 1912. Os bondes continuavam a ser o principal meio de transporte, no entanto por 

dependerem de componentes importados, tal sistema sofreu com a I Guerra Mundial (1914 -

1918). Em 1955, a Prefeitura Municipal considerou o sistema de transporte coletivo em crise 

e a partir de 1961 os bondes foram deixando de fazer parte do cotidiano da cidade, sendo 

gradativamente substituídos pelos ônibus. Em 1957 foram inaugurados os serviços de trólebus 

ou ônibus elétrico que circulavam na Cidade Baixa com objetivo de substituir os bondes, 

porém a iniciativa privada já havia ocupado um espaço substancial no segmento de transporte 

através de lotações e ônibus.  

Devido a expansão do sistema de transporte por ônibus, em 1971, como afirma Horácio 

Brasil17, Superintendente do SETPS, o ex-prefeito Cleriston Andrade deu início a 

regulamentação das empresas de transporte. O SETPS destaca cronologicamente mais alguns 

acontecimentos importantes na formatação do sistema de transporte de Salvador: 

Em 1981 foi iniciada a construção da Estação da Lapa. Em novembro deste ano foi criada a 

Secretaria de Transporte Urbano  (STU)  e implantada a tarifa única para o serviço de ônibus. 

Em 1984 foi implantado o sistema tronco-alimentador de integração fechada no Terminal 

EVA e que em 1986 foi substituída pela Estação Nova Esperança.  

De 1989 a 1992 o Projeto Bonde Moderno teve suas obras concluídas – via exclusiva para 

ônibus Bonocô/Vasco da Gama, viadutos Posto São Jorge, Raul Seixas e Chico Mendes e 

passarelas na Av. Bonocô, Vasco da Gama e outras. 

Em 1992 houve ampla renovação da frota das empresas operadoras. 

Em 1995 deu-se a construção da Estação Porto Seco Pirajá e é reestruturado o tronco-

alimentador da região de Cajazeiras. 

Em 1996, teve-se início o processo de bilhetagem eletrônica, implantando-se o Smart Card 

que inicialmente contemplou os estudantes beneficiados com a meia passagem escolar e 

aqueles usuários com direito à gratuidade.  

                                                 
17 Informações obtidas através de entrevista  concedida Horácio Brasil em 5 de janeiro de 2007. 
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Em 1998 as vans começam operar enquanto sistema complementar. 

Em 1999 ocorre Concorrência Pública para o Metrô de Salvador. 

Desta forma tem-se uma visão superficial na formação do sistema de transporte público de 

Salvador. A ênfase que foi dada ao momento inicial da evolução histórica deste setor, teve por 

objetivo um delineamento histórico-social e uma tentativa em demonstrar como a evolução do 

transporte acompanhou às demandas sociais que se constituíam a partir do desenvolvimento 

econômico, estabelecendo pontes com outros segmentos de negócio e funcionando também 

como responsável por alavancar este desenvolvimento. Outra intenção foi apresentar algumas 

dinâmicas de empresas familiares e seus dilemas em uma perspectiva histórica como foi o 

caso dos Arianis, dos Catharinos e dos Suerdicks. Torna-se necessário neste momento, 

apresentar brevemente o cenário contemporâneo do sistema de transporte coletivo de 

Salvador.  

4.2 PANORAMA ATUAL DO SISTEMA DE TRANSPORTES DE 

SALVADOR 

Em um relatório da antiga Secretaria Municipal de Transportes Urbanos (SMTU), Mobilidade 

Urbana nas Regiões Metropolitanas, produzido em novembro de 2003, é possível se extrair 

algumas informações que permitam uma visualização do sistema multimodal de transporte da 

cidade de  Salvador. Salvador é uma cidade com uma área de 313 Km² representando 14,1% 

da denominada Região Metropolitana de Salvador – RMS que inclui outros municípios como 

os descritos no quadro abaixo: 

Quadro 4.2 - Área territorial dos municípios formadores da RMS 
CIDADE ÁREA (KM²) %

Salvador 313 14,1%
Camaçari 718 32,4%
Candeias 233 10,5%
Dias D' Ávila 208 9,4%
Itaparica 35 1,6%
Lauro de Freitas 93 4,2%
Madre de Deus 11 0,5%
São Francisco do Conde 184 8,3%
Simões Filho 207 9,4%
Vera Cruz 211 9,5%
TOTAL 2.213 100,0%  

Fonte: SMTU, (2003). 
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No que concerne aos modos de transporte utilizados no município de Salvador, o estudo em 

questão aponta as seguintes categorias: 

a. Rodoviário: ônibus, micro-ônibus, táxis e vans 

b. Ferroviário: trem 

c. Hidroviário: barcas, ferry-boat 

d. Ascensores: elevador, funiculares18 

São definidos como os principais corredores de transporte na cidade a Av. Suburbana, a BR-

324, a Av. Paralela e a Av. Otávio Mangabeira. Salvador totaliza uma malha viária 

correspondente ao Sistema de Transporte Coletivo (STCO) na ordem de 1.434,81 Km. De 

acordo com a Secretaria Municipal dos Transportes Urbanos e Infra-estrutura (SETIN), a 

situação da mobilidade no município pode ser descrita conforme quadro abaixo: 

Quadro 4.3 - Descrição da mobilidade no município de Salvador 
População  2,5 Milhões 

Taxa de crescimento populacional 2,0 % ao ano 

Taxa de crescimento de veículos 6,0% 

Viagens motorizadas por dia 2,9 milhões 

Índice de motorização (automóveis / 1000 

hab.) 

140 um 

Veículo / Domicílio 0,33 

Frota atual de veículos 450 mil 

Extensão da rede viária urbana 1.434,81 Km 
Fonte: SMTU, (2003). 

É interessante compreender como se estabelece a divisão modal do transporte em Salvador. A 

estatística do Quadro 4.4 abaixo fornece uma noção da distribuição da utilização dos modos. 

Apesar da grande utilização do modo ônibus, o relatório da SMTU aponta para um aumento 

no uso do transporte individual em detrimento da utilização do transporte coletivo. No 

período de 1995 a 1998, a participação do transporte individual cresce de um nível de 20% 

para 28%, enquanto o transporte coletivo cai de uma participação de 80% para 72% (SMTU, 

                                                 
18 Corresponde a um carro de cabos que circula sobre trilhos; 
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2003). 

Quadro 4.4 - Divisão modal do transporte em Salvador 
Ônibus 52% 

Automóveis  14% 

Viagens a pé 29% 

Transporte ferroviário < 1% 

Transporte hidroviário < 1% 

Outros 3% 
Fonte: SMTU, (2003). 

Outro aspecto a ser considerado é a motivação da demanda da população pelo serviço de 

transporte coletivo. Segundo dados do estudo em questão, 45% da população soteropolitana 

tem como finalidade do uso transporte coletivo, a locomoção para o trabalho; 31% deste 

público é formado por estudantes que se dirigem às unidades de ensino e 24% fazem uso para 

fins diversos.  

O atual Sistema de Transporte Coletivo de Salvador é composto por dezoito empresas 

privadas que operam sob o regime de permissão, em que o Poder Concedente é a Prefeitura 

Municipal. O Quadro 4.5 abaixo relaciona estas empresas, bem como sua frota em operação e 

reserva. 

Quadro 4.5 - Relação das empresas permissionárias que integram o STCO 
FROTA OFICIAL (I)FROTA ATUAL (II) 

FROTA FROTA EMPRESA 
PROG. RESERVA 

TOTAL 

AXÉ 131 13 144 
BARRAMAR 190 19 209 

BTU 169 17 186 
BOA VIAGEM 124 12 136 

CENTRAL 109 11 120 
CAPITAL  163 16 179 

ILHA TROPICAL 24 2 26 
JOEVANZA 56 6 62 
MODELO 70 7 77 
ONDINA 61 6 67 

PRAIA GRANDE 215 21 236 
RIO VERMELHO 151 15 166 

SÃO CRISTOVÃO 109 10 119 
TRANSPORTE SOCIAL 131 13 144 

VERDEMAR 104 10 114 
UNIÃO 169 17 186 
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EXPRESSO VITÓRIA 130 13 143 
VITRAL 102 10 112 
STCO 2.208 218 2426 

(I) FROTA DA PLANILHA ACORDO SETPS 
   

Fonte: SETPS, (2007). 

Um acompanhamento sistemático da operação do STCO através de alguns  indicadores de 

desempenho, está disponibilizado ao público que tem acesso a internet no  site da 

Superintendência de Transporte Público (STP) (www.stp.salvador.ba.gov.br). O Quadro 4.6 - 

Quadro com indicadores mensais de desempenho da frota operacional que integra o STCO, 

reproduzido a seguir, é da edição de 2006. 

Este mapeamento fornece informações mensais pertinentes ao tamanho da frota, ao número de 

linhas utilizadas, a quilometragem percorrida, ao número de viagens realizadas, ao número 

total de passageiros transportados, ao número de passageiros equivalentes ou seja os  que 

entraram pela porta traseira e pagaram, o IPK que é um índice econômico-operacional e 

corresponde à relação entre o número de passageiros equivalentes transportados e a 

quilometragem rodada no período de um mês. Seu  objetivo é medir a eficácia do sistema e 

por fim a idade média da frota, calculada por média ponderada. A análise do mapa aponta 

para duas questões importantes. A primeira está relacionada com a diferença entre passageiros 

transportados e passageiros equivalentes, e correspondendo ao número de passageiros que 

foram transportados e tiveram acesso pela porta da frente. Este ponto está relacionado com a 

gratuidade no transporte que será discutido mais a frente. A segunda questão diz respeito a 

idade média da frota, que na percepção da Superintendência do SETPS, Horácio Brasil19, é 

elevada e afeta elementos como segurança e o custo de manutenção. 

É oportuno lançar-se um olhar sobre o Subsistema de Transporte Especial Complementar 

(STEC), que foi regulamentado pelo Decreto Municipal n° 11.606/97 de 21/05/1997. Esta 

medida teve por finalidade extinguir o transporte clandestino realizado por vans, kombis e 

ônibus não credenciados que não apresentavam condições de higiene e segurança adequada 

para operação. Estes operadores retiravam passageiros dos itinerários do STCO, o que gerou 

inúmeros protestos por parte dos empresários de transporte coletivo.  O número de veículos 

nesta situação irregular chegava próximo a 1.500.  A Prefeitura  selecionou 1.200 

participantes para o processo licitatório, onde os 300 vencedores foram submetidos a um 

treinamento promovido pelo poder permitente com a finalidade de iniciar as operações em 06 

                                                 
19 Ibid., pág. 93 
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Quadro 4.6 - Quadro com indicadores mensais de desempenho da frota operacional que integra o STCO 

MÊSES FROTA 
OPERANTE Nº LINHAS KM 

PERCORRIDA 
VIAGENS 

REALIZADAS  
PASSAGEIROS 

TOTAL  
PASSAGEIROS 
EQUIVALENTE IPK IDADE 

FROTA 

Janeiro  2.294  441  18.842.144,64 475.010,5 37.123.342 28.422.841 1,51 5,17 

Fevereiro  2.284  444  16.190.507,84 411.098,5 35.306.684 27.051.613 1,67 5,19 

Março  2.294  441  18.479.492,21 465.955,5 40.624.979 30.465.992 1,65 5,12 

Abril  2.295  439  16.188.890,95 408.447,0 35.898.485 26.645.844 1,65 5,08 

Maio  2.294  436  16.263.928,84 410.680,0 36.990.307 27.297.662 1,68 5,01 

Junho  2.293  432  15.628.450,04 393.411,0 33.188.470 24.928.332 1,60 5,05 

Julho  2.286  434  17.739.202,33 448.369,5 38.097.204 30.414.645 1,71 5,07 

Agosto  2.292  438  18.382.267,90 463.653,0 41.318.519 32.277.074 1,76 5,09 

Setembro  2.294  439  17.022.428,22 429.836,5 38.422.755 30.000.722 1,76 5,14 

Outubro  2.297  449  17.716.173,23 446.032,0 39.424.722 30.745.940 1,74 5,12 

Novembro  2.299  445  16.854.097,83 424.538,5 38.872.924 30.514.924 1,81 5,15 
  

Fonte: STP, (2006).
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de fevereiro de 1998. A idéia do governo era proporcionar transporte para as áreas que não 

eram atendidas pelo sistema convencional. O sistema iniciou suas operações com veículos de 

médio porte entre doze e vinte e três passageiros e os roteiros livres foram substituídos por 46 

linha regulares  arranjadas em 07 áreas com frota, itinerário e freqüência pré-definidos.  

Dados da SMTU de 2003 indicam a seguinte distribuição neste subsistema: 

Quadro 4.7 – Distribuição de Veículos 

Áreas de atuação Veículos 

Paripe 56 

Periperi 38 

Brasilgás 27 

Cajazeiras 59 

São Cristóvão 39 

Ceasa 29 

Itapuã 40 

Total 268 
Fonte: SMTU, (2003). 

Outro ponto de conflito dentro do sistema é a gratuidade do transporte. A gratuidade consiste 

no benefício de utilização do sistema de transporte coletivo direcionado a um grupo específico 

de usuários sem o pagamento da passagem e que está devidamente regulamentado por lei. No 

que concerne ao aspecto legal é interessante observar-se o que delibera a Lei Orgânica do 

Município do Salvador, edição maio/2006 ,Capítulo VI, Do Transporte: 

Art. 239. O transporte coletivo é um serviço público essencial a que todo cidadão em direito, 

sendo de responsabilidade do Poder Público Municipal o planejamento, o gerenciamento, e a 

operação do mesmo. 

Art.247. Fica assegurada a gratuidade nos transportes coletivos urbanos: 

I – aos maiores de sessenta e cinco ano, mediante apresentação de documento oficial de 

identificação; 

II – aos policiais militares, quando fardados, limitados a dois por veículo; 

III – aos deficientes, visual, mental e físico de coordenação motora, comprovadamente 

carentes, previamente autorizados pelo Conselho Municipal de Deficientes e o Órgão Gestor 
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dos Transportes Urbanos. 

Parágrafo Único: Fica mantida a meia passagem para os estudantes regularmente 

matriculados nos estabelecimentos das redes públicas e privada, devidamente 

reconhecidos. 

Art. 249. Lei municipal disporá sobre o percentual da frota do sistema de transporte coletivo, 

que será progressivo à demanda real dos usuários portadores de deficiência.  

(06) Emenda à LOM n° 06 

Parágrafo Único: A elaboração desta lei deverá ser precedida de ampla consulta ao 

conjunto da sociedade organizada, especialmente às entidades de deficientes e aos 

organismos de apoio aos mesmos. 

Outros instrumentos que regulam o assunto são a Lei n° 3.922/88 que trata do acesso do 

deficiente com respectivo acompanhante; o Decreto n° 9.591 de 31 de julho de 1992 que 

disciplina o acesso nos transportes coletivos dos beneficiários da gratuidade, que deve ser 

realizado pela porta dianteira e chama atenção que no caso de acompanhante do deficiente 

físico este deve efetuar o pagamento da passagem. Além disso destaca as outras categorias de 

funcionário públicos que em horário de serviço gozam do benefício e a Portaria n° 010/98 – 

GAB – SMTU que trata do uso do benefício pelos idosos com mais de 65 anos, assinalando 

quais seus deveres  e penalidades pelo não cumprimento do previsto, bem como também qual 

o papel do operador, seus deveres e penalidades. 

Na página eletrônica do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Salvador 

(SETPS) na Web encontram-se relacionados os beneficiários da gratuidade de transporte: 

a. Carteiros da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos; 

b. Comissários de Menores; 

c. Conselheiros tutelares; 

d. Crianças (até 05 anos) 

e. Deficientes e acompanhantes; 

f. Fiscais da Delegacia regional do Trabalho; 
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g. Fiscais e Agentes de Transporte da STP; 

h. Funcionários das empresas de ônibus; 

i. Idosos (acima de 65 anos); 

j. Oficiais de Justiça do Trabalho; 

k. Oficiais da Justiça Estadual; 

l. Oficiais da Justiça Federal; 

m. Policiais Civis; 

n. Policiais Militares. 

Ainda segundo o SETPS, a frota de ônibus de Salvador possui 2.210 veículos com assentos 

reservados para idosos, gestantes e portadores de deficiência, sendo que para os deficientes 

físicos existem 104 ônibus equipados com elevadores. 

Em relação a gratuidade no transporte coletivo seria possível ponderar-se a respeito da 

existência de um circuito de dádiva quando o Estado decide beneficiar um determinado grupo 

de usuários necessitados. Com respeito ao Estado como um substituto moderno da dádiva, 

Godbout (1999, p.65) faz a seguinte afirmação: “O Estado não nega o altruísmo, como o 

mercado; ele reparte, organiza, distribui em nome da solidariedade entre os membros de uma 

sociedade, solidariedade mais ampla que as redes primárias e mais justa do que a das redes de 

caridades privadas”. No entanto, o autor não concorda com  a idéia de que o Estado ocupe 

este lugar,  como chega a ser proposto pelo próprio Mauss (GODBOUT, 1999). Para o autor, 

na medida em que o Estado arrecada contribuições obrigatórias e se relaciona com os 

cidadãos a partir de um conjunto de leis preestabelecidas é perdida a qualidade de liberdade 

que caracteriza um dos móveis da dádiva. Desta forma, seguindo com Godbout (1999), a 

intervenção do Estado tende a inserir a dádiva em um modelo de equivalência monetária. Este 

movimento pode implicar na ruptura das cadeias de dádiva na sociedade, facilitando 

comportamentos individualistas e oportunistas. 

A gratuidade no setor de transporte coletivo pode ser entendida como um ato de solidariedade, 

porém não como dádiva, pois por um lado assume um caráter obrigatório uma vez que 

definida por instrumento de lei e por outro traz o cálculo imputado, visto que é mensurada 
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pelo empresário a fim de demonstrar o que se deixa de ganhar no transporte de pessoas.  Um 

fato indiscutível e que corrobora o que foi colocado em por Godbout (1999) em relação a 

ruptura das cadeias de dádiva,  é que a gratuidade abre um espaço significativo para 

comportamentos oportunistas dos usuários. Fraudes, tais como falsificação de documentos de 

idosos ou deficientes físicos, tornam-se comuns. Diante do quadro,  os empresários do setor 

de transporte coletivo se queixam que a gratuidade corresponde à cerca de 30% da 

arrecadação, o que compromete o desempenho. Por conseqüência, os empresários apresentam 

uma oposição à gratuidade, uma vez que a distorção do uso do benefício implica em um 

aumento da sua participação no volume arrecadado e na perspectiva destes, tal fato 

compromete os resultados das permissionárias.  

Uma vez compreendido o cenário geral de transporte da cidade de Salvador, é possível dirigir 

atenção para o objeto de estudo deste trabalho que é a análise de uma empresa familiar no 

setor de transporte coletivo a partir da ótica da dádiva, a Viação Rio Vermelho. 
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5 PARTE III: A VIAÇÃO RIO VERMELHO 

5.1 OS ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

5.1.1 O Fundador 

Ao se resgatar a história da fundação de uma empresa familiar inevitavelmente percebe-se 

uma sobreposição com a história do (s)  seu(s) fundador(es), descrita a partir da sua trajetória 

tanto dentro da família de origem, quanto da família nuclear que pode ter surgido antes ou 

durante a criação da empresa.  Trata-se da exploração de um espaço sagrado. Sagrado porque 

a expressão do individual se mistura com o organizacional, requerendo cuidado no processo 

de pesquisa, pois a fronteira entre a investigação e invasão se torna muito tênue. A narrativa 

da maioria destas histórias se reveste de um contorno mítico, tornando-se em muitos casos 

uma saga. Reputa-se à imagem de um personagem uma capacidade de criação de um 

empreendimento, enfrentando dificuldades, que são superadas ao custo de muito trabalho e 

dedicação. Daí não ser possível se furtar de trazer  Davel (1996)  que aponta a forte ligação 

que se estrutura entre a origem da empresa e a imagem do fundador e como estes dois fatos se 

entrelaçam reeditando a força do mito. O mito guarda uma relação direta com a origem das 

coisas como pode ser observado por Enrirquez (1997), autor que aborda a organização em 

uma perspectiva psicanalítica: 

O mito se apresenta portanto, simultaneamente, como comunicação afetiva e sistema 
conceitual, como suporte à criação de um grupo. Ele tem por função unificar os 
pensamentos e os comportamentos, evocar ações e convidar à ação. Nele se 
conjugam “no princípio era o verbo” e no “começo era a ação”.  (HENRIQUEZ, 
1997, p.44). 

Para Enriquez (1997), o processo de comunicação afetiva resulta do poder de fascinação que 

emana do mito, proporcionando um envolvimento da comunidade com a narrativa, onde os 

atores se identificam com o personagem. Dentro desta perspectiva, o mito se torna criador do 
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vínculo social. É interessante perceber onde o mito e a dádiva se encontram, enquanto um é o 

elemento criador do vínculo, ou outro se reveste do papel de mantenedor. Ainda segundo 

Enríquez (1997), o mito apresenta um modo intelectual na medida em que permite aos 

homens pensar a natureza e a sociedade a partir de um sistema conceitual que advém de uma 

dimensão simbólica concreta.  

Ao se abordar o caminho do fundador até a criação da empresa, invoca-se o mito mais comum 

e conhecido em todo o mundo, o mito do herói (CAMPBELL, 1999). O conceito de herói é 

assim entendido: 

O herói, por conseguinte, é o homem ou mulher que conseguiu vencer suas 
limitações históricas pessoais e locais e alcançou formas normalmente válidas, 
humanas. As visões, idéias e inspirações dessas pessoas vêm diretamente das fontes 
primárias da vida e do pensamento humanos. Eis porque falam com eloqüência, não 
da sociedade e da psique atuais, em estado de desintegração, mas da fonte 
inesgotável por intermédio da qual a sociedade renasce. O herói morreu como 
homem moderno; mas, como homem eterno – aperfeiçoado, não específico e 
universal -, renasceu. Sua segunda e solene tarefa e façanha é, por conseguinte 
(como o declara Toynbee e como indicam todas as mitologias da humanidade), 
retornar ao nosso meio, transfigurado e ensinar a lição de vida renovada que 
aprendeu. (CAMPBELL, 1999, p.28). 

É neste ambiente entremeado pelo simbólico que é forjada a cultura corporativa, onde os 

valores da família se misturam com os valores organizacionais. É da interação social 

estabelecida dentro da organização, que à dimensão instrumental se agregam elementos 

advindos de uma dimensão substantiva e afetiva representada pelo mundo da casa (MOTTA, 

1995 apud DAVEL, 1996). Sem entrar na problemática da existência ou não  de uma cultura 

corporativa, esta deve ser entendida como “o conjunto de valores, crenças e padrões de 

comportamento que formam o núcleo de identidade de uma organização” (MEGGINSON; 

MOSLEY; PIETRI JR., 1998, apud ARAÚJO, 2006, p.308). 

A saga de Carlos Knittel na frente da Viação Rio Vermelho (VRV), uma empresa de 

transporte urbano em Salvador, é uma história pitoresca, visto que sua organização nasce da 

cisão da maior empresa de transporte urbano de Salvador e também a maior empresa de 

transporte urbano com razão única no Brasil, a VIBEMSA.  Contar a história da fundação da 

VRV é contar um pouco da narrativa deste homem de ascendência alemã que se alia ao seu 

sogro espanhol para juntos com mais quatro sócios montar uma empresa que durante muito 

tempo dominou o transporte urbano na capital da Bahia.  



 

 

105

Antes de entrar na história de Knittel propriamente dita, vale mencionar os dois grandes 

momentos de ruptura com a ordem vigente protagonizados pelo fundador da VRV, que  de 

certa forma estão relacionados com o caminho do herói, evidenciando a fase denominada 

como o chamado à aventura (CAMPBELL, 1999).  O primeiro deles foi quando Knittel 

resolve aceitar a proposta do seu sogro para entrar no ramo de transporte, abandonando o 

emprego na loja de um tio e o segundo quando anuncia aos sócios da VIBEMSA sua intenção 

de sair da sociedade depois de vinte oito anos de relacionamento.  

5.1.2 Dos Saraus do Rio Vermelho para os  Negócios 

Falar de Knittel é resgatar uma ascendência alemã. Seus avós paternos vieram para o Brasil 

logo após a I Guerra Mundial. Seu avô, Fritz Knittel, residente na Rua Odilon Santos no Rio 

Vermelho, era guarda livros e uma pessoa muito conhecida, o que lhe preservou das 

perseguições durante a II Guerra. O neto parece não guardar muitas lembranças deste avô que 

morreu pelos idos da guerra, porém parece que sua popularidade era um aspecto marcante, 

pois ele conta que este era muito conhecido e cita um hábito diário adotado por Fritz Knittel  

que era o de tomar chopp ao final da tarde na pastelaria Colon situada onde hoje é uma 

agência do Bradesco na Ladeira da Praça. Fritz teve filhos nascidos no Brasil e um deles foi 

Walter Knittel. Knittel (o fundador) conta que seu pai  era ótico formado e prescrevia receitas. 

Atleta, foi várias vezes campeão de remo pelo São Salvador no Dique do Tororó e também 

jogou no futebol profissional pelo Botafogo da Bahia. Walter Knittel casa com Walquíria 

Melgaço. Ela era musicista formada e professora de piano, tendo como um dos seus vários 

alunos Carlos Lacerda que aprendeu com ela suas primeiras notas e seu irmão Toninho 

Lacerda que por muitos anos tocou nos bailes do Baiano de Tênis. Desta união nascem três 

filhos e o primogênito foi Carlos Knittel. Carlos Knittel, nascido e criado no bairro do Rio 

Vermelho, próximo ao largo de Santana, do alto dos seus sessenta e cinco anos, conta sua 

história de uma forma romanceada, embalada por uma carga de emoção e orgulho da sua 

origem. Walquíria, sua mãe, parece ter sido exemplo de uma mulher batalhadora que garantiu 

o sustento da casa com suas aulas de música. Knittel narra em um tom nostálgico, como eram 

os conhecidos saraus do Rio Vermelho promovidos pela sua mãe ao piano e dois tios, também 

artistas, um cantor e outro violinista. Foi um tempo em que a música clássica invadia o Rio 

Vermelho, Knittel20 relembra assim estes momentos: “Nossa rua ficava cheia, cheia de gente. 

Naquela época não tinha problema deixar as portas abertas, porque ninguém metia a mão em 
                                                 
20 Informações obtidas através de entrevista realizada com Carlos Knittel, Presidente e fundador da Viação Rio 
Vermelho em  16 de fevereiro de 2006. 
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nada. Ali no Rio Vermelho, ali perto do Largo de Santana, era uma festa. Eram noitadas de 

música clássica”. Apesar da erudição, a família não era rica e o filho mais velho começou a 

trabalhar cedo, mantendo seus estudos à noite no Colégio da Bahia (Severino Vieira), onde 

completaria o segundo grau.  

Seu primeiro emprego foi na loja do seu tio Raul Gordilho, que trabalhava com 

eletrodomésticos. Knittel começou a executar serviços de  assistência técnica dos 

eletrodomésticos da época, de ferro de passar, liquidificador e até mesmo de fogão a 

querosene. Conta com muito orgulho que o primeiro “dinheiro” que ganhou foi fazendo 

correntes de lâmpadas que serviam como enfeites natalinos. Sentava pela manhã com a solda 

e confeccionava as correntes até nove da noite. Segundo ele, todas  foram vendidas. Knittel 

assim fala sobre reconhecimento do seu tio: 

E quando terminou o Natal, , me lembro bem, meu tio vendeu tanto daquelas 
correntizinhas de lâmpada,  todas elas fabricadas por mim. Ele me deu um dinheiro, 
no Natal, em troca daquilo, que deu para comprar uma camisa, um sapato, e uma 
meia numa loja que tinha no Comércio, chamada Nova Novaes, de Antônio e Arthur 
Ginger. [...] Pra mim foi uma maravilha vê aquele dinheiro. O primeiro dinheiro que 
tive na minha vida, fruto do meu trabalho. Eh!, fruto do meu trabalho. 21 

Knittel conheceu sua futura esposa, Felicita Nunez, filha de espanhóis, também no bairro do 

Rio Vermelho. Era noivo, quando por volta de 1960, seu sogro, Fidel Nunez, o convidou para 

participar em uma empresa de transporte, a Empresa de Transporte Jordão.Segundo o 

fundador da VRV, o seu sogro tinha uma fazenda em Monte Gordo e havia acolhido um 

irmão que veio da Espanha para trabalhar com ele. Este último havia comprado um ônibus 

para transportar pessoas. O sogro percebeu que este parecia um negócio promissor, também 

comprou um ônibus, depois o segundo e o terceiro, momento em que fez o convite a seu 

futuro genro. Knittel diz então, que agradeceu a seu tio, dono da loja onde ainda trabalhava, 

juntou seus trocados e partiu para entrar no negócio de transporte urbano, “Dei o passo mais 

seguro da minha vida” 22, afirma ele com convicção. É importante salientar que no período 

anterior ao ano de 1963, o negócio de transporte urbano não era regulamentado. Abria-se uma 

razão social e vários proprietários de ônibus se juntavam a esta razão social. Knittel descreve 

assim as características deste negócio na época: 

 Naquela época se criava uma razão social e três, quatro, cinco, dez, doze, vinte 
donos metiam os ônibus naquela razão social. Era como eram as empresas de 

                                                 
21 Ibid., p. 105 
22 Ibid., p.105 
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transporte na ocasião. E evidentemente, no meio tinham muitos aventureiros. Era um 
negócio bom, melhor do que hoje em dia. O dinheiro entrava todo dia, ônibus nunca 
vendeu fiado. Você não tinha maiores preocupações com taxas e impostos como 
hoje. Motorista era comissionado, cobrador era comissionado. Não era muito difícil 
tocar o negócio. Não eram necessários muitos conhecimentos administrativos no 
início. Era preciso ter o motorista, ter o cobrador, ter o mecânico; então o ônibus ia 
pra rua. 23  

A partir de 1963, com o prefeito Virgildásio Sena, o mercado ganha outro rumo, e estas 

empresas ganham contornos organizacionais e administrativos. A Transporte Jordão fazia a 

linha Rio Vermelho – Praça da Sé. Em muitas circunstâncias, Knittel precisou substituir 

motorista ou mecânicos, o que assim narra: 

Quando faltava um motorista, eu estava habilitado, [...] saia, como se dizia, para 
“bater manivela”. Se o mecânico não vinha eu ia consertar o ônibus. Eu cansei de 
passar noites inteiras, nossa garagem era ali em Ondina, noites de frio, mas o ônibus 
tinha que estar pronto no outro dia para rodar. Então foi um início onde se teve que 
dar muito, muito mesmo da nossa força de trabalho. 24 

 Diz que os amigos faziam muita gozação, mas ele não se importava, pois era dono do 

negócio e sempre acreditou que as coisas vinham com o trabalho. Dentro deste pensamento, 

ele aprendeu os princípios de mecânica, que lhe seriam importantes para a compreensão da 

dinâmica operacional deste negócio.  

As características pessoais de Knittel, firmeza, foco, orientação para resultado e uma 

constante disposição para o trabalho, muito lhe auxiliaram na direção do empreendimento. A 

Transporte Jordão cresceu e se transformou na VIBEMSA. É neste momento que começa a se 

estruturar uma empresa multifamiliar.  

5.2 FORMAÇÃO ESTRUTURAL DA FAMÍLIA EMPRESÁRIA KNITTELL 

5.2.1 A História da Viação Rio Vermelho 

Para contar a história da Rio Vermelho, é preciso compreender o que foi a VIBEMSA. Em 23 

de julho de 1963, Knittel , o sogro e mais quatro sócios espanhóis, Benjamim Nuñez 

Fernandez, irmão de Fidel, Fernando Nunez, filho de Fidel, Maximino e Olegário fundam a 

Viação Beira Mar, aquela que seria a maior empresa de transporte urbano de Salvador. Esta 

empresa iniciou suas operações com vinte e dois ônibus e cem trabalhadores. Fidel Nuñez  

faleceu logo depois. Knittel manteve esta sociedade com os espanhóis por vinte e oito anos, 

                                                 
23 Ibid., p. 105 
24 Ibid., p. 105 
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como assim narra: 

Eram cinco espanhóis, meu sogro morreu logo em seguida. E ficaram quatro 
espanhóis. E com isso, eu mantive uma sociedade por quase vinte oito anos. 
Evidentemente que nós tínhamos nossas divergências, mas se têm divergências até 
na família. Mas conseguimos manter a VIBEMSA por vinte e oito anos. Isso foi 
importante, mas a VIBEMSA tinha que fechar. 25 

A trajetória da Viação Beira Mar não foi tão simples. Era uma época que em Salvador havia 

escassez de oferta de mão-de-obra especializada, principalmente para a função de motorista. 

Por parte da empresa os processos gerenciais ainda eram rudimentares e se baseavam na 

experiência dos empresários, não eram estabelecidos critérios de contratação por exemplo. 

Como é observado por Hamilton, setenta e dois anos, aposentado,  funcionário da VRV e 

originário da VIBEMSA, com trinta e três anos de vivência no setor de transporte: 

Motorista bastava ter a carteira de profissional e o cobrador bastava fazer as quatro 
operações, tava bom. Salvador era muito carente de mão de obra de motorista ... tão 
carente que seu Carlos foi buscar em Aracaju. Cheios de mordomia, tinham o 
alojamento deles aqui. Pra você ter uma idéia vieram vinte e se aproveitou dois. 26 

A despeito destes problemas, a Viação Beira Mar estava crescendo. Em 1965 foi adquirida a 

empresa Transpeninsular e no início da década de setenta a  ITT. Esta expansão aliada a falta 

de qualificação adequada da mão de obra veio se constituir em um grande transtorno para a 

empresa. Uma série sucessiva de acidentes, promovidos principalmente pelos novos 

motoristas oriundos da última aquisição comprometeram significativamente a imagem da 

empresa. Este fato pode ser evidenciado na fala de Roberto Knittel, o irmão mais novo e que 

em 1965 deixou o Instituto de Cegos da Bahia aceitando o convite do irmão Carlos:  

A VIBEMSA teve um momento bem crítico [...] um dia antes de eu entrar na 
empresa, a VIBEMSA tinha comprado a Transpeninsular que era do seu Miranda. 
Esses carros rodavam Nazaré, Tororó, Barris, Saúde, Canela [...] os carros tiveram 
que ser pintados da noite pro dia com as cores da VIBEMSA. [...] os carros 
começaram a rodar, a empresa prosperar  e surgiu uma oportunidade de comprar a 
ITT a que hoje é a Capital. Esse foi um momento triste que eu tive, assim que 
conseguimos,...a VIBEMSA comprar os carros da ITT, aí começou a ocorrer uma 
série de acidentes, muito carro batendo. Veio a mão de obra deles, veio pra gente. E 
chegou um momento que nós chegamos a comprar 31 a 32 carros na ITT e 
praticamente todos esses carros ficaram encostados. Era muita batida e foi doloroso 
para todos nós. 27 

Segundo Hamilton a empresa foi apelidada pela população como Viação Beira Morte devido 
                                                 
25 Ibid., p. 105 
26 Informações obtidas através de entrevista realizada com o funcionário Hamilton da Conceição em 18 de 
fevereiro de2006. 
27 Entrevista realizada com Roberto Knittel, irmão de Carlos Knittel e Gerente de Operações da VRV, em 18 de 
fevereiro de 2006. 
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a grande incidência de ocorrências de trânsito, algumas delas com vítimas fatais. A situação 

foi tão crítica que em dado momento a empresa sofreu punições do poder público: “A 

empresa foi impedida de ultrapassar da Pituba, os ônibus ficaram na garagem”, conta 

Hamilton. Esta associação pejorativa forçou a diretoria a modificar o nome que a empresa se 

apresentava no mercado de Viação Beira Mar para VIBEMSA 

Houve um momento no início do negócio onde a indisciplina era marcante. O próprio sistema 

de remuneração dos motoristas e cobradores que funcionava por comissão, parecia induzir a 

um comportamento de risco na condução dos veículos. Junta-se a isto a conduta de cobradores 

que lesavam a empresa mediante a adulteração dos números da catraca, reduzindo assim o 

número de passageiros com entrada pela porta traseira e retirando a sobra de dinheiro do 

movimento do dia. Seguindo com a percepção de Hamilton: 

Era uma época que a indisciplina dos profissionais era terrível. O salário era por 
comissão o que provocava os carros correrem. Nesta época, cobradores, olhe bem 
cobradores, um bocado de cobradores arrombavam torniquete. Bastava um carro 
está fora de linha, eles iam pra lá, flagravam o cobrador com a chave de fenda 
retornando a numeração do torniquete, roubando... era praticamente uma máfia ... 
era cobrador com motorista. O cobrador que não fazia, tinha que fazer, porque se 
não era ameaçado. Podia se dizer que era uma máfia, era uma máfia. 28 

Diante do quadro, a troca do nome da empresa não seria por si só suficiente para modificar a 

percepção da comunidade que ficou cristalizada. Ainda na década de setenta iniciou-se um 

processo disciplinador dentro da empresa, tendo a figura de Carlos Knittel como um dos 

sócios com maior atuação, o que acabou por lhe dar grande notoriedade e lhe fazer 

protagonista de histórias folclóricas dentro do setor de transporte coletivo em Salvador. Neste 

período Carlos Knittel ganhou o apelido de Carlão, símbolo de patrão exigente, duro e 

disciplinador. Estava sempre na linha de frente seja em negociações com o poder público ou 

Sindicato dos Rodoviários. Assim fala Hamilton sobre esta fase de recuperação da empresa:  

Aí vem a luta, seu Carlos foi o responsável por esta disciplina. É daí que vem a fama 
dele. Porque ele começou a olhar o negócio dele. Colocou bons fiscais e de 
confiança na rua. Os motoristas começaram a ser disciplinados. Mas é isso mesmo. 
Qualquer empresário tinha que fazer isso, porque se não a vaca vai por brejo. Tudo 
que fez colocou a empresa, onde está. 29 

Uma série de medidas corretivas foram adotadas com o objetivo de organizar a empresa. Uma 

fiscalização mais intensa nas ruas, a contratação de pessoas de confiança para cargos chaves 

na organização, a definição de critérios para  contratação de profissionais foram iniciativas 
                                                 
28 Ibid., p. 108 
29 Ibid., p. 108 
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que muito contribuiriam para forjar uma nova concepção organizacional. Hamilton se refere 

assim a esta fase em que os critérios de seleção foram estabelecidos: 

[...] motorista tinha que ter primeiro grau, fazia todos os testes, aí começava fazer a 
seleção. Carta de recomendação, atestado de antecedentes, os testes, aí começou a 
vir os testes do profissional.os teste que tinha de fazer era rigoroso. E daí foi 
crescendo. Chegou o ponto de hoje ser o quê? Só entra quem tem segundo grau. 

