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2
ORGANIZAÇÕES EMPRESARIAIS DO

TIPO FAMILIAR

Caracterização das organizações empresariais

Para compreensão clara do processo de modernização da gestão
das empresas na cidade de Franca, objeto de estudo da presente inves-
tigação, torna-se indispensável refletir também sobre conceitos e
abordagens de empresas familiares enquanto um tipo específico de
organização empresarial, tendo em vista que a maior parte das empre-
sas brasileiras são classificadas como familiar, apresentando caracte-
rísticas particulares que refletem diretamente na condução e no dire-
cionamento dos resultados de produtividade que delas se pretendem.

Para tanto, imprescindível analisar os principais elementos
constitutivos das organizações para, depois, compreender a inter-
pretação das especificidades que este conjunto empresarial acabou
por adotar.

A sociedade moderna se caracteriza como sociedade das organi-
zações, visto que os indivíduos passam a maior parte de sua vida tra-
balhando, manifestando-se, divertindo-se por meio delas, e a maio-
ria dos produtos e serviços essenciais depende do empenho das
organizações em realizá-los. Assim se verifica que a civilização mo-
derna atribui elevado valor moral ao racionalismo, à eficiência e à
competência se comparada às sociedades comunitárias do passado.
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Segundo Etzioni (1974, p.9-10):

[...] as organizações são unidades sociais (ou agrupamentos huma-
nos) intencionalmente construídas e reconstruídas, a fim de atingir ob-
jetivos específicos. Incluem-se as corporações, os exércitos, as escolas,
os hospitais, as igrejas e as prisões; excluem-se as tribos, as classes, os
grupos étnicos, os grupos de amigos e as famílias.

Para Maximiano (1995, p.25), organização compreende “uma
combinação de esforços individuais que tem por finalidade realizar
propósitos coletivos. Além de pessoas, as organizações utilizam
outros recursos, como máquinas e equipamentos, dinheiro, tempo,
espaço e conhecimentos.” Elas se caracterizam pela existência da
divisão social do trabalho, do planejamento, dos objetivos que justi-
ficam a própria finalidade de sua existência, além de uma estrutura
de poder hierarquizada e racionalizada.

As unidades sociais ou agrupamentos humanos menores e mais
naturais como a família, as tribos, as classes e mesmo grupos infor-
mais de amigos, apesar de se caracterizarem por desenvolver certo
grau de planejamento (no caso do orçamento familiar), pela existên-
cia de poder (no caso dos chefes de tribos ainda primitivas) e pela
participação substituível (no caso de divórcio) são estruturados e
reestruturados através de participações internas mais simples e com
menor grau de formalidade que as unidades sociais mais complexas
como o Estado, as igrejas, as escolas, as empresas, as associações de
classe, os sindicatos e tantas outras.

As organizações são sempre orientadas para a realização de obje-
tivos e cada pessoa e grupo de pessoas têm papel específico na divisão
do trabalho coletivo que converge para a concretização dos objetivos
pré-determinados. Essa divisão do trabalho possibilita a superação
das limitações individuais no processo produtivo. Há sempre pes-
soas ou grupos de pessoas cujas atividades laborais consistem no de-
sempenho de tarefas de coordenação, de direção, de comando, de
controle e de avaliação, o que corresponde à funcionalidade racional
pertinente à escala hierárquica do processo de trabalho formalmente
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organizado, adequado às estruturas formais e informais de comuni-
cação e informação internas, que favorece o estabelecimento de rela-
ções entre os indivíduos e a atividade de planejamento.

A organização se estabelece enquanto poderoso instrumento so-
cial através da coordenação de grande número de ações humanas.
Combina pessoas e recursos ao reunir líderes, especialistas, operá-
rios, máquinas e matérias-primas. Concomitantemente, está em
constante processo de avaliação para atingir os objetivos propostos.
Esse processo leva as organizações a satisfazerem, de forma eficien-
te, as diversas necessidades da sociedade e, ao mesmo tempo, gera a
maioria das forças modeladoras e orientadoras do desenvolvimento
das qualidades e dos hábitos, proporcionando àqueles que ocupam
posições de responsabilidade os meios para exercerem autoridade e,
consequentemente, influenciarem os demais.

Para Max Weber (1864-1920), sociólogo alemão e grande teóri-
co das organizações, organização é burocracia, “a organização buro-
crática é um tipo de sistema social dominante nas sociedades mo-
dernas; é uma estratégia de administração e de dominação; é fruto e
berço da burocracia, com a qual pode ser identificada.” (Mota;
Bresser Pereira, 1983, p.9). A burocracia, entendida como organi-
zação, confere àqueles que a controlam uma imensa parcela de po-
der. Todo sistema social administrado segundo critérios racionais e
hierárquicos é uma organização burocrática. A organização buro-
crática é o tipo ideal de organização onde estão presentes os elemen-
tos que constituem qualquer burocracia: sistemas sociais formais,
impessoais, que são dirigidos por administradores profissionais e
que tendem a controlá-los cada vez mais e completamente. Pode-se
dizer então que as organizações burocráticas são as formas mais ra-
cionais e eficientes que se conhecem de agrupamento coletivo de tra-
balho objetivado.