O fato é que a empresa cresceu e prosperou, como fala Roberto Knittel: “nesta época se viam 

três coisas na cidade: era farmácia Santana, Paes Mendonça e VIBEMSA”. 30 

A VIBEMSA também buscou inovar, implementando os ônibus denominados  seletivos, que 

tinham ar condicionado e ofereciam um maior conforto para o usuário. Foi apelidado pela 

população de “frescão”. O acesso se fazia exclusivamente pela porta dianteira e uma 

funcionária que ocupava o cargo de rodomoça era a responsável pela cobrança da passagem, 

depois que o usuário estivesse devidamente acomodado. A seleção e o treinamento do 

motorista eram rigorosos, não sendo suficiente ser apenas qualificado tecnicamente, mas tinha 

que ter habilidade no tratamento com as pessoas. Retomando assim a visão de Hamilton que 

descreve este modelo:  

Quando se colocou os ônibus seletivos. Escolheram os melhores profissionais. Não 
só a parte profissional, mas também de educação doméstica [...] o motorista do 
seletivo era proibido sair do carro dele para conversar com qualquer outro do lado de 
fora. Ele não saia do carro, do posto dele. O colega que tinha de conversar era o 
despachante e a rodomoça.31    

Figura 5.1 - Propaganda do ônibus seletivo da VIBEMSA 

 
Fonte: http://shw.fotopages.com/8837072/Anncio-da-Vibemsa.html, (2006). 

                                                 
30 Ibid., p. 108 
31 Ibid., p. 108 
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A partir do anúncio acima, é possível ter-se uma imagem do conhecido “frescão” e sua 

proposta de atendimento diferenciado.  

A VIBEMSA foi elemento integrante da dinâmica social de Salvador por aproximadamente 

vinte e oito anos, acompanhando o processo de urbanização da cidade, compondo este cenário 

cosmopolita.  

 Depois de 28 anos de sociedade, Knittel manifesta aos sócios o desejo de sair da VIBEMSA. 

Em 26 de abril de 1991 o fato é consumado e ele recebe sua parte em patrimônio e funda a 

Viação Rio Vermelho (VRV). A VIBEMSA encerra suas atividades com uma frota composta 

por quinhentos e cinqüenta ônibus e um quadro funcional de três mil e cem funcionários. 

Segundo Knittel, esta decisão foi manifestada ao perceber que havia 16 herdeiros para o 

negócio. Em negócios multifamiliares, as transições entre as gerações tendem a ser mais 

conflituosas. A necessidade de preservar o patrimônio e garantir um futuro para os filhos foi a 

motivação para a sua saída. Em relação a sua experiência na VIBEMSA e ao trabalho que faz, 

Knittel assim conta:  

Foi uma experiência, pra mim foi muito bom. Eu gosto, eu amo o que  eu faço. Eu 
fundei, eu fui um dos fundadores da VIBEMSA, da Rio Vermelho, aprendi a fazer 
isso, gosto disso até hoje. E agora só passo isso para os meus filhos. Não sei se teria 
outro negócio. Não vai ser tão gostoso como este negócio que eu tenho aqui. 32 

A VIBEMSA deu origem quatro a outras empresas: A Viação Rio Vermelho, a Ondina, a 

Verde Mar e a BTU. A Rio Vermelho começou em sociedade com seu cunhado, que também 

compunha a estrutura de sociedade da extinta VIBEMSA, porém depois de um realinhamento 

societário, o negócio foi adquirido por Carlos Knittel, sendo atualmente os proprietários 

legais, o próprio Knittel e  Felicita Nunez, ex-esposa do fundador.  

No mesmo período em que se dá a cisão da VIBEMSA, funda-se a Viação Rio Vermelho que 

inicia suas operações com 160 ônibus, 800 funcionários e uma garagem. O nome da empresa 

é um reconhecimento às raízes de Knittel, a suas lembranças do bairro do Rio Vermelho, a 

sua origem e também onde tudo começou. Hoje a empresa está com 205 ônibus, 900 

funcionários e duas garagens. Seus quatro filhos, todos formados, ocupam cargos estratégicos 

dentro da organização. A chegada deles se deu à medida que completavam dezoito anos, 

ingressando ainda na VIBEMSA, onde experimentaram atividades operacionais do negócio. 

                                                 
32 Ibid., p. 105 
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Faz-se exceção a este movimento, sua segunda filha que havendo se formado em Arquitetura 

optou pela carreira de empresária dentro da sua área, montando um escritório de arquitetura e 

depois uma indústria de móveis. Esta juntou-se posteriormente  à Rio Vermelho por volta de 

2002. De certa forma Knittel, o presidente da Viação Rio Vermelho, está gradativamente 

passando o processo de direção para os filhos, procurando interferir o menos possível na 

gestão da organização e tentando se autorizar a reduzir a sua permanência na empresa. Assim 

é possível perceber esta intenção na fala do próprio Knittel: 

Hoje cada um tem seu lugar aqui na empresa. Cada um responde por uma área 
dentro da empresa e que me oferece a oportunidade, vamos dizer assim, o direito de 
vir aqui quando eu quero. Quando eu não quero, eu não venho. Embora eu venha 
aqui de domingo a domingo, eu não me desvencilhei desta obrigação minha. Venho 
aqui de domingo a domingo, só para dar bom dia ao mecânico e desejar um bom 
trabalho, mas venho. A não ser quando estou fora daqui, mas de domingo a domingo 
venho a empresa. Mas hoje quem toca a administração da empresa são os meus 
filhos. Eu, apenas nas grandes decisões é que eu entro. Geralmente pra assinar. 33 

Knittel atribui o sucesso da VRV a uma constante preocupação com as pessoas que trabalham 

para ele e a modernização da empresa. Segundo o empresário, existem empresas que 

chegaram a ter 37 sócios. Muitas quebraram porque não houve preocupação em reinvestir-se 

no negócio. Elementos estratégicos como assegurar um baixo custo operacional, através de 

um programa de manutenção preventiva, um eficiente sistema de reposição de peças a preços 

baixos e a capacitação profissional para os condutores dos veículos parecem se traduzir em 

diferenciais competitivos que fazem com que a Viação Rio Vermelho normalmente esteja 

entre as três melhores permissionárias, conforme os índices de desempenho estabelecidos pela 

Superintendência de Transporte Público (STP).  

A Rio Vermelho encontra-se em um processo de profissionalização da sua administração, que 

tem sua ênfase na implantação de um programa de qualidade. O programa encontra-se em sua 

fase inicial, definindo suas estruturas básicas de ação, concentrando seu trabalho na área 

operacional. Tal programa tem por objetivo otimizar os processo internos e maximizar a 

produtividade da organização. Este movimento organizacional será abordado a posteriori com 

maior aprofundamento. 

Ao se observar a Rio Vermelho é possível perceber que existe algo que transcende a 

orientação para pessoas como resultante de uma postura estratégica. Na realidade há um 

aspecto estruturante que opera como pano de fundo para permitir a articulação destes fatores. 

                                                 
33 Ibid., p. 105 
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Este aspecto se organiza a partir dos valores praticados dentro da organização, que muitas 

vezes não são explicitados de forma adequada, mas encontram uma manifestação mais 

genuína no discurso das pessoas, dirigentes e empregados. 

5.2.2 Os Valores da Rio Vermelho 

De forma não diferente das empresas que se encontram em um processo de 

profissionalização, a Rio Vermelho definiu alguns parâmetros estratégicos, tais como 

declarações de missão e visão e definição do negócio. Estes foram reproduzidos em um 

quadro e fixado na parede da recepção da empresa e também se encontram descritos no site da 

VRV (www.vrv.com.br), apresentando o conteúdo abaixo: 

Negócio: 

Transporte coletivo de passageiros 

Missão : 

Oferecer à sociedade serviço de transportes de qualidade, através do investimento contínuo 

em RH, tecnologia e logística, visando a satisfação de seus clientes, colaboradores e cotistas. 

Visão: 

Ser excelência de qualidade total em transportes de passageiros no Brasil. 

Percebe-se que os valores que regem a organização, como classicamente são apontados  neste 

procedimento, ainda não se encontram declarados. O que vem a ser valor ou princípio?   

Valor é um padrão de significado transmitido historicamente e incorporado em 
símbolos, é um sistema de concepções herdadas em formas simbólicas por meio das 
quais os homens se comunicam, perpetuam e desenvolvem sue conhecimento e suas 
atividades em relação à vida. (GEERTZ, 1989 apud CARVALHO e TREVISAN, 
2007) 

Foi, então, solicitado a um dos membros da família que explicitassem os valores da família 

empresária que funcionariam como princípios norteadores da dinâmica organizacional e estes 

foram assim apontados: 

a. Os nossos principais e melhores ativos são os nossos colaboradores e clientes - as 

razões da nossa existência; 

b. Confiança na capacidade e comprometimento dos nossos colaboradores com os 

objetivos estratégicos da empresa; 
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c. Treinamento e desenvolvimento de nossos colaboradores; 

d. Ética, lealdade, segurança e respeito como base para parcerias e nas relações com 

clientes, fornecedores, colaboradores, sociedade, órgãos gestores e cotistas; 

e. Responsabilidade Social; 

f. Harmonia, criatividade e credibilidade; 

g. Competitividade; 

h. Uso da qualidade total como ferramenta de crescimento da organização. 

Não há nada de errado com estes valores e de certa forma eles contém elementos importantes 

da cultura da organização, atendendo assim ao seu fim que é o de compor a estruturação do 

Programa de Qualidade ao qual a empresa está submetida. No entanto, é possível perceber 

como estes são expressos através de um discurso racional e assertivo, que por sua vez é 

insuficiente para traduzir a componente emocional e simbólica que permeia os princípios da 

família. 

Partindo-se desta insuficiência do discurso racional, solicitou-se que fossem identificados os 

valores que sintetizassem o sistema de crença da família Knittel e estes foram então assim 

relacionados: 

a. Respeito ao ser humano; 

b. Valorização do empregado; 

c. Sentido de família - união; 

d. Preocupação com o bem-estar no ambiente de trabalho; 

e. Honestidade e ética como base fundamental em todas as relações externas e internas; 

f. Lealdade e prática dos princípios estabelecidos como base para o desenvolvimento da 

empresa. 

Esta versão se aproxima mais daquilo que foi percebido ao longo das observações e 

entrevistas dentro da organização. Os traços de valores observados podem ser listados como: 

 Dedicação ao trabalho; 

 Amor ao que se faz; 

 Respeito ao outro; 
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 Confiança; 

 Honestidade e lealdade; 

 Responsabilidade; 

É interessante perceber que os valores da Rio Vermelho ainda não se encontram destacados 

no seu site juntamente com as declarações de missão e visão da organização. Os valores da 

empresa na verdade se misturam com os valores de Carlos Knittel e dos seus filhos.  

A ascensão do fundador da VRV a partir de uma origem humilde, lhe permitiu desenvolver 

uma forte orientação para o humano e isto se reflete na família e dentro da organização. De 

certa forma a segunda geração sustenta os valores do fundador, principalmente se o clima na 

família é harmônico e tal característica é possível ser detectada entre os Knittel. Segundo o 

empresário, seus filhos são muito unidos e é muito comum se reunirem no final de semana e 

fazerem programas em família.  

Fragmentos dos discursos de membros da família auxiliam no entendimento de como esses 

valores estão presentes. O discurso de Carlos Knittel expressa o prazer de desenvolver uma 

atividade onde ele se realiza. 

Eu gosto, eu amo o que  eu faço [...] aprendi a fazer isso, gosto disso até hoje. Não 
sei se teria outro negócio. Não vai ser tão gostoso como este negócio que eu tenho 
aqui. 34 

Roberto Knittel, irmão mais novo de Carlos e Knittel, aponta a importância de se cultivar um 

relacionamento de respeito com o funcionário, como pode ser observado: 

Me relaciono bem com todo mundo; me relaciono com o motorista, com o cobrador, 
com a área de manutenção. Acho que é muito importante ter sempre o homem junto 
com a gente. Saber respeitá-lo para ter um bom retorno. 35 

Na visão de Carlinhos Knittel, o segundo filho do fundador e ocupante do cargo de Diretor de 

Manutenção e Operação, a baixa rotatividade de pessoal e a abertura dos membros da família no 

relacionamento com os funcionários são fundamentais para a qualidade do clima da organização: 

O fato de ter muito funcionário antigo cria esta sintonia muito forte entre patrão e 
empregado. Acho que veio de berço, esta cultura, esta filosofia de administração 
participativa com eles. [...] É tipo assim: “A porta da gente está sempre aberta para 
vocês”. Nós não criamos obstáculos de diálogo entre empregado e patrão, 
funcionários e diretoria. Não, está sempre aberta a porta. As conversas são muito 

                                                 
34 Ibid., p. 105 
35 Ibid., p. 108 
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informais, pátio da garagem, onde a gente se encontra. [...] Então, este diálogo forte 
que nós temos com os funcionários é que é a chave. 36 

Tereza Knittel, a filha mais velha e Diretora Administrativa, corrobora as idéias do seu irmão, 

assinalando como a qualidade da relação estabelecida com os funcionários é percebida por eles. 

Esta relação que a Rio Vermelho tem com os funcionários é fundamental. Eles falam 
muito desta relação que a Diretoria tem com eles. A gente consegue muitas coisas 
com o funcionário. 37 

Mima Knittel, a segunda filha e gêmea de Carlinhos, é a Diretora Administrativa, sendo a última a ter 

ingressado na empresa. Para ela o exemplo pelo comprometimento com o trabalho apresentado pela 

família e a transparência são pontos fortes deste grupo de gestores: 

Quem trabalha conosco percebe tudo. Eles sabem da sua vida toda. Não sabem só 
seu temperamento, não. Percebem tudo. Eu acho que é ação e reação. Como este 
relacionamento da família é muito bom, [...], nosso relacionamento reflete, ou seja,  
as pessoas vêem. O primeiro ponto, as pessoas vêem que a gente trabalha. No 
almoxarifado mesmo, as pessoas me viam faxinando lá dentro, eu saia [...] as 
pessoas vêem a gente fazendo. Fazendo qualquer tarefa e junto. Sem segredo, vamos 
sentar e resolver. Fale aí o que você acha disto, dêem suas sugestões, aí eles vêem a 
sugestão acatada [...]. 38 

Fidel Knittel, o filho mais novo, Diretor Financeiro e responsável pelas relações institucionais, 

assinala como  os valores inerentes à família se estendem além  do contexto intra-organizacional e se 

tornam importantes para a construção de uma imagem de credibilidade: 

 Minha relação na STP e na Secretaria de Transporte é muito tranqüila. Primeiro 
porque existe a confiança. Padrão Rio Vermelho não é importante só para dentro. A 
imagem da Rio Vermelho lá fora, já é uma imagem de uma empresa séria. Uma 
empresa preocupada com o social. E aquilo que assume o compromisso, cumpre. 
Então se tornou, lógico que no início, você tem que trabalhar para chegar nisso ... a 
gente tem credibilidade para quando for falar, as pessoas ouvirem.39  

Em outra fala de Fidel Knittel é apontado o respeito com que ele acredita como devem ser tratados os 

funcionários: 

A minha relação com os meus funcionários é maravilhosa. A gente chama pra perto. 
Enquanto eu era diretor de operações, sabia o nome de todo mundo. Tem empresa 
que chama o empregado pelo número. Você não é um número. A gente realmente 
tem isso incutido na gente. Nós temos seres humanos trabalhando com a gente. A 
gente tem de tratar desta forma. Não tem conversa fiada que dure um mês. Você só 
consegue que o funcionário vista a camisa da empresa com ações. E isso graças a 
deus a gente tem feito e tem nosso pessoal na mão. 

                                                 
36 Informações obtidas a partir de entrevista realizada com Carlinhos Knittel em 16 de fevereiro de 2006. 
37 Informações obtidas a partir de entrevista realizada com Tereza Knittel em 4 de fevereiro de 2006. 
38 Informações obtidas a partir de entrevista realizada com Mima Knittel em 18 de fevereiro de 2006. 
39 Informações obtidas a partir de entrevista realizada com Fidel Knittel em 12 de abril de 2007. 
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Voltando com Roberto Knittel, este menciona a forte orientação em relação ao aspecto de segurança 

como um requisito que obriga o nível de exigência na qualidade do trabalho  por parte do funcionário: 

Eu sempre enxergo acima de tudo a responsabilidade, o valor profissional da pessoa. 
[...] eu sou muito exigente, mas tenho que ser exigente. Estamos lidando com vida e 
vida não tem preço.40 

Estes fragmentos das falas dos membros do clã Knittel, trazem  uma carga emocional e 

simbólica que não pode ser capturada pela linguagem instrumental que é peculiar ao  processo 

de profissionalização. Aqui a  força dos valores e suas implicações na organização podem ser 

efetivamente percebidas, transcendendo os elementos destacados pelo processo denominado 

de  gestão à vista, típico da área de Qualidade, e que algumas vezes podem se perder na 

porosidade das paredes das empresas. Na realidade este é um discurso que se revela na prática 

e que podem ser comprovados pelo discurso de alguns empregados com mais tempo de casa e 

pelos índices de desempenho da empresa. 

Talvez possa parecer prematuro, mas talvez também seja interessante oportunizar a 

possibilidade de identificação de indícios de dádiva nestes fragmentos de discursos. Existem 

traços da circulação dar-receber-retribuir na díade patrão e empregado que possam ser 

percebidos nestas falas dos integrantes da família? As relações entre patrão e empregado 

devem realmente se resumir ao contrato? A dominação do capital sobre o trabalho é tão 

determinante que impede a possibilidade de qualquer outra forma de circulação entre os 

membros de cada parte? Estas são apenas provocações que antecipam o aprofundamento da 

abordagem deste trabalho. No entanto ao examinar os discursos, alguns pontos são 

merecedores de um olhar mais detido. Na fala de Tereza Knittel encontra-se: “Esta relação 

que a Rio Vermelho tem com os funcionários é fundamental. [...] A gente consegue muitas 

coisas com o funcionário”. Esta relação fundamental apontada por Tereza vai além do salário, 

das condições de trabalho e dos benefícios oferecidos pela empresa. O que o funcionário dá 

para o “patrão”? Também parece sugerir uma transcendência da coisa contratada, que é o 

trabalho com qualidade dentro de uma jornada especificada. Talvez algo como o 

comprometimento, a lealdade, o saber que é possível contar na hora de uma crise. Fidel 

Knittel traz algo do tipo: 

 Enquanto eu era diretor de operações, sabia o nome de todo mundo. Tem empresa 
que chama o empregado pelo número. Você não é um número. [...] Nós temos seres 
humanos trabalhando com a gente. A gente tem de tratar desta forma. Não tem 
conversa fiada que dure um mês. Você só consegue que o funcionário vista a camisa 

                                                 
40 Ibid., p. 108 
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da empresa com ações. E isso graças a deus a gente tem feito e tem nosso pessoal na 
mão.41  

Na fala de Fidel é possível se observar um senso de humanidade e de identidade em relação 

ao outro. O que se deseja quando se dá um lugar ao outro, quando seu espaço é reconhecido? 

Em uma relação patrão e empregado, isto parecer uma dissimulação, ser revestido de um 

caráter manipulador, porém, Fidel afirma que “não tem conversa fiada que dure um mês”. Tal 

assertiva parece sugerir que aquilo que se fala não estiver revestido de verdade implica em 

algo que se quebra na relação e tudo indica que é a confiança. Quando é dito “Você só 

consegue que o funcionário vista a camisa da empresa com ações”, pode tomar-se como a 

impressão de um movimento no sentido de manter a confiança. Por fim, “e tem nosso pessoal 

na mão” sem dúvida remete a um aspecto de controle, mas neste contexto, parece não 

implicar em manipulação, nem tão pouco revela um caráter coercitivo. É importante não se 

perder no horizonte de qual o objeto que está sendo observado – é uma organização 

empresarial, então sem incorrer no risco da ingenuidade, a função controle é requerida. O que 

se torna necessário é a capacidade de relativizar. Um maestro que rege uma orquestra não 

teria a orquestra na mão durante um concerto para que fosse possível retirar tão belas 

sinfonias? No final do concerto, ante a ovação do público, a orquestra também não saúda o 

maestro? Como dito anteriormente, são reflexões sobre as possibilidades de dádiva na 

complexidade que caracteriza esta relação patrão – empregado. 

Independente dos indícios de dádiva, os valores organizacionais da família Knittel 

influenciam o modelo de gestão da empresa, constituindo uma identidade, uma expressão que 

lhe é própria. O dia a dia traz as marcas deste sistema de crença que rege a organização. Em 

diversos momentos estes valores são lembrados através de atos que se repetem  e servem para 

reeditar a sua importância dentro do contexto.  

5.2.3 Rituais Organizacionais 

A celebração de momentos representativos parece ser algo valorizado pela direção da Viação 

Rio Vermelho. Ao se celebrar, a organização cria um espaço que possibilita a interação entre 

todo os estratos que a compõem. Esta interação promove o estreitamento do relacionamento 

entre os funcionários e destes com a direção da organização. É um espaço onde o que circula 

não está a serviço do bem, da coisa, mas circulam outros elementos, que aproximam ou 

afastam as pessoas. Celebrações, nesta perspectiva, funcionam como espaços de dádiva. 

                                                 
41 Ibid., p. 116 
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Muitas destas celebrações tendem a se repetir, envolvidas de forte conteúdo simbólico e 

reeditam os valores de um grupo organizacional. 

Uma definição adequada para ritos pode ser percebida abaixo: 

Os ritos são um conjunto de atos e práticas que se realizam sempre da mesma forma 
e em ocasiões determinadas. O comportamento ritual está longe de ser uma conduta 
vazia e mecânica; ele carrega uma crença forte na eficácia da ação simbólica 
(JUNQUEIRA, 1985, p.179 apud LIMA FILHO, 2002, p.209) 

Segundo Lima Filho (2002), a ação simbólica deve ser compreendida como a atividade regida 

pelo mito que envolve o rito, concedendo a este um conteúdo sagrado. A função do ritual 

pode ser destacada na citação abaixo: 

A função do ritual, como eu entendo é a de dar forma a vida humana, não a maneira 
de um mero arranjo superficial, mas em profundidade. Nos tempos antigos cada 
evento social era ritualmente estruturado e o sentido de profundidade era conferido 
graças à manutenção de um tom religioso. Hoje, por outro lado, o tom religioso é 
reservado para ocasiões excepcionais, muito especiais, “sagradas”. Não obstante, até 
mesmo nos padrões de nossa vida secular o ritual sobrevive. Ele pode ser 
reconhecido, por exemplo, não somente no decoro das cortes e nos regulamentos da 
vida militar, mas também nas condutas das pessoas ao se sentarem juntas à mesa. 
(CAMPBELL, 1997, p.42) 

Diversas ações com caráter de celebração são promovidas pela Viação Rio Vermelho para os 

seus funcionários, acabando por se investirem de um grande conteúdo simbólico. Eventos 

como do dia das mães, onde as mães são convidadas a participar de oficinas artesanato na 

empresa ou  o dia das crianças, quando os filhos dos funcionários vêm conhecer o lugar de 

trabalho dos seus pais e participam de brincadeiras, caracterizam algumas destas celebrações. 

Segundo Tereza Knittel, apesar de muitas mães estarem presentes, outras ficam 

impossibilitadas de vir porque trabalham. Somente no dia das crianças é possível encher um 

auditório. Assim Tereza descreve: 

 Já tentei diversas vezes trazer os familiares pra dentro da empresa. Com eventos, 
Dia das Mães...trazendo as esposas pra fazer...tem o SEST/SENAT que tem diversas 
oficinas. Na semana do Dia das Mães, traz várias oficinas, mas por causa do horário, 
eu não consigo encher aqui um auditório de esposas. Só no Dia das Crianças mesmo, 
que eu consigo trazer os filhos todos, faço nos dois turnos [...] (em relação às mães) 
eu acho que poderia trazer muito mais, fazer outros trabalhos. Acho muito 
gratificante elas conhecerem o que o pessoal faz.42 

De três em três meses são celebrados os aniversários do período. Os aniversariantes recebem 

um cartão comemorativo da empresa e mais uma vez a família do funcionário se faz presente 

                                                 
42Ibid., p. 116 
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na organização.  

Outra data comemorativa é a do aniversário de fundação da Rio Vermelho.  É preparado um 

bolo e canta-se parabéns com as pessoas que se encontram presentes naquele momento. 

Segundo Mima Knittel, as outras empresas do setor de transporte não adotam essa prática.  

Todos estes momentos proporcionados pela empresa poderiam ser entendidos como 

mecanismos sutis de controle e promotores da alienação do empregado, fortalecendo uma 

condição de submissão em relação aos detentores do capital. Talvez esta assertiva esteja 

carregada de coerência. O que fica em questão é se sua acepção encontra alcance dentro do 

complexo terreno das empresas familiares, onde os valores tradicionais têm um peso 

significativo no comportamento a ser adotado pelos seus membros. É possível que tais 

momentos de celebração visem proporcionar um estado de distresse para o funcionário de 

modo a tornar sua relação com a empresa menos tensa, mais aceitável e até mesmo mais 

manipulável,  porém a frase de Fidel é merecedora de uma reflexão quando se tratam dos 

valores dos Knittel: “não tem conversa fiada que dure um mês”. Talvez não fizesse parte do 

absurdo se considerar uma possível intenção genuína de se construir uma relação dentro da 

VRV que fosse menos desigual entre o capital e o trabalho. Uma espécie de mecanismo de 

compensação capaz de reduzir o distanciamento social, sem necessariamente eliminar a 

expectativa de remuneração do empresário por haver criado tal possibilidade, ou seja, dentro 

deste ato poderia haver também haver implícito um interesse de manutenção da relação.  

Pode-se até argumentar que tal desigualdade reside em um fato histórico precedente, em um 

desequilíbrio original que emerge da questão de quem detém os meios de produção, pois fica 

caracterizada a exploração de uma classe sobre outra. Sendo assim tais espaços de interação 

não seriam suficientes para restaurar esta relação condenada desde o seu surgimento. E 

considerando esta realidade, o que prevaleceria de fato seria a deterioração da qualidade da 

relação, onde se tem de um lado dominadores e do outro dominados. Cabem aqui alguns 

questionamentos. Se a qualidade do relacionamento da família empresária for de algum modo 

estendida à relação dirigentes – empregados, é possível a circulação de elementos que estejam 

a serviço do vínculo? A resposta do empregado aos dirigentes, ao invés de ser considerada um 

ato de submissão ou de alienação, poderia corresponder a uma resposta do tipo “eu estou com 

você!”, representando uma expressão de lealdade?  A despeito do desequilíbrio econômico 

não haveria a possibilidade de circulação de outros elementos a serviço do vínculo em 

detrimento dos aspectos monetários? Segundo Caillé (2002), a dádiva está a serviço do 
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vínculo e seu movimento gera uma situação de dívida entre as partes, que requer a retribuição 

para que o equilíbrio seja restaurado (HELLINGER, WEBER e BEAUMONT, 2001). A idéia 

não é elaborar uma articulação que promova um discurso em defesa do empresário, mas sim 

tentar verificar se nestas relações economicamente desequilibradas há circulação de dádiva, 

principalmente no âmbito da empresa familiar. Se a dádiva, supostamente existente na família 

empresária, tem alcance a outras relações dentro e fora da organização. Por fim apontar que 

tais relações não estão pautadas exclusivamente no interesse. 

 Enquanto estes questionamentos ainda não são evidenciados, é prudente dirigir a atenção 

para determinados rituais organizacionais que parecem realmente se constituir em um espaço 

onde a dádiva se manifesta. Três rituais são merecedores de destaque pela carga simbólica que 

se revestem. O primeiro deles é um caruru43 ofertado a cada final de ano pelo fundador da 

empresa aos seus funcionários. É realizado na garagem com a participação de todos. Este 

caruru, segundo Knittel, era feito pela sua mãe e ele decidiu perpetuar a tradição. Abre-se um 

espaço de socialização entre os funcionários. Algo que era pertencente a tradição da família é 

mantida e doada ao grupo de pessoas que formam esta empresa. Manter a tradição do caruru 

para Knittel é manter a viva a lembrança de Walquíria Melgaço. Corresponde ao honrar e 

reverenciar a sua ancestralidade (HELLINGER, WEBER e BEAUMONT, 2001). 

O segundo ritual envolve os vínculos de amizade. Todas as quartas-feiras, os ex-sócios da 

VIBEMSA se reúnem para almoçar em um restaurante da cidade a fim de celebrar o 

relacionamento que foi vivenciado ao longo de vinte e oito anos. Um espaço é criado de 

forma a proporcionar  a reedição das histórias compartilhadas por estas pessoas. Um espaço 

que corresponde a própria expressão da dádiva em si, uma vez que o ritual se apresenta com o 

fim de manter estes vínculos.  

O terceiro ritual acontece com os integrantes da família Knittel. Todas as sextas-feiras os 

membros do clã Knittel se reúnem com seus respectivos cônjuges em um jantar. Nestes 

momentos se fazem presentes Carlos Knittel e sua atual companheira e Felicita Nuñez com 

seu atual companheiro. Knittel destaca que neste jantar  “não é o papai quem paga”, pois 

todos os filhos têm consciência do seu posicionamento e independência. O rateio da conta que 

a princípio poderia trazer a idéia de equivalência mercantil, destituindo o ritual de dádiva, na 

realidade acaba por se dissolver na manifestação simbólica do pai que é capaz de reconhecer e 

dar lugar para a expressão do poder dos filhos. Como afirmado por Godbout (1999), a família 
                                                 
43 Caruru é uma comida típica da Bahia de origem africana. 
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se constitui no espaço onde circula o útil e promove-se o vínculo. 

Dos rituais que acontecem na empresa familiar, um dos quem tem uma grande carga 

simbólica, é o da sucessão empresarial. Normalmente um período delicado, pois os conteúdos 

inconscientes envolvidos podem tornar este processo difícil e doloroso para  todo o sistema, o 

quer requer cuidado e atenção. 

5.2.4 Quando Tânatos Bate à Porta 

Segundo Bornholdt (2005), o processo de sucessão se caracteriza por ser um dos momentos 

mais difíceis de uma empresa familiar, principalmente quando não existe um plano de 

sucessão definido em que fique caracterizado um sucessor. No caso de existir mais de um 

possível sucessor, que é o caso da Viação Rio Vermelho, a escolha do sucessor é um processo 

mais delicado. Dois autores que trabalham com Constelações Organizacionais, que é o 

método Hellinger aplicado a organizações,  Grochowiak e Castella (2007, p. 34), abordam a 

questão da ordem dentro do sistema familiar: 

[...] esse posicionamento também se aplica à seqüência de irmãos: o primogênito 
será sempre e por toda a vida primogênito, o que se aplica analogamente a todos os 
demais.[...] A essa ordem dos relacionamentos dentro da família, ou seja, ao 
posicionamento baseado na seqüência de entrada no sistema, que é definido pelo 
tempo de pertinência, estão vinculadas importantes condições de interação, as quais 
deverão ser observadas para que o sistema funcione sem atritos.  

 Para estes autores, ao se tratar de empresas familiares e ao se considerar o processo de 

sucessão, a questão da competência deve ser um fator determinante para a escolha do 

sucessor. Ao existirem vários possíveis sucessores, a ordem de precedência poderá não ser 

obedecida, pois a competência independe desta ordem. O direito de sucessão a princípio é do 

primogênito, porém dois pontos se fazem determinantes: o primeiro, se ele deseja estar no 

negócio e o segundo se ele reúne o conjunto de qualificações para assumir o papel. A filha 

mais velha, Tereza, deixa muito clara sua posição ao considerar os aspectos de ordem, desejo 

e competência: 

A gente já chegou a falar sobre isso. O que se pensa é um Conselho de Diretores. Se 
tiver que ter um Presidente, vamos escolher um Presidente, para mim não tem 
problema nenhum. Eu não quero este cargo de jeito nenhum. Não é porque sou a 
mais velha que teria de ocupar este cargo, de jeito nenhum. Nesta hora é a 
capacidade que tem de prevalecer.44 

No que diz respeito a esta questão, Knittel considera que seus quatro filhos são qualificados 

                                                 
44 Ibid., p. 116 
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dentro de suas respectivas atividades, com grande dedicação ao negócio, sendo difícil apontar 

uma liderança. Nas palavras de Knittel: 

Pelo que eu vejo dos meus filhos, eu vejo como eles produzem, como eles se 
comportam dentro da empresa. Todos dando o máximo de si. Eu não vou dizer que 
um dá mais e um dá menos, todos dão o máximo. O esforço é igual. Cada qual 
dando pela empresa aquilo que pode dar. Pra mim, sinceramente, eu não me sinto 
com competência hoje pra  dizer este vai ser o líder. Eu tenho medo de fazer uma 
indicação errada e contribuir até mesmo para que haja uma desavença entre eles.45 

Uma das grandes preocupações de Knittel parece ser que sua indicação tenha uma implicação 

desfavorável dentro do sistema, rompendo a união, ponto que é considerado como um grande 

diferencial desta família.. Segundo Bornholdt (2005), a decisão de se ter um sistema de 

revezamento entre os sucessores, ou seja, cada um deles exercendo o papel de líder geral da 

organização por determinado período de tempo, não é recomendável, pois pode ampliar os 

conflitos internos. A despeito da ausência de um plano de sucessão formal, os indícios  

parecem apontar que isto não  vai acontecer no processo sucessório dos Knittel. Eles tendem 

mais para um gestão de colegiado e isto somente será possível talvez pela grande união que 

existe entre os irmãos. Knittel fala assim sobre estes dois pontos, primeiro em relação a 

decisão dos filhos de gerirem juntos a Rio Vermelho: 

Volta e meia conversamos sobre este assunto. Não é constante, mas sempre se toca. 
Uma ocasião, cheguei a fazer um questionário  e dei a cada um para responder sobre 
quem devia me suceder na empresa. Interessante é que eles não querem, eles querem 
tocar os quatro juntos sem a figura de um presidente. Esta é a opinião deles.46 

Em segundo, ele aponta a sua interferência como uma possibilidade romper a harmonia do 

sistema: 

Eles são muito amigos, não só no trabalho, mas também na vida social. São muito 
amigos mesmo. Este é um ponto positivo que nós temos. Eu não vou indicar o líder. 
Vai ficar a cargo deles. Eu indicando vou criar conflito um com o outro. Assim eles 
próprios vão se revelar. Aquele que puder ser o líder vai se revelar perante  os 
outros, que com certeza vão aceitar.47 

Knittel acredita na emergência espontânea desta liderança  e na perspectiva de legitimação por 

parte dos demais. Em suas palavras: “Entre os quatro um vai se revelar. Eles próprios vão 

decidir”. Cada empresa familiar tem uma característica muito própria e o método que se 

aplica a uma necessariamente não vai se ajustar a outra, principalmente no que diz respeito 
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aos critérios de sucessão. A proposta aqui não é avaliar se este é o melhor método ou não, mas 

neste momento aceitar que este é caminho escolhido pela família como o mais factível no 

momento. 

O sistema decisorial está na mão do corpo de diretores, seus filhos, Knittel somente entra 

quando as decisões são mais complexas. Seu papel é monitorar as ações dos filhos dentro da 

organização e quando percebe algum desvio, com todo cuidado daqueles que já aprenderam 

muito, sugere um novo olhar sobre a questão, estimulando assim o aprendizado. Knittel não 

esconde a satisfação de ter todos os seus filhos dentro do negócio. 

Apesar da delegação das decisões haver sido passada para os filhos, de estes terem procuração 

com amplos poderes para tomarem decisões pela empresa, de trabalharem em um sistema de 

gestão participativa, o fato é que o fundador ainda se encontra presente. Existem diferenças 

nas dinâmicas de empresas familiares em que o fundador deixou a organização e aquelas em 

que ele ainda se faz presente. A presença de Knittel por si só representa um símbolo dentro 

desta organização. É um personagem emblemático na história do Sistema de Transporte 

Coletivo de Salvador. E aqui, recuperando Davel (1996), é importante perceber a força do 

mito dentro da organização, que vincula imagem do fundador ao da origem da empresa. 

Knittel afirma: “Mas hoje quem toca a administração da empresa são os meus filhos. Eu, 

apenas nas grandes decisões é que eu entro. Geralmente pra assinar”. O fato é que ainda com 

sua permanência na empresa, a gestão tem outro tom. A presença do fundador na empresa é 

tão significativa que pode ter influência nos resultados da organização, como apontam estudos 

realizados por pesquisadores de Harvard e Wharton e publicado na revista Exame 

(Lethbridge, 2005). Os mesmos estudiosos apontam que isto também é função do perfil tanto 

do fundador como do sucessor. Knittel não descarta a possibilidade de conflitos entre os 

filhos quando chegar o momento real do seu afastamento, mas acha que esta é uma situação 

remota, como ele mesmo afirma: 

Não vou dizer que conflito amanhã ou depois não venha a existir. Não vou dizer. 
Mas eu, vamos dizer assim,   até o momento eu não vi nenhum um sinal que isso 
possa vir a acontecer. Não tem nada que me sinalize que possa acontecer, até mesmo 
pelo convívio entre eles. Como eles se amam. A convivência na empresa é 
maravilhosa. A convivência social é maravilhosa.48 

O processo de sucessão é difícil não somente para quem sucede, mas também para o sucedido. 

O simbolismo de passar o reinado, transcende simplesmente passar o poder e isto é mais 
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crítico quando a sucessão se dá do fundador para a segunda geração, pois sendo a empresa um 

produto de sua criação, neste momento ele é colocado diante da  morte (BORNHOLDT, 

2005). Apesar de Knittel assumir que o processo de transição já se iniciou, a princípio parece 

que não será tão simples para ele se afastar da Rio Vermelho. Isto pode ser observado por 

falas já citadas tais como: “[...] aprendi a fazer isso, gosto disso até hoje. E agora só passo isso 

para os meus filhos. Não sei se teria outro negócio. Não vai ser tão gostoso como este negócio 

que eu tenho aqui”. 

Em relação a dificuldade de completar a passagem no processo de sucessão, é interessante 

verificar a opinião de uma psicanalista, terapeuta de família, que já foi citada anteriormente. 

Nas palavras de Pinto (Marita) em relação ao processo sucessório: 

As pessoas não se apercebem que dentro da própria família chega um momento que 
é de dar mais poder para os filhos. De ir substituindo seus papéis, mudando os seus 
papéis. Daí esta questão da mudança. Uma família que não tem características 
rígidas, ela pode fazer isto de uma forma muito tranqüila. Se é rígida, os filhos ficam 
lá, os pais ficam lá, mas a sucessão não acontece. Porque sempre há um processo de 
atrapalhamento, o fundador fica ali e atrapalha. Ele não tem a capacidade de poder, 
ele não suporta por questões pessoais dele, por medo, de procurar uma coisa que 
possa substituir o papel dele, sem que ele mesmo passe a se sentir uma pessoa 
desautorizada. Sair de uma posição, digamos, de executor, para consultor ... são 
poucas as famílias que você vê com capacidade de fazer esta mudança.49 

Ao longo do processo de trabalho com a Rio Vermelho, não foi detectado nenhum elemento 

que sugerisse o comportamento de uma família rígida, muito pelo contrário, há uma relação 

de muita abertura entre o pai e os filhos. Os Knittel parecem estar dentro destas poucas 

famílias capazes de realizar  a mudança, não sem as dificuldades naturais de um processo de 

transição, pois como apontado anteriormente, muitos são os conteúdos inconscientes 

mobilizados. A qualidade da relação de Knittel com os filhos pode ser percebida na forma 

como ele se refere aos mesmos: “Não é todo mundo que tem essa felicidade não. Vejo tantos 

casos por aí. Eu só acho que sou um homem muito feliz. Cheguei a onde nunca pensei em 

chegar e Deus foi muito bom comigo. Acima de tudo tenho quatro filhos maravilhosos”. 

Quando se pede a Knittel a sua percepção em relação a terceira geração, ele expõe que seu 

desejo é que os seu filhos tenham o  mesmo senso de responsabilidade em  relação aos que 

virão depois. Segundo ele, os netos ainda não expressaram um desejo de seguir no negócio, 

mas ele identifica alguns potenciais, no entanto acredita que o movimento em direção à 

organização precisa ser espontâneo. Nas palavras de Knittel: 

                                                 
49 Ibid., pág. 55 



 

 

126

Esta nova geração que está surgindo agora..., por exemplo, eu tenho uma neta. Só 
tenho uma neta, ela quer fazer Direito, ela faz segundo ano. Será que ela vai querer 
vir para esta empresa, Advogada? Amanhã ou depois ela pode vir a chefiar o 
Departamento Jurídico desta empresa... Meu neto mais velho, vai muito, bem, fez 
um vestibular agora, mas que outra coisa. O que ele quer? Quer fazer Administração 
e ir para os Estados Unidos. Tudo bem, vai se aperfeiçoar, vai fazer Mestrado, vai 
fazer alguma coisa. Será que ele vai querer vir para empresa ou vai quere alçar um 
vôo solo?.50 

De certa forma os filhos de Knittel apresentam ressalvas no que diz respeito a entrada dos 

seus filhos no negócio. Pelo menos da forma como eles entraram. É interessante observar o 

que Tereza a filha mais velha pensa a respeito: 

 [...] não sei se um dia vocês vem trabalhar na Rio Vermelho. Eu estou fazendo de 
tudo pra não. Quero que cada um siga a sua profissão. Acho que a Rio Vermelho só 
vai ser um apoio. Quando nós não estivermos mais aqui, acho que ela devia ser 
gerida por pessoas que nós iríamos colocar aqui. As crianças de preferência, não.51 

Depois de experiências não favoráveis com a presença de parentes na empresa e no sentido de 

buscar sua  autopreservação, a família empresária decidiu que não haveria outros parentes que 

não fossem descendentes direto do fundador, não se aplicando a regra a Robert Knittel que é 

irmão do presidente. Em relação a este fato comenta Knittel: 

Com todo respeito gosto de todas as minhas noras, de todos os meus genros, mas 
nora e genro não ficam na empresa. Eles têm os negócios deles. Meus filhos 
próprios, eles que decidiram – noras e genros não tem que entrar na empresa. Não 
sei se isso é importante ou não é importante, mas tem sido muito bom.52 

A Rio Vermelho, enquanto pessoa jurídica,  encontra-se no nome do fundador e de sua ex-

esposa, em proporção de cotas de 50%. Seus filhos ainda não aparecem no contrato social da 

empresa. Uma conduta que poderia ser discutível em uma perspectiva utilitarista, uma vez que 

a ex-esposa não desempenha nenhuma função dentro da organização e os laços conjugais 

foram findados a algum tempo. O que pareceria sensato é que esta parte fosse comprada e o 

contrato social alterado. Godbout (1999) afirma que há, no que diz respeito aos casais que se 

divorciam, uma tendência de transformar a dádiva em mercado, contando com a ajuda de um 

profissional especializado que é o advogado.  Porém esta perspectiva parece não  ser 

considerada por Knittel, que ao se referir a sua ex-esposa, fala com um profundo respeito 

pelos anos de convivência, pelos filhos e pela construção do patrimônio. Evidenciando-se 

assim que ainda existe algo que é merecedor de permanente retribuição. Knittel assim 

descreve a sua relação com sua ex-esposa 
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Eu não sou mais casado com minha mulher, mas tenho com ela uma amizade que 
transcende. É minha amiga, eh!, se for necessário carregar um cesto para ela, eu 
carrego. Tenho uma fortíssima amizade. Certo, somos companheiros. Nosso 
relacionamento sofreu um desgaste natural ... da vida. Fomos casados quarenta e 
quatro anos. Eu não tenho uma vida de marido e mulher com ela, mas temos um laço 
(grifo nosso) de respeito, de amizade. Certo carinho por ela, que ... o que eu fizer por 
ela ainda é pouco por ela.53 

Nos procedimentos operacionais, os filhos têm procuração para assinar documentos legais, 

com a assinatura de um dos proprietários, o pai ou a mãe. Na ausência do pai, a mãe assina os 

documentos levados pelos filhos. Segundo estes, ela não os lê, a única condição é que esteja 

assinado por um deles. Isto é suficiente e para tanto é necessário confiança e por conseqüência 

vínculo. Uma situação como está somente pode ser sustentada se houver renovação destes 

vínculos, ou seja, seu fortalecimento, logo a existência de um sistema de dádiva. A respeito 

desta questão, o discurso de Fidel dá uma visão de como  isto acontece: 

Minha mãe não exerce função gerencial na empresa. Só para identificar mais a 
questão da confiança e da relação. Contrato de financiamento de empréstimos, do 
que for, eu e meus irmãos temos procuração para assinar. Minha mãe assina sem ler 
nada, ela não lê nada. Meu pai assina, minha mãe assina. Existe esta condição, tem 
que ter a assinatura de um de nós antes ... e ela tem metade da empresa.54  

Diante do contexto empresarial que se apresenta neste segmento de negócio, a visão do filho 

mais novo, que exerce o cargo de diretor financeiro e é responsável pelo processo de relação 

institucional da empresa, o transporte coletivo de Salvador tende a sofrer modificações 

profundas nos próximos anos, principalmente com o advento do metrô. Para ele, somente as 

permissionárias que conseguirem estabelecer uma qualidade de gestão adequada do negócio 

serão capazes de permanecer no negócio. Quando interpelado sobre o futuro da Rio 

Vermelho, ele não tem clareza se este negócio se alcançará  à terceira geração. O que é 

vislumbrado é a constituição de uma empresa patrimonial pertencente à família e gestora de 

vários negócios, dos quais um deles seria a Rio Vermelho, sendo esta última administrada por 

um executivo contratado não pertencente à família. Esta visão de futuro tem por objetivo não 

concentrar a dependência da família em um único negócio e a diversificação seria uma saída 

alternativa.  Fidel, o caçula, não acredita nas estruturas de governança que são propostas pelos 

autores estruturalistas. Na sua percepção a solução da questão está na competência de 

relacionamento entre os familiares, na preservação dos valores domésticos. O que fica em 

questão é quanto estes valores são capazes de perdurar, se serão  sensíveis ou não  à 

transgeracionalidade e às pressões por crescimento e resultado. 
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Como sinalizado anteriormente, o processo de sucessão transcende a questão de uma 

transmissão de poder. Outros elementos, investidos de grande conteúdo simbólico, estão 

presentes nesta transmissão. O legado da Rio Vermelho como empresa filha de uma das 

maiores empresas do sistema de transporte coletivo do país, aliada a trajetória do “Carlão” na 

consolidação destes dois empreendimentos e como protagonista da história do setor, fornecem 

a esta transmissão uma outra qualidade. Os filhos não recebem um cargo ou uma empresa, 

recebem uma história, um conjunto de valores. O pai, mesmo tendo que lidar com a 

proximidade de Tânatos, dá aos seus “quatro filhos maravilhosos” um presente, uma parte sua 

que segue no tempo. E aqui se tem a dádiva de transmissão. Sem perder a dimensão científica 

do trabalho, é possível traduzir este movimento no poema A Bola Dourada de Börries von 

Münchhausen citado por Hellinger (2004): 

O que recebi pelo amor de meu pai, eu não lhe paguei, pois, em criança, 
ignorava o valor do dom (grifo nosso), e quando me tornei homem, endureci como 
todo homem.  
Agora vejo crescer meu filho, a quem amo tanto como nenhum coração de pai se 
apegou a um filho. E o que antes recebi, estou pagando agora a quem não me 
deu, nem vai me retribuir (grifo nosso). 
Pois quando ele for homem e pensar como os homens, seguirá, como eu, os seus 
próprios caminhos. 
Com saudade, mas sem ciúme, eu o verei pagar ao meu neto (grifo nosso) o que me 
era devido. 
Na sucessão dos tempos meu olhar assiste, comovido e contente, o jogo da vida: 
cada um, com um sorriso, lança a adiante a bola dourada, e a bola dourada nunca é 
devolvida! 

 

O poema de Münchhausen deixa claro a idéia de como se estabelece a dádiva de transmissão 

e ela está imputada no processo de sucessão familiar no caso da Rio Vermelho, quando 

Knittel passa o comando da empresa para seus filhos. Como foi visto anteriormente, a 

segunda geração tem uma intenção de formar uma empresa que terá cotas da Viação Rio 

Vermelho e será gerenciada por um executivo de carreira sem vínculo com a família. A 

transmissão do comando das operações da Rio Vermelho para este profissional não será um 

movimento de dádiva, uma vez que foi rompida a corrente de vínculo. O profissional 

selecionado para receber o legado, por maior que seja sua competência, apesar dos resultados 

positivos que venha trazer para a família, poderá no máximo compreender o que significa o 

legado dos Knittel, em momento algum poderá tomar posse do que foi vivenciado por esta 

família e de todo conteúdo simbólico. O que tenta se mostrar é que no caso de uma sucessão 

profissional há a possibilidade de esvaziamento da dádiva, uma vez que estes vínculos passam 

a estar prioritariamente regidos pelo contrato.  



 

 

129

Toda a discussão promovida até o presente, tem por objetivo buscar responder as 

problematizacões deste trabalho. A base destas respostas está no entendimento prévio da 

existência da dádiva na empresa familiar, como foi demonstrado até aqui. 

5.3 EM BUSCA DA DÁDIVA NAS RELAÇÕES ORGANIZACIONAIS 

5.3.1 A Dádiva Aquém dos Portões 

Um dos questionamentos que se realiza neste trabalho é se dentro  da família empresária 

Knittel existe a circulação da dádiva, ou seja, se existem ações que estejam a favor da 

manutenção dos vínculos entre os integrantes no momento em que desenvolvem outros papéis 

dentro da organização.  Como foi discutido anteriormente, viu-se que a família é o lugar 

original da dádiva (GODBOUT, 1999), onde uma série de movimentos corresponde à 

circulação tanto de bens quanto de aspectos afetivo-emocionais, reafirmando assim,  o senso 

de pertinência do indivíduo dentro daquele grupo. Quando Godbout (1999) aponta a família 

como o locus de onde emerge a dádiva, porque na sua constituição é que se dá  o processo de 

aprendizagem do dar – receber – retribuir. Quando as crianças são estimuladas a dividirem 

seus brinquedos, a partilhar um alimento com outras crianças, tem-se início ao processo de 

aprendizado da dádiva. A própria criança também vai se dando conta de que a medida que ela 

divide (dar), ela amplia a suas possibilidades de socialização e também de receber. É claro 

que aspectos do temperamento podem facilitar ou dificultar esta socialização. Crianças 

introspectivas tendem a estarem  mais fechadas em si mesmas com baixa interação com outras 

crianças, enquanto uma criança extrovertida apresenta uma abertura maior e interage mais 

facilmente. Uma vez que isto pode ser entendido como um comportamento natural, tem-se o 

porquê o dar-receber-retribuir está relacionado com o desenvolvimento infantil e a 

socialização primária. Sobre este assunto Papalia e Olds (1981) colocam o seguinte em 

relação a tendência natural a socialização: 

As crianças começam a demonstrar interesse uma pela outra desde tenra idade. 
Quando Eckerman, Whately e Kutz combinaram pares de bebês que não se 
conheciam, constataram que o interesse das crianças umas pelas outras era evidente 
já ao 10 meses de idade e que continuava a crescer. Em 1975, estes pesquisadores 
notaram que, com 2 anos, as crianças propendiam mais a brincar com outra criança 
do que sozinhas ou com suas mães que também estavam no quarto. Em todas as 
idades estudadas (10 a 12 meses, 16 a 18 meses e 22 a 24 meses), as crianças se 
inclinavam a reagir mais positivamente entre si – para sorrir, rir, “falar”, fazer 
gestos, tocar, imitar, ou mostrar, oferecer ou aceitar um brinquedo (grifo nosso) – 
do que reagir negativamente fazendo barulho, chorando, batendo ou agarrando um 
brinquedo. Os autores concluíram “que os pares” – mesmo os pares (companheiros) 
bebês – fazem sua própria contribuição para a sociabilidade humana bem cedo.  
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Tomando como base as idéias de Godbout (1999) que a dádiva nasce na família, logo existe 

dádiva circulando entre os Knittel. O que resta saber é se quando esta família assume um 

empreendimento, onde as relações estabelecidas por contrato, a equivalência mercantil ou o 

cálculo racional estão presentes, esta dádiva ainda se mantém circulando. O exame desta 

questão deve ter seu início no casal, pois como afirma o próprio Godbout (1999) é no casal 

que se encontra a grande força da dádiva, onde dois estranhos com ancestralidades distintas, 

se unem para constituir um espaço que se tornará mais conhecido que é a família. Diante disso 

é importante retomar a fala de Knittel em relação a sua esposa: 

Eu não sou mais casado com minha mulher, mas tenho com ela uma amizade que 
transcende. É minha amiga, eh!, se for necessário carregar um cesto para ela, eu 
carrego. Tenho uma fortíssima amizade. Certo, somos companheiros. Nosso 
relacionamento sofreu um desgaste natural ... da vida. Fomos casados quarenta e 
quatro anos. Eu não tenho uma vida de marido e mulher com ela, mas temos um 
laço (grifo nosso) de respeito, de amizade. Certo carinho por ela, que ... o que eu 
fizer por ela ainda é pouco por ela. 

É importante perceber que o término do relacionamento do casal não implicou no rompimento 

do sistema de dádiva. E um aspecto que merece destaque neste contexto é que Felicita Nuñez 

permaneceu como sócia e dona da metade da Viação Rio Vermelho. Hellinger, Weber e 

Beaumont (2001) falam  da importância que é para o sistema familiar, quando ex-parceiros 

em um casamento conseguem honrar e respeitar o antigo cônjuge. Quando isto ocorre, os 

filhos não precisam ficar sob a tensão de escolher de qual lado devem se posicionar. O 

sistema não precisa sofrer uma ruptura interna e os irmãos podem se relacionar com uma 

qualidade muito melhor. O casal separado, com os antigos cônjuges respeitando-se 

mutuamente e podendo ser grato por tudo que receberam um do outro enquanto perdurou o 

relacionamento, podem assumir de forma adequada os seus papéis enquanto pai e mãe. 

Segundo os autores, os filhos, ao perceberem tal circunstância, se sentem mais livres para se 

ocuparem com suas próprias vidas e não viverem as expectativas dos seus pais. Fidel parece 

compreender esta dinâmica de uma forma surpreendentemente clara, como é possível 

observar pelo seu relato:  

a relação de meu pai e minha, que hoje são separados, meu pai vive com outra 
mulher, minha mãe tem o namorado dela, continua sendo excelente [...] fazendo esse 
paralelo aí, continua tendo um vínculo dos dois, porque minha mãe há muitos anos, 
ela sofreu, ela teve câncer a vinte e tantos anos, em momento nenhum, mesmo com a 
separação, meu pai desamparou a minha mãe. Eu vejo que isto daí, faz com que os 
filhos continuem unidos. Não sei se vou me fazer entender, o elo dentro da relação 
de pai e mãe, mesmo separados (grifo nosso),  tendo esse amor, esse carinho, 
diferente, claro... é amor e carinho de amizade, não é de marido e de mulher... 
mesmo inconscientemente faz que a gente dê valor a relação familiar. Isso pra mim é 
ponto forte da gente. Chegar para você e dizer que não existem atritos, não é 
verdade. Existe atrito dentro da família, existe ... isto faz a gente se juntar cada vez 
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mais para tentar resolver. Pra mim é ponto chave – se nós não tivéssemos a relação 
que nós temos, a Rio Vermelho não estaria do jeito que está hoje (grifo nosso).55  

Do que é observado, pode-se inferir que o vínculo que se estabeleceu entre o casal, e este no 

momento em que se têm  filhos se torna permanente, foi reconhecido e respeitado. A 

separação não entrou pelo viés do cálculo e da divisão: toma o seu, que eu pego o meu.  No 

momento em que houve o respeito e o reconhecimento, retomando Hellinger, Weber e 

Beaumont (2001) naquilo que foi denominado como as ordens do amor, é possível encontrar-

se um fluxo afetivo e harmonioso dentro da relação, mesmo quando esta tenha se extinguido 

enquanto homem e mulher. Tal fluxo  pode ser lido como o movimento de dádiva, dar-

receber-retribuir. No caso dos Knittel, o vínculo mantido foi estruturante para a qualidade da 

relação entre os irmãos, como apontado pelo irmão mais novo. Para corroborar com estas 

observações é recomendável a reprodução de algumas falas destes irmãos. A primeira de 

Fidel que ressalta a qualidade de união entre os irmãos: 

Temos um ponto positivo. A relação pessoal da gente é fantástica. A gente se vê 
todo dia aqui e no final de semana ainda se encontra para se vê. se o relacionamento 
não fosse bom eu não queria nem saber de ver meus irmãos. A gente se vê, se gosta 
e tem uma relação de respeito muito grande. Cada um tem sua limitação e cada um 
respeita a limitação do outro. Isto eu considero ponto mais forte que a gente tem.56  

E depois com Tereza que acompanha o irmão: 

A gente passava a semana toda na empresa e ainda tinha o prazer de se encontrar no 
final de semana. A família é muito unida.57 

Um instante marcante para a família empresária Knittel e para Rio Vermelho foi o ingresso de 

Mima Knittel na empresa, que se deu na segunda metade de 2002. Ela é a segunda filha, 

gêmea de Carlinhos Knittel, formada em Arquitetura e que havia decidido seguir sua carreira 

independente da empresa familiar. Juntamente com uma sócia montou um escritório de 

Arquitetura orientado para projetos, reformas e decoração. Posteriormente, em conjunto com 

um terceiro sócio montaram uma fábrica de móveis chamada Oito Móveis, especializada no 

segmento infato-juvenil. Desfeita a sociedade na fábrica, juntamente com a antiga sócia, 

também arquiteta, mantiveram a marca Oito Móveis e inauguraram  uma loja onde revendiam 

móveis para bebê e também artigos para bebê e gestantes. Em 2002, Mima decide sair da 

sociedade, em um processo que lhe foi muito difícil e doloroso, aceitando um antigo convite 

do pai para vir a fazer parte da Rio Vermelho. Esta decisão de saída, implicou em reunião 
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inicial de Mima com toda família (pais e irmãos), em que ela comunicou sua intenção. O 

anúncio à família foi bem recebido pelos irmãos que não se fizeram nenhuma oposição 

declarada a sua vinda. Para eles sempre houve o lugar de Mima, este somente ainda não 

estava ocupado.  Mima Knittel ainda precisou de um tempo para elaborar a sua saída da Oito. 

A decisão implicou em abrir mão de algo que foi construído por ela, para entrar em um 

negócio que pertencia à família. Em relação a deixar o seu negócio e vir para a Rio Vermelho, 

Mima Knittel descreve como uma fase decisiva em sua vida, sendo que um dos aspectos que 

lhe movem está  relacionado com a segurança e a estabilidade: 

Era a ovelha negra da família no bom sentido. Em fim, eu fiquei muito tempo 
correndo atrás do meu sonho. Arriscando muito e errando muito também. Decidi, 
chegou o momento que eu tinha de decidir, porque eu tinha perspectivas pro meu 
filho, pra mim mesma e que eu somente iria conseguir realizar se estivesse em um 
lugar que fosse mais rentável financeiramente para mim. E a Oito estava passando 
por muitas dificuldades, não seria daí que viria este recurso jamais. Realmente eu 
não via perspectiva. A dissolução desta sociedade foi dolorosa e difícil.58 

Neste movimento de Mima Knittel em direção a Rio Vermelho é importante assinalar que o 

fato de estar ingressando na família empresária Knittel não era o equivalente ao estar sendo 

acolhida pela família de origem. A família empresária é um espelhamento da família de 

origem, porém projetado em um universo onde o cálculo, a equivalência mercantil, os 

interesses individuais tem uma força mais representativa. A entrada de Mima Knittel na 

empresa implicou em um rearranjo tanto da estrutura organizacional, que necessitou ser 

redesenhada para adequar mais um cargo de diretoria, como em um rearranjo do sistema da 

família empresarial, que passou a ter mais um membro. Percebe-se também na fala de Mima 

que interesses individuais relacionados com o cálculo se fazem presentes, quando ela marca a 

insuficiência dos seus ganhos, mantendo uma expectativa de maximização dos mesmos em 

algo que também lhe pertence. A existência da dádiva não traz como conseqüência a 

eliminação do cálculo ou da eliminação de interesses. No que diz respeito ao cálculo, vale 

retomar França Filho e Dizimira (1999) que assinalam o predomínio da dádiva em relação ao 

cálculo, ou seja o  primeiro contém o segundo. Primeiro se constitui o laço social, depois o 

cálculo pode até se revestir de autonomia.  

 Esta nova integrante não havia vivido a fundação da Rio Vermelho. Por aproximadamente 

doze anos estava envolvida com outras atividades que não compunham o espectro de 

interesses da empresa familiar.  Tal fato exerceu marcante influência na qualidade do 

relacionamento que se estabeleceu entre os irmãos nos primeiros meses da entrada de Mima 
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Knittel na organização. Em relação a tal experiência, Mima coloca o seguinte:   

[...] eu vim para uma vida nova, completamente nova. Quando eu cheguei foi fácil? 
Não foi. Não foi fácil, sabe? Foi tumultuado, foi tumultuado. Porque foi como meu 
irmão falou naquele dia, o lugar de Mima é este, sempre será o lugar de Mima. Não 
havia o lugar de Mima. Não havia uma área de Mima. Mima foi se encaixando, onde 
foi precisando se encaixar. Onde a Diretoria Financeira e a de Operação estava 
sobrecarregada, eu me encaixei para ajudar. [...]  Não se percebia o quanto eu seria 
necessária. Isto foi percebido com o tempo. [...] Eu vim para colaborar – vocês estão 
precisando de quê mesmo? Porque onde tiverem precisando, eu vou e dou conta do 
recado. E foi isso que eu fiz. E não foi fácil, e não foi fácil porque a Oito era a Oito, 
era minha, eu gostava dali [...], mas eram coisas muito diferentes. Comecei na Rio 
Vermelho muito magoada, muito ferida com o processo da Oito [...] Saio de um 
processo e entro em outro. Encontrei dificuldades, encontrei dificuldades. [...] eu 
encontrei resistência, mentira se eu dissesse que não encontrei resistência dos meus 
irmãos.[...] Contei com o apoio do meu pai assim 100%.[...] Eu diria que passei os 
dois primeiros meses a três até eu me enquadrar no programa de Qualidade, que aí o 
próprio consultor amigo nosso percebeu o quanto eu estava sendo importante no 
programa. Foi a partir daí que eles perceberam que eu estava ali como aliada, não 
estava querendo tirar nada de ninguém, me meter na área de ninguém para ficar 
dando palpite errado [...] Tive que ter muito cuidado, quando queria sugerir alguma 
coisa, tinha que ir com muito cuidado.59 

Na perspectiva de Mima Knittel, ela sofreu resistência à sua entrada na Viação Rio Vermelho 

por parte dos seus irmãos. Se tal resistência se manifestou, esta pode ser entendida como uma 

reação natural de autopreservação do sistema. Como apontado anteriormente e também 

mencionado por Mima, ela não participou do processo de formação da Rio Vermelho. Tal fato 

pode ter sido gerador de algum tipo de desconforto para os irmãos, mas não se apresentando 

de uma forma clara. Este desconforto poderia estar em uma esfera não perceptível de 

consciência.  

Tereza Knittel em relação à entrada de Mima, se posiciona de uma forma um pouco diferente, 

colocando o seguinte:  

A entrada de Mima, uma pessoa sem experiência nenhuma no transporte, que não 
sabia nada. Ela entrou toda quietinha, super-humilde. Foi bem aceita. Em momento 
algum quando meu pai disse que ela viria para cá, nenhum dos três se opôs. Não 
disse – não, não vem; nós começamos a trabalhar no transporte, Mima partiu para 
Oito. Foi opção dela, como de qualquer um que quisesse outra coisa, largar e depois 
voltar. Ela se adaptou muito bem. Era a parte que faltava, agora ficou tudo 
certinho.60 

Há uma diferença entre os dois discursos apresentados, o que sugere que os conflitos se deram 

em esferas subjetivas e não declaradas, o que daria então,  margem a estas leituras distintas. 

No entanto, um ponto é indiscutível é que a entrada de Mima pediu um realinhamento dos 

sistemas empresarial e da família empresária. E aqui é preciso considerar que muitos 
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conteúdos simbólicos se fizeram presentes. O que representava mesmo a chegada desta 

“estranha”? Como ela poderia mexer com a distribuição de poder dentro da estrutura?  

 Partindo-se de Hellinger, Weber e Beaumont (2001), pode-se dizer que nesta fase inicial 

apesar de Mima pertencer a família Knittel, ela ainda não estava incluída na família 

empresária Knittel. O vínculo entre os irmãos dentro deste novo conjunto de papéis, ou seja 

com a inclusão de Mima, ainda não estava estabelecido. Mima ainda não pertencia à família 

empresária. A partir da força e do suporte do fundador e da própria disposição de Mima 

Knittel em ocupar o seu espaço, assegurando o cuidado em respeitar o espaço dos irmãos, foi 

possível se processar a legitimação de Mima como integrante do clã empresarial. Pode-se 

inferir, que os valores da família Knittel, que também se expressam na família empresária, 

foram facilitadores desta possibilidade de pertencimento concedida à nova integrante. À 

Mima foi dado um lugar dentro do contexto e isto  foi retribuído com comprometimento, 

dedicação, ajuda aos que precisavam. Esta circulação somente foi possível pela união que 

existe entre os irmãos e que por sua vez deriva da qualidade construída entre o casal. A 

aceitação de Mima dentro da família empresária é um movimento de dádiva, pois se colocou a 

serviço do vínculo. Hoje os quatro irmãos possuem seus espaços definidos, tomam decisões 

em conjunto e se respeitam mutuamente. A interferência de um na área do outro, quando se 

faz necessário ocorrer, não é percebida como uma invasão ou ameaça, mas como o melhor 

movimento a serviço dos objetivos da empresa. 

 Aquilo que poderia ter se transformado em um grande conflito de poder, onde os integrantes 

estariam passíveis de assumir posturas beligerantes em defesa dos interesses individuais ou da 

territorialidade organizacional, a priori parece haver se diluído dentro de uma teia de 

confiança. Esta unidade dá coerência aos valores da família Knittel na organização e por esta 

razão, como foi abordado anteriormente não pode facilmente ser expressada por um conjunto 

de frases a ser fixado em um quadro na parede.  

Todas estas evidências parecem sugerir a existência de circulação da dádiva na família 

empresária. O respeito pelo lugar do outro, a transparência na abordagem das questões, a 

expressão da afetividade, a liberdade de expressão sem o medo de ser julgado, a divisão do 

trabalho, o desejo de se criar espaços para estarem juntos, o senso de pertinência, o ouvir para 

se tomar decisão, são elementos que  se colocam a serviço do vínculo. A família empresária 

Knittel tal qual é proposto por Godbout (1999) para a família de origem, também se comporta 

como um sistema misto, onde circula o útil e preserva-se o vínculo.  
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Em busca dos espaços de dádiva na Rio Vermelho: 

 

Considerando este contexto, cabem alguns questionamentos: se o vínculo estabelecido entre 

os membros da família empresária  teria um caráter estruturante para a organização? Se a 

dádiva que circula se estende a outros espaços intra-organizacionais?  No âmbito intra-

organizacional existe dádiva circulando entre a família empresária e os empregados da Rio 

Vermelho?  

A partir da observação e do discurso apresentado tanto por integrantes da família como por 

alguns empregados mais antigos da empresa, existem fortes indicadores que estes 

relacionamentos não se restringem a uma dimensão meramente contratual. Como assinalado 

anteriormente, emerge algo que transcende a coisa contratada. Algo que flui entre estas duas 

partes que se encontram em posições antagônicas na esfera social – capital e trabalho. Esta 

ponte aproxima aquilo que a princípio se apresenta distante, possibilitando uma outra 

perspectiva, talvez não excludente, porém mais integradora. Tome-se inicialmente a parte 

desta circulação que flui dos dirigentes para os empregados. É difícil precisar em que 

momento se deu o início desta circulação, mas um olhar para a origem humilde de Carlos 

Knittel sugere, a despeito da fama do Carlão, uma grande capacidade de aproximação do 

pessoal operacional. Knittel aprendeu a falar a linguagem dos funcionários, a se relacionar 

com eles. Defende veementemente a necessidade de valorização do humano dentro da 

organização. Pode parecer um discurso de típico do empresário, mas esta capacidade de estar 

atento à demanda do outro tudo indica tem origem na família. Carlinhos Knittel ao se referir à 

valorização do humano na empresa aponta o estilo do seu tio Roberto Knittel: 

Acho que veio de berço, esta cultura, esta filosofia de administração participativa 
com eles. Um dos que estimulou bastante este tipo de administração foi meu tio 
Roberto [...] A forma como ele trata os funcionários, é uma forma diferenciada até 
para a maioria dos empresários do sistema.61 

Roberto Knittel, irmão caçula de Carlos Knittel, de fato tem um jeito muito peculiar de falar 

com as pessoas.  A princípio se apresenta como uma pessoa calma, maleável e de fácil acesso, 

mas apresenta um tom firme quando se trata do cumprimento de normas e da responsabilidade 

com o trabalho. Retomando algumas falas de Roberto já destacadas anteriormente, a primeira 

assinalando este fluxo que se estabelece a partir da qualidade do relacionamento da família:  
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O relacionamento com o funcionário é aberto. Ele (referindo-se ao irmão) tem muito 
a dar, pelos anos de vivência em cima disto. E a melhor coisa que existe nesta 
empresa é este relacionamento, entre pai, filhos, irmãos e tio. Isto nós passamos para 
o funcionário (grifo nosso). Faz com que cada dia que passe, o funcionário passe a 
cumprir mais o regulamento da empresa. A gente não abre mão do regulamento.62  

Roberto destaca também a importância de se colocar perto do funcionário de forma e como é 

necessário tratar com respeito para se conseguir atingir determinados objetivos - “Acho que é 

muito importante ter sempre o homem junto com a gente. Saber respeitá-lo para ter um bom 

retorno”.  

 Assinala-se novamente que esta expressão de respeito precisa ser genuína e despida de 

intenções manipuladoras. Retomando Fidel Knittel: “Não tem conversa fiada que dure um 

mês”.    

Roberto demonstra isto em ações que transcendem uma simples preocupação com o 

treinamento do funcionário e sua qualificação para o exercício da função. Existe uma intenção 

de ajudar, de se preocupar com o crescimento do indivíduo. Roberto conta uma história que 

revela esta tendência: 

Trabalhava nesta garagem no tempo de VIBEMSA. Um rapaz chegou para 
descarregar um caminhão de barro e tinha dois serventes na pá espalhando barro. 
Aqui era um atoleiro. Quando chovia era lama, quando fazia sol era poeira. Eu vi 
eles trabalhando na pá, enquanto um pegava duas pás e jogava, o outro pegava dez. 
Aí me chamou atenção, a vontade de trabalho. Perguntei se ele queria ser servente 
da empresa e aí ele aceitou. Ele entrou na VIBEMSA como servente, era analfabeto. 
Eu procurei matricular ele nesta escola aqui defronte. Ele aprendeu a ler e escrever. 
Ele dava manutenção como servente. Ele passou para lavar peça. Passou para 
ajudante de mecânico. Passou para mecânico. Depois ele comprou o laudo, tirou a 
carteira dele de motorista. Eu treinei ele para motorista. Ele se tornou um 
profissional do volante. Certa feita em São Paulo, eu estava na avenida Paulista e 
ouvi uma buzina assim e alguém gritando: Seu Roberto, Seu Roberto. Quando olhei 
vi, aquela pessoa me abraçando. Era ele que estava trabalhando em um carro da 
Cometa em São Paulo. Uma das grandes empresas, não é para qualquer profissional, 
para trabalhar ali tem que ser realmente gabaritado. Tem que ter muito 
conhecimento. São coisas gratificantes pra gente, entendeu?63 

Nesta situação Roberto faz muito mais do que simplesmente qualificar um profissional, para 

trabalhar na Rio Vermelho. Ele oportunizou a possibilidade de crescimento de um indivíduo. 

O dar está implícito neste movimento. O encontro na Paulista é uma expressão de gratidão, é 

a retribuição. Hellinger, Weber e Beuamont (2001) colocam que muitas vezes pode ser 

impossível para alguém retribuir ao outro aquilo que foi recebido. Nestes casos, talvez um 

profundo agradecimento e reconhecimento sejam o suficiente para reequilibrar a relação. O 
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antigo funcionário podia não estar mais na VIBEMSA ou Rio Vermelho, mas o “presente” foi 

recebido enquanto havia uma relação contratual com a VIBEMSA. Tal “presente” não estava 

previsto em contrato e não estava incluso na contrapartida financeira devida pelo trabalho 

realizado. O que caracteriza este interesse do Roberto pelo outro? Como denominar este 

movimento? Aqui pode-se supor que houve a circulação da tríade dar-receber-retribuir. 

Prosseguindo no exame da expressão de outros integrantes é possível recorrer-se aos relatos 

de Carlinhos Knittel, que assim expõe sua percepção sobre o relacionamento com os 

funcionários: 

[...] está sempre aberta a porta. As conversas são muito informais, pátio da garagem, 
onde a gente se encontra. Funcionário meu que joga bola comigo e até hoje joga. 
Então a gente cria este vínculo, vínculo de amizade mesmo (grifo nosso). No 
momento de maior de aperto da empresa, isso se fez valer (grifo nosso). Porque a 
gente conseguia um comprometimento maior da parte deles, uma ajuda maior da 
parte deles (grifo nosso). Se o tratamento não fosse esse, muitos estariam virando as 
costas para gente naquela época. Então, este diálogo forte que nós temos com os 
funcionários é que é a chave.64 

O que se denota desta fala de Carlinhos Knittel é que uma maior interação com o funcionário 

possibilita o surgimento de outros tipos de relacionamento, que transcendem o que se espera 

da relação patrão – empregado e que também não é previsto no instrumento contratual. O 

jogar bola juntos até hoje é mais do que um momento recreativo proporcionado pela empresa. 