Considerada como unidade social que atende às necessidades
específicas da sociedade, passa a ser compreendida como sistema
social. A organização é um agrupamento social cada vez mais pre-
sente em todas as esferas da sociedade, em graus de complexidade
cada vez maiores, na medida em que a modernização se torna crité-
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rio de sobrevivência. A organização representa mecanismo de re-
produção da ordem e do poder dominante com estruturas socioeco-
nômicos idênticas ao sistema de poder do Estado.

Nesse sentido, verifica-se que a sociedade se estrutura com base
nas relações de poder e, progressivamente, cria padrões, normas, leis
e práticas para controlar e reger essas relações. Nela se desenvolvem
as instituições como instrumentos básicos para a reprodução da es-
trutura dominante, através da legitimação conferida pela sociedade.
As instituições surgem sempre a partir de determinadas demandas.
No confronto entre classes, os grupos privilegiados têm mais poder
para fazer valer as demandas que emergem como instituições, mes-
cladas por supostos interesses dos demais grupos sociais. Desta for-
ma, são aceitas pela coletividade que se crê protegida.

A instituição traz componentes específicos, mas subsequente à
organização quando compreendida enquanto um conjunto de pes-
soas associadas que estão juntas a fim de atingirem objetivos especí-
ficos. Essa especificidade tem que conferir sentido de utilidade à
sociedade, através do desempenho de papéis estruturados em torno
da satisfação de necessidades sociais importantes. Nesse sentido, a
sociedade confere legitimidade à instituição que, por sua vez, impõe
sanção social ao comportamento institucional à medida que não vê
cumprido o critério maior de satisfazer necessidades sociais básicas
e essenciais.

As instituições e as organizações correspondem a dimensões di-
ferentes de uma mesma realidade. A organizacional identifica um
conjunto de meios para a realização dos objetivos que se legitima na
dimensão institucional, levando em consideração a necessidade de
seu reconhecimento pela sociedade. A este raciocínio acrescenta-se
a compreensão de que os fins a serem alcançados não justificam a
utilização de qualquer meio para sua concretização, o que impõe a
racionalidade do conhecimento científico na organização do proces-
so produtivo, de saber construir metodologias exequíveis, com ins-
trumentos e técnicas adequados à realização dos objetivos propos-
tos. Essas dimensões se colocam como realidades concretas a partir
das determinações sociais que as constituem.
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Uma se distingue da outra baseando-se no fundamento de que
a instituição está representada por um conjunto articulado de sa-
beres (normas, valores, ideologias, o que impõe sanção quando não
cumpridos) e práticas conscientemente desenvolvidas pelos agen-
tes sociais, práticas essas produzidas a partir das relações que são
estabelecidas na produção e na reprodução da existência material.
Organização é o conjunto articulado de meios para operacionalizar
os fins institucionais.

Com essa reflexão acerca das organizações e instituições torna-
se mais fácil a compreensão de alguns elementos conceituais sobre
as organizações empresariais.

Infestas Gil (1993, p.38) define empresa como um sistema social
aberto com estruturas interdependentes e múltiplos fatores exter-
nos pertencentes ao sistema social global de que faz parte. É tam-
bém denominada como “um conjunto sociocultural complexo, or-
ganizado para realização de serviços, fabricação de coisas,
transformação ou extração de produtos da natureza.” (Oliveira, 2002,
p.251). Esse sistema social é complexo porque envolve pessoas e suas
heterogeneidades culturais, comportamentais, educacionais, étnicas
que também se fazem representar por um conjunto de habilidades
próprias, capazes de transformações no espaço empresarial, com
objetivos de satisfação de necessidades coletivas e individuais.

Chiavenato (1995, p.67) aponta a empresa como um sistema
sociotécnico, “toda organização consiste em uma combinação ad-
ministrativa de tecnologia e de pessoas, de tal forma que ambos os
lados se acham intimamente inter-relacionados.” Toda empresa é
constituída por pessoas e as pessoas são seres sociais, possuem ca-
racterísticas físicas, psicológicas e sociais que resultam em rela-
ções sociais formais e informais. Segundo o mesmo autor, essas
relações são responsáveis pela eficiência das ações da empresa. Ao
mesmo tempo, as empresas possuem instalações físicas, máqui-
nas, equipamentos, instrumentos e tecnologia, caracterizando um
sistema técnico.

As empresas possuem diversas características que as diferen-
ciam umas das outras em relação ao tamanho, à natureza e à ad-
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ministração. Possuem, contudo, um ponto em comum, a raciona-
lidade econômica.

Drucker (2002, p.108) explica que empresa é um órgão social e
que só pode prestar contribuição à sociedade se for lucrativa. O mes-
mo autor justifica que, apesar da lucratividade ser crucial tanto para
a empresa quanto para a sociedade, a empresa não pode ser definida
só em termos do lucro aferido. “O lucro não é a finalidade, e sim um
fator restritivo dos empreendimentos e das atividades empresariais.
O lucro não é a explicação, a causa ou a razão de ser das decisões e do
comportamento de uma empresa, mas, sim, o teste de sua valida-
de.” (Drucker, 2002, p.109).