Este vem a  constituir em um locus onde as distâncias sociais e econômicas se desfazem. O 

Diretor de Operações e Manutenção sai da sua posição e permite a construção de um vínculo 

de amizade, que se desenvolve de forma independente da relação superior e subordinado, 

dono e empregado. Carlinhos afirma que esta forma de interação é a “chave” para um maior 

comprometimento do funcionário. Este movimento nada mais é do que uma retribuição pelo 

reconhecimento, pelo lugar de importância recebido, que na hora do aperto se fez valer na 

figura de um maior comprometimento e de uma maior ajuda, do poder contar. Esta posição 

não é similar a relação do príncipe e do vassalo, em que a lealdade prestada do segundo para o 

primeiro se expressa a partir da obrigação imposta pela tradição. A lealdade aqui ganha 

retoques da coisa espontânea, onde a escolha é possível. Se não houvesse este respeito 

proporcionado pelos donos, os funcionários poderiam se restringir a fazer o que estava 

previsto em contrato. Isto poderia não ser suficiente para retirar a Rio Vermelho do momento 

que atravessou após o realinhamento societário, onde a empresa passou a pertencer 

exclusivamente aos Knittel, atravessando uma fase com prejuízos operacionais.  Neste 
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momento, questões de ordem operacional poderiam ter comprometido seu desempenho em 

viagens. Mesmo assim, conta Carlinhos Knittel, foi possível manter um índice de 

produtividade de mais de 98%, ou seja, das viagens previstas no mês mais de 98% eram 

realizadas. 

Seguindo ainda com Carlinhos Knittel, ele aponta que destas derivações do relacionamento 

estabelecido com os funcionários, acabou por se tornar padrinho do filho de um deles. A 

acepção da figura do padrinho é de grande complexidade e remonta às tradições cristãs do 

batismo, encontrando grande representatividade cultural no Brasil escravocrata. Portanto, o 

entendimento desta figura requer um estudo mais aprofundado, o qual não se faz possível 

neste trabalho. Sob pena de se pecar pela superficialidade da abordagem, o que  pode-se dizer 

de forma sucinta é que os papéis  de um padrinho e de uma madrinha de batismo,  a partir da 

perspectiva da Igreja Católica é orientar o afilhado no caminho da fé e da tradição Católica. É 

também atribuído ao padrinho uma representação de caráter social, o cuidado do afilhado na 

falta dos pais. Quando os pais escolhem um padrinho, na grande maioria das vezes existe um 

profundo respeito, admiração e a certeza de que o escolhido será capaz de cuidar bem do seu 

filho, não somente de forma afetiva, como materialmente. Por isso tradicionalmente o convite 

é dirigido  a pessoas com condições econômicas favoráveis que possam suportar o ônus desta 

escolha. A princípio não se convida qualquer pessoa para ser padrinho, o que torna este lugar 

um lugar de reconhecimento. Em contrapartida não se assume este compromisso se não 

houver o mínimo de consideração e afetividade pelo outro. O que se sugere é que deve haver 

algo que preceda o ato do convite e da aceitação, para que se suceda a celebração e algo é o 

vínculo.  No entanto, Carlinhos Knittel, diz que apesar desta relação, a empresa está em 

primeiro lugar. Isto pode corresponder a autonomização do cálculo, como é apontado por 

França Filho e Dizimira (1999). Assim, Carlinhos de posiciona: 

Tenho funcionário meu que é meu compadre. Sou padrinho do filho dele. Meu 
gerente de manutenção, eu conheço desde que tenho quatorze anos de idade. Joga 
bola comigo. Faço questão disto, mas sempre mantendo o respeito. Na hora do 
vamos ver, a empresa está completamente fora deste lado afetivo. Em primeiro 
lugar é a empresa. Não deixo misturar (grifo nosso). O contato com os 
funcionários é que é razão de ser (grifo nosso). Nós estamos sempre fazendo 
reunião com eles. Sempre quando tem operação carnaval, a gente faz questão de 
chamar todos os funcionários, motorista e cobradores. Passamos para eles nossas 
preocupações em relação ao transito, acidentes. E sempre temos tido sucesso. Pós-
carnaval os índices de acidentes são mínimos possíveis. Temos praticamente quinze 
anos sem problema em operação carnaval.65 

Ao se observar este discurso de Carlinhos pode-se perceber que é definido um limite 
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empresarial, no entanto este não elimina a constituição do vínculo social. Quando ele faz 

menção ao contato com os funcionários é importante ter clareza que este não se resume às 

reuniões citadas. Relembrando fragmentos de um discurso anterior de Carlinhos: “As 

conversas são muito informais, pátio da garagem, onde a gente se encontra. [...] Então, este 

diálogo forte que nós temos com os funcionários é que é a chave”. 

Dando continuidade a esta exploração da dádiva, os fragmentos de falas de Mima Knittel 
parecem corroborar com a existência deste fluxo: “Eu sinto que as pessoas, a gente precisa 
delas, vão se envolvendo aos poucos, cada vez mais”.  

Aqui Mima Knittel se refere ao quanto o trabalho da Viação Rio Vermelho está nas mãos dos 

funcionários e que o envolvimento destes vai acontecendo na medida em que eles podem se 

colocar mais abertos nesta relação.  

A fala seguinte de Mima Knittel menciona o acesso que alguns funcionários antigos têm ao 

convívio pessoal com a família Knittel se fazendo presentes em comemorações específicas. E 

também como em celebrações com funcionários, uma espécie de reconhecimento pela tarefa 

cumprida, se fazem presentes não somente os dirigentes, mas também os seus respectivos 

cônjuges. Nas palavras de Mima: 

Porque é família ... tem determinadas pessoas que participam da vida da gente, que 
vão para os nossos aniversários. Aniversario do meu pai que não deixa de 
comemorar. Acabou uma greve, meu pai pega o pessoal da manutenção vai todo 
mundo para churrascaria comemorar o fim da greve.66  

Uma vez verificado este fluxo da família empresária em direção aos funcionários, faz-se 

necessário agora identificar o seu movimento em sentido contrário, ou seja, dos funcionários 

em direção à empresa. A retribuição do funcionário para a empresa parece se manifestar em 

um conjunto de atitudes peculiares tais como: maior comprometimento com as expectativas 

organizacionais, um maior nível de lealdade que pode se verificado nos baixos níveis de 

rotatividade de pessoal, comparecimento à garagem nos períodos de greve. 

Um dos depoimentos mais reveladores de dádiva detectados na organização foi do 

funcionário conhecido como seu Hamilton. Como dito anteriormente, Hamilton tem  setenta e 

dois anos, aposentado e tem  a função de preposto na Viação Rio Vermelho, representando a 

empresa em audiências nas diversas esferas judiciais. Hamilton foi do tempo da VIBEMSA. 

Sua contratação foi realizada por um dos sócios, Olegário, e trabalhava no setor de pessoal. 

Seu contato com Knittel era intenso, pois este era o responsável pela operação, onde residia o 

                                                 
66 Ibid., pág. 116 
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maior efetivo da empresa. Ao longo do tempo, Hamilton e Carlos Knittel construíram um 

relacionamento muito próximo. Quando chegou o ano de 1991, marcando o fim da 

VIBEMSA e o nascimento das quatro outras empresas derivadas, Hamilton recebeu convites e 

propostas financeiras atraentes para se deslocar para esta ou aquela. Segundo ele, o único que 

não fez proposta salarial alguma foi Carlos Knittel e sua escolha foi justamente a Rio 

Vermelho. Por que não seguiu para a empresa que foi fundada por Olegário, a Verde Mar? 

Por que não atendeu às propostas financeiras mais atraentes? Por que a Rio Vermelho? 

Ninguém melhor que o próprio Hamilton para responder as estas questões:  

quando houve a divisão, todos eles queriam que eu fosse. Teve um somente que 
ficou na lateral, aguardando o resultado. Me ofereceram muitas vantagens. Por que 
escolher ficar na divisão onde estava seu Carlos? Ou fica com Benjamim, ou com 
Olegário, com Marcus ...quem menos ofereceu foi Carlos. E eu pedi também 
nada! O nível de confiança, de amizade. Fiquei com ele pela amizade, porque 
nós tínhamos um relacionamento muito bom, ele como patrão e eu como 
empregado, mas sempre dentro do respeito, mas de muita intimidade (grifo 
nosso). Vamos dizer assim...pessoal. [...] o único que não me deu vantagem 
nenhuma foi ele. O telefone tocou, ele lá na sala dele e eu lá em baixo, na minha 
sala. O telefone tocou, “Alô”!? Era seu Carlos – “Crioulo, vai comigo”? Vou!....vou! 
... a gente tinha uma amizade muito boa. Esqueci a parte do dinheiro (grifo nosso). 
Me ofereceram. Teve gente que disse que dobrava meu salário. Teve gente que disse 
que dentro de noventa dias você tem seu carro zero. Não me encheu os olhos. Era 
amigo de Carlão.  Dinheiro?, sem ele ninguém... sem ele ninguém vive, mas 
dinheiro não é tudo (grifo nosso).67  

Hamilton podia ter dirigido suas escolhas para as melhores propostas, porém parece que a sua 

relação com Carlos Knittel tinha um valor superior aos valores financeiros que foram 

apresentados. O vínculo de amizade foi priorizado em sua decisão e como este mesmo afirma, 

não havia contrapartida financeira que pagasse o que recebia de Carlos Knittel – “[...] dinheiro 

não é tudo (Hamilton)”.  

O caso de Hamilton não é o único. Uma outra situação similar é a de Célia, quinze anos de 

VIBEMSA e mais quinze anos de Rio Vermelho. Célia entrou na VIBEMSA como rodomoça 

para trabalhar nos ônibus seletivos. Depois de um período foi deslocada para área 

administrativa. Trabalhava na PR-2, a garagem que viria a ser a Rio Vermelho, porém, 

diferente de Hamilton, nunca havia trabalhado diretamente com Carlos Knittel. Quando lhe 

foi perguntado por que decidiu ir para a Viação Rio Vermelho, Célia assim respondeu: 

Desafio! O desafio era o seguinte, era uma fama que tinha de Seu Carlos ser muito 
rigoroso, você tá entendendo? Como é hoje, a Rio Vermelho é um exemplo lá fora 
no sistema de transporte. Então eu sempre ouvia falar que ele era rigoroso, dessa 
exigência, essa perfeição. Então eu vou porque é um desafio. As empresas... recebi 
convite de várias outras empresas, pra ir para outra empresa...mas não, eu vou 
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encarar. E aí, se a Rio Vermelho me convidar, eu fico. Graças a deus convidou, eu 
fiquei.[...]Falar do seu Carlos é difícil. Eu acho que ele é rigoroso na hora certa. Eu 
digo isso porque eu já presenciei comigo mesma, eu sei que ele estava certo.68 

Célia também foi convidada por outras organizações, porém sua motivação foi o símbolo 

representado por Knittel. Ela conhecia Knittel. Ela sabia da sua fama e “Carlão”, como era 

conhecido, não lhe era uma figura estranha. Célia nomeia de desafio a possibilidade de 

trabalhar com Carlos Knittel e hoje, depois de quinze anos, ainda está na Rio Vermelho na 

área de Contas a Pagar. Neste momento atual, Célia, no que diz respeito à relação com a 

Diretoria, principalmente com as meninas,  como ela se refere às filhas de Knittel, considera 

esta sua experiência na Rio Vermelho melhor do que foi a de VIBEMSA. Assim, nas palavras 

de Célia, tem-se: 

[...] melhor ainda (referindo-se a experiência na Rio Vermelho). A participação, os 
filhos, as meninas são maravilhosas. Estou aqui há muito tempo. A gente sempre 
passa por momentos difíceis em nossas vidas. Sempre que precisamos, é um colo, 
você pode chamar de um colo, de uma palavra amiga, eles nunca negaram. Sempre 
que precisou...acho que todos os funcionários aqui, acho que sempre a empresa 
ajudou todos. Eu acho que não tem quem diga que ela não tenha ajudado.  

Célia narra um momento em sua experiência na VIBEMSA, em que ela pensou que seria 

demitida, uma vez que estava grávida, pois segundo ela, na época as mulheres terminavam 

por serem demitidas quando engravidavam. O diretor à reconheceu como uma boa funcionária 

e a manteve no quadro. Mesmo com este reconhecimento, quando chegou a hora da cisão e 

depois do convite da Rio Vermelho, ela fez a sua escolha por esta empresa. Havia algo na Rio 

Vermelho que parecia ser mais atraente, talvez a própria cumplicidade do arquétipo feminino 

representada pelas “meninas”. Célia descreve este momento: 

Há muito tempo atrás tinha aquele problema. Mulher trabalhar em empresa e 
engravidar, já não ficava, saía, somente por causa do cargo. Então comigo surgiu 
isso, entendeu? Foi uma das partes que foi muito...porque eu já estava esperando a 
direção me chamar para eu ser demitida. Porque não podia antes, não podia (na 
VIBEMSA). Foi uma parte pra mim que foi emocionante. O diretor me chamou, 
elogiou, disse que nada, eu era uma boa funcionária, que eu poderia continuar. Então 
sempre esta parte de agora, com as meninas, as meninas, eu digo as diretoras (risos), 
eu vi meninas. Sempre que a gente precisa, ou tem alguma dificuldade, nunca 
disseram não, não dizem não. São pessoas maravilhosas, em todos os sentidos. É 
difícil falar de um e de outro. Quando é não eles sabem dizer não. 

O fato é que Célia se sente cuidada na Rio Vermelho e esta sensação é proporcionada pela 

capacidade que estes filhos tem de estarem sempre disponíveis para atender o outro, de ter um 

interesse pelo outro. Apesar da abertura, há também a definição clara dos limites, ou seja, um 

                                                 
68 Informações obtidas em entrevista realizada com a funcionária Maria Célia Ramos Borges em 04 de janeiro de 
2007. 
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não pode ser dado de uma forma muito tranqüila.  

Um aspecto que chama atenção é a quantidade de funcionários com grau de parentesco entre 

si. Um aspecto bem pitoresco, motivado talvez pela importância que a empresa ganhou na 

vida destas pessoas. De certa forma é possível inferir que a empresa se coloca na posição de 

ajudar, como o Célia pontua: “Sempre que precisamos, é um colo, você pode chamar de um 

colo, de uma palavra amiga, eles nunca negaram. Sempre que precisou...acho que todos os 

funcionários aqui, acho que sempre a empresa ajudou todos” e “Sempre que a gente precisa, 

ou tem alguma dificuldade, nunca disseram não, não dizem não”. 

Existem gerações de famílias de funcionários trabalhando na Rio Vermelho. Pais que abriram 

espaços para seus filhos ou irmãos na organização em que trabalhavam. Por que os parentes 

fizeram este convite? O que a Rio Vermelho representava para eles? Talvez a impressão 

narrada por Célia e apontada no parágrafo anterior, uma empresa que ajuda,  possa ter sido 

motivadora deste movimento de trazer a família para empresa em que em que estes 

funcionários trabalham.  De qualquer sorte é uma empresa que permite que outras famílias 

participem de suas atividades operacionais. O quadro abaixo, fornece uma dimensão desta teia 

de relacionamentos.  Dos relacionamentos que foram listados,  existe um relacionamento que 

representa a dádiva em seu instante original,  que se fundamenta na formação do  vínculo do 

casal, que é o caso da Ana Kátia V. B. Sales e Noel Carlos de S. Santana que são noivos e 

devem casar. Conforme Godbout (1999, p.41): “[...] a união de dois estranhos para formar o 

núcleo daquilo que será o lugar menos estranho, o lugar da própria definição que não é 

estranho: a família”. Foi na Rio Vermelho que o encontro dos dois aconteceu, no espaço 

profissional. É deste espaço que o encontro do que antes eram dois estranhos pode a vir se 

constituir em uma família.  E tal encontro para a família empresária não é causa a priori de 

comprometimento do resultado organizacional.  

O Quadro 5.1 abaixo fornece uma idéia das intrincadas relações familiares entre funcionários 

que habitam a  Viação Rio Vermelho. 

Quadro 5.1 – Relações Familiares entre Funcionários na VRV 

Primeiro Funcionário Cargo Funcionário Parente Cargo Grau de 
 Parentesco

Hilton da S. H.Conceição Aux. De Caixa Filho 
Adenilza da S. Conceição Recrutadora Filha Hamilton M.da Conceição Assessor I 

Itamar Souza Barreto 
Gerente de  
Operações Genro 
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Primeiro Funcionário Cargo Funcionário Parente Cargo Grau de 
 Parentesco

Maria da Silva Barbosa Servente Joselito da S. Barbosa Capoteiro Filho 

Ana Kátia V. B. Sales Tec. De 
Treinamento Noel Carlos da S.Santana

Tec. De 
Segurança Noivos 

Jason Tavares Costa Instrutor de 
Motoristas Jailton Tavares Costa Motorista Irmão 

Celide Bispo Portugal Telefonista Everton Luis B. Portugal Cobrador Irmão 

Monique Andrade de Lima Aprendiz Filha Tânia R. A. de J. Santos Aux. De 
Enfermagem

Sidney Jorge F. de Jesus Cobrador Irmão 

Herebert dos S. Santana  Irmão Hermilsildo dos S. Santana Aux. De 
Pessoal 

Fernanda A. dos Santos Aprendiz  Prima 

Alexandro dos S. Ribeiro Manobrista Filho 
Ednea S. M. de Jesus Cobradora  Filha 

Ricardo Francisco de Souza Operador de 
Garagem 

Catia R. dos S. Ribeiro Cobradora  Filha 

José de A. da S.Santos  Motorista Irmão 
Jadson dos S. Batista Aprendiz Sobrinho 

Márcio S. Batista 
Sub. Gerente 
de Operações Sobrinho 

Silva Maria dos Santos Secretaria 

Giomario S. de Jesus Despachante 
Cunhado de
Márcio 

Vanessa R. de Oliveira Aux. Adm Sobrinha 

Arthur R. de Oliveira 
Aux. De  
Controle Sobrinho 

Fábio Josian A. Oliveira Motorista Cunhado 

Maria Célia Ramos Borges Aux. 
Financeiro 

Jesonias Araújo Oliveira Motorista Cunhado 

Construído pela funcionária Maria Célia Ramos Borges, (2007). 

Dos casos de funcionários com parentesco trabalhando na Rio Vermelho, uma situação 

específica se faz bastante original. Três gerações de uma família estabeleceram uma relação 

profissional com a VIBEMSA e depois a Rio Vermelho. É o caso de Lídio Gonçalves de 

Oliveira que foi funcionário da VIBEMSA, tendo também seu filhos na VIBEMSA e que 

acompanharam a Rio Vermelho na cisão, e por fim seus netos que ingressaram na Rio 

Vermelho. A figura abaixo representa este movimento: 
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Figura 5.2 - Três gerações de uma família trabalhando na VRV 

 
Fonte: Construído pela funcionária Maria Célia Ramos Borges, (2007). 

É a este conjunto de graus de parentesco que Célia está ligada dentro da empresa. Esta 

dinâmica proporciona algumas reflexões.  O que motiva uma família a permanecer em uma 

organização, por três gerações? Será que esta relação reflete uma fidelidade alienante capaz 

de alcançar os netos ou existe uma consideração pela forma como os empregados e membros 

desta família foram tratados pela família empresária?   

 Retomando Nicolas (1991, p. 42), “O dom concedido ao pessoal pela empresa serve, 

igualmente, como meio de torná-lo fiel, de atenuar o ardor de suas reivindicações  ou 

diversificar os modos de remuneração através de uma forma que, às vezes é bastante 

interesseira”, e confrontando com os movimentos da família empresária em relação aos seus 

funcionários, movimentos estes que tudo indica serem reconhecidos e retribuídos, parece não 

ser possível reduzir esta relação da família Knittel com o empregado, exclusivamente à 

dimensão do interesse. A lógica empresarial não está sendo negada. Todos os benefícios 

concedidos aos funcionários da Rio Vermelho, como ticket, assistência médica, a gratuidade 

no transporte, investimento em treinamento, não são concedidas de forma espontânea, existe 

uma expectativa de retorno imputada, nenhuma destas coisas doadas, são de graça. No 

entanto, na empresa familiar Rio Vermelho, a dimensão do interesse parece ser interpenetrada 

pelos outros móveis da dádiva. 

Com base na listagem eletrônica denominada como Funcionários por Tempo de Serviço, 

emitido em 09 de janeiro de 2007, relaciona-se um efetivo de 885 funcionários, não constando 

os membros da diretoria. Desta listagem, 118 funcionários são procedentes da VIBEMSA, o 

equivalente a 13,33% do efetivo. Estes funcionários acompanham de certa forma Carlos 

Knittel a aproximadamente 20,5 anos em média, sendo Célia a funcionária mais antiga entre 
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VIBEMSA e Rio Vermelho com 30 anos de serviços prestados. Os 767 funcionários restantes 

ingressaram já na Rio Vermelho, ou seja, a partir de 1991, apresentando um tempo médio de 

serviço de 4,4 anos, correspondendo a quase 27,5% do tempo de existência da empresa.   

Outro aspecto relevante é o índice de rotatividade de pessoal, que mede o giro de pessoal em 

um determinado período. Este índice na área operacional, onde a tendência de substituição, 

principalmente de motoristas em função das ocorrências de trânsito é maior, encontra-se na 

ordem de 0,6% para motorista e 0,3% para o cargo de cobrador. Estes índices são 

considerados baixo para o setor segundo Carlinhos Knittel.  

Quadro 5.2 - O discurso da dádiva na Viação Rio Vermelho 

ESPAÇO DA 
CIRCULAÇÃO SITUAÇÃO INTERESSE DESINTERESSE OBRIGAÇÃO 

LIBERDADE 
/ 

ESPONTANE
IDADE 

O relacionamento 
de Carlos Knittel e 
Felicita Nuñez  
que são separados 
e proprietários da 
empresa em partes 
iguais.  

“[...] temos um 
laço de respeito 
e amizade.” 
(Carlos Knittel 
em relação a 
ex-esposa) 

“[...] e ela tem 
metade da 
empresa.” (Fidel 
Knittel, 
marcando o lugar 
da mãe na  
propriedade da 
empresa) 

“[....] o que eu 
fizer por ela 
ainda é 
pouco.” 
(Carlos Knittel 
em relação a 
ex-esposa) 

“[...] em 
momento 
nenhum 
mesmo com 
a separação, 
meu pai 
desamparou 
minha mãe”. 
(Fidel 
Knittel) 

  
EN

TR
E 

O
S 

K
N

IT
TE

L A entrada de 
Mima Knittel no 
negócio. 

“[...] porque eu 
tinha 
perspectivas 
pro meu filho, 
pra mim mesma 
e que eu 
somente iria 
conseguir 
realizar se 
estivesse em 
um lugar que 
fosse mais 
rentável 
financeiramente 
para mim”. 
(Mima Knittel e 
sua motivação 
de voltar para o 
negócio) 

“[...]  Eu vim 
para colaborar – 
vocês estão 
precisando de 
quê mesmo? 
Porque onde 
tiverem 
precisando, eu 
vou e dou conta 
do recado”. 
(Mima Knittel, 
procurando 
mostrar que 
estava  junto com 
a família). 

“[...]... Contei 
com o apoio 
do meu pai 
assim 100%, 
porque meu 
pai se sentia 
muito 
orgulhoso de 
ser a única 
filha que 
estava 
tentando 
trilhar o 
caminho...”. 
(Mima Knittel) 

“[...] Foi 
opção dela, 
como de 
qualquer um 
que quisesse 
outra coisa, 
largar e 
depois 
voltar”.( 
Tereza 
Knittel 
demonstrand
o respeito  
em relação a 
decisão de 
Mima de ter 
seu negócio e 
depois 
voltar”.  
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ESPAÇO DA 
CIRCULAÇÃO SITUAÇÃO INTERESSE DESINTERESSE OBRIGAÇÃO 

LIBERDADE 
/ 

ESPONTANE
IDADE 

A forma como 
Roberto Knittel se 
relaciona com os 
funcionários. 

“Me relaciono 
bem com todo 
mundo; me 
relaciono com o 
motorista, com 
o cobrador, 
com a área de 
manutenção. 
Acho que é 
muito 
importante ter 
sempre o 
homem junto 
com a gente. 
Saber respeita-
lo para ter um 
bom retorno”. 
(Roberto 
Knittel) 

“[...] Aí me 
chamou atenção, 
a vontade de 
trabalho. 
Perguntei se ele 
queria ser 
servente da 
empresa e aí ele 
aceitou. Ele 
entrou na 
VIBEMSA como 
servente, era 
analfabeto. Eu 
procurei 
matricular ele 
nesta escola aqui 
defronte. Ele 
aprendeu a ler e 
escrever”. 
(Roberto Knittel 
e a dedicação ao 
desenvolvimento 
de um 
funcionário que 
veio a se tornar 
motorista em 
uma grande 
empresa em São 
Paulo). 

Está também 
contida na fala 
que traz  o 
interesse. 

Está  também 
contida na 
fala que traz 
o 
desinteresse. 

  
EN

TR
E 

O
S 

K
N

IT
EL

L 
E 

O
S 

FU
N

C
IO

N
Á

R
IO

S 

O movimento do 
funcionário 
Hamilton em 
acompanhar 
Carlos Knittel 
depois da cisão.  

“[...] Fiquei 
com ele pela 
amizade, 
porque nós 
tínhamos um 
relacionamento 
muito bom, ele 
como patrão e 
eu como 
empregado, 
mas sempre 
dentro do 
respeito, mas de 
muita 
intimidade”. 
(Hamilton 
dizendo o que 
motivou 
acompanhar 
Carlos Knittel). 

“[...] quem 
menos ofereceu 
foi Carlos. E eu 
pedi também 
nada! O nível de 
confiança, de 
amizade. [...] 
Esqueci a parte 
do dinheiro”. 
(Hamilton se 
referindo a 
proposta de 
Carlos para ele ir 
para Rio 
Vermelho) 

Está contida na 
fala que traz o 
interesse. 

“[...] O 
telefone 
tocou, ele lá 
na sala dele e 
eu lá em 
baixo, na 
minha sala. 
O telefone 
tocou, 
“Alô”!? Era 
seu Carlos – 
“Crioulo, vai 
comigo”? 
Vou!....vou! 
... a gente 
tinha uma 
amizade 
muito boa”. 
(Hamilton e 
forma como 
se deu o 
convite de 
Carlos 
Knittel e 
como ela 
aceitou).  
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A busca de identificação da dádiva dentro da Viação Rio Vermelho esteve principalmente 

pautada no discurso dos atores. De modo a poder evidenciar-se a circulação do dar-receber-

retribuir, tentou-se  relacionar alguns destes movimentos expressados nos discursos coletados 

com os quatro móveis da dádiva. 

Diante destas observações é possível considerar que dentro da Rio Vermelho não se tem um 

sistema utilitarista puro. Há fortes indícios de circulação de dádiva, tanto entre  os membros 

da família empresária Knittel e destes com os funcionários da Rio Vermelho. A atmosfera que 

se estabelece permite que a orientação para a busca de uma maior eficiência de mercado se 

misture com as trocas sociais que ocorrem dentro da organização entre os diversos níveis 

hierárquicos.  

Como dito anteriormente, a Viação Rio Vermelho encontra-se em um processo de 

profissionalização. A reflexão que fica é se a dádiva que hoje circula dentro deste ambiente 

empresarial tenderá a reduzir-se com o advento de elementos que priorizam uma 

racionalidade instrumental, concentrando-se especificamente nas relações entre os 

funcionários ou ainda restaria espaço para esta circulação continuar operante na dimensão 

constituída pela díade funcionários -  família empresária.  

5.4 A PROFISSIONALIZAÇÃO DA RIO VERMELHO: A DÁDIVA 

SENTENCIADA 

Como assinalado anteriormente, a Rio Vermelho normalmente tem  alcançado uma posição 

entre as três primeiras permissionárias segundo os índices de avaliação da Superintendência 

de Transportes Públicos (STP). A trajetória para realizar estes resultados tem sua sustentação 

principalmente no fato do modelo gerencial da empresa que contempla a família empresária 

alocada em cargos chaves da organização. A estrutura diretora por si só não seria suficiente 

caso não houvesse  o domínio em relação ao negócio por parte dos envolvidos na gestão, 

mesmo de Mima Knittel que está na empresa há três ano e meio. 

 Para efeito de entendimento do que está ocorrendo com a Rio Vermelho, deve-se resgatar a 

entendimento de Lodi (1986, apud Rocha, 2002) em relação à idéia do que é 

profissionalização: “profissionalização é o processo pelo qual uma organização familiar ou 

tradicional assume práticas administrativas mais racionais, modernas e menos 

personalizadas;[...]”. Apesar de uma postura inovadora e sempre procurando acompanhar as 
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mudanças demandadas pelo mercado, as decisões estratégicas na Rio Vermelho  não 

obedeciam a uma sistematização de medidas que guardassem um nível de interdependência 

entre si.  A Rio Vermelho segundo seu fundador estava orientada para a melhoria da 

produtividade, portanto desde o início buscou desenvolver mecanismos que assegurassem o 

aumento de eficiência principalmente da área fim do negócio que é a operação. O estilo 

centralizador de Carlos Knittel garantiu o alcance destes resultados, porém com um alto nível 

de investimento da direção.  

Para se ter uma noção do negócio transporte coletivo, é preciso ter-se em mente que um dos 

maiores custos da empresa está  alocado na área de operação e manutenção. Desta forma a 

equipe de motoristas ganha uma importância estratégica substancial, uma vez que a forma 

como os veículos são conduzidos passa a ser considerado um fator impactante na estrutura de 

custos da organização. A prática de uma direção defensiva aliada a idéia de condução  

econômica por parte destes profissionais assegura a estabilidade dos custos de manutenção e 

operação em níveis mais baixos. Carlinhos Knittel se refere ao exposto da seguinte forma; 

A área de Operação tem como objetivo principal transportar o passageiro, com 
conforto e segurança. Esta é a meta principal nossa. É uma área superdelicada, 
porque como falei no último contato nosso, ela cuida da receita da empresa e ao 
mesmo tempo a despesa. Porque a despesa está nas mãos e nos pés dos motoristas, 
no patrimônio que eles conduzem, nos veículos que eles conduzem. Então se for 
feito um trabalho muito bem feito de direção defensiva, de condução econômica em 
cima desses profissionais, você controla suas despesas. Você vai reduzir o máximo 
possível. Se você trabalha eles para que tenham uma grande produtividade, eles vão 
pegar mais passageiros, não vão queimar ponto, vão guardar distância de um carro 
para o outro, vai visualizar a concorrência. Na rua, eles são os responsáveis pela 
produtividade. Então o que entra de dinheiro e o que sai de dinheiro, fica sob minha 
responsabilidade. É uma área muito gratificante...nunca um dia é igual ao outro.69 

 Em função disto, a Rio Vermelho tornou prioritário o investimento na qualificação destes 

profissionais. A figura abaixo extraída dos relatórios de treinamento apresenta os programas 

de treinamento aplicados durante o período de 2006  e qual o montante de horas homem 

treinamento aplicados: 

Quadro 5.3 - Relação dos Eventos de Treinamento pela VRV em 2006 
CURSOS INTERNOS 

Cursos Realizados 
Número 

de 
eventos

Total de 
treinandos 

Média 
carga 

horária 
por 

evento 

Carga 
horária 

total 
NHT 

Capacitação para Motorista (Escolinha Micro) 1 8 205 205 1640 
Capacitação para Motorista (Escolinha 1 11 150 150 1650 
                                                 
69 Ibid., pág. 118 
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Convencional) 

Combate à incêndio 4 32 2 8 64 
Palestra sobre Pneus 1 17 4 4 68 
Sistema de Freio a Ar 1 5 8 8 40 
Palestra sobre Freio, Loma, Catraca e Cuica 1 14 2 2 28 
Mecânica Básica 1 9 24 24 216 
Mecânica Avançada 1 13 60 60 780 
Motivação para Produtividade 2 4 4 8 16 
Desenvolvimento da Cadeia Interna 3 47 10 30 470 
Qualidade no Atendimento ao Cliente 6 119 20 120 2380 
I Seminário: Cidadania no Transporte 8 319 2 16 638 
Direção Defensiva 13 347 15 195 5205 
Reciclagem de Mola 22 137 2 44 274 
Membro da Cipa 1 15 8 8 120 
Diálogo de Segurança 8 80 0 2 20 
SIPAT 6 386 2 12 772 
Operação Carnaval 8 579 3 24 1737 
Viva Melhor 15 180 44 655 7860 
Proteção Dermatológica 1 24 24 24 576 
Introdução a Combate a Incêndio 1 22 1 1 22 

TOTAL EVENTOS INTERNOS 105 2368 590 1600 24576 
NHT = Número Homem Hora Treinamento (total de treinandos x média de carga 

horária por evento) 

Quadro 5.4 – Relação do Volume de Hora Treinamento Realizado pela VRV em 2006 
CURSOS EXTERNOS 

Cursos Realizados 
Número 

de 
eventos

Total de 
Treinandos

Média carga 
horária por 

evento 

Carga 
horária 

total 
NHT

Desenvolvimento de Analista de Treinamento 1 1 16 16 16 
Higiene Ocupacional 1 1 32 32 32 
Como Evitar Ações Civis Causadas por 
Acidentes e Doenças do Trabalho 1 1 8 8 8 
Manutenção Autônoma e Preventiva de Frota 1 1 16 16 16 
Treinamento sobre Embreagem 1 14 4 4 56 
Treinamento sobre Caixa de Marcha 1 10 2 2 20 
Palestra Detran: Sono x Trânsito 1 2 1 1 2 
Palestra Detran: Direitos do Motorista 1 2 1 1 2 
Palestra Detran: Condutor Cidadão 2 22 3 6 66 
Abertura Projeto Cidadania no Transporte 1 22 3 3 66 
Questões Éticas Fundamentais no Universo 
das Empresas de Transportes Urbano 2 6 6 12 36 
Oficina Direitos e Deveres nos Transportes 1 3 8 8 24 

TOTAL EVENTOS EXTERNOS 14 85 100 109 344 

TOTAL DE EVENTOS 119 2453 690 1709 
2492

0 
Fonte: Setor de Recursos Humanos da VRV, (2007). 

A preocupação na qualificação do pessoal sempre foi uma prioridade para Knittel como pode 

ser evidenciado quando se retoma o discurso do seu irmão Roberto: “Eu sempre enxergo 

acima de tudo a responsabilidade, o valor profissional da pessoa. [...] eu sou muito exigente, 

mas tenho que ser exigente. Estamos lidando com vida e vida não tem preço”. 
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A sistematização de  informações similares a estas, funcionando como suporte a um sistema 

gerencial que começa a se estruturar somente pôde ser viabilizada na prática, no momento em  

que a Rio Vermelho decidiu adotar ferramentas que possibilitassem meios de análise racional 

dos procedimentos organizacionais. O processo de profissionalização da empresa se pautou na 

adoção do Programa de Qualidade. O programa está sob a responsabilidade de uma 

consultoria externa, sendo conduzido por Marco Trinchão. 

No que diz respeito ao cenário organizacional da Rio Vermelho após a cisão, Trinchão o 

descreve da seguinte forma: 

Desde o fim da sociedade que se firmou após a cisão da VIBEMSA em 1991, a 
VRV foi uma empresa que sempre obteve destaque em relação à qualidade dos seus 
recursos humanos, que se traduzia em baixos índices de acidentes, reclamações de 
clientes, quebras de veículos, cumprimento de viagens (Desempenho) e em geral 
pelo moral da organização. [...] Porém o modelo que se apresentava na prática era 
uma estrutura vertical, baseada na divisão de diretorias com relações de dominação 
de paternalismo e autoritarismo, cujos objetivos, processos e estratégias não estavam 
definidos e difundidos aos demais níveis organizacionais, gerando com isso uma 
visão sistêmica ineficaz, principalmente na vulnerabilidade da medição, 
monitoramento e análise das informações como base para um planejamento sólido e 
permanente.70 

Implementar o Programa de Qualidade implicava em mudanças profundas no modelo 

gerencial do negócio que até então obtinha os seus resultados baseados no estilo centralizador 

adotado pelo fundador. Esta ressignificação de postura foi apresentada a diretoria como sendo 

a base para a definição de um novo modelo, onde a consecução dos resultados seria derivada 

do envolvimento das diversas pessoas no processo de gestão da empresa, ou seja, estava 

intrínseco nesta proposta um descentralização do poder. A implementação da consultoria é 

assim descrita nas palavras de Trinchão: 

Primeiramente desenvolvemos um trabalho para saber qual era o real 
comprometimento e “querer” da Alta Administração em relação ao 
desenvolvimento de um planejamento estratégico permanente, procurando 
identificar a necessidade x visão x conversão. Não poupamos de mostrar a 
realidade de um processo de mudança organizacional, principalmente de que 
a ponta do iceberg era a mudança primeiramente do nível estratégico, da 
disciplina e padrão da Alta Administração, dos problemas e desafios que 
muito provavelmente iríamos ter, ainda mais se tratando de uma empresa 
familiar. Dentro disso trabalhamos por desenvolver os diagnósticos 
necessários da organização, nos aspectos técnicos e comportamentais dos 
recursos humanos em seus três níveis, qualidade da informação através do 
nível de controles, políticas, objetivos estratégicos, indicadores, etc. Através 
desse diagnóstico definimos um fluxo estratégico como base para o início do 
novo processo de gestão. O fluxo começar por definir toda a política da alta 

                                                 
70 Informações obtidas em entrevista realizada com Marco Trinchão em 8 de maio de 2007. 
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liderança, análise de ambientes, objetivos estratégicos permanentes, 
unidades gerenciais da qualidade, indicadores estratégicos, estratégias de 
melhorias, metas e planos de ações. [...] Paralelamente foi executado todo 
um diagnóstico e desenvolvimento da área de TI, processos de controle, 
registros, sistemas de informações, domínio dos recursos humanos, etc. 