De acordo com pesquisas baseadas na sociologia, Infestas Gil
(1993, p.38) caracteriza a empresa como uma organização e como
uma instituição, quando comparada com seus elementos mais
comuns.

A empresa, enquanto organização produtiva, constitui-se em
manifestação racional e econômica, além da extensão dos princípios
da gestão dos recursos humanos. Ela se expressa com a finalidade de
atender à demanda, no que diz respeito ao contexto econômico de
consumo, e se desenvolve assegurando a eficácia de seu ciclo produ-
tivo, de acordo com os requisitos e regras do contexto econômico-
social.

A característica social marcante da empresa, em comparação com
as demais organizações, consiste em ser ela a célula das relações de
produção de uma sociedade, de ser fonte de riqueza, de desenvolvi-
mento e de poder consequente de qualquer país. A organização em-
presarial traduz a estrutura básica do sistema econômico e social tanto
no que diz respeito à estrutura, da qual deriva, quanto da conjuntu-
ra na qual se insere. As empresas não produzem somente bens e ser-
viços, mas, sobretudo, produzem formas de comportamento e de
raciocínio que resultam na determinação de papéis diferenciados no
sistema produtivo.

Enquanto instituição, a empresa se caracteriza por se consti-
tuir em estrutura estável composta de um conjunto de indivíduos
que desempenham papéis sociais com objetivo de satisfazer ne-
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cessidades sociais básicas. A necessidade de produção e de distri-
buição de bens e serviços se realiza através de instituições econô-
micas, as empresas.

Rico (1982, p.47) considera a empresa como “uma instituição
privada onde os dirigentes e os assalariados estabelecem relação en-
tre defesa de seus interesses e o alcance de fins reconhecidos como
legítimos por uma determinada sociedade”.

A empresa persegue objetivos concretos que justificam sua exis-
tência como organização que se legitima na sociedade. Porém, esses
objetivos não têm que coincidir necessariamente com sua funciona-
lidade. O objetivo da empresa é eminentemente econômico e suas
funções também, porém, à medida que fatores externos tais como
governos, mercado, consumidores e mesmo outras organizações si-
milares provocam manifestações e intervenções, ela enfrenta a bus-
ca por novas funções (sociais e políticas) em resposta aos fatores ex-
ternos, sem deixar afetar o cumprimento de seus próprios objetivos.

Segundo Drucker (2002, p.110), o objetivo de uma empresa con-
siste em criar o perfil do consumidor, pois são os que estão dispostos
a pagar por bens e serviços que transformam recursos econômicos
em riqueza. E, em relação às funções, destacam-se duas fundamen-
tais: o marketing e a inovação.

Fundamental, o marketing não pode ser considerado função à
parte para a empresa. Exige trabalho criativo e uma série continua-
da de atividades distintas e deve se constituir em dimensão central
da empresa como um todo unificado. O ponto-chave da atividade
de marketing é conhecer e compreender os ensejos dos consumido-
res tão bem que o produto ou serviço lhes seja apropriado e necessá-
rio e que se venda por si próprio.

Segundo o mesmo autor, não basta que as empresas forneçam
quaisquer bens e serviços, elas devem oferecer bens e serviços sem-
pre melhores e mais econômicos. As inovações (tecnológica, sociais e
econômicas) podem resultar em preços mais baixos, em novos e me-
lhores produtos, o que se traduz em comodidade e define a satisfação
emergente do consumo. Nesse sentido, somente as empresas inova-
doras conseguirão satisfazer as necessidades da sociedade moderna.
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De acordo com Araújo (2004, p.110-111), a organização empre-
sarial “é estruturada por diversas áreas que, juntas, ditam sua vida.”
Explica que o sucesso da empresa depende, fundamentalmente, do
bom funcionamento das áreas: finanças, marketing, operações e
logísticas, organização, gestão de pessoas e tecnologia da informa-
ção. Contudo, essas áreas formam um todo que não podem ser en-
tendidas isoladamente.

Sauerbronn citado em Araújo (2004, p.132) reconhece que

[...] a tarefa primordial da organização empresarial é satisfazer o con-
sumidor, atendendo às suas necessidades, levando em conta seu bem-
estar em longo prazo, respeitadas as exigências e limitações impostas
pela sociedade e atendidas as necessidades de sobrevivência e continui-
dade da organização.

As empresas se caracterizam não somente pelo seu tamanho, pelo
que produzem ou vendem, pela natureza pública ou privada, mas
pelo fato de transacionarem bens e serviços entre partes interessadas,
agindo como transformadoras e intermediárias de recursos entre si e
os de seus clientes internos e externos. Desta forma, propõem-se a
transformar insumos em produtos, transacionar bens que conside-
ram úteis para a sociedade, ou