Como existe uma tendência das intervenções organizacionais  que tangenciam a cultura da 

empresa em  gerar uma reação contrária às possibilidades de mudança, pois podem exercer 

influência no status quo conquistado ao longo do tempo, o programa de Qualidade encontrou 

dificuldades na sua fase inicial de implementação. Lidar com um modelo centralizado de 

gestão, onde o saber do empresário foi forjado no dia a dia das operações, em que a figura do 

patriarca exercia um domínio sobre tudo e todos, onde as relações intra-organizacionais 

estavam sedimentadas em outros laços que não os estabelecidos no contrato entre as partes, se 

constituíram em obstruções ao advento de uma ferramenta que pediria uma revisão destas 

questões. Na perspectiva de Trinchão, as dificuldades encontradas estavam pautadas nos 

seguintes aspectos conforme suas palavras: 

A relação de dominação pelo Paternalismo / Subserviência e Autoritarismo / 
Rebeldia empregado pela Alta Administração como forma de liderar 
algumas áreas fundamentais da empresa;  
O baixo nível de conhecimento técnico de alguns “gestores” internos; 
A falta de um sistema de controle dos processos internos, interação da cadeia 
interna (Cliente / Fornecedor), retrabalho, alto índice de dispersão; 
Planejamento das Diretrizes sem foco definido, baseado no feeling da 
Diretoria, sem base sustentada e indicadores que demonstrem com segurança 
a situação da empresa no cenário de transportes; 
A resistência da maioria dos colaboradores para a mudança, o medo e a 
insegurança; 
A inexistência de um plano de competências, responsabilidades e 
autoridades. Gestores internos responsabilizados mas sem autoridade para 
atuar nas contramedidas necessárias.71 

Trinchão aponta as características centralizadoras da alta administração, muito provavelmente 

proveniente de um modelo de liderança que se organizou e  teve sua eficiência em uma época 

onde a construção da disciplina e ordem se fizeram necessárias. É importante marcar que 

apesar deste estilo centralizador, 118 funcionários acompanharam Carlos Knittel após a cisão. 

Os aspectos de uma gestão centralizadora aliada aos outros pontos ressaltados por Trinchão, 

sugerem que uma organização que se encontra dentro deste cenário pode estar com sua 

sobrevivência em risco, o que tornaria prudente a adoção de métodos que permitissem uma 

leitura dos processos a partir da mensuração de índices de desempenho, perpetuando assim o 

negócio. Este movimento está de acordo com as idéias contidas no processo de 

                                                 
71 Ibid., pág. 150 
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profissionalização das empresas familiares. Resgatando as idéias de Moreira Junior e 

Altheman (2004) que sugerem tanto a adoção de sistemas racionalizados de decisão com o 

objetivo de minimizar a subjetividade oriunda da carga emocional dentro do contexto 

familiar, bem  como a formalização do processo de gerenciamento a fim de assegurar um 

homogeneização na relação com os funcionários, é possível encontrar um espelhamento com 

aquilo que é exposto por Trinchão. No entanto, ao considerarmos a posição de Gracioso 

(2004) em que este afirma que uma empresa familiar antes de optar pela profissionalização 

faz uma escolha pela modernidade, onde alcançar e sustentar a competitividade tornam-se a 

prioridade, é possível ter-se um entendimento melhor do movimento da Rio Vermelho. Como 

mencionado anteriormente, esta empresa sempre ficou entre as três primeiras colocadas no 

processo de avaliação da STP, ou seja, sempre houve uma preocupação na Rio Vermelho em 

ser percebida como uma empresa eficiente. A fim de manter este posicionamento, a Rio 

Vermelho entendeu que a profissionalização era o caminho e elegeu o programa de Qualidade 

como a ferramenta para instituir este processo. O programa de Qualidade traz em si em sua 

essência  uma preocupação com o desenvolvimento humano e o bem estar. Esta preocupação, 

neste contexto, parece se aproximar  da  percepção de Nicolas (1991, p. 42) - “O dom 

concedido ao pessoal pela empresa serve, igualmente, como meio de torná-lo fiel, de atenuar 

o ardor de suas reivindicações  ou diversificar os modos de remuneração através de uma 

forma que, às vezes é bastante interesseira” – do que a qualidade de relação promovida 

originalmente pelos Knittel. O programa de Qualidade encontra aderência na percepção de 

Gracioso (2004) a respeito da profissionalização da empresa familiar, na a sobrevivência desta   

estaria fundamentada em três pontos – capacidade de inovação, a coerência de suas ações à 

longo prazo e a capacidade das lideranças em gerar compartilhamento de valores e objetivos. 

A metodologia adotada descrita por Trinchão corroboram com os aspectos levantados por 

Gracioso (2004): 

[...] Definimos um organograma estratégico, horizontal, e que demonstre a gestão 
participativa em todos os níveis como um princípio fundamental para o 
desenvolvimento da organização (grifo nosso). Nesse organograma definimos o 
relacionamento da Alta Liderança, Comitê Gestor, Escritório de Gestão, Unidades 
Gerenciais da Qualidade e o Nível Operacional; [...] Como base de todo o 
planejamento temos o nosso negócio, missão, visão (grifo nosso), política da 
qualidade ,análise de ambientes, objetivos estratégicos e indicadores gerenciais 
definidos, estratificados e gerenciados pelas unidades gerenciais através dos 
PDCA’s de Programas de Produtividade Internos (Ex:Programa de Produtividade 
Operacional / Programa de Produtividade da Manutenção, Gestão de Suprimentos, 
Controle de Combustível, etc.). [...] Montamos um SGQ, objetivando principalmente 
a análise crítica das áreas, o demonstrativo de resultados / projeções, o 
desenvolvimento humanos dos colaboradores, a gestão por processos e melhoria 
contínua da organização. [...] Pela estrutura estratégica que ficou definida, temos um 
comitê gestor formado basicamente pelos gerentes e/ou coordenadores das unidades 
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gerenciais (Operação, Manutenção, Suprimentos, RH, Financeiro e Administrativo). 
Atrelados aos objetivos estratégicos, temos as matrizes de indicadores 
gerenciais da organização que estão relacionadas às unidades gerenciais da 
qualidade, pelas suas matrizes próprias (grifo nosso). Nessas matrizes definimos 
os indicadores, unidades de medidas, responsável pela coleta de dados, Fórmula, 
Método de medição / coleta de dados, método de análise, freqüência, ação, meta e 
conta financeira de impacto.72 

Ainda seguindo com o que foi observado por Gracioso (2004), o processo de 

profissionalização pode minimizar a miopia da família empresária tanto em relação aos 

fatores ambientais externos, bem como em relação a uma nomeação inadequada de familiares 

para cargos estratégicos na organização. No entanto, é importante lembrar que o fundador é 

claro quando se trata de abordar a competência dos seus filhos: 

Pelo que eu vejo dos meus filhos, eu vejo como eles produzem, como eles se 
comportam dentro da empresa. Todos dando o máximo de si. Eu não vou dizer que 
um dá mais e um dá menos, todos dão o máximo. O esforço é igual. Cada qual 
dando pela empresa aquilo que pode dar.73 

Para Knittel, seus filhos reúnem as competências necessárias para gerir o negócio, deixando-o 

atualmente em uma posição de conselheiro. Esta competência reconhecida nos filhos permite 

com que cada um deles se torne responsável por um cargo estratégico na empresa. Quando 

Mima Knittel passou a compor a família empresária, houve a necessidade de uma revisão do 

desenho organizacional, a fim de estabelecer um espaço para a nova integrante. A figura 

Figura 5.3 abaixo apresenta o organograma da Rio Vermelho como a entrada de Mima. 

Como assinalado anteriormente, o processo de entrada de Mima Knittel foi uma ocupação 

gradual de espaço de absorção de funções que estavam  gerando sobrecarga nas outras 

diretorias. Sua entrada na empresa coincidiu com o início do programa de Qualidade, 

tornando-se assim responsável por sua coordenação.  

No tocante ao processo sucessório da segunda geração, o clã Knittel demonstra a princípio um 

desejo de que a terceira geração não venha a tomar parte do negócio. Existe uma intenção que 

na sucessão da segunda para terceira geração, um executivo de carreira venha assumir a 

direção, enquanto a família empresária seria deslocada para uma outra empresa que ficaria 

responsável pela gestão dos negócios da família.  

                                                 
72 Ibid., pág. 150 
73 Ibid., pág. 105 
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Figura 5.3 - Organograma da Viação Rio Vermelho 

 

Fonte:  www.vrv.com.br (2006) 

O processo de profissionalização vivenciado pela Rio Vermelho é compreendido como uma 

necessidade fundamental para a garantia da manutenção da produtividade do negócio e por 

conseguinte da sua sobrevivência, logo indispensável que ocorra. Como se observa no 

entendimento dos diversos autores citados, a profissionalização implica na adoção de métodos 

racionais para a gestão dos processos organizacionais. Alguns autores atenuam o que poderia 

se constituir em um purismo mecânico aplicado sobre um sistema social, na medida em que 

pronunciam ser importante considerar outros aspectos que circulam na família. Retoma-se em 

relação a esta abordagem, as ponderações realizadas por Bernhoeft e Gallo (2003) que 

pressupõem a necessidade de se incluir a dinâmica que se estabelece entre as dimensões 

emocional, empresarial, legal e estrutural para efetivação de um processo de 

profissionalização. É importante perceber, no que tange ao aspecto emocional considerado 

pelos autores, um tratamento muito orientado para o conteúdo emocional que se estabelece 

nas relações. Assim se posicionam estes autores: 

A dimensão emocional permeia todo o conjunto de relações. Comete-se um 
equívoco muito grande quando procuramos encaminhar o tema da 
“profissionalização” da empresa familiar através de “soluções lógicas”que procuram 
menosprezar as emoções que envolvem todos os componentes do processo.[...] 
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Quando falamos de dimensão emocional nos referimos aos sentimentos que 
emergem nas relações. Em alguns casos ganham também importância 
ressentimentos (o que significa sentir novamente ou deixar-se influenciar pelo 
mesmo, tendo em vista que ele não foi superado). Histórias da infância dentro da 
família, preferências ou relacionamentos que marcaram a vida familiar não podem 
ser ignorados em um processo de profissionalização.[...] Querer eliminar o afeto 
com o discurso de ele ser uma manifestação antiprofissional é negar um conjunto de 
evidências úteis no processo de perpetuação de um grupo familiar. (BERNHOEFT E 
GALLO, 2003, p. 47) 

É interessante notar-se que apesar de toda a coerência que existe neste discurso, os autores 

propõem uma estrutura de governaça para empresa familiar pautada em três Conselhos, sendo 

estes o conselho de família, o conselho societário e o conselho de administração. Tal fato 

parece comprometer a coerência do discurso. Para estes autores, o conselho de família deve 

servir à família empresária na medida em que o “grupo se fortaleça como família nas suas 

cumplicidades, valores e forma de administrar suas diferenças” (BERNHOEFT E GALLO, 

2003). Outra razão de ser do Conselho seria administrar os espaços da família e do trabalho. 

O que parece comprometer a coerência do discurso em relação aos aspectos emocionais, é a 

linha adotada para a definição das atribuições deste conselho. Das catorze atribuições 

relacionadas pelos autores, apenas duas estão diretamente associadas ao o vínculo primário e 

os aspectos emocionais decorrentes que se reproduzem na família empresária. São estas: 

“Zelar pelos valores e história da família e sua transferência entre gerações; [....] Criar 

momentos formais e festivos na família;”. (BERNHOEFT E GALLO, 2003, p.29 - 30). As 

outras medidas estão mais relacionadas a medidas de disseminação de informações, apoio 

técnico aos familiares e da própria gestão do negócio x sobrevivência da família. Parece que 

algo se perde. No mesmo instante em  que os aspectos emocionais resultantes do vínculo entre 

familiares são abordados e considerados de máxima importância, tendem a desvanecer diante 

da formatação de uma estrutura normatizadora do comportamento esperado pela família. O 

emocional é envolvido na prioridade do discurso racional que deve predominar. O afetivo é 

considerado no contexto empresarial, porém somente parece ganhar destaque quando se torna 

prejudicial à estabilidade das relações. Os próprios autores recomendam intervenção de 

profissionais especializados quando estes casos se tornam mais críticos. Este desenrolar 

sugere que o processo de profissionalização da empresa familiar prioriza de fato os aspectos 

racionais da organização ocupando assim o espaço daquilo que funciona a serviço do vínculo. 

A profissionalização parece impulsionar a família empresária à configuração de relações 

estabelecidas exclusivamente no contrato, no cálculo e na equivalência mercantil, em 

detrimento daquelas que considerem os móveis da dádiva: interesse – desinteresse e obrigação 

-  espontaneidade. Sendo assim, a dádiva que antes poderia ter espaço para circular entre a 
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família empresária e os funcionários, talvez encontre apenas seu lugar nas relações informais 

entre os funcionários. 

A família empresária Knittel na segunda geração, enquanto estiver presente na empresa, 

mesmo com a ampliação da racionalidade instrumental resultante da sua profissionalização, 

parece que tenderá a manter a dádiva em circulação, talvez em uma escala menor, muito em  

função  dos valores herdados e pelo tempo que o fundador permaneceu na empresa. No 

entanto, apesar de não formar uma estrutura de governança como a que é tipicamente 

sugerida, o modelo proposto para a sucessão da segunda geração contempla a saída da família 

da interação com os funcionários. Acredita-se que muito dificilmente, um executivo de 

carreira, por mais competente que possa ser, não consiga reproduzir a mesma qualidade de 

relação com os funcionários. Inclusive porque haverá um realinhamento das relações entre 

estes níveis hierárquicos, tornando-os muito mais orientados para o contrato e o resultado. 

Como foi observado, há indícios de dádiva nas relações organizacionais que se estabelecem 

na Rio Vermelho. Esta dádiva que se apresenta na organização conseguiria também uma 

manifestação além dos portões da empresa ou em função da lógica do mercado ficaria 

efetivamente enclausurada neste espaço?  

5.5 A DÁDIVA ALÉM DOS PORTÕES: 

Compreender como se estabelece a dinâmica do circuito dar – receber - retribuir no ambiente 

externo à organização Viação Rio Vermelho implica em construir um entendimento de  quem 

são os diversos atores sociais que formatam a intricada rede de relacionamento do sistema de 

transporte coletivo de Salvador. A lógica que rege estas relações, a princípio parece estar mais 

orientada para os ditames do mercado. O diagrama abaixo, elaborado considerando a 

perspectiva da VRV, fornece uma visão desta rede relacional. Neste diagrama aponta-se a 

relação com os funcionários, que a princípio não corresponderia a um ator externo, mas 

aparece com a finalidade apenas de destacar como se operacionaliza a relação com o 

Sindicato dos Rodoviários. 
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Figura 5.4 - Rede de Relacionamento da Rio Vermelho com os Diversos Atores Externos 

  
Construção do autor. 

A fim de construir-se este entendimento sobre quem são estes atores e como estes se 

relacionam com a Viação Rio Vermelho, far-se-á uma descrição sucinta do papel de cada um 

deles no contexto considerando sua importância na perspectiva da relação de dádiva. Não 

serão analisadas as relações da VRV com os seus fornecedores, pois isto implicaria em 

considerar uma diversidade significativa de atores, nem com o SEST – SENAT. 

Superintendência de Transporte Público (STP) 

Foi criada a partir da Lei n° 4.533 de 21 de maio de 1992 que estabelece uma reestruturação 

no processo de gestão de transporte e trânsito da cidade de Salvador. A antiga 

Superintendência de Transporte e Trânsito do Município (SUTRAM)  possuía uma 

abrangência de atuação que envolvia diversas funções gerenciais, tais quais  envolviam 

transporte público, tráfego, estações e terminais de ônibus e estacionamentos. Esta 

diversidade de atuação, onde atividades comerciais, públicas se misturavam com o 

gerenciamento e a fiscalização de atividades privadas,  implicava em uma perda de eficiência 

do serviço e repercutia no desempenho da Secretaria Municipal de Transportes Urbanos 

(SMTU) (STP, 2006). Dentro desta reestruturação a SMTU passou a funcionar como órgão 

centralizador do comando, ficando responsável pelo planejamento global e definição das 
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políticas de transporte de Salvador. A divisão das atividades supracitadas em estruturas 

específicas permitiu um maior foco do processo de gestão. À Superintendência de Engenharia 

de Tráfego (SET) coube a função de gerenciamento do trânsito do município, enquanto a STP 

ficou responsável pela gestão do transporte coletivo por ônibus, dos táxis e transportes 

especiais, estendendo-se tal competência às estações de ônibus. A Secretaria Municipal dos 

Transportes e Infra-Estrutura (SETIN), conforme informa o atual Superintendente Antônio 

Lomanto Netto74, é resultante da fusão de três outras secretarias do governo do ex-prefeito 

Antônio Imbassahy, a saber: Secretaria Municipal de Transporte, Secretaria de Infra-estrutura 

e Secretaria de Projetos Especiais. A SETIN envolve os seguintes órgãos: 

SET – Superintendência de Engenharia de Tráfego 

STP – Superintendência de Transporte Público 

AGERT – Agência de Regulação dos Serviços de Transportes Coletivos de Passageiros 

SPJ – Superintendência de Parques e Jardins 

SURCAP – Superintendência de Urbanização da Capital 

SUMAC – Superintendência de Manutenção e Conservação da Cidade 

DESAL – Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador 

CTS – Companhia de Transporte de Salvador 

Segundo o Art. 2° do Regimento da Superintendência de Transporte Público, aprovado pelo 

Decreto 11.521 de 27 de dezembro de 1996, as finalidades e competências da STP são assim 

estabelecidas: 

I – programar, controlar, disciplinar e fiscalizar o Sistema de Transporte Público do 

Município, constituído de ônibus, táxis e transportes especiais. 

II – promover o desenvolvimento do transporte público do Município de Salvador, através da 

elaboração e implantação de projetos e intervenções  setoriais de natureza política social, 

econômica e financeira. 

                                                 
74 Informações obtidas em entrevista realizada com  Antônio Lomanto Netto, o então Superintendente da STP, 
em 06 de dezembro de 2006. 
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III – permitir, por ato próprio e com atendimento a disposição legal a exploração por 

particulares dos serviços de transporte público do Município. 

IV – promover, através dos setores competentes, a participação do usuário do sistema no 

processo de adequação e melhoria do serviço público prestado. 

V – detalhar operacionalmente o Sistema de Transporte Público do Município, definindo 

linhas, equipamentos e esquemas de integração.  

VI – estabelecer as normas e regulamentos do Sistema de Transporte Público do Município, 

fiscalizando, fixando e aplicando penalidades quando couber. 

VII – proceder estudos para a definição da política tarifaria do Sistema de Transporte Público 

do Município.  

VIII – orçar e gerir despesas e receitas do Sistema de Transporte Público especialmente a 

parcela da receita diária proveniente das tarifas pagas pelos usuários de ônibus em espécie e 

bilhetagem sob controle da Autarquia.  

IX – promover auditorias técnica, operacional e financeira nas empresas permissionárias de 

ônibus. 

X – administrar os equipamentos urbanos e outros mobiliários do Sistema de Transporte 

Público do Município.  

XI – Celebrar contratos com particulares quando necessidade do serviço assim o exigir. 

XII – exercer outras competências correlatas.  

O arranjo organizacional da STP conforme apresentado na Figura 5.5 abaixo: 
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Figura 5.5 - Organograma da Superintendência de Transportes Públicos (STP) 

 

Fonte:  www.stp.salvador.ba.gov.br.  

Com objetivo de cumprir suas funções gestora e fiscalizadora do sistema de transporte do 

município, a STP (Superintendência de Transporte Público) possui um conjunto de 

indicadores auxiliares. Tais indicadores permitem o acompanhamento das dezoito empresas 

permissionárias que integram este sistema. Segundo o Informe Técnico de setembro de 2006 

da STP, os indicadores são  classificados em três categorias e assim definidos: 

Indicadores de produtividade: 

Índice de quebras: 

Tem por objetivo avaliar o estado de manutenção da frota de uma empresa. O calculo é 

realizado tomando o número de quebras do veículo em função da quilometragem percorrida 

ao longo do período de um mês e estabelecido para cada 10.000 km. As ocorrências de quebra 

são registradas no Relatório de Operação do Veículo (ROV) e equivalem a defeitos elétricos 

ou mecânicos ou qualquer outro que comprometa a programação operacional. 

Índice de cumprimento de viagens: 

 Mede a eficiência das viagens realizadas pela empresa e admitidas pela STP em relação ao 

volume total de viagens programadas no período de um mês. As viagens programadas pelas 

STP ficam estabelecidas pela  Ordem de Serviço de Operação (OSO).  

Percurso médio mensal: 

Registra a quilometragem percorrida por veículo em operação  no período de um mês. Sua 

função é mensurar a ociosidade ou super utilização da frota.  
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Indicadores de qualidade: 

Índice de passageiro por quilômetro: 

Trata-se de um indicador econômico-operacional e é estabelecido pelo quociente entre o 

número de passageiros equivalentes transportados e a quilometragem rodada no período de 

um mês. Possibilita a leitura da eficácia do sistema ou da empresa. 

Índice de reclamações por passageiro: 

Corresponde à relação entre número total de reclamações de determinada empresa registrada 

ao longo do período de um mês e o total de passageiros transportados no mesmo período. 

Estabelece-se como referência o número de 10 000 passageiros. As reclamações realizadas 

pelos usuários são recebidas CIAC (Coordenadoria de Informação e Assistência à 

Comunidade). 

Indicadores de Segurança: 

Índice de reprovação na vistoria: 

Esta medida está relacionada com a manutenção preventiva. Afere a relação entre o número 

de veículos reprovados e o total da frota vistoriada em um determinado período. 

Índice de assaltos por viagem: 

Relaciona o número de ocorrências de assalto com o número de viagens realizadas por ônibus 

urbano durante o mês.  

O sistema de transporte coletivo de Salvador até o momento opera em sistema permissionário, 

ou seja, empresas privadas tem permissão de operação concedida pela Prefeitura Municipal 

sem um regime de licitação, como é explicado por Lomanto Netto: 

O papel da STP é fiscalizar, definir critérios, acompanhar, avaliar e julgar, o trabalho 
de elaboração do sistema de transporte. Para falar a verdade é a concessionária do 
serviço de transporte. Que por sua vez a delegou a permissão a dezoito empresas 
para operarem o sistema de transporte da cidade. Então é uma concessão da STP e a 
permissão é deles. São termos aparentemente semelhantes, mas tem um grau de 
diferenciação muito grande. Em verdade, todas as capitais deveriam promover a 
licitação para a concessão. Poucas fizeram. Mas há uma pressão, uma cobrança 
muito grande, principalmente por parte do Ministério Público para que isso ocorra. 
Aqui em Salvador, estamos vivendo exatamente este momento. Em que diversas 
permissões são concedidas, renovadas a cada cinco anos. E coincidentemente o 
contrato de permissão venceu no dia 31/10. o prefeito baixou um decreto sancionado 
pelo Ministério Público determinando a constituição de uma comissão[...] já para a 
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concessão e não para permissão. [...] O fato de concessão ou permissão não exime o 
órgão gestor do sistema em cumprir o seu papel.75  

Para Lomanto Netto, o processo gerencial da entidade dentro do contexto atual se pauta na 

consecução de três eixos principais. O primeiro está relacionado com a implantação da 

bilhetagem eletrônica, onde a informação se torna um grande subsídio ao processo gerencial. 

O segundo eixo corresponde a um novo modelo físico-operacional, o que implica em uma 

nova formatação da rede de transporte, explicando o entrevistado: “porque com o decorrer do 

tempo, isto virou um verdadeiro Bombril”, referindo-se ao emaranhado das linhas;  e por fim  

o terceiro eixo está calcado na definição de um novo modelo econômico para o sistema, uma 

vez que o procedimento de cálculo para definição do valor da tarifa encontra-se obsoleto. 

Segundo o Superintendente, tal fato terá um efeito na relação com o permissionário, conforme 

é possível verificar em suas palavras: 

Isto vai, já está se estabelecendo uma nova relação entre o órgão gestor e o 
permissionário. Uma relação mais aberta, mais transparente, mais de gestão 
compartilhada. E aí, está nos permitindo em compartilhar estas informações em 
tempo real. Nos últimos doze meses estamos vivendo este processo de 
transformação.76  

 No que diz respeito a sua percepção em relação modelo de gestão familiar que se apresenta 

nas empresas permissionárias e a partir do olhar de quem veio da iniciativa privada, o 

entrevistado considera um conjunto de modelos gerenciais bem diversificado e interessante. 

Assim descreve em suas palavras: 

Aí vai um observador que veio da iniciativa privada.[...] Se a gente observa, que 
também o segmento empresarial, ele passa por um processo de transformação em sua 
gestão. Que é um processo, que não obedece pelo menos até onde eu sei, a critérios 
científicos. E é uma coisa inclusive que eu tenho batalhado... Esta segunda geração 
tem de ser devidamente preparada para assumir. Ou se não, preparada e avaliada. 
Porque se ela sendo avaliada não tiver competência, você tem que profissionalizar. 
Em benefício da família. O que a gente observa é que isto vem dos pais, dos avós que 
eram donos de marinete. E aí passaram a ser donos de ônibus e hoje eles são e saíram 
para serem empresários. Então este processo de transformação precisa estar sendo 
observado. [...] na Rio Vermelho você tem uma harmonia, uma delegação de funções. 
Em outras o processo de sucessão familiar se deu mediante a repartição das empresas. 
Você tem uma série de experiências bastante interessantes.77  

Lomanto Netto destaca que um dos pontos que caracteriza um padrão de gestão adequada é a 

qualidade de relação estabelecida  com as empresas permissionárias que exige uma grande 

disponibilidade para o diálogo.Segundo a Superintendência da STP, esta postura gerencial 

tem sido facilitadora para a construção de um trato mais aberto e transparente com as 

                                                 
75 Ibid., pág. 158 
76 Ibid., pág. 158 
77 Ibid., pág. 158 
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permissionárias e  está alinhada estrategicamente com o discurso de gestão participativa 

aplicado pela Prefeitura.  Nas palavras de Lomanto Netto: 

Depende muito do estilo. O que eles dizem e eu não posso julgar, quem pode julgar 
são eles. É que o estilo é totalmente diferente. Até porque a diretriz estabelecida pela 
Prefeitura, é que isto aqui tem que ser uma gestão de participação popular. Então 
isto permeou em todos os níveis da organização. De um lado temos a comunidade, 
do outro os empresários. Eu digo para eles, o nosso cliente é comum. É o usuário, é 
o cidadão que toma seu ônibus. Então nós dois temos responsabilidade. Então é um 
processo de muito diálogo. Em determinados momentos, a última palavra tem que 
ser do órgão gestor. Até chegar lá, há um processo de conscientização coletiva para 
se tomar decisões. Quando não existe um consenso, quem manda é a hierarquia, está 
no cliente.78  

Em relação à participação das comunidades, está ocorre através da representação de suas 

lideranças em reuniões com a STP. Existe na STP uma coordenação que está em constante 

contato com as comunidades, levantando suas necessidades. Estas são trazidas pela área de 

projeto que analisa a demanda e apresenta alternativas de solução. Se a solução for 

consensual, esta se encerra na solicitação. Quando isto não ocorre Lomanto explica: 

Eu criei agora um Comitê Técnico Operacional. É um comitê paritário formado por 
seis técnicos. Três do órgão gestor, três do sistema. Três não empresários. Quando 
não há consenso, o Comitê Técnico decide e trás pra mim. Este comitê é avaliado 
pelo número de problemas que chega a mim. Quanto mais problemas chegam, eles 
são pessimamente avaliados. O assunto tem que ser resolvido lá. Estando decidido 
ali, está decidido.79   

Lomanto Netto  fala da relação STP e comunidade, destacando o papel desta na produção de 

informações sobre a operação do sistema de transportes na cidade. Nas palavras de Lomanto: 

A coletividade é a nossa principal fiscal. Os empresários falam – rapaz, um 
motorista ruim não fica com a gente muito tempo, porque a pressão da comunidade 
é muito grande. O grande fiscal nosso é a comunidade. O nosso papel aqui é saber 
distinguir desejo de necessidade. Porque na maioria das vezes, o usuário ele quer, 
ele deseja que o ônibus apanhe ele na porta de casa e leve na porta do trabalho. É 
impossível. Você tem que atender o universo, a coletividade. Portanto, sempre 
buscamos atender a necessidade. Estamos neste momento, vivenciando este 
processo de transformação.80  

O processo de gestão do sistema de transporte do município tem evidenciado alguns pontos 

críticos tais como atraso de pagamento de terceirizados, condições de preservação das 

estações terminais de ônibus – Lapa, Barroquinha, Mussurunga e Pirajá. Segundo Lomanto 

Netto,  estes são conseqüência de um ponto primário que seria o não pagamento da taxa de 

gerenciamento por parte das empresas permissionárias. Esta taxa está prevista no Fundo de 
                                                 
78 Ibid., pág. 158 
79 Ibid., pág. 158 
80 Ibid., pág. 158 
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Desenvolvimento do Transporte Coletivo de Salvador (FUNDETRANS), instituído pela Lei 

n° 4.534/92 sob a responsabilidade da Secretária Municipal de Transportes Urbanos (SMTU),  

que tem como competência o recebimento dos dados operacionais advindos das operadoras do 

STCO   , STP e SETPS e realizar  o processamento dos mesmos, reapresentando-os com base 

na compensação tarifária. A compensação tarifária caracteriza o modelo de remuneração das 

empresas operadoras do Sistema de Transporte Coletivo (STCO) adotado em 1992 em que as 

mesmas percebiam por serviços prestados, independente do valor da tarifa preço cobrada. 

Segundo o que estava previsto 30% da arrecadação diária das empresas operadoras com 

passagens deveria ser recolhida à Prefeitura. Deste montante, parte era destinada para a 

realização da compensação tarifária das empresas operadoras, 2% eram transferidos para a 

Secretária da Fazenda do Município (SEFAZ), correspondendo ao ISS retido e 6% 

transferidas para os órgãos gestores, STP com 4% e SET com 2% (STP, 2006).  O modelo de 

compensação tarifária deixou de existir e desde janeiro de 2005 as empresas de transporte 

coletivo não pagam com regularidade a taxa de gerenciamento, o que implicou somente  em 

2006 em  um valor não arrecadado para a STP na ordem de 22,8 milhões de reais (Nota da 

Associação dos Servidores em Transporte e Trânsito do Município (ASTRAM), 2006). 

Lomanto Netto fornece a explicação para esta situação como sendo o resultado de uma 

decisão judicial a favor das empresas de transporte que teriam registrado prejuízos 

significativos pelo fato de no mandato ex-prefeito Imbassahy não ter havido aumento de tarifa 

por dois anos.  Tal situação implicou em um pedido de suspensão do recolhimento da taxa de 

gerenciamento uma vez que a Prefeitura passara a dever um valor substancial às operadoras 

do sistema. A fim de assegurar o mínimo das atividades da STP, as empresas operadoras 

decidiram pagar 50% da taxa. Segundo a Superintendência o custo mensal para manutenção 

das atividades da STP é da ordem de 1,8 milhões de reais e o valor arrecadado está estimado 

em R$ 900.000,00. Sendo assim, dentro desta perspectiva, a STP encontra-se deficitária e isto 

tecnicamente justificaria o quadro em que se encontram as estações de transporte do 

município e os salários atrasados de terceirizados.  

Sindicato de Empresas de Transporte de Passageiros de Salvador (SETPS) 

Fundado em 25 de março de 1980, o SETPS é constituído por dezoito empresas privadas que 

compõem a operação do Sistema de Transporte por Ônibus de Salvador (STCO). A entidade 

tem como missão: 

Proporcionar meios para a melhoria contínua da qualidade e produtividade dos serviços de 
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transporte de passageiros prestados por suas afiliadas à população de Salvador. 

O SETPS tem a atribuição de representar politicamente, institucionalmente e tecnicamente as 

empresas afiliadas junto aos demais setores da sociedade. (SETPS, 2006). 

São definidas como atribuições do SETPS, a representação institucional e política, a 

comunicação social, o assessoramento técnico e jurídico às empresas afiliadas e a gestão dos 

serviços de bilhetagem. 

A estrutura do SETPS encontra-se assim definida: 

Figura 5.6 - Organograma do SETPS 

 
Fonte: www.seutransporte.com.br, (2006). 

Apenas para uma clarificação da estrutura, a Assembléia Geral é o nível mais elevado de 

decisão,  sendo composta por representantes credenciados das empresas operadoras do STCO. 

A presidência é exercida por um executivo qualificado, não pertencente às empresas 

operadoras. Horácio Brasil, graduado em Engenharia Civil pela UFBA e com duas 

especializações em transportes, atua nesta área desde 1973 e é o presidente do SETPS. Brasil 

descreve qual é o papel desta entidade: “O primeiro papel, o precípuo, é a representação 

corporativa junto ao setor público, junto a opinião pública. [...] O legal seria com relação não 

só do poder concedente dos interesses corporativos dos seus associados, mas também em 
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relação as instituições da área trabalhista”.81 

 O  SETPS não se restringe à gestão das relações trabalhistas, mas inclui elementos referentes 

a questões estratégicas que envolvem as operadoras de transporte coletivo. Todos aqueles 

elementos que não se constituem em diferenciais estratégicos individuais que implicariam no 

processo de concorrência entre as permissionárias, são delegados ao SETPS para gerenciar.  

A despeito desta afiliação de caráter corporativista que pode induzir ao zoneamento de áreas e 

uma preservação de mercado, o presidente do SETPS deixa claro que existe concorrência 

entre as empresas. Nas palavras de Brasil:  

[...] não são áreas restritas. Já foram. Há vinte anos atrás talvez, eram áreas assim 
muito estanques. Depois a coisa mudou um pouco. Mesmo assim existe uma 
concorrência na busca do maior mercado. A primeira concorrência se dá no 
momento que a empresa procura se qualificar melhor, não só sob o ponto de vista 
comercial, mas sob o ponto de vista de equipamento, sob o ponto de vista de 
gerência, sob o ponto de vista tecnológico. Para com isso ganhar a maior quantidade 
de área para operar, de linhas. E mesmo eles tendo linhas, quando estão naqueles 
pontos que as linhas estão estabilizadas .... por exemplo você concorre com outras 
linhas para buscar o maior número de passageiros. Ele vai trabalhar melhor os 
horários, ele vai trabalhar melhor o roteiro que está em espaço comum com seu 
concorrentes.82 

 Brasil faz menção a um antigo modelo aplicado ao sistema de transporte coletivo, que era um 

modelo de compensação tarifária, que já se encontra extinto, onde a concorrência se 

processava em prejuízo do passageiro:  

[...] uma das formas de se gerar custos num modelo de compensação de custos é 
colocar a frota mais nova possível, porque os custos de capital são muito altos (frota 
não depreciada) e o item peças e acessórios decorre da incidência de índices sobre o 
valor de uma frota nova.Logo a empresa passa a ser remunerada por um custo de 
manutenção que não tem (frota nova). A perversidade do modelo de compensação 
de custos é que quem  tem uma frota menos nova e/ou carrega muito passageiros 
termina pagando para que tem a frota mais nona e /ou não carrega muitos 
passageiros 

 No que diz respeito a concorrência e para corroborar esta posição de Brasil é oportuno 

considerar a perspectiva a partir do empresário. A Rio Vermelho também compreende que 

este modelo foi nocivo para o sistema e também para a própria organização. Hoje a dinâmica 

do mercado está centrada na competição, ou seja, as empresas são obrigadas a buscar 

formatos que permitam transportar o maior número de usuários.  Fidel Knittel comenta estes 

dois momentos: 

                                                 
81 Ibid., pág. 93 
82 Ibid., pág. 93 
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Existem acordos de cavalheiros no que diz respeito a questão dos sinistros, acidentes 
com veículos. Cada um assume sua parte independente de quem foi a culpa, mas no 
resto a competitividade é muito grande. Existem competições operacionais, pois 
existem muitas linhas neste sistema que são sobrepostas. Existem corredores que 
operam a Transol, a Verdemar, a Praia Grande, etc. Você sai de uma determinada 
área, quinhentos metros, um quilometro depois, existem outras empresas fazendo 
basicamente a mesma linha que você. Isto é muito complicado, porque infelizmente 
nosso sistema ainda precisa dar uma arrumada operacional. O modelo operacional 
do sistema está meio ultrapassado. Há uma necessidade de se fazer uma rearrumação 
no sistema. O sistema até dois anos atrás era feito de compensação tarifária. O que é 
a compensação tarifária, para ficar claro. A tarifa hoje é dois reais. Então tem 
empresas que o conjunto de linhas, a receita não cobre o custo, a tarifa deveria ser 
dois e vinte por exemplo. Ele ficava faltando vinte centavos para cobrir o custo. 
Havia outras empresas que a receita supera em muito o custo, a tarifa deveria ser um 
e setenta. Como a tarifa é única no sistema, esta que tinha a tarifa de 1,70 
compensava a que tinha a tarifa de 2,20. Eram feitas compensações financeiras entre 
as empresas.. De dois anos para cá acabou a compensação tarifária. Hoje cada um 
dirige com o que vender. Hoje a competitividade é maior na busca pelo cliente, na 
busca pelo passageiro.83  

A adoção de um modelo de gestão orientado para o cliente tem obrigado as empresas a se 

renovarem, estimulando a competição entre elas na busca de um maior volume de clientes que 

se obtém através de uma maior número de linhas. Esta competição se estabelece no âmbito da 

tecnologia, com equipamentos mais novos e modernos, e no âmbito da gestão através da 

otimização dos itinerários, da disponibilidade de maior número de veículos nos roteiros, 

manutenção preventiva, veículos limpos e seguros. Diferente do que se poderia pensar, 

enquanto o usuário eventual do transporte coletivo escolhe o primeiro veículo que surgir, o 

usuário contínuo faz uma seleção entre as empresas com base no conforto, segurança, 

apresentação e eficiência. A busca por este consumidor, o usuário contínuo,  tem forçado as 

empresas a caminho da profissionalização, exigindo a implantação de ferramentas que 

ampliem o nível de controle e otimize os processos de modo a obter vantagem competitiva.  

A forma de aferição do nível de competitividade se dá pela performance nos indicadores de 

produtividade, qualidade e segurança estabelecidos pela STP. Segundo Brasil, o pleito por 

ampliação do número de linhas ou aumento de veículo dentro de uma linha acontece por parte 

das empresas operadoras que em função do seu contato direto com a dinâmica urbana 

identificam o surgimento de novas demandas, antecipando-se à STP. 

Dentro deste contexto competitivo é inevitável que em algum momento não haja conflitos de 

interesse. Brasil  assinala que existem algumas regras de convivência onde alguns pontos 

primários devem ser considerados, tais como a real necessidade de criação de uma linha e a 

viabilidade econômica da mesma.. No que tange a este aspecto,  Brasil aponta exceções à 

                                                 
83 Ibid., pág. 116 
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regra, no caso daquelas linhas que são criadas por pressões que emergem de políticos que 

assumiram compromisso com alguma comunidade ou fomentadas pelo próprio empresário 

para medir força na concorrência de linhas. A respeito de tal fato Brasil descreve:  

Você tem as linhas políticas. Aquelas linhas que o cabo eleitoral criou, passou para o 
vereador, que fez pressão. Que levantou um abaixo assinado com cinco mil 
assinaturas e você sabe que aquilo ali não é ... e são criadas linhas por exemplo de 
dois carros, de um carro. Nós temos aqui sessenta linhas de dois carros. O outro caso 
é o próprio empresário, no afã de marcar a concorrente, ele também de uma certa 
forma fomentar esta criação de linhas. É considerado um assunto tabu, mas é 
verdade. Isto ocorre. Afinal de contas cada um.... em um espaço como este são 
criadas algumas regras de convivência. Quando determinadas linhas são criadas, se 
traz o assunto para uma avaliação de nossa área técnica. Se a coisa passa por aqui e 
não tem, digamos assim, um desfecho satisfatório, a coisa vai até o nível do STP.84  

Brasil menciona o conselho paritário criado pela STP e citado por Lomanto Netto 

anteriormente, como sendo um grande avanço na busca de solução de conflitos entre os 

empresários 

No que concerne ao momento atual do setor de transporte coletivo do município, a leitura de 

Brasil não é de uma boa avaliação. Para o entrevistado trata-se de um movimento de evolução 

porém muito aquém do que poderia se estar. Segundo o presidente do SETPS, o setor 

encontra-se em uma fase de mutação depois de um longo período de estagnação. Tal fato se 

estabeleceu, conforme o entrevistado, pela priorização de outros interesses políticos. A 

resultante desta situação foi um desinvestimento  que se refletiu no envelhecimento da frota, 

que hoje se encontra com uma idade média de 5,15 anos (STP, 2006) e um atraso significativo 

no processo de bilhetagem eletrônica. Para Brasil, a atual gestão da STP tem demonstrado 

uma preocupação com o sistema de transporte e tem havido uma união de esforços com as 

empresas operadoras para a finalização do projeto de bilhetagem eletrônica.  

Considerando que nós estamos em evolução, isto é ótimo, isto é bom, mas nós não 
estamos em um estágio que a gente possa se orgulhar. Nós descemos, porque 
politicamente talvez nós não tenhamos sabido trabalhar. E passamos por um período 
longo de abandono, sobre o ponto de vista de prioridade política, onde o discurso 
fácil do transporte de massa negligenciou ações no sistema de transporte por 
ônibus... Esta nova gestão voltou os olhos para o setor de transporte, inclusive 
encontrou visivelmente desarrumado, confuso. Sob o ponto de vista de estrutura 
física, nós somos uma verdadeira macarronada[...].85 

Tecnicamente, a implantação da bilhetagem eletrônica eliminaria a função do empregado que 

atua como cobrador. Para Brasil, tal previsão não se aplica a Salvador devido a algumas 

                                                 
84 Ibid., pág. 93 
85 Ibid., pág. 93 
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razões. A primeira, diz respeito ao impacto social causado, uma vez que a economia não está 

preparada para absorver 6.000 trabalhadores provenientes da extinção deste posto de trabalho. 

A segunda, o cobrador ainda se apresenta como um inibidor da fraude e a terceira está 

relacionada a acordos realizados com o sindicato dos rodoviários. O fato é que existe parte da 

população soteropolitana que não terá condição de comprar o bilhete antecipadamente. Brasil 

descreve esta questão da função do cobrador da seguinte forma:  

Não vai ser o empresário que vai tirar o cobrador. Quem vai tirar o cobrador é a 
sociedade. Para isso a sociedade tem que estar com uma economia razoável, onde 
sejam disponibilizados empregos ou facilite. E suficientemente educada para que 
não aconteça uma barbárie em termos de fraude. E naturalmente deverá haver 
determinados dispositivos como tem em Curitiba e como tem em Goiânia, são duas 
cidades que não tem mais cobrador nas linhas principais. E são aqueles dispositivos, 
onde você pode fazer a compra antecipada, na própria estação, vias exclusivas[...] e 
o que acontece Goiânia, é que aquele passageiro eventual que anda com dinheiro, o 
Motorista pode cobrar. Pode cobrar assim 10% da demanda [...] o que vai acontecer 
conosco sob o ponto de vista de bilhetagem eletrônica. O estudante ele compra, ele 
faz sua pré-compra nos nossos postos. O vale transporte ele compra 
antecipadamente e o bilhete avulso. Parte da demanda da população vai ser 
comprada antecipadamente. Nós temos parte da nossa demanda que vem para a 
cidade, faz parte do mercado do avulso, o mercado informal, vem para cidade com 
uma tarifa e vem ganhar a volta aqui, fazendo qualquer coisa. Seja nas encruzilhadas 
na lavagem, seja vendendo caneta Bem, seja fazendo qualquer tipo de biscate, 
tomando conta de carro. Este cidadão não tem como comprar antecipado.86  

 

Uma das grandes questões no sistema de transporte é a fraude. O sistema ainda apresenta 

grande vulnerabilidade. A bilhetagem eletrônica de certa forma se propõe a colocar um fim 

pelo menos nos modelos atuais de fraude. Brasil descreve assim esta questão: 

Uma das formas que se tem de prevenir falsificação é você cometer erros 
programados (referência ao vale transporte). Você pega uma letra você dá uma 
distorção de trinta graus, você solta ela um pouquinho mais pra baixo, em 
determinada seqüência a tinta é mais fraquinha. Porque o falsificador tende a 
perfeição. [...] nós temos vários tipos de fraude. Quando se envolve benefícios, você 
tem um fraude, é uma fraude, nós fomos tolerantes algum tempo, o poder público foi 
tolerante,  a sociedade como um todo foi tolerante, complacente e chegou a um 
determinado ponto que ficou difícil a gente... agora vamos ter que fazer um esforço 
muito grande ... Nós temos,  80% do nosso passageiro controlado pela catraca, seja 
gratuito, seja meia passagem. Os outros 20%, nós fizemos pesquisa no mês de Abril, 
verificando a entrada pela  porta dianteira, o dá aproximadamente dez milhões de 
passageiros. Nós descobrimos que transportamos cinqüenta milhões de passageiros e 
não trinta e nove, quarenta. Quem administra a porta da frente? [...] mais de 40% das 
pessoas que entram pela porta da frente são pessoas que não são idosos e não tem 
deficiência, ou é o policial que está fardado e passou o cartão dele para alguém e 
entra mesmo e pronto. É isso, com essa fraude nós temos que trabalhar com um 
sistema de fiscalização pesado. E o poder público não tem interesse de fazer porque 

                                                 
86 Ibid., pág. 93 
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é antipático. Outro tipo de fraude que tem  a fraude de cadastro. A gratuidade já foi 
fiscalizada pelas empresas.87  

O procedimento de fiscalização da gratuidade era realizado pelas próprias empresas de 

transporte. Um funcionário ligado à empresa fazia a checagem dos documentos. Uma vez 

detectada a inadequação do documento apresentado, este era retido. Tal atitude foi 

considerada arbitraria pela Justiça, que impediu o procedimento. Hoje é feita uma notificação 

a Superintendência de Transportes Públicos. Para o SETPS, ninguém assumiu o ônus da 

fiscalização. 

Antes de entrar em uma análise mais aprofundada da gratuidade, é preciso mencionar outro 

tipo de fraude que é a do vale-transporte. O vale-transporte tem valor de moeda e circula no 

mercado para troca de outros bens e serviços, onde para tanto sofre uma espécie de deságio, 

ou seja, na transação seu valor facial é reduzido. O funcionário de uma empresa recebe vale 

transporte e as vezes mora perto de onde trabalha, indo a pé ou de bicicleta. O vale recebido é 

então utilizado em estabelecimentos comerciais ou comprado por valor abaixo do valor facial. 

Desta forma sua função não se restringe a pagar exclusivamente o valor da passagem de 

ônibus. No fluxograma abaixo é possível acompanhar-se o caminho seguido pelo vale-

transporte, bem como suas vias alternativas. Em certas circunstancias a troca se dá com o 

próprio cobrador através de um intermediário denominado “tickeiro”. Este funciona como 

centralizador do vale-transporte que vem de diversas vias e troca com o cobrador. A empresa 

não sofre a falta porque o vale-transporte substitui na prestação de conta o numerário que foi 

retirado. Na realidade o sistema é lesado. O beneficio legal  fornecido por uma organização 

não teve seu fim, sendo distorcido.  

                                                 
87 Ibid., pág. 93 



 

 

171

Figura 5.7 - Fluxo Esperado do Vale Transporte e Caminhos Alternativos Resultantes da Fraude 
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Fonte: SETPS (2007). 

Retome-se a questão controversa da gratuidade para se processar uma análise mais 

aprofundada. Uma pesquisa de campo realizada pela Assessoria Técnica do SETPS (ASTEC), 

em agosto 2006, quantificou e classificou os passageiros que realizaram embarque pela porta 

dianteira dos ônibus. Esta medida foi motivada pelo crescimento dos índices de gratuidade no 

sistema de transporte, pelo aumento da concessão deste benefício e  também pela dificuldade 

de controle do embarque pela porta dianteira. O estudo contemplou vinte e cinco linhas que 

operam nos principais corredores de transporte de Salvador, representando 5,8% do total de 

linhas. Esta se realizou em 203 veículos, o que corresponde a 9,2% da frota que se encontra 

em operação. Os resultados obtidos mostram que um percentual de 19% dos usuários 

transportados no período realizou  o embarque pela porta dianteira. Um número inferior à 
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pesquisa realizada no período de junho a agosto de 2005 que acusou um percentual de 23%. 

Esta redução se deu em parte por medidas tais como a instalação de câmeras nos veículos  e a 

orientação de embarque nos terminais. A pesquisa permitiu o estabelecimento do perfil do 

passageiro que embarca pela porta dianteira, como se pode observar na Figura 5.8 abaixo: 

Figura 5.8 - Distribuição do Embarque de Usuários pela Porta Dianteira 

  
Fonte: SETPS – ASTEC, (2006). 

Para um melhor entendimento da categoria “outros”, o estudo apresenta um desdobramento de 

tipos com suas respectivas participações: 

Quadro 5.5 - Desdobramento da Categoria “Outros” 
Composição da categoria “Outros” Total % 

Caronas 422 41% 

Gestantes 231 22% 

Diversos 86 8% 

Pessoas com dificuldade de locomoção 84 8% 

PMs fardados 81 8% 

Pedintes 67 6% 

Passes não identificados 31 3% 

Agentes judiciários 16 2% 

Obesos 14 1% 
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Composição da categoria “Outros” Total % 

Agentes de transporte 8 1% 

Total 1.040 100% 
Fonte: SETPS -ASTEC (2006) 

Considerando a perspectiva dos interesses empresariais dos operadores de transporte, é 

preciso se compreender o impacto que o embarque pela porta dianteira tem sobre a 

arrecadação destas empresas. Partindo do resultado detectado pela pesquisa de 19% dos 

usuários do STCO, deduz-se que 81% embarcam pela porta dianteira. O estudo em questão 

faz a seguinte projeção com base Agosto 2006: 

Quadro 5.6 – Projeção Financeira entre Passageiros Embarcados pela Porta Traseira, Gratuidade 
Controlada e Embarques pela Porta Financeira 

EMBARQUE PASS. %
Porta traseira 40.922.736 81%
pagantes em R$ 11.080.007
pagantes em VT* 15.822.944
estudandtes 9.146.465
gratuitos controlados 4.873.320

Porta dianteira 9.739.611 19%
Total 50.662.347 100%

DADOS DE AGOSTO/06

 
Fonte: SETPS – ASTEC (2006) 

Observa-se que 9,7 milhões de passageiros são transportados gratuitamente e não estão 

devidamente controlados, sendo este um número maior do que aqueles que gozam 

oficialmente do benefício. O  percentual estimado de passageiros transportados gratuitamente 

atinge a 30% do total, segundo o trabalho realizado. Tomando como parâmetro a forma de 

distribuição dos passageiros transportados ao longo do mês de Agosto / 06 em função da 

forma de pagamento da tarifa, tem-se o seguinte quadro: 

Quadro 5.7 - Relação entre a Forma de Pagamento da Passagem e o Número de Passageiros 
Transportados 

FORMA DE PAGAMENTO PARTICIPAÇÃO N° DE PASSAGEIROS / MÊS 

Dinheiro 20% 11,0 milhões pass/mês 

Vale Transporte 30% 15,8 milhões pass/mês 
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FORMA DE PAGAMENTO PARTICIPAÇÃO N° DE PASSAGEIROS / MÊS 

Meia passagem 20% 14,6 milhões pass/mês 

Fonte: SETPS – ASTEC (2006) 

Ainda com o referido estudo, o volume de embarques indevidos está quantificado na ordem 

de 3.837.407 passageiros. Esta composição pode ser assim arranjada: 

Quadro 5.8 - Classificação dos Passageiros que Realizaram Embarque Indevido 
CATEGORIA EMBARQUES 

INDEVIDOS 
% OBSERVAÇÃO 

Idosos 2.064.798 55% Segundo pesquisa realizada pelo 
Consórcio CS. CTU e CTCO apontou 
que 40% dos idosos usuários do 
STCO tem menos de 65 anos. 

Ambulantes - - Acordo verbal firmado entre STP, 
SETPS e SESP permite o acesso livre 
aos ambulantes. Em agosto de 2005 
esta categoria representava 3% dos 
embarques, subindo para 15% em 
agosto de 2006.  

Crianças 438.282 11% Esta categoria cresceu de 2,5% em 
agosto / 05 para 9% em agosto / 06. A 
pesquisa aponta que metade desta 
categoria tem idade superior a 05 
anos. 

Deficientes 321.407 8% Estima-se que 30% desta categoria 
não tem direito a gratuidade, 
considerando o critério estabelecido 
em lei. 

Rodoviários 389.584 10% A categoria tem o benefício da 
gratuidade, mas o embarque deve ser 
feito pela porta traseira, fazendo uso 
do Smart Card. 

PMs sem farda 194.792 5% A categoria tem o benefício da 
gratuidade, mas o embarque deve ser 
feito pela porta traseira com o uso do 
Smart Card. 

Outros 428.543 11% 4,4% desta categoria não estão 
devidamente respaldados em lei para 
embarcar pela porta dianteira. 

Total 3.837.407 100%  
Fonte: SETPS – ASTEC, (2006). 

Esta defasagem entre os passageiros equivalentes, aqueles que pagam, e os passageiros 

transportados gratuitamente sem estarem no direito do benefício, são causadores de prejuízos 
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ao STCO - Sistema de Transporte Coletivo por Ônibus dentro do entendimento do SETPS.  

Na tentativa de estabelecer uma relação mais próxima com a comunidade usuária do STCO, o 

SETPS elaborou em 2006, uma cartilha denominada de Guia de Ônibus de Salvador, 

contendo uma série de informações úteis ao passageiro, tal como a relação das empresas de 

ônibus de Salvador, principais terminais, como alcançar os principais pontos da cidade, 

explicação sobre o funcionamento do sistema de transporte, etc. Procura esclarecer a 

comunidade, expondo o ponto de vista do empresário em relação à gratuidade e o porquê do 

aumento de tarifa. De certa forma fomenta a idéia de quem paga o mecanismo de fraude 

existente na gratuidade é o próprio usuário. Assim relata o Guia: 

Fraude: querem que você pague a conta – Você já contou quantas pessoas entram 
pela porta dianteira durante uma viagem? Pois é, a fraude tomou conta do sistema de 
transporte de ônibus. E aí você pergunta: que tipo de fraude? Tem de todo tipo, o 
exemplo do uso indevido da meia passagem, o golpe que pessoas aplicam se 
passando por idosos, de documentos de deficientes em mãos de gente sem qualquer 
tipo de deficiência, além do uso por terceiros do Salvador Card estudantil. Fique de 
olho porque além de ser crime, a fraude só traz prejuízo para o passageiro honesto. 
(GUIA DE ÔNIBUS DE SALVADOR, 2006) 

O Guia também procura explicar à população a necessidade de uma prática de preço justo 

para tarifa.  

Tarifa tem que ser justa – a tarifa de ônibus de Salvador continua defasada, sendo 
uma das mais baixas do país. O sistema ficou sem reajuste durante 25 meses. O 
último aumento foi dado pela Prefeitura no ano passado. O preço atual é de R$ 1,70, 
quando de acordo com técnicos da própria Prefeitura, deveria ser R$ 2,20. Enquanto 
a tarifa permanece congelada, os preços de todos os produtos que fazem parte do 
dia-a-dia dos custos das empresas continuam subindo. O maior exemplo é o de óleo 
diesel. Sem falar nos chamados dissídios coletivos: em três anos, foram três 
reajustes salariais dados a cobradores e motoristas. E o que acontece quando a tarifa 
não é reajustada? As conseqüências vão acontecendo lentamente. Uma das 
principais é o atraso na renovação da frota. Para se ter uma idéia, Salvador já teve 
uma das frotas mais novas do Brasil. Hoje tem uma das mais velhas porque o 
empresário fica descapitalizado para fazer os investimentos necessários. Ônibus 
velhos na rua, significam ônibus quebrando com freqüência, atrasos nos pontos, 
ônibus cheios, menor investimento em treinamento, repercutindo na qualidade dos 
serviços. (GUIA DE ÔNIBUS DE SALVADOR, 2006) 

Toda esta preocupação do SETPS na realidade traz imputado o discurso da lógica empresarial 

que a priori está defendendo seus ganhos no negócio, seja na articulação de um discurso com 

usuário para apontar os malefícios da fraude ou na justificativa do porquê do aumento da 

tarifa para acompanhar os custos de transporte. A contrapartida devida ao cidadão é o serviço 

de transporte de boa qualidade e este torna-se uma função dos dois aspectos apontados – uma 

luta social contra a fraude e uma aceitação passiva dos aumentos tarifários. 
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No que tange a questão do valor da tarifa, há uma grande discussão em relação a sua 

determinação ideal, constituindo-se assim este ponto em uma zona de tensão entre governo, 

empresários e sociedade. Para os empresários, o valor da tarifa está defasado visto que  o 

sistema de cálculo encontra-se baseado em uma estrutura de custos que considera 

equipamentos antigos, não se aplicando mais a frotas que estão tecnologicamente avançadas e 

que apresentam outros componentes de custo. A fim de dirimir estas dúvidas, um estudo 

solicitado pela Câmara Municipal de Salvador e Fundação Getúlio Vargas (FGV) fez uma 

análise do Custo por Passageiro Transportado (CPT), onde diversos cenários para os 

componentes dos custos foram traçados a fim alcançar-se o valor ideal a ser adotado. Abaixo 

transcrevem-se trechos das considerações finais apresentadas pelo estudo: 

A FGV verificou que a planilha de cálculo adotada pela STP está de acordo com o 
Regulamento de Transportes aprovado em Lei, com algumas modificações, 
conforme mencionadas nas seções anteriores. Os cálculos do CPT, de acordo com a 
planilha da STP, apontam para uma tarifa de R$2,1467, com dados de março/2006 e 
médias de passageiros transportados calculadas entre março de 2005 e fevereiro de 
2006, conforme pode ser visto na Tabela 4.1, no início deste Relatório. 
A FGV sugere o valor calculado para o CPT de R$2,2073, se nenhuma melhoria 
puder ser obtida em termos de aumento no número de passageiros equivalentes, num 
prazo considerado como razoável pelos gestores do sistema. Tal incremento, 
simplesmente via fortalecimento natural da demanda, é, efetivamente, difícil de ser 
conseguido, por diversas razões, de ordem conjuntural, de natureza sócio-
econômica. Embora, como à frente será enfatizado, algum resultado é sempre 
possível, através de uma gestão firme e direcionada, no sentido de procurar reduzir a 
pressão marginal sobre a tarifa técnica, representada pelas gratuidades. [...]  Em 
suma, a FGV concluiu que, na realidade local atual, o CPT deve se situar entre 
2,14 e 2,21. 
Por último, mas nem por isso fator de menor importância, no sentido de procurar 
manter o CPT em valores toleráveis para os padrões de renda típicos da população 
de usuários do sistema, é desejável que seja perseguido, como meta, algum resultado 
positivo (provavelmente, baixo e incerto, pelo menos de início) no combate às 
fraudes, em especial as que ocorrem via porta dianteira ─ prática essa a ser 
crescentemente coibida. Para se obter a redução do CTP conforme aqui simulado, é 
recomendável adotar medidas que auxiliem na diminuição das gratuidades, sem o 
que o número de passageiros equivalentes tenderia a cair. (FGV, 2006) 

 

O estudo aponta para uma necessidade de aumento da tarifa, porém não deixa de marcar a 

questão da gratuidade, pelo menos da forma como vem sendo conduzida como um aspecto 

nocivo ao sistema. Um ponto relevante é a necessidade de se alinhar o valor da tarifa à 

realidade de renda do  município.  

No tocante a questão reajuste de tarifa, uma fonte ligada ao sistema de transporte coletivo de 

Salvador, afirma que o melhor momento para que este ocorra é no período de final e início de 

ano. Segundo suas palavras: “O melhor momento para proceder o reajuste de tarifas deve ser 

no final ou no início do ano, porque os estudantes estão de férias, não permitindo sua 
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articulação. É assim que acontece em outros países, como França onde o governo faz reajustes 

e contas como luz, telefone, transporte, nas férias”. Foi o que aconteceu no início do ano 

2007, precisamente a partir do dia 22 de janeiro de 2007, a tarifa passou de R$ 1,70 para R$ 

2,00, com o decreto sendo anunciado no dia 19 de janeiro de 2007. Segundo o secretário 

municipal dos Transportes e Infra-Estrutura, este aumento deve ser mantido até janeiro de 

2009. Duarte considerou este novo valor como “o preço mais justo possível que a população 

pode pagar  e o mínimo possível para  remuneração do sistema de transporte” (JORNAL A 

TARDE – Salvador, 20/01/2007). Como se pode observar o valor do reajuste ficou abaixo da 

faixa ideal estipulada pelo estudo da Fundação Getúlio Vargas. Neste decreto ficou 

estabelecida a renovação da frota, onde deverá haver a inclusão de mais quinhentos veículos, 

bem como a partir junho do ano de 2007 o sistema deve possuir linhas integradas que 

permitam o a redução da tarifas. 

Houve falhas no sistema de informação à população em relação a este reajuste. O que gerou 

transtornos entre o usuário e as empresas prestadoras de serviço. O decreto informando o 

aumento da tarifa teria sido anunciado na noite do dia 21 de janeiro de 2007, surpreendendo a 

sociedade soteropolitana. No decreto a Prefeitura reconhece que a comunicação não teria sido 

feita com antecipação devida e solicita aos empresários que durante os três dias após o mesmo 

não fossem cobrados os R$ 2,00 de quem não tivesse se informado sobre o reajuste tarifário. 

Tal fato foi o suficiente para tornar as roletas dos ônibus o palco de diversos conflitos entre 

cobradores e usuários que queriam pagar R$ 1,70, diferença esta que seria descontada do 

funcionário quando chegasse na empresa. A situação forçou o então prefeito João Henrique 

Barradas de Carneiro a se desculpar publicamente em entrevista coletiva como foi relatado 

pelo jornal A Tarde: 

As discussões vêm de setembro do ano passado e nós reagimos ao número da 
Fundação Getúlio Vargas que era de R$ 2,21. E como reagimos até o último 
momento, eu pedi ao secretário Nestor Duarte que fizesse o anúncio do aumento. 
Infelizmente, eu lamento, peço desculpa à população por não ter anunciado mais 
cedo, no dia de sexta-feira. A prefeitura reconhece os transtornos, pede desculpas de 
público, pois não haverá outro reajuste nesta gestão. Mas, ainda assim, apresentamos 
nossas desculpas. Realmente o anúncio poderia ter sido feito mais cedo, na última 
sexta-feira, se os debates não fossem tão intensos e tão desgastantes na defesa da 
tarifa de R$ 2. (BARRADAS, 2007 apud FONSECA, 2007) 

O reajuste de tarifa não foi bem recebido pela população. E a despeito do que foi colocado 

sobre este período corresponder ao melhor momento para se proceder o aumento em função 

da impossibilidade de articulação da classe estudantil que encontrava-se em férias, esta 

demonstrou que o espaço virtual emerge como um espaço alternativo de mobilização como se 
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pode constatar a partir de trechos da reportagem a seguir: 

[...] Existe uma série de comunidades no site de relacionamento Orkut que 
representam o movimento. “Há pelo menos um ano, utilizamos não só o Orkut, mas 
também o Messenger,  o e-mail e até o telefone para comunicar nossas informações 
e agregar mais militantes”, afirma o vice-presidente da UNE – União Nacional dos 
Estudantes na Bahia - , Jéferson Conceição. A comunidade “Revolta do Buzu de 
novo!2007” por exemplo, possui 347 participantes. Um deles, de codinome /S.E.P/ 
Moisés, prevê que o aumento poderia acontecer durante as férias escolares como 
aconteceu. Outra usuárias, de apelido ranimilbus, confirma a previsão: “Pode não, 
vai ser nas férias para que os estudantes não possam se manifestar contra o aumento. 
Eles são espertos, assim como fizeram da última vez em que aumentaram pra R$ 
2,20, sabendo que ia rolar manifestação e abaixar para R$ 1,70, o preço que eles 
queriam!”. (NASCIMENTO, 2007) 

Ao se observar as características emergentes desta relação entre o governo e o Sindicato das 

Empresas de Transporte Público de Salvador – SETPS é possível perceber os conflitos 

derivados de duas lógicas distintas, onde o público e o privado se misturam. A idéia de um 

serviço público de primeira necessidade ser explorado por empresas privadas e estas por sua 

vez supervisionadas pelo poder local, parece ser geradora de uma grande tensão. Tensão esta 

que obriga o Estado a gerenciar um ponto de equilíbrio entre as demandas da população e os 

interesses dos empresários. Ponto este que parece implicar em um comprometimento da 

qualidade dos serviços para a sociedade. Desta tensão emergiu uma série de distorções entre o 

desejado e ofertado, favorecendo o surgimento de comportamentos oportunistas, manifestados 

em greves, depredação de ônibus, criação de linhas, fraudes, etc. 

Este conflito traz à tona uma outra discussão que é sobre a privatização das estações de 

transbordo, onde tal orientação do governo municipal é percebida por diversos atores sociais  

como uma tentativa de se desobrigar de serviços que lhe são inerentes. 

Associação dos Servidores em Transporte e Trânsito do Município (ASTRAM) 

Outro ator que não está ligado diretamente às interfaces de gestão do STCO, mas parece  que 

tem uma participação merecedora de uma observação é a ASTRAM. Um folheto que circulou 

entre os funcionários do setor em setembro de 2006, trazia o seguinte questionamento no 

título: “A quem interessa a falência dos transportes públicos de passageiros de Salvador?”, 

marca o início de uma campanha movida pela ASTRAM e denominada “Pela Autonomia da 

STP”. O objetivo desta campanha era o de alertar o funcionário público do setor e dos 

usuários do STCO quanto a intenção de privatização das estações de transbordo na capital. 

São estas, a estação da Lapa, a mais importante de Salvador com uma circulação diária de 

pessoas na ordem de 500 mil; a da Barroquinha, onde circulam cerca de 155 mil pessoas; 
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Pirajá e Mussurunga.  Segundo esta associação, o poder executivo municipal justifica a 

privatização como uma alternativa para lidar com o elevados custos de manutenção destes 

locais. Justificativa esta que no entendimento da ASTRAM torna-se incoerente quando é 

viabilizado um investimento de R$ 1,5 milhões  para as reformas da Lapa, Pirajá e 

Barroquinha., e mantendo os salários de 2,6 funcionários terceirizados de segurança. A 

polêmica sobre a  intenção de privatização mobiliza sentimentos de incerteza junto aos 

trabalhadores ambulantes destes pontos. O Boletim Informativo da Astram de dezembro de 

2006 relata os questionamentos do presidente da Associação dos Ambulantes de Salvador e 

Região Metropolitana, Marcos Luís Almeida: “a prefeitura tem que explicar o motivo de 

querer terceirizar as estações. Por que privatizar é a solução? Será que não há um outro jeito?” 

(ASTRAM INFORMA, 2006). O ex-superintendente da STP88, Lomanto Netto parece 

defender veementemente a privatização como aponta o mesmo informativo, reproduzindo 

suas palavras: “existe uma centena de  empresas especializadas na gestão de terminais no país. 

Em visita a grandes capitais,  percebi que as melhores estações são as privatizadas” e 

complementa, “Queremos transformar cada estação em um shopping.” Quando o ex-

superintendente expõe os objetivos do poder público, ocorre uma reverberação direta sobre os 

ambulantes, que crêem ter que abandonar a Lapa. Ainda segundo este informativo, Marcos 

Luiz Almeida, os 50 ambulantes são originários do Projeto Lapinha elaborado na gestão da 

então Prefeita Lídice da Mata. 

A presidente ASTRAM, Mércia Arruti afirma que, para impedir o processo de privatização 

das estações de transporte de Salvador, já entraram com uma ação no Ministério Público, 

questionando também a privatização da totalidade do sistema de transporte. Segundo a 

entrevista de Arruti, a presidente assim se posiciona em relação aos empresários do setor: 

Os empresários de ônibus estão fazendo com que a STP perca sua autonomia. Na 
verdade há muito tempo eles não estão pagando a taxa de gerenciamento do 
transporte coletivo, além de não pagar multas de transporte (toda e qualquer multa 
de irregularidade de transporte coletivo não é paga há muito tempo) e como se não 
bastasse agora, eles querem não só privatizar as estações, como ceder um mezanino 
inteiro da Estação da Lapa sem nenhuma contrapartida destes empresários. [...] os 
empresários deste segmento vêem lesando há muito tempo o patrimônio e o erário 
público. (ASTRAM INFORMA, 2006) 

Segundo Arruti, a privatização não afetaria os servidores públicos por serem estatutários, ou 

seja, gozarem de estabilidade. Na realidade, a presidente procura deixar claro que não se trata 

                                                 
88 O Superintendente da STP, Antônio Lomanto Netto, foi designado para uma diretoria na Agência Estadual de 
Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações na Bahia (AGERBA), porém ainda 
encontrava-se em exercício na época da entrevista (05/12/2006). 



 

 

180

de um movimento em defesa de interesses do servidor público mas sim de defender o serviço 

concedido à população. Assim se pronuncia Arruti no que diz respeito ao porquê desta 

campanha: 

[...] Na verdade defendemos um serviço concedido à população. E como segmento 
que cuida e vive de fato o dia a dia das estações, o servidor esperava no mínimo ser 
consultado sobre o andamento deste processo. Não fomos consultados sobre o 
andamento deste processo. Não fomos chamados nem consultados nem chamados 
para debater o melhor caminho. (ASTRAM INFORMA, 2006) 

Pelos movimentos registrados até então, as discussões estratégicas sobre o processo de gestão 

do sistema de transporte coletivo parecem não incluir outros setores da comunidade. Nem 

funcionários que teriam sua dinâmica de procedimentos afetada  em caso de uma privatização, 

nem da comunidade que teria de aceitar a política imposta pelo mercado. A forma como são 

conduzidos estes eventos não deixam de possibilitar um questionamento de até onde está de 

fato autorizada a participação em um governo municipal que se utiliza do slogan “Prefeitura 

de Participação Popular”.  

A ASTRAM através do coordenador da campanha, Edvandro Branco, levanta aspectos 

políticos que poderiam estar promovendo este interesse pela privatização e fazendo com que 

estas discussões sejam promovidas envolvendo apenas alguns integrantes do setor. Nas 

palavras de Branco: 

Houve um trabalho conjunto. Uma articulação entre dirigentes públicos e privados 
na medida em que temos dirigentes do setor ligados a partidos que tradicionalmente 
e historicamente tem a preferência pela modalidade da privatização. De lá parar cá 
este processo ficou ainda mais confuso. Ora a administração fala em terceirização, 
ora em Parceria Pública Privada (PPP), ora em privatização, e por, fim concessão de 
uso de bem público. Nas próprias forças deste governo municipal há uma há uma 
indefinição. Talvez este recuo ocorra pela luta da ASTRAM, que encabeçou este 
trabalho, que através da nossa presidente vem defendendo esta questão. Não por 
emprego. Mas, pelo zelo do serviço público. Não é possível que um gerenciamento 
que por lei deveria ser exercido pela STP, venha de repente fugir do controle desta 
passando a bola para a iniciativa privada. (ASTRAM INFORMA, 2006) 

Para Arruti é importante a participação da população neste debate. Segundo a presidente, toda 

a sociedade civil organizada tem que estar envolvida uma vez que esta questão tem efeito 

direto na dinâmica social.  

Os pontos levantados pela ASTRAM parecem reforçar os aspectos conflitantes existentes 

entre esta tentativa de parceria entre uma lógica pública e uma lógica privada. Emerge então 

um locus, onde uma perspectiva institucional e uma perspectiva de mercado buscam 

incessantemente superfícies de aderência que possam harmonizar duas formas distintas de se 
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relacionar com a sociedade, porém o que parece predominar a impossibilidade de alinhamento 

dos interesses mútuos. 

E neste conflito ideológico, a comunidade usuária do serviço público parece ficar a mercê dos 

movimentos proporcionados por cada um dos representantes. Cabe agora lançar um olhar de 

como se estabelece a relação entre os empresários de transporte e STP com a comunidade. 

Comunidade de Usuários 

Em uma perspectiva macro ambiental, a relação que se estabelece entre os usuários do sistema 

de transporte coletivo e as empresas prestadoras do serviço está sustentada em um  modelo 

pré-definido pela Superintendência de Transporte Publico. Neste modelo, as empresas de 

ônibus, mediante a aprovação de um conjunto de qualificações prévias, recebem a concessão 

de exploração do serviço de transporte coletivo que deve ser oferecido a sociedade. O poder 

público recebe em contrapartida um valor referente ao faturamento destas empresas e que 

corresponderia a uma taxa de gerenciamento. Valor este que como visto anteriormente foi 

contestado pelos empresários e suspenso temporariamente pela Justiça. No que diz respeito ao 

usuário, este paga diretamente à empresa uma tarifa pela passagem, que corresponde ao 

equivalente monetário pela prestação do serviço. O exame destas relações mostra a priori que 

tratam-se de relações de troca, baseadas no contrato, no cálculo e em contrapartidas 

financeiras pelo serviço (bem) recebido, ou seja, são relações onde não habita a dádiva. Aqui 

a preocupação com o usuário do transporte, denominado de cliente ou passageiro, não tem por 

fim o vínculo social. Como visto anteriormente as empresas competem entre si pelo maior 

número de passageiros transportados. A eficiência produtiva das empresas de transporte está 

pautada nesta grandeza, ou seja, um maior número de passageiros transportados implica em 

uma redução dos custos e conseqüentemente aumento da margem de lucro. Tal lógica obriga 

as empresas de transporte a adotarem medidas que possibilitem o desenvolvimento de 

vantagens competitivas uma em relação às outras. Parte destas medidas estão orientadas a 

proporcionar um melhor serviço ao passageiro, ou seja, tem por objetivo tornar a qualidade 

um aspecto percebido pelo público. Segundo Brasil do SETPS, o passageiro usual de uma 

determinada linha tende a fazer escolhas selecionadas de qual equipamento vai utilizar em 

função do que a empresa proporciona. Aspectos como cumprimento do horário, idade do 

veículo, limpeza e conservação, veículos vazios (maior número de veículos por linha), 

segurança a ser transportado, são capazes de influenciar a escolha do passageiro entre esta ou 

aquela empresa. Empresas que operam buscando atender estas expectativas conseguem obter 
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certa fidelidade do cliente. Este vínculo que se forma, na realidade tem caráter utilitário e 

utilizando-se de Baumann (2004), são facilmente liquefeitos, ou seja, o usuário pode trocar de 

empresa sem nenhum sentimento de culpa caso suas expectativas não estejam sendo 

atendidas.  

Quando esta leitura é deslocada para uma dimensão micro ambiental, ou seja no espaço de 

dominância da Viação Rio Vermelho, surge a necessidade de uma olhar mais apurado a fim 

de se concluir a existência ou não de vestígios de dádiva nesta relação que se constrói além 

dos portões da empresa. A Rio Vermelho em princípio não se distingue das outras empresas 

que atuam no setor. Também tem uma orientação para buscar a máxima eficiência produtiva 

da operação, ou seja, a transportar o maior número de passageiros possíveis. A sua qualidade 

de gestão possibilita que as expectativas do usuário possam ser atendidas, construindo assim 

certa fidelidade com o cliente. A respeito desta fidelidade, Carlinhos Knittel fala o seguinte: 

Esta fidelidade é interessante. Muitos usuários gostam de pegar o carro da Rio 
Vermelho exatamente pelo profissional que está conduzindo aquele veículo. 
Aspectos de segurança, cumprimento de horário. O carro está ali sempre naquele 
horário. A gente consegue fidelidade. Outros não, estão preocupados com horário de 
chegar na empresa, pegam o primeiro que está passando. Mas nós temos muitos 
usuários que são fiéis a Viação Rio Vermelho. [...] Não há mensuração para este 
dado, mas é percebido em conversas com os motoristas. Eles mesmo comentam que 
muitos usuários pegam sempre o carro dele. Todos os dias vê as mesmas pessoas 
praticamente.  Tem usuários que passam e-mail para gente, solicitando retorno de 
determinado motorista, exatamente pela boa operação dele, pelo tratamento que ele 
dispensa para com os usuários.89 

Ao tratar das expectativas do passageiro, Carlinhos Knittel destaca na sua percepção aquilo 

que é mais importante: 

Em relação à comunidade é o bem-estar. É o carro nos horários no terminal. É 
cumprir todas as viagens. É conduzir os usuários com segurança. Logicamente eles 
sempre pedem carro novo. A gente procura  colocar o no melhor conforto possível, 
em condições boas de operação.90 

Estes pontos destacados pelo diretor de manutenção e operações da Rio Vermelho estão 

diretamente relacionados com o serviço prestados à comunidade. No entanto outras medidas 

parecem ser adotadas de modo a tornar este relacionamento mais próximo. O site da Viação 

Rio Vermelho (www.vrv.com.br) é um espaço virtual de comunicação com a comunidade.  

No site da Viação Rio Vermelho é possível se encontrar uma janela denominada de 

Responsabilidade Social. Neste espaço são registradas ações sociais realizadas pela empresa 

agrupadas em seis categorias distintas: 
                                                 
89 Ibid., pág. 116 
90 Ibid., pág. 116 
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Parcerias e Colaboradores – Destaca as ações de treinamento orientadas para o 

desenvolvimento e qualificação dos profissionais da empresa; 

Projeto Ônibus Cultural – Assinala uma ação especifica que tem por objetivo servir às 

comunidades onde a Rio Vermelho opera, cedendo o ônibus temático (com pinturas infantis) 

a fim  transportar estudantes para  eventos educativos e culturais tais como visita a museus, 

teatros, bibliotecas, etc. Também serve de transporte para visitas de membros da comunidade 

à empresa. 

As Famílias na Empresa – Apresenta as ações que buscam uma maior interação entre a 

família dos funcionários e a empresa; 

Motivação e Reconhecimento – Está relacionada com reconhecimento e compartilhamento 

das premiações alcançadas pela empresa nos quesitos relacionados com a qualidade; 

Ação Social – Destaca a iniciativa de alguns funcionários na formação de um grupo que 

realiza obras de ação social chamado de Elo da Esperança, que não tem relação com a 

empresa, mas conta com seu apoio. Este grupo presta auxílio a diversas instituições com 

medicamentos, gêneros alimentícios, brinquedos, vestuário, material de higiene, etc. 

Solidariedade e Confraternização – Esta área relaciona diversas instituições que receberam 

doações da Rio Vermelho e que necessariamente não tem ligação com o grupo Elo da 

Esperança. 

Uma primeira leitura destas ações sugere uma estratégia de relacionamento com a 

comunidade, buscando ampliar o posicionamento da Rio Vermelho que não deseja ser 

percebida apenas como uma empresa de qualidade, mas também como uma empresa que está 

preocupada com o social. Indiscutivelmente não é omitida a necessidade de uma relação mais 

próxima com a comunidade usuária e que também existe um interesse nestas ações, que é a 

fidelização do cliente. Ao se levar crianças das comunidades para conhecer a empresa, talvez 

se pense no cliente do futuro, e até em uma equivalência financeira futura. No entanto, ao se 

disponibilizar um equipamento com uma pintura temática, dirigido para atender as 

comunidades em eventos educacionais e culturais, sem um contrato, sem a cobrança de uma 

contrapartida financeira, a Rio Vermelho não estaria se distanciando de uma relação utilitária? 

Não estaria fluindo entre estas partes mais do que simplesmente aspectos meramente 

econômicos? E o que dizer das ações de suporte ao grupo Elo da Esperança que é formado por 
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funcionários da Rio Vermelho e têm suas ações junto a comunidades carentes apoiadas pela 

empresa? É verdade que esta medida se encontra anunciada no site e a empresa esta 

comunicando como gostaria de ser reconhecida. A doação de órgãos também não passa por 

um processo de divulgação? E se este for profundamente analisado é possível se encontrem 

fundamentos básicos do marketing. As questões em relação a Rio Vermelho podem encontrar 

uma resposta afirmativa, principalmente se  estiverem respaldadas pelos valores da família 

Knittel, permitindo que estas ações estejam impregnadas de dádiva. Talvez as mesmas ações 

em outro contexto de empresa familiar não permitam se revestir da dádiva.  

Prosseguindo ainda com o site da Rio Vermelho e sua funcionalidade é importante destacar 

como o usuário pode ter acesso a um conjunto de informações úteis tais como roteiro de uma 

determinada linha e o valor da tarifa. As figuras abaixo fornecem uma idéia de como estas 

informações estão disponibilizadas no site: 

Figura 5.9 - Informações do Site da VRV em Relação ao Roteiro Jd. das Margaridas – Lapa 

 
Fonte: www.vrv.com.br (2007)  
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Figura 5.10 - Informações do Site da VRV em Relação ao Roteiro Mussurunga – Lapa 

 

Fonte:  www.vrv.com.br (2007)  

O site da Rio Vermelho como dito anteriormente abre um outro espaço de comunicação com a 

comunidade, permitindo a esta que se manifeste em relação a qualidade do serviço prestado 

ou  mesmo pleitear uma vaga no quadro funcional. A transcrição dos e-mails abaixo permite 

um entendimento de como se dá este contato: 

Reclamação 

Assunto:Reclamação 
Nome:Gilce Freire 
Endereço:Cond.Resid.Vale do sol nº319 Tancredo Neves 
Telefone: 8824-4048  
Email:Gilceethel@yahoo.com.br 
 
Prezados, boa noite! venho por meio desta informar o meu desaponto 
ocorrido hoje, dia 27/12/2006 às 17:36, linha Mata Escura-Pituba, veículo 
1220, onde solicitei que o mesmo parasse, para que pudesse adentrar e o 
profissional simplesmente virou a cara para o lado oposto ao ponto e 
passou direto, sou uma trabalhadora e cidadã que utilizo deste serviço á 3 
anos, nos turnos matutino e vespertino, porém além de trabalhar no Itaigara 
e residir em Tancredo Neves, necessito deste coletivo para chegar em tempo 
hábil no meu curso de inglês na Silveira Martins, como podem perceber, 
dependo do serviço desta empresa para que possa exercer as minhas 
obrigações e funções com excelência, é muito triste notar que nem todos os 
seres humanos existentes neste planeta exercem com excelência e 
responsabilidade as suas obrigações e funções. 

Prezada Senhora Gilce Freire, 
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Lamentamos o ocorrido no ultimo dia 27/12, ao tempo que informamos que 
atitudes dessa natureza não se refletem em nossos profissionais. 
Infelizmente, tratou-se de um fato isolado de um dos nossos colaboradores 
que, através da valiosa colaboração de V.Sa., será acompanhado pela 
empresa. 
Agradecemos a sua cooperação em nos ajudar a prestar a comunidade um 
serviço de qualidade, bem como a confiança depositada em nossa empresa. 
Cordialmente, 
Viação Rio Vermelho LTDA.  

 Elogio 

Assunto:Parabenização 
Nome:Izadora Bittencourt 
Endereço:R. Jussara 49 Ribeira 
Telefone: 88754894  
Email:izabitt_76@yahoo.com.br 

 
 
Passei á ser usuária da linha 0213 quando comecei a trabalhar no bairro da 
Federação recentemente.  Gostaria de parabenizar vocês pelo quadro de 
funcionários principalmente os motoristas que são muito cordias. Entretanto 
gostaria de destacar um em especial: um rapaz que faz a linha Ribeira-
Federação à tarde, cujo primeiro nome é IVONEI que além de muito 
educado, é altamente paciente principalmente com idosos. Espero que vocês 
saibam valorizar áqueles, que como o sr. IVONEI,  levam o nome dessa 
empresa à frente.Atenciosamente Izadora Bittencourt 

 

 

Olá Senhora Izadora Bittencourt, 
Ficamos satisfeitos em saber que os nossos esforços em prestar a 
comunidade um serviço de transporte de passageiros de qualidade e com 
profissionais bem treinados está sendo alcançado.  
E como forma de motivação para os nossos colaboradores, o elogio será 
transmitido ao nosso motorista. 
Agradecemos pela confiança depositada em nosso serviço. 
Cordialmente, 

Viação Rio Vermelho LTDA. 

Solicitação de emprego 

Assunto: OPORTUNIDADE DE EMPREGO 
Nome:JOSE MARIO MARTINS DOS SANTOS 
Endereço:2ª TRAVESSA SIRI-SIRI,04,COSME DE FARIAS 
Telefone: 32339078  
Email:jmucl@bol.com.br 
 
GOSTARIA MUITO DE  VIR A TER A CHANCE DE PARTICIPAR DO 
QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DESTA CONCEITUADA EMPRESA. 
 
Olá Senhor José Mário Martins, 
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Agradecemos o seu interesse em fazer parte do quadro de funcionários da 
Rio Vermelho. 
Solicitamos que o seu currículo seja enviado através do nosso site <Envie o 
seu currículo> para que possamos cadastra-lo no nosso banco de dados. 
Cordialmente, 
 
Viação Rio Vermelho LTDA. 
  
Informação 
Assunto: duvida 
Nome:marcelo stella 
Endereço: 
Telefone:   
Email:marcelostell@yahoo.com.br 
 
ola eu gostaria de que vcs me ajudassem.. eu quero pegar um onibus do 
aeroporto ate o bairro do bonfim...mas preciso proximo a rua cruz rios... 
msa como sou de sao paulo e nao conheco nada gostaria que vcs me 
falassem qual onibus ou quais onibus eu deveria tomar para chegar la ou 
pelo menos mais proximo de lagrato 
 
Olá Senhor Marcelo Stella, 
Para chegar até o bairro do Bomfim, no aeroporto Luís Eduardo Magalhães o 
senhor pode tomar um ônibus Aeroporto x Estação Mussurunga. Ao 
desembarcar na Estação Mussurunga, deverá dirigir-se à plataforma do 
ônibus Estação Mussurunga x Ribeira. 
Comunique ao motorista que deseja ficar no bairro do Bomfim para que ele 
o deixe no local indicado ou em um ponto mais próximo. 
A Rio Vermelho deseja a você uma ótima viagem e boas vindas a Salvador. 
 
Cordialmente, 
 
Viação Rio Vermelho LTDA. 
  
Sugestão 
Assunto: crítica construtivacritica construtivacritica construtiva 
Nome:jessica 
Endereço: 
Telefone:   
Email:j.janayj.janay@hotmail.com 
 
Os onibus (Pituba"Mata Escura") que são da linha Rio Vermelho 
praticamente não tem nenhuma mudança, pq os (Pituba "Santo Inácio") são 
tão bonitinhos e só vivem mudando, seus bancos são confortávis tem uns que 
as janelas são melhores e assim tambem com os (Pitubas "Tancredo Neves" 
e por isso acho que deveria ter uma mudança. 
 
Olá Senhora Jéssica, 
É de suma importância as sugestões ou, como foi situado no e-mail, as 
“críticas construtivas” dos nossos clientes, pois a nossa missão é oferecer a 
sociedade serviço de transporte de qualidade. 
Nossos veículos que operam no bairro da Mata Escura são novos. Alguns 
deles, por modelo estabelecido pela fábrica, não possuem bancos 
acolchoados. No entanto, são bancos fáceis e rápidos de lavar. 
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Contudo, Jéssica, estaremos enviando a sua valiosa sugestão ao nosso setor 
de manutenção para que possa servir como indicador nas próximas 
aquisições de novos equipamentos. 
Cordialmente, 
Viação Rio Vermelho LTDA. 

Estas interações promovidas pelo site, são serviços fornecidos ao usuário e como dito 

anteriormente se apresentam muito mais como ferramentas que constroem um vínculo 

efêmero que perdura enquanto o conceito de bom serviço continuar sendo percebido pelo 

cliente. Este tipo de relacionamento é distinto daqueles que apesar de aparecerem no site 

permitem o tráfego de aspecto sociais.  

Apesar da importância deste canal de comunicação virtual aberto com a comunidade, 

Carlinhos Knittel vai trazer a importância de um contato presencial, a necessidade de visitas 

às associações e a construção de uma aproximação real com a comunidade através de ações 

sociais. Nas palavras de Carlinhos Knittel: 

É interessante que se mantenha contato com as associações. Mantemos sempre 
contato com a de todos os bairros que nós atendemos. Elas nos solicitam favores, a 
gente concede. Pede um funeral, precisa de um carro para fazer especial a gente 
concede. Um serviço, tipo assim, uma área.... a associação deles precisa de um 
material de construção, cimento, a gente faz as doações.91 

Estas ações, quando realizadas, trazem em sua essência uma expectativa de contrapartida, mas 

ela é atemporal e não pede uma equivalência financeira. Não se pode negar o aspecto 

mercadológico envolvido, no entanto em se tratando dos valores da família Knittel, tais ações 

não se restringem à formação de um conceito de imagem, mas também incluem uma 

verdadeira preocupação com o social. Estas solicitações poderiam ser negadas, pois a 

princípio não fazem parte do que é solicitado pela STP às empresas prestadoras de serviço de 

transporte. A Rio Vermelho parece se envolver com as comunidades que atende, inclusive em 

momentos rituais quando possibilita o deslocamento (fornecimento de ônibus) de pessoas 

para a celebração da morte de algum dos integrantes da comunidade ou em momentos de lazer 

quando cede o veículo para atividades de integração. O que recebe em troca é somente um 

fluxo maior de passageiros? Observa-se que um comportamento reativo apresentado por 

determinados usuários para expressar sua insatisfação com o sistema de transporte ou mais 

especificamente com a empresa que lhe atende é a depredação do equipamento. No entanto 

em certas circunstâncias a Rio Vermelho parece haver sido poupada de sentenças deste tipo. 

O depoimento de Fidel Knittel trata deste assunto:  

                                                 
91 Ibid., pág. 116 
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O ônibus existe há doze e treze anos (referindo-se ao Ônibus Cultural). A gente faz 
não é para marketing. Meu marketing é ônibus limpo, no horário no ponto, 
funcionário bem vestido, tratando bem o cliente. Não tenho mais marketing nenhum 
para fazer. Não adianta eu botar dez ônibus culturais se eu não tiver isso. Isso aí é 
humano. Isto aí é responsabilidade social. Se você perguntar isto agrega alguma 
coisa financeira a empresa? Isto eu não consigo mensurar. Diminui o índice de 
depredação por conta deste ônibus cultural? É bem possível. Como disse se você 
quiser que eu esteja satisfeito com você, trata bem meus filhos. Inclusive o nível de 
apedrejamento dos nosso ônibus está cada dia menor. Para você ter idéia no carnaval 
agora, nós tivemos a metade dos vidros quebrados de uma empresa que é a metade 
do nosso tamanho. Para você ver a diferença ... nós temos um terminal, Alto do 
Coqueirinho, que operamos com uma linha São Joaquim – Campo Grande e uma 
empresa que eu não vou falar o nome opera para Lapa. Mesma comunidade, no 
Carnaval não tivemos um vidro quebrado ... enquanto esta, pelo menos o que eu sei, 
um ônibus não ficou com um vidro em pé. Por que isso? Mesmo terminal, mesma 
comunidade? Por que? Tem alguma coisa, tem alguma percepção de valor ... é 
coincidência? Ele opera com cinco ônibus, eu opero com doze. A probabilidade de 
terem quebrado meus ônibus é muito maior. Por que não tivemos?92 

A despeito da fala de Fidel “[...] se você quiser que esteja bem com você, trata bem meu 

filho” poder sugerir um aspecto manipulador quando deslocada para a relação com o cliente, é 

preciso fazer aqui uma observação. Fidel Knittel tem dois filhos e a forma como ele se refere 

à família e principalmente trata a  relação afetiva dos seus pais, não deixa dúvida que ele 

realmente acredita nisto. E esta parece ser uma via de acesso para a construção do vínculo. 

Parece que para Fidel Knittel, o tratamento dispensado a uma criança é uma espécie de dádiva 

na consolidação do vínculo com os pais. Retomando a fala de Fidel ao se referir aos pais: 

[...] a relação de meu pai e minha, que hoje são separados, meu pai vive com outra 
mulher, minha mãe tem o namorado dela, continua sendo excelente [...] fazendo esse 
paralelo aí, continua tendo um vínculo dos dois, porque minha mãe há muitos anos, 
ela sofre, ela tem câncer a vinte e tantos anos, em momento nenhum, mesmo com a 
separação, meu pai desamparou a minha mãe. Eu vejo que isto daí, faz com que os 
filhos continuem unidos. Não sei se vou me fazer entender, o elo dentro da relação 
de pai e mãe, mesmo separados, tendo esse amor, esse carinho, diferente, claro... é 
amor e carinho de amizade, não é de marido e de mulher... mesmo 
inconscientemente faz que a gente dê valor à relação familiar (grifo nosso).93 

É este valor atribuído à relação familiar que Fidel aprendeu, que torna sua fala genuína, 

retirando assim o possível aspecto manipulador, porém sem eliminar o interesse. Não se nega 

a existência de interesses instrumentais na família empresária Knittel e que muitas vezes na 

relação com a comunidade estes possam estar assumindo uma ordem de prevalência. Por 

outro lado, também não se pode negar que nesta relação com a sociedade não haja 

movimentos não instrumentais privilegiando interesses de solidariedade e de aliança como no 

caso do apoio a funerais ou de auxílio a alguma demanda da comunidade.  

                                                 
92 Ibid., pág. 116 
93 Ibid., pág. 116 
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Para corroborar o que foi exposto, é pertinente trazer o pensamento de M. Granovetter e R. 

Swedberg (1994 apud CAILLÉ, 2002). Para os autores o que garante o funcionamento das 

empresas e move os mercados não é a lei da oferta e da procura, e sim as redes que se 

estabelecem a partir da interdependência entre os atores e da relação de confiança que se 

consolida. Em relação ao exposto, a citação abaixo traz uma explicação mais adequadas: 

A rede é o conjunto das pessoas com quem o ato de manter relações de pessoa a 
pessoa, de amizade ou de camaradagem, permite conservar e esperar confiança e 
fidelidade. Mais em todo caso do que aqueles que estão situados fora da rede! A 
única coisa que falta a priori a essas análises é reconhecer que essa aliança 
generalizada em que consistem as redes, tanto hoje como nas sociedades arcaicas, 
não é criada senão a partir da aposta no dom e na confiança. E deve-se constar que o 
vocabulário da fidelidade e da confiança é indissociável daquele do dom (Servet, 
1994), pois o é da palavra empenhada, mais ainda que o juramento e antes dele 
(Verdier,1991). (CAILLÉ, 2002, p. 65) 

A relação com a comunidade como pôde ser vista, não se reduz à troca mercantil, existindo 

também  elementos sociais que fluem entre as partes. Seja no suporte dado às comunidades 

pela empresa ou no reconhecimento de um valor recebido da comunidade que pode estar 

identificado com a possível atitude de poupar os ônibus da Rio Vermelho. Há indícios de dom 

nestas relações quando se trata da Viação Rio Vermelho, sendo estes motivados 

principalmente pelos valores que formam o sistema de crença dos Knittel.  

Outra interface de relacionamento que pede uma verificação é a que se estabelece entre as 

empresas de transporte e o sindicato dos rodoviários. Aqui  emergem os conflitos de 

interesses entre o capital e o trabalho, onde o contrato é a forma de garantia de uma relação 

harmoniosa entre as duas partes.  

Sindicato dos Rodoviários da Bahia 

O Sindicato dos Rodoviários da Bahia, filiado a Central Única dos Trabalhadores (CUT), se 

caracteriza por ter se tornado muito forte nos últimos dezoito anos. Segundo seu presidente, J. 

Carlos, que se encontra afastado por desempenhar a função de Deputado Estadual pelo 

Partido dos Trabalhadores (PT), o sindicato dos Rodoviários é um dos mais fortes do país. 

Esta medida é aferida de forma qualitativa a partir da avaliação dos resultados obtidos nos 

acordos firmados com os sindicatos patronais.  

O Dep. J. Carlos relembra como se tornou líder sindical. Era motorista de uma empresa de 

ônibus intermunicipal chamada Via Azul. Junto com alguns colegas levou  solicitações da 

categoria ao então presidente do sindicato. Tais reivindicações não foram atendidas. Na 
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concepção de J. Carlos, o sindicato da época era pelego, ou seja, na realidade estava mais 

orientado para as expectativas empresariais do que da categoria. Passou então a realizar 

oposição contra a liderança sindical da época sendo eleito em 1989 e encontra-se no quarto 

mandato.  

Segundo J. Carlos foram inúmeras as conquistas da categoria nestes últimos anos, concedendo 

ao sindicato uma posição de respeito tanto junto ao poder público quanto às empresas de 

transporte. No site do Deputado é possível encontrar-se uma breve referência a esta trajetória: 

A categoria passou a ser referência no movimento sindical pela garra e competência 
com que enfrentavam os patrões, a polícia e o governo. Ao final do primeiro 
mandato, marcado por greves históricas, os trabalhadores rodoviários da Bahia já 
contabilizavam quase 70 novos direitos conquistados. Entre eles, o fardamento 
gratuito completo, abono de férias que vai de 33% no primeiro ano de serviço, a 
50% após cinco anos, direito ao transporte (apanha e leva), auxílio-creche, 
estabilidade para quem está perto da aposentadoria. No segundo mandato, J. Carlos 
ajudou a categoria a atravessar um dos mais graves momentos econômicos do país 
sem perder conquistas e com grandes avanços. Conquistamos a jornada de 7:20h e 
hora-extra a 100%, pagamento de 4% de produtividade, o vale-refeição, na época de 
5 Ufirs, entre inúmeros outros benefícios. [...] Em 1998, J. Carlos levou os 
trabalhadores à realização de um dos seus maiores sonhos:O Plano de Saúde, 
vencendo a resistência dos patrões e a ação de um grupo de oposição que não queria 
o benefício. (J. CARLOS, 2006) 
 

Muitos foram os embates entre o sindicato, governo e as empresas de transporte. Nestes 

confrontos, J. Carlos e Carlos Knittel se encontraram diversas vezes para tratar questões 

referentes ao transporte coletivo de Salvador, uma vez que Knittel foi representante do 

Sindicato da Empresas de Transporte Público de Salvador. O Deputado lembra destas rodadas 

de negociação com Knittel e reconhece sua inabilidade inicial para a negociação, onde via no 

representante dos empresários uma grande ameaça, o que o colocava muitas vezes em uma 

posição de intransigência. Com o passar do tempo aprendeu a lidar com Knittel e diz que era 

preciso “fazer elogios e reconhecer Carlos Knittel” que este tenderia a se tornar mais aberto 

para as negociações. Para J. Carlos: “Knittel se apresenta como um homem com uma grande 

habilidade de negociação e uma forte orientação para o sócia”l94. Estes pontos teriam sido 

críticos para um desenvolvimento saudável da relação entre sindicato e empresas de 

transporte. 

Hoje, quando se trata da Viação Rio Vermelho, Fidel Knittel é o responsável pelas relações 

institucionais, ou seja, cabe a ele a tarefa de lidar com as questões sindicais. Fidel ocupa um 

cargo de direção no SETPS,o que lhe coloca na composição da comissão de negociação 

                                                 
94 Informações obtidas a partir de entrevista realizada com J. Carlos em 25 de maio de 2007. 
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sindical. Nas palavras de  J. Carlos:  “Fidel Knittel é diferente na negociação do que seu pai. 

Fidel é mais duro na negociação e olha mais para empresa, mas aquilo que fica contratado, ele 

vai fazer cumprir. Carlos tem um lado mais social, está muito preocupado com o empregado”. 

É interessante trazer a posição de Fidel em relação ao sindicato: 

Inclusive com o sindicato dos rodoviários. Eu sou totalmente favorável ao 
sindicalismo por essência ... acho que o sindicalismo é fundamental para a qualidade 
que os rodoviários de um modo geral tem. O exercício da prática negocial  é 
extremamente democrático. Eu defendo totalmente isto. Defendo ficar aqui quatro 
horas batalhando, aumentando o tom de voz, mas tudo dentro de um nível que não 
tem xingamentos, porque já temos esta relação. O que não acontece em outras 
empresas. Eu defendo totalmente o sindicalismo sem ser pelego. Para mim é um 
absurdo. Já aconteceu? Já. Minha empresa não se sustenta se eu não tiver uma 
relação boa com meus empregados, de verdade. Para que os representantes deles 
possam vir aqui e reivindicar coisas justas, eu sou favorável ao sindicato. Isto até me 
deixa confortável para negociar até a exaustão, mas de uma forma honesta.95  

Ao se abordar a possibilidade de uma outra qualidade de relacionamento, de uma outra 

dimensão de troca nesta relação, J. Carlos descarta qualquer perspectiva. Diz o Deputado que 

os outros encontros que acontecem, normalmente são situações comemorativas em que ambas 

as partes são convidadas. Parece que uma distância estratégica é respeitada para não haver 

contaminação dos posicionamentos ideológicos de cada um dos representantes. J. Carlos 

deixa muito claro: “Cada um está defendendo o seu. Eles fazem a parte deles e eu faço a 

minha”.96  

A relação das empresas de transporte coletivo com  sindicato de transporte não abre espaço 

para a circulação da dádiva. Esta é regida pelos acordos sindicais que são devidamente 

reconhecidos pela Justiça Trabalhista e também pelo cálculo que determina correções de 

remuneração, bem como benefícios a serem concedidos sempre considerando para sua 

concessão o impacto financeiro no custo da organização.  

                                                 
95 Ibid., pág. 116 
96 Ibid., pág. 192 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao se propor um estudo da empresa familiar a partir da  lógica da dádiva, o que se pretendia 

era abrir a possibilidade de um outro entendimento deste objeto que não estivesse reduzida à 

análise de uma visão gerencialista. Um entendimento, que distante de assumir uma função 

polarizante, pudesse sim, se apresentar como uma função inclusiva. Inclusiva na medida em 

que não se opõe a uma lógica utilitarista pautada no interesse, no cálculo e no contrato, mas 

que considera esta lógica como derivativa de algo que lhe precede, de um princípio original,  

a dádiva que forma o próprio sistema social em si, como afirma Godbout (1999, p. 22): “ [...] 

é preciso conceber a dádiva como formadora de sistema, e esse sistema nada mais é do que o 

sistema social como tal. A dádiva constitui o sistema das relações propriamente sociais na 

medida em que estas são irredutíveis às relações de interesse econômico ou de poder”. É bem 

verdade como apontado por França Filho e Dzimira (1999) que o cálculo pode até se 

autonomizar, mas tem sua origem nas relações sociais. Tomando estas posições como 

parâmetro, é possível afirmar-se que ao se observar a empresa familiar a partir da perspectiva 

da dádiva, está se considerando a possibilidade da tríplice obrigação maussiana do dar-receber 

e retribuir. O que muda quando se considera esta perspectiva? O vínculo deixaria de ter um 

papel periférico, de algo que precisa ser considerado e até incluído, porém submetido à lógica 

utilitária, a fim de  assumir então um lugar significativo para um maior  entendimento da 

dinâmica da empresa familiar. Dentro desta perspectiva, o vínculo familiar na empresa, apesar 

de importante, para fim de uma lógica utilitária se apresenta como uma ameaça para sua 

estabilidade, uma vez que traz também na sua dualidade, a possibilidade do conflito. O 

vínculo quando considerado a partir da lógica utilitária encontrar-se-ia no estado de 

liquefação vivenciado na modernidade e que é abordado por Baumann (2004). Esta vida 

líquida é assim definida pelo autor: 

A “vida-líquida” é uma forma de vida que tende a ser levada à frente em uma 
sociedade líquido-moderna. “Líquido-moderna” é uma sociedade em que as 
condições sob as quais agem seu membros mudam num tempo mais curto do que 
aquele necessário para a consolidação, em hábitos e rotinas, das formas de agir. A 
liquidez da vida e a da sociedade se alimentam e se revigoram mutuamente. A vida 
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líquida, assim como a sociedade líquido-moderna, não pode manter a forma ou 
permanecer em seu curso por muito tempo. (BAUMANN, 2007, p. 7) 

A exigências sociais da modernidade  impõem a seus integrantes um conjunto de exigências 

que acabam por relegar os vínculos sociais a um segundo plano, o que implica que a 

circulação da dádiva que corresponde aos movimentos de troca a serviço do vínculo torna-se 

então desnecessária, podendo se tornar inadequada. Baumann (2007) diz que esta é uma 

sociedade do descarte, onde tudo aquilo que não está modernizado deve ser jogado no lixo. 

Assim fala o autor: 

“Destruição criativa” é a forma como caminha a vida líquida, mas o que esse termo 
atenua e, silenciosamente, ignora é que aquilo que essa criação destrói são outros 
modos de vida e, portanto, de forma indireta, os seres humanos que os praticam. A 
vida na sociedade líquido-moderna é uma versão perniciosa da dança das cadeiras, 
jogada para valer. O verdadeiro prêmio nessa competição é a garantia (temporária) 
de ser excluído das fileiras dos destruídos e evitar ser jogado no lixo. (BAUMANN, 
2007, p.10) 

De certa forma, ao lançar-se um olhar para empresa familiar a partir da perspectiva da dádiva, 

sugere-se a criação de  um movimento de reflexão sobre esta tendência da modernidade. 

Abre-se também  um espaço para o  resgate de um princípio original da humanidade, sem o 

qual a sociedade não se constituiria  A importância da dádiva na sociedade moderna é 

ressaltada na citação abaixo: 

O erro da modernidade não está certamente, em desejar a autonomia dos indivíduos 
e o universalismo. Esse erro poderia ser o de acreditar que o sistema de dádiva está 
intrinsecamente ligado às sociedades tradicionais e primitivas, e que poderíamos, 
então, desconhecê-lo, já que a dádiva nada mais é do que o sistema das relações 
sociais de pessoa a pessoa. Se bem que, ao tentar erradicá-la, corre-se o risco de 
produzir uma sociedade radicalmente dessocializada e democracias quando muito 
destituídas de sentido (GODBOUT,1999, p. 27 . 

O fim deste trabalho, como citado anteriormente, era o de se examinar uma empresa familiar a 

partir da lógica da dádiva, o que para tanto tomou-se como objeto de estudo uma empresa de 

transporte coletivo de Salvador – a Viação Rio Vermelho. Duas foram as questões de partida 

levantadas para o estudo: 

1. Na dinâmica da empresa familiar, os arranjos contratuais estruturados na e pela família 

empresária inviabilizam a circulação da dádiva tanto na relação com os funcionários 

como nas relações com o ambiente externo? 

2. Como a profissionalização, enquanto requisito de perpetuação da empresa familiar no 

contexto contemporâneo, pode constranger o fluxo de dádiva dentro da organização? 
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Dois pressupostos foram adotados na tentativa de responderem estas questões e verificados no 

decorrer do estudo. O primeiro sugere que: 

Uma vez que o lugar original da dádiva é a família (Godbout, 1999), as relações contratuais 

que emergem na família empresária estabelecem uma zona de tensão entre a dimensão 

contratual e a dimensão do vínculo, sem inibir a existência da circulação da dádiva no espaço 

intra-organizacional, porém com uma perspectiva de redução ou da sua extinção nas relações 

externas. 

O segundo pressuposto relacionado com a questão que aborda o efeito da profissionalização 

sobre a circulação da dádiva na empresa afirma: 

A crença que as empresas familiares na sua evolução atingem um ponto crítico de 

sustentabilidade em função do aumento da complexidade entre os sistemas familiar – 

propriedade – gestão cria uma demanda forçada para o que é denominado de 

profissionalização. Este conjunto de exigências, parece instaurar um novo tipo de relação que 

aproxima a organização das leis utilitaristas e faz com que a dimensão do vínculo perca 

centralidade. 

Para tratar estes aspectos, foram considerados por um lado, o conceito básico de empresa 

familiar apresentado por diversos autores, com ênfase maior nos que foram estabelecidos por 

Dèry (apud Silva 2004) e Bornholdt (2005), e por outro, o conceito de dádiva apresentado por 

Caillé (2002) e seu tratamento estendido à família abordado por Godbout (1999). Ao se 

discutir a dádiva, a visão de outros autores foi fundamental para a consolidação do estudo. O 

primeiro foi Baumann (2004) que ao tratar da diluição dos vínculos em uma modernidade 

líquida reforça o porquê de ser difícil localizar a dádiva na sociedade moderna. O segundo é 

Hellinger, que em sua vasta obra, algumas delas citadas neste trabalho (Hellinger e Hovel 

(2001), Hellinger, Weber e Beuamont (2001), Hellinger (2004)), aponta através da abordagem 

terapia sistêmica familiar e do seu método de constelações familiares princípios que de 

comportamento do sistema familiar que reforçam o que é postulado por Godbout (1999) ao 

considerar a família como locus original da dádiva.  

Ao se discorrer sobre a empresa familiar surgiu a necessidade de uma discussão mais 

aprofundada do seu conceito em função da imperfeição que o mesmo apresenta. Imperfeição 

motivada pelo fato de se incluir um universo heterogêneo de organizações nesta categoria, 

seja por tamanho, área de atuação, estrutura societária, modelo de gestão. Entende-se daí que 
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o conceito torna-se abrangente e pouco preciso, permitindo classificar uma quantidade 

expressiva de empresas nesta categoria. Alia-se a isto a colocação  apresentada por Martins e 

outros e Oliveira (1999; 1999 apud LEONE, 2005) relacionando a empresa familiar ao 

sistema de capitânias hereditárias que forçou uma discussão sobre o modelo econômico 

vigente no Brasil Colônia no sentido de demonstrar a superficialidade de tal afirmação e como 

esta contribui para a distorção do entendimento de empresa familiar. Seguindo nesta vertente 

histórica, foram de grande valia as contribuições de Gonçalves (2000) que permitiram uma 

breve construção histórica da empresa familiar no Brasil, sendo este autor um dos poucos que 

não se prende à visão gerencialista para explicar o fenômeno.  

Ainda seguindo com a  perspectiva histórica, emerge a necessidade de se apresentarem 

peculiaridades da Bahia, mais especificamente da cidade de Salvador, desenhando seus 

contornos sócio-culturais, políticos e econômicos através dos registros históricos citados por 

diversos autores, mas principalmente das cartas de Vilhena compiladas na obra A Bahia do no 

Século XVIII apresentada por Carneiro (1969) e  do trabalho de Sampaio (2006) que trata 

aspectos da urbanização da cidade. Entendeu-se que era imprescindível para esta pesquisa tal 

contextualização, em função da importância da relação que se estabelecia  entre a evolução do  

transporte urbano e a expansão urbana de Salvador. Estas duas ocorrências não estavam 

dissociadas e teceriam a teia onde se sustentaria e evoluiria a sociedade e a economia 

soteropolitana. Esta leitura permitiu a apresentação de aspectos pitorescos da história do 

transporte urbano em Salvador, demonstrando como se constituíram algumas empresas 

familiares. Tal incursão proporcionou uma percepção histórica da dádiva de transmissão 

marcada pela sucessão familiar na empresa no caso dos Ariani, bem como as características 

concorrenciais já existentes no setor de transporte urbano em Salvador (SAMPAIO, 2006).  

O trabalho de Borges e Lemos (2002) ao trazer depoimentos de integrantes de famílias 

empresárias tradicionais da Bahia, permitiu compreender a dificuldade de perpetuação do 

negócio ao longo das gerações familiares neste estado. Foi possível perceber as fragilidades 

contidas dentro destes ambientes seja através de falta de preparação de sucessores ou pela 

miopia em relação às mudanças ambientais, que culminaram no fechamento ou venda destes 

negócios.  

Esta dinâmica de estruturação da pesquisa permitiu uma apreensão mais consistente do objeto 

de estudo. Ao iniciar-se o estudo do caso da Viação Vermelho, resgatar a história da família 

de origem do seu fundador, a constituição da família de onde vieram os seus filhos, bem como 
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sua trajetória empresarial anterior constitui-se em um processo que possibilitou a 

compreensão da sua cultura. O entendimento de qual a base da formação dos valores da 

família Knittel se constituiria como o aspecto essencial para responder a primeira questão do 

problema de pesquisa e corroborar o primeiro pressuposto. Isto porque percebeu-se que para 

constatar a circulação de dádiva na família empresária era necessário a priori constatar se a 

dádiva que tinha origem na família também se manifestaria na família empresária. Caso isto 

não ocorresse, o primeiro pressuposto seria então rejeitado. No caso dos Knittel, a harmonia 

entre os irmãos dentro da empresa, sugere que a dádiva que tem sua origem na família, como 

proposto por Godbout (1999) e sustentado por Hellinger, Weber e Beaumont (2001), também 

se expressa na família empresária. Vários são os indícios deste aspecto que podem ser 

constatados nos diversos discursos dos irmãos já citados anteriormente e como esta união 

entre eles facilita o processo de gestão. No entanto é pertinente recuperar a fala de Fidel 

Knittel que de certa forma permite localizar a origem desta união como um dos valores 

primordiais desta família e faz uma síntese desta reprodução da dádiva na família empresária: 

 a relação de meu pai e minha mãe, que hoje são separados, meu pai vive com outra 
mulher, minha mãe tem o namorado dela, continua sendo excelente [...] fazendo esse 
paralelo aí, continua tendo um vínculo dos dois, porque minha mãe há muitos anos, 
ela sofre, ela teve câncer há vinte e tantos anos, em momento nenhum, mesmo com a 
separação, meu pai desamparou a minha mãe. Eu vejo que isto daí, faz com que os 
filhos continuem unidos. Não sei se vou me fazer entender, o elo dentro da relação 
de pai e mãe, mesmo separados, tendo esse amor, esse carinho, diferente, claro... é 
amor e carinho de amizade, não é de marido e de mulher... mesmo 
inconscientemente faz que a gente dê valor a relação familiar. Isso pra mim é ponto 
forte da gente. Chegar para você e dizer que não existe atritos, não é verdade. Existe 
atrito dentro da família, existe ... isto faz a gente se juntar cada vez mais para tentar 
resolver. Pra mim é ponto chave – se nós não tivéssemos a relação que nós temos, a 
Rio Vermelho não estaria do jeito que está hoje.97 

Uma outra parte contida no primeiro pressuposto sugere a existência de circulação da dádiva 

entre a família empresária e os funcionários. Este recorte é feito, pois aceita-se a circulação de 

dádiva entre os funcionários como é citado por Godbout (1999) ao referir-se aos estudo de 

Elton Mayo. A despeito da tensão que possa existir na relação capital e trabalho, sugere-se 

que a dádiva ao encontrar espaço de circulação na família empresária esteja passível de 

alcançar a relação com o funcionário. Diversos são os discursos dos atores intra-

organizacionais, tanto integrantes da família quanto os alguns dos funcionários mais antigos,  

que corroboram esta parte do primeiro pressuposto. Estes discursos foram tratados no tópico 

A Dádiva Aquém dos Portões. Apenas para efeito de reiterar esta constatação, apresentam-se 
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abaixo falas de alguns destes atores. Iniciando-se com Carlinhos Knittel que ressaltou o tempo 

de empresa de vários funcionários e a política de “portas abertas” adotada pela Diretoria: 

O fato de ter muito funcionário antigo cria esta sintonia muito forte entre patrão e 
empregado. Acho que veio de berço, esta cultura, esta filosofia de administração 
participativa com eles. [...] É tipo assim: “A porta da gente está sempre aberta para 
vocês”. Nós não criamos obstáculos de diálogo entre empregado e patrão, 
funcionários e diretoria. Não, está sempre aberta a porta. As conversas são muito 
informais, pátio da garagem, onde a gente se encontra. [...] Então, este diálogo forte 
que nós temos com os funcionários é que é a chave.98  

O irmão mais novo, Fidel Knittel fala de um relacionamento em que há um respeito pelo 

indivíduo: 

A minha relação com os meus funcionários é maravilhosa. A gente chama pra perto. 
Enquanto eu era diretor de operações, sabia o nome de todo mundo. Tem empresa 
que chama o empregado pelo número. Você não é um número. A gente realmente 
tem isso incutido na gente. Nós temos seres humanos trabalhando com a gente. A 
gente tem de tratar desta forma. Não tem conversa fiada que dure um mês. Você só 
consegue que o funcionário vista a camisa da empresa com ações. E isso graças a 
deus a gente tem feito e tem nosso pessoal na mão.99 

Retomando Carlinhos Knittel e a proximidade com os funcionários: 

[...] está sempre aberta a porta. As conversas são muito informais, pátio da garagem, 
onde a gente se encontra. Funcionário meu que joga bola comigo e até hoje joga. 
Então a gente cria este vínculo, vínculo de amizade mesmo (grifo nosso). No 
momento maior de aperto da empresa, isso se fez valer (grifo nosso). Porque a 
gente conseguia um comprometimento maior da parte deles, uma ajuda maior da 
parte deles (grifo nosso). Se o tratamento não fosse esse, muitos estariam virando as 
costas para gente naquela época. Então, este diálogo forte que nós temos com os 
funcionários é que é a chave.100 

O discurso do funcionário Hamilton, em que se percebe uma escolha motivada não por 

questões meramente utilitárias, mas sim pelo vínculo: 

 
quando houve a divisão, todos eles queriam que eu fosse. Teve um somente que 
ficou na lateral, aguardando o resultado. Me ofereceram muitas vantagens. Por que 
escolher ficar na divisão onde estava seu Carlos? Ou fica com Benjamim, ou com 
Olegário, com Marcus ...quem menos ofereceu foi Carlos. E eu pedi também 
nada! O nível de confiança, de amizade. Fiquei com ele pela amizade, porque 
nós tínhamos um relacionamento muito bom, ele como patrão e eu como 
empregado, mas sempre dentro do respeito, mas de muita intimidade (grifo 
nosso). Vamos dizer assim...pessoal. [...] o único que não me deu vantagem 
nenhuma foi ele. O telefone tocou, ele lá na sala dele e eu lá em baixo, na minha 
sala. O telefone tocou, “Alô”!? Era seu Carlos – “Crioulo, vai comigo”? Vou!....vou! 
... a gente tinha uma amizade muito boa. Esqueci a parte do dinheiro (grifo nosso). 
Me ofereceram. Teve gente que disse que dobrava meu salário. Teve gente que disse 
que dentro de noventa dias você tem seu carro zero. Não me encheu os olhos. Era 
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100 Ibid., pág. 116 
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amigo de Carlão. Dinheiro?, sem ele ninguém... sem ele ninguém vive, mas 
dinheiro não é tudo (grifo nosso).101 

 

Estes discursos, principalmente do funcionário Hamilton, parecem sugerir a existência da 

circulação da dádiva no ambiente intra-organizacional, não se restringindo exclusivamente às 

relações entre os membros da família Knittel. A qualidade de relacionamento que se 

estabelece na família empresária alcança outros níveis da empresa. 

 Esta constatação fica mais evidente ao se observar a existência de inúmeros funcionários que 

trazem membros da sua família para trabalhar na Rio Vermelho, formando uma intrincada 

rede de parentesco no ambiente do trabalho. Para corroborar este fato, dos diversos casos que 

foram relacionados, resgata-se aquele em que três gerações de uma mesma família 

estabeleceram um vínculo de trabalho ente VIBEMSA e Rio Vermelho.  

À constatação anterior alia-se o fato de cento e dezoito funcionários que pertenciam à 

VIBEMSA haverem prosseguido na Rio Vermelho depois da cisão em 1991 e permanecem 

até hoje. O tempo não é uma condição determinante para a formação do vínculo, mas permite 

a possibilidade de que na interação contínua surja a circulação da dádiva. Carlinhos Knittel 

faz menção ao número significativo de antigos funcionários como um elemento facilitador da 

aproximação entre a direção e os empregados. A baixa rotatividade de pessoal, apontada por 

Carlinhos Knittel, sugere uma tendência de estabilidade nas relações organizacionais, o que 

abre espaço para uma maior interação devido ao tempo de permanência e por conseguinte 

maior troca social.  

Seguindo na busca destes indícios de dádiva, vale mencionar novamente o fato do filho de um 

funcionário ser afilhado de Carlinhos Knittel. Tal fato parece contrariar a impessoalidade 

esperada nas relações dentro das empresas e mesmo que a integridade dos papéis 

organizacionais desempenhados pelos “compadres” seja mantida, indiscutivelmente foi criada 

uma aproximação maior, um envolvimento com outros elementos que não cabem na dimensão 

profissional, mas pertencem somente à dimensão pessoal forjada pelos laços de amizade.  

As ações sociais mobilizadas pelo grupo Elo da Esperança, como já foram citadas 

anteriormente, incluem um processo de arrecadação de recursos em que são convidados a 

contribuir os membros da família empresária. Não custa lembrar que muita parte da operação 
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do grupo se organiza dentro da própria VRV e não há impedimento da direção, muito pelo 

contrário, em diversas situações a empresa auxilia na execução de algumas destas ações. 

Parece que a medida que se explora a Rio Vermelho, evidências de dádiva emergem, 

indicando uma possibilidade da relação patrão e empregado não estar pautada exclusivamente 

no interesse e no objeto contratado.  

É oportuno trazer algumas considerações a respeito dos móveis da ação considerados na 

circulação da dádiva. Como visto anteriormente, a circulação da dádiva pode ser representada 

por quatro móveis da ação dispostos em dois eixos, ocupando as extremidades e com 

qualidades polarizantes como expressado na figura abaixo: 

Figura 6.1 - Diagrama de Circulação Perfeita entre os Quatro Móveis da Dádiva 

Construção do autor 

Ao se tomar esta figura, é possível dizer que o seu semi-eixo direito representa a essência do 

paradigma utilitarista, do individualismo metodológico, caracterizado pelo interesse. O seu 

semi-eixo inferior representaria o paradigma holístico que tem como essência a obrigação 

social. Para realizar-se a representação da dádiva, deve-se incluir aos semi-eixos citados, mais 

dois que correspondem a seus opostos. A dádiva ficaria então representada pelo círculo que 

conecta os eixos horizontal, interesse – desinteresse, e vertical, obrigação – liberdade. Esta 

representação circular da dádiva expressa o seu caráter inclusivo e integrador.  

Em uma perspectiva junguiana pode-se dizer que a circulação da dádiva representa o 

arquétipo da união dos contrários. Para um melhor entendimento desta perspectiva observa-se 

o que é colocado por uma autora junguiana:  
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[...] Dito de outro modo, na antropologia junguiana não é possível pensarmos o eu 
sem o outro – quaisquer outro, todos os outros. Simplesmente o homem não se 
define, para Jung, pela idéia de auto-conservação, mas se define pela sua capacidade 
de “manter-se em relação”, de “tecer vínculos”: o eu só existe na relação, no vínculo 
com o outro, todos os outros. E esta relação, este vínculo tem como ponte as 
projeções. Projeção em Jung não é necessariamente patológica; antes é condição do 
próprio vínculo, da própria relação. Projeção em Jung corresponde à noção de 
transporte da imaginação em Jean-Jacques Rousseau, condição da relação, do 
vínculo entre os homens. Cito Jung: “... O ser humano que não se liga a outro, não 
tem totalidade, pois esta só é alcançada pela alma, e esta, por sua vez, não pode 
existir sem o outro lado que sempre se encontra no tu”. (MARONI, 2007) 

Figura 6.2 - Representação da Circulação da Dádiva no Espaço Intra-Organizacional 

Construção do autor 

Quando se faz a transposição deste modelo para a família empresária, que de certa forma 

encontra-se inserida em um ambiente onde é predominante a condição do primeiro paradigma, 

talvez seja ingênuo aceitar a idéia de uma circulação perfeita. A dádiva parece então assumir 

uma propriedade plástica que lhe permite ser deformada, mas mantém-se circulando entre os 

quatro móveis, com uma grande área no quadrante do interesse – obrigação, elementos que se 

encontram em ambientes de mercado. Poder-se-ia sugerir uma representação como a que se 

encontra na Figura 6.2 acima. 

Esta representação expressaria a circulação da dádiva dentro da Rio Vermelho, onde há um 

grande deslocamento sobre o semi-eixo do interesse em virtude da prioridade dos Knittel 

garantirem a sobrevivência do negócio e da sua família. Esta orientação para o interesse pode 

muito bem ser percebida fala de Carlinhos Knittel: 

Tenho funcionário meu que é meu compadre, sou padrinho do filho dele. Meu 
Gerente de Manutenção, eu conheço desde que tenho quatorze anos de idade. Joga 
bola comigo. Faço questão disto, mas sempre mantendo o respeito. Na hora do 
vamos ver, a empresa está completamente fora deste lado afetivo. Em primeiro lugar 
é a empresa. Não deixo misturar.102 
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Outra fala que ressalta este movimento da família empresária é pronunciada por um 

funcionário, Hamilton, ao se referir as medidas adotadas por Carlos Knittel ainda na 

VIBEMSA e que de certa forma correspondem ao seu olhar também na Viação Rio 

Vermelho: “Aí vem a luta – seu Carlos foi o responsável por esta disciplina. É daí que vem a 

fama dele [...] porque ele começou a olhar o negócio dele”.  

Apesar de um deslocamento da circulação na direção do interesse, os outros móveis parecem 

continuar operantes. A fala de Hamilton que já foi ressaltada:  

[...] Esqueci a parte do dinheiro (grifo nosso). Me ofereceram. Teve gente que 
disse que dobrava meu salário. Teve gente que disse que dentro de noventa dias 
você tem seu carro zero. Não me encheu os olhos. Era amigo de Carlão. Dinheiro?, 
Sem ele ninguém... Sem ele ninguém vive, mas dinheiro não é tudo (grifo 
nosso).103 

Outra comprovação deste aspecto é a disponibilidade de Carlinhos Knittel em se tornar 

padrinho do filho de um funcionário, que implica em um desprendimento que a princípio vai 

de encontro às crenças correntes construídas em liderança que dizem ser necessário existir um 

distanciamento estratégico entre líder e subordinado.  Pode ser apontada também, a conduta 

dos funcionários da área operacional e de manutenção que comparecem à garagem em 

períodos de greve, mesmo para não saírem com os veículos ou trabalharem na manutenção 

dos mesmos. 

No entanto, quando se atravessam os portões da Rio Vermelho e se estabelece uma relação 

direta com o ambiente econômico, a circulação da dádiva se reduz significativamente, 

tendendo a alcançar a sua extinção, principalmente ao se considerarem as relações da Rio 

Vermelho com a Superintendência de Transportes Públicos (STP) e com o sindicato dos 

rodoviários.  

Ao se considerar as relações de concorrência que a priori deveriam estar totalmente no âmbito 

do interesse e do cálculo, torna-se necessário um olhar mais apurado. No setor de atuação 

onde encontra-se inserido o objeto deste estudo, existem mais dezessete empresas de 

transporte. Todas são permissionárias do serviço de transporte coletivo com a concessão da 

Superintendência de Transportes Públicos e encotram-se vinculadas ao Sindicato das 

Empresas de Transporte Público de Salvador (SETPS). Como se viu o sindicato excede a sua 

função de representação da categoria patronal frente a Justiça do Trabalho e nas negociações 

com o sindicato dos rodoviários, assumindo também uma função estratégica seja no âmbito 
                                                 
103 Ibid., pág. 108 
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do desenvolvimento do modelo de gestão do sistema de transporte ou nas relações políticas 

estabelecidas com o poder municipal. Neste momento estes dezoito concorrentes passam a 

estar unidos em interesses comuns e regras de convivência necessitam ser estabelecidas para 

haver operacionalização desta associação como é dito por Brasil, executivo do SETPS. Para 

que estas regras de convivência possam ter valor, torna-se essencial a existência do mínimo de 

confiança e transparência. Tal fato não atenua a concorrência, como se pode observar ao se 

resgatar a fala de Fidel Knittel: 

Existem acordos de cavalheiros no que diz respeito a questão dos sinistros, acidentes 
com veículos. Cada um assume sua parte independente de quem foi a culpa, mas no 
resto a competitividade é muito grande. Existem competições operacionais, pois 
existem muitas linhas neste sistema que são sobrepostas. Existem corredores que 
operam a Transol, a Verdemar, a Praia Grande, etc. Você sai de uma determinada 
área, quinhentos metros, um quilometro depois, existem outras empresas fazendo 
basicamente a mesma linha que você. Isto é muito complicado, porque infelizmente 
nosso sistema ainda precisa dar uma arrumada operacional. O modelo operacional 
do sistema está meio ultrapassado. Há uma necessidade de se fazer uma rearrumação 
no sistema.104 

O modelo de gestão adotado pelo poder público pode tornar esta competição mais agressiva, 

como foi o caso no período do sistema de compensação tarifária em que se implantou um 

processo de competição predatória. Quando Fidel fala de um rearranjo do sistema de 

transporte, está intrínseca a necessidade de redução destes confrontos por passageiros nos 

mesmos corredores. De uma forma ou de outra o sistema pede em algum momento uma 

postura cooperativa entre os seus membros, mesmo que na defesa dos interesses individuais. 

A citação abaixo reforça esta idéia: 

Será preciso indagarmos, ao contrário, se a formação do vínculo social não estaria 
obedecendo as regras que nos escapam e que não mantêm com a lógica econômica 
senão um relação estranha e paradoxal. Por quanto tempo Robinson Crusoé e Sexta-
Feira teriam sobrevivido em sua ilha se tivessem mantido apenas relações de 
negócios, excluindo qualquer outro tipo de ligação? (GODBOUT, 1999, p. 13) 

Há uma interdependência nas relações entre as empresas de transporte ao serem submetidas à 

gestão do poder público. Em algum momento, confiança e transparência vão circular, e estas 

se constituem a base de qualquer vínculo, inclusive o contratual. Sugerir que exista dádiva 

dentro deste contexto concorrencial é nutrir uma visão ingênua a respeito da qualidade destes 

relacionamentos onde há o predomínio do interesse, porém isto não anula a possibilidade de 

se trabalhar de forma cooperada pelo bem comum deste conjunto especificamente.  
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Se tal descrição aponta para a inexistência de vestígios de dádiva neste sistema especifico, 

talvez ao se considerar o ritual das quartas-feiras de Carlos Knittel, onde o fundador da Rio 

Vermelho se encontra com seu ex-sócios e hoje concorrentes dentro do sistema, sugira outra 

possibilidade. Nestes almoços são relembradas as histórias que compartilharam juntos e 

outras relativas ao pitoresco que envolve o setor. Não estariam estes homens nestas reuniões 

nutrindo os vínculos que se formaram? Tais vínculos não parecem assumir um valor superior 

à condição em que estes homens se encontram desde 1991? É possível se quantificar o quanto 

seria suficiente para se justificar a circulação da dádiva neste sistema específico ou apenas 

torna-se suficiente sua aceitação?  

Outra relação que também ocorre neste ambiente, onde o comum é lidar-se com a diluição dos 

vínculos, resgatando Baumann (2004), se estabelece com a comunidade usuária. Como 

afirmado anteriormente a Rio Vermelho possui trinta de nove linhas, sendo três 

metropolitanas e trinta seis municipais. Em sua operação transporta a quantidade de 2.500.000 

passageiros por mês em uma área de circulação estabelecida pela STP que abrangem algumas 

regiões tais como: Alto do Coqueirinho, Bairro da Paz, Barra, Barra Avenida, Brotas, 

Federação, Itapuã, Mussurunga, São Cristóvão, Portão e outras. A Rio Vermelho se obriga a 

fornecer o serviço de transporte à população destas regiões conforme o que foi contratado 

pela STP, enquanto o passageiro se obriga a pagar o valor da tarifa para se utilizar do serviço. 

Fica estabelecida a relação de caráter contratual e com uma contrapartida financeira pelo 

serviço fornecido. Indiscutivelmente uma relação mercantil movida pelo interesse e pelo 

cálculo. Assim com na relação entre a empresas de transporte público, cabe aqui também um 

questionamento da pureza do sistema de equivalência. Pelo que foi observado ao se analisar 

esta relação, existem outros elementos circulando e que não se restringem a troca mercantil. 

Ao se resgatarem duas falas de Carlinhos Knittel é possível se observar na primeira, a relação 

do passageiro com a empresa sendo motivada pelo interesse individual:  

Esta fidelidade é interessante. Muitos usuários gostam de pegar o carro da Rio 
Vermelho exatamente pelo profissional que está conduzindo aquele veículo. 
Aspectos de segurança, cumprimento de horário. O carro está ali sempre naquele 
horário. A gente consegue fidelidade. Outros não estão preocupados com horário de 
chegar à empresa, pegam o primeiro que está passando. Mas nós temos muitos 
usuários que são fiéis a Viação Rio Vermelho.105 

E na segunda, observa-se a ação da empresa em suprir outras demandas das comunidades 

usuárias do serviço de transporte de passageiro, o que foge ao contrato com a STP: 
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É interessante que se mantenha contato com as associações. Mantemos sempre 
contato com a de todos os bairros que nós atendemos. Eles nos solicitam favores a 
gente concede, pede um funeral, precisa de um carro para fazer especial a gente 
concede. Um serviço, tipo assim, uma área.... A associação deles precisa de um 
material de construção, cimento, a gente faz as doações.106 

Fidel Knittel trouxe uma reflexão em relação ao conceito que as comunidades atendidas pela 

Rio Vermelho desenvolvem em relação à empresa e que em algum nível parece produzir uma 

espécie de vínculo capaz de preservar a organização em casos de depredação: 

[...]. Para você ter idéia no carnaval agora, nós tivemos a metade dos vidros 
quebrados de uma empresa que é a metade do nosso tamanho. Para você ver a 
diferença ... Nós temos um terminal, Alto do Coqueirinho, que operamos com uma 
linha São Joaquim – Campo Grande e uma empresa que eu não vou falar o nome 
opera para Lapa. Mesma comunidade, no Carnaval não tivemos um vidro quebrado 
... Enquanto esta, pelo menos o que eu sei, um ônibus não ficou com um vidro em 
pé. Por que isso? Mesmo terminal, mesma comunidade? Por quê? Tem alguma 
coisa, tem alguma percepção de valor ... É coincidência? Ele opera com cinco 
ônibus, eu opero com doze. A probabilidade de terem quebrado meus ônibus é muito 
maior. Por que não tivemos?107 

Adotando-se o mesmo sistema de representação dos quatro móveis da ação para a circulação 

da dádiva, percebe-se que na relação com a comunidade, a mesma tende a uma redução 

significativa, porém considerando a relação específica que se desenvolve com a Viação Rio 

Vermelho, esta ainda não se extingue, encontrando pequenos espaços para sua manifestação, 

como é sugerido pela figura abaixo: 

Figura 6.3 - Representação da Circulação da Dádiva na Relação com a Comunidade Atendida pela VRV 

Construção do autor 

Tal dinâmica assume contornos distintos quando são consideradas as relações com o poder 

público através do STP e com o sindicato dos rodoviários. Nestas relações prevalece o 

contrato legal, aquilo que foi normatizado e aceito socialmente. Desenha-se o entorno onde as 

                                                 
106 Ibid., pág. 116 
107 Ibid., pág. 116 
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obrigações das partes ficam estabelecidas e devem ser cumpridas. Ao se considerar a relação 

com o setor público, existe a equivalência financeira pela concessão do serviço que deveria 

ser paga a STP (taxa de gerenciamento) e que hoje como foi visto, encontra-se contestada na 

justiça. Nas relação com os sindicatos, os acordos coletivos regem o sistema de remuneração 

e benefícios concedidos aos funcionários do setor de transporte coletivo do município e que as 

empresas se obrigam a cumprir.  

Na relação que se estabelece entre VRV e Sindicato dos Rodoviários da Bahia, a defesa dos 

interesses individuais é mais intensa, a zona de tensão se faz mais forte. Apesar do respeito 

existente entre as partes, a função de negociação, elemento balizador das relações de mercado 

se faz continuamente presente. Neste âmbito a dádiva basicamente se extingue e prevalecem 

as leis que regem o mercado. A fala de J. Carlos, Deputado Estadual e Presidente do Sindicato 

dos Rodoviários da Bahia, atualmente afastado das suas atribuições sindicais, deixa claro: 

“Cada um está defendendo o seu. Eles fazem a parte deles e eu faço a minha.”  

No que diz respeito a relação com a STP, o caso não é muito diferente, bastando lembrar que 

os empresários entraram na justiça contra o pagamento da taxa de gerenciamento do serviço e 

tiveram uma decisão a seu favor, alegando prejuízos resultantes da gestão do governo do ex-

prefeito Imbassahy, no qual as tarifas de transporte coletivo ficaram sem reajuste por dois 

anos. Hoje a STP recebe 50% do valor da taxa de gerenciamento e opera de forma deficitária 

conforme informou Lomanto Netto.  Nestas relações fica evidente que não existe espaço para 

a dádiva. Seguindo a idéia da representação gráfica da circulação da dádiva, seria então 

possível admitir um deslocamento da circulação com deformações para dentro do quadrante 

formado pelos semi-eixos do interesse e da obrigação. O fato de não ter-se um círculo perfeito 

se daria como conseqüência do poder de barganha dos atores envolvidos.  
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Figura 6.4 - Representação da Circulação da Dádiva entre VRV x STP, Sindicato e Mercado 
(Concorrentes) 

Construção do autor 

 

O segundo questionamento do estudo assim se apresenta: Como a profissionalização, 

enquanto requisito de perpetuação da empresa familiar no contexto contemporâneo, pode 

constranger o fluxo de dádiva dentro da organização? 

 O que pôde ser observado é que através do programa de qualidade adotado, a Rio Vermelho 

tende a operar com um modelo de gestão mais racionalizado. Trazendo novamente a 

percepção de Trinchão, o consultor responsável pelo acompanhamento da empresa ao longo 

da implementação do programa, em relação a Rio Vermelho antes do programa: 

Porém o modelo que se apresentava na prática era uma estrutura vertical, baseada na 
divisão de diretorias com relações de dominação de paternalismo e autoritarismo, 
cujos objetivos, processos e estratégias não estavam definidos e difundidos aos 
demais níveis organizacionais, gerando com isso uma visão sistêmica ineficaz, 
principalmente na vulnerabilidade da medição, monitoramento e análise das 
informações como base para um planejamento sólido e permanente.108 

Ao se perguntar a Trinchão o que estava sendo classificado como paternalismo, ele se refere 

ao modelo de gestão resultante da cisão, onde para se assegurar o domínio operacional do 

negócio, alguns funcionários que não apresentavam perfil gerencial, mas detinham o 

conhecimento, foram contratados com salários altos para ocupar cargos estratégicos. Segundo 

o consultor esta situação encontra-se basicamente solucionada.  

Trinchão aponta para adoção de ferramentas e métodos gerenciais que indiscutivelmente 

tenderão a ampliar a racionalidade instrumental dentro da empresa. O movimento da 

qualidade a despeito de já ter se organizado ainda encontra-se em sua fase inicial, o que 

impede uma posição mais conclusiva em relação ao fato da profissionalização inibir a 

                                                 
108 Ibid., pág. 150 
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circulação da dádiva dentro da VRV. Sem dúvida haverá uma maior convergência de esforços 

para o resultado e uma crescente racionalização dos processos. O que sugere uma postura 

mais orientada para atender as demandas de competitividade do mercado. No entanto, pode-se 

presumir em função dos profundos valores que estruturam a família Knittel, a circulação da 

dádiva no ambiente intra-organizacional tenderá a não se extinguir. Este fato, porém, não se 

sustentará caso a intenção da segunda geração se concretize, ou seja, que o segundo período 

sucessório se processe apontando como sucessor um executivo de carreira. A família passa a 

gerir o negócio sem o envolvimento com o operacional. Dentro desta concepção a dádiva que 

emanava da diretoria em direção aos funcionários tenderia a desaparecer, ocupando espaço 

apenas nas interrerlações de grupos de trabalho.  

A fim de verificar qual a percepção dos irmãos Knittel quanto ao processo de 

profissionalização, foram realizados dois questionamentos. O primeiro versando quanto ao 

aumento da impessoalidade do tratamento da família em relação aos funcionários como 

resultado da ampliação da racionalização dos métodos gerenciais. Para Mima Knittel, 

responsável pela coordenação do Programa de Qualidade, a existência de funcionários antigos 

favorece os relacionamentos, não sendo afetada pela profissionalização. Na realidade, a 

profissionalização estaria permitindo a valorização do funcionário na organização. 

A tendência seria esta, mas se considerarmos que grande parte dos funcionários 
administrativos (contato mais direto comigo) estão conosco há anos, a relação 
estabelecida com eles não ficará mais impessoal. Percebo que este tipo de relação só 
vem contribuindo no processo de profissionalização porque os funcionários sentem-
se valorizados e queridos e retribuem com dedicação, participando com vontade e 
junto conosco do programa de qualidade.109  

Carlinhos Knittel acredita na profissionalização como meio de ampliar a sobrevivência da 

organização, mas atribui o sucesso do processo em grande parte à qualidade da relação que 

vai se estabelecer com o funcionário: 

Acredito que a profissionalização é o caminho para sobrevivência da empresa, 
buscando uma maior rentabilidade e menores custos. Paralelo a isto, a prática da boa 
convivência e interação com os funcionários contribui e muito para o sucesso a ser 
atingido. Atinge-se muitos objetivos quando a linguagem interpessoal é simples e 
respeitosa.110 

Na visão de Tereza Knittel, o livre acesso do funcionário à diretoria da empresa é uma 

garantia que este será ouvido e terá uma resposta assertiva a suas solicitações. Esta prática é 

                                                 
109 Informações obtidas em entrevista concedida por Mima Knittel em 18 de maio de 2007. 
110 Informações obtidas em entrevista concedida por Carlinhos Knittel em 1 de junho de 2007. 
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um valor para os Knittel, logo no seu entendimento o processo de profissionalização não deve 

interferir. Nas palavras de Tereza: 

Não, pois essa postura de livre acesso aos diretores da empresa estimula os 
funcionários por ter a certeza de que o seu problema será resolvido em sua instância 
maior e, em sua grande maioria, a procura aos diretores só é feita por recomendação 
do chefe imediato. E para o diretor da empresa dá a garantia que o colaborador não 
está sendo apenas leal à missão da instituição e sim à pessoa que a dirige.111 

Fidel Knittel traz uma percepção mais racionalizada, onde aponta o risco do aumento da 

impessoalidade com o processo de profissionalização, mas acredita que se o corpo diretivo 

(família empresária) selecionar os executivos que venham a trabalhar na VRV, tal fato pode 

ser minimizado. 

Realmente corre-se o risco da relação se tornar mais impessoal, porém cabe aos 
acionistas terem em mente os pré-requisitos para a contratação e manutenção do 
referido(s) executivo(s).112 

O que pode ser constatado a partir do discurso dos dirigentes e representantes da segunda 

geração de comando da VRV é o como eles acreditam que enquanto estes estiverem à frente 

do negócio, haverá poucas chances de um aumento da impessoalidade na organização. O que 

por sua vez poderia assegurar a manutenção de espaços para a tríplice obrigação do dar – 

receber – retribuir, como tem ocorrido até o presente. 

O segundo questionamento, abordava a intenção que existe dos irmãos Knittel em serem 

sucedidos por um executivo de carreira e como eles percebiam o relacionamento que se 

estabeleceria a partir deste novo modelo de gestão com os funcionários?  

Em relação a esta possibilidade de sucessão profissional e seus efeitos, Mima Knittel acredita 

que mesmo com a família afastada, a informalidade hoje existente poderia ser sustentada pelo 

executivo que substituísse a família no comando. Nas palavras de Mima:  

Será uma relação estritamente profissional a depender do executivo. Quando se é o 
"dono", tem-se liberdade para tratar os funcionários mais informalmente.[...] Acho 
que o relacionamento interpessoal executivo x funcionários dependerá muito mais 
do modo como este executivo se relaciona normalmente com as pessoas. É possível 
gerir uma empresa com ótimos resultados mantendo relações menos impessoais com 
os funcionários afinal, se pararmos para analisar, passamos mais tempo com eles do 
que com nossa família. Temos que procurar nos relacionar da melhor forma possível 
com nossos funcionários se quisermos alcançar bons resultados. Qualquer ser 

                                                 
111 Informações obtidas em entrevista concedida por Tereza Knittel em  4 de julho de 2007. 
112 Informações obtidas em entrevista concedida por Fidel Knittel em 11 de junho de 2007. 
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humano produz mais e melhor quando é respeitado, reconhecido e motivado pela 
empresa onde trabalha.113 

Carlinhos Knittel também acompanha sua irmã na crença de que a relação que será 

estabelecida pelo sucessor profissional com os funcionários seria a mesma que hoje é 

sustentada pela família. Segundo Carlinhos: 

Será igual ao que se tem hoje. Na seleção do candidato, um dos requisitos 
solicitados será o da cordialidade, da boa interação, cursos de Relações Humanas e 
linguagem simples. A Parceria que introduzimos na administração da VRV, deverá 
ser praticada sim pelo futuro Executivo.114 

Na mesma linha de pensamento, Fidel Knittel é mais enfático e coloca a qualidade da 

manutenção dos relacionamentos com o funcionário como uma obrigação a ser cumprida pelo 

sucessor profissional, como se pode observar: 

[...] em determinado momento, da necessidade da criação do Conselho de Acionistas 
que terá a função de acompanhar resultados e definir critérios de administração do 
corpo diretivo da empresa à época. Por fim, a minha visão de relacionamento com 
nossos funcionários deve ser, obrigatoriamente, mantida mesmo quando da mudança 
de administração dos atuais Diretores.115 

Partindo de outra perspectiva, Tereza Knittel contraria a percepção dos irmãos e talvez em 

uma ponderação com maior imparcialidade, possa assinalar a impossibilidade de uma 

reprodução das relações atuais com os funcionários em um caso de sucessão profissional. 

Assim nas palavras de Tereza: 

Em vista a uma possível sucessão de um executivo à frente dos negócios da 
empresa, penso que não existe possibilidade de haver uma relação igual a que 
desenvolvemos hoje. Mesmo permanecendo as políticas anteriormente aplicadas, o 
executivo pode não ter um envolvimento emocional com os funcionários e com a 
empresa.116 

 Torna-se necessário chamar atenção para o que seria a tênue linha divisória entre o desejo de 

perpetuação dos valores da família e aquilo que na realidade poderá ser reproduzido em 

termos de liderança por profissionais não pertencentes à família. Esta dinâmica pode abrir um 

precedente para um alto nível de interferência da família no processo de gestão por parte do 

executivo e tal fato tem sido muito comum em empresas brasileiras que optaram pelo 

processo de sucessão. É o caso da Santher, fabricante de papéis e dona das marcas Personal e 

Snob, em que o seu presidente, Antônio Werneck, precisou estabelecer limites para a 
                                                 
113 Ibid., pág. 210 
114 Ibid., pág. 210 
115 Ibid., pág. 210 
116 Ibid., pág. 210 



 

 

211

interferência do conselho de administração, como é atestado pelo próprio presidente do 

conselho Plínio Haidar Filho: “De vez em quando, o Werneck ainda tem de impor limites à 

nossa interferência” (MANO, 2007). Ainda com esta reportagem e corroborando o que foi 

colocado, tem-se: “Embora 97% das companhias brasileiras que contrataram um presidente 

não acionista tenham um conselho de administração, a existência de uma espécie de 

“conselhinho”, como no caso da Santher é relativamente comum. Quase sempre este modelo 

gera confusão” (MANO, 2007).  

Além da questão da interferência na gestão do executivo por parte do conselho, a expectativa 

de que este profissional possa perpetuar o contexto organizacional construído pela família, na 

realidade pode está representando uma negação do próprio processo sucessório, uma 

impossibilidade em se lidar com a morte e aceitar a passagem do poder. Tal fato guarda certa 

semelhança com a situação vivenciada entre o sucessor e o sucedido, como descrito 

anteriormente neste trabalho. Soma-se a isto, a idéia da existência de um núcleo inviolável na 

cultura organizacional (BORNHOLDT, 2005) e no caso de uma família empresária, 

inacessível a indivíduos não integrantes. Este núcleo representa a própria base de sustentação 

dos vínculos entre familiares e sua exposição torna-se um risco para a organização. Conforme 

pode ser constado na citação abaixo: 

[...] formado por um núcleo de tabus, segredos coletivos não-conscientes, como se 
fosse a alma e a consciência profunda deste grupo. É impenetrável, intangível e 
intocável. Especula-se que nos casos de organizações familiares em que este círculo 
central foi atingido, a empresa simplesmente implodiu, assim como um 
paralelepípedo se esfarela ao ser atingido nas nervuras pela talhadeira. 
(BORNHOLDT, 2005, p. 29) 

Parece ficar então impraticável para um executivo reproduzir na organização a essência do 

que foi constituído pela interação entre os membros de uma família empresária. Diante do que 

foi exposto, a visão de Tereza Knittel tende a se aproximar da realidade do que seria um 

processo sucessório profissional. O nível de interferência da família na gestão do negócio 

precisaria ser reduzido a quase zero para poder dar espaço de modo a permitir o desempenho 

deste profissional. Sendo assim, a VRV ganharia outros contornos, talvez com melhores 

resultados, até mesmo com um bom clima organizacional, mas se colocaria distante do que foi 

um dia produzido pelos Knittel. Assim a dádiva reconhecida na família empresária Knittel e 

que hoje se estende a outros níveis organizacionais, tenderia a desaparecer para dar lugar a um 

espaço, onde o distante (impessoalidade) e o previsível (racionalidade) definiriam a qualidade 

dos relacionamentos. 
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Ao se propor um olhar da empresa familiar a partir da lógica da dádiva, o que se pretendeu, 

foi apresentar outra perspectiva de compreensão deste complexo objeto de estudo. No 

movimento de aprofundamento para encontrar respostas a duas perguntas básicas que 

pudessem fornecer uma percepção inicial do que seria este entendimento, muito mais 

questionamentos emergiram como conseqüência da tentativa de construir uma ligação entre 

estas duas lógicas aparentemente incombináveis. A partir da constatação de que a VRV não 

opera exclusivamente dentro de uma lógica utilitária e que os vestígios de dádiva constatados 

permitem a superação do risco de incorrer-se em uma busca ingênua pela humanização das 

relações organizacionais, torna-se necessária a busca por mais respostas. Ao se pensar o 

vínculo como um elemento determinante na empresa familiar, poderia se perguntar qual a 

relação que se estabelece entre este elemento e a longevidade desta categoria de empresas. 

Outro ponto merecedor de observação seria o próprio conceito de empresa familiar. A 

perspectiva da dádiva não possibilitaria uma reconstrução do atual conceito? Algo próximo à 

classificação de Lethbridge (1997) para empresas familiares (tradicional, híbrida e de 

influência familiar), considerando no entanto nível de proximidade elementos de dádiva. E o 

que dizer por exemplo das empresas que não conseguiram passar da terceira geração? O que 

comprometeu o vínculo? Quais foram as dádivas venenosas que foram trocadas? E a sucessão 

enquanto uma dádiva de transmissão? Muitas são as dúvidas e as inquietações. 

Por fim, fica a certeza de que este trabalho é apenas uma pequena contribuição para a 

compreensão de um objeto que devido ao seu conteúdo precisa ser abordado com cuidado e 

gentileza, pois não se restringe somente a processos, resultados ou contratos. Inclui uma 

dimensão de grande abrangência emocional, pois traz histórias, tradições, sentimentos em 

todas as suas verdades e incoerências. E para tanto, é preciso estar desprovido de julgamentos 

ou de prescrições que possam predizer um caminho. Este deve ser construído na interação, na 

possibilidade da troca, no respeito ao que foi e ao que se deseja ser, para talvez alcançar 

aquilo que se pode ser. 
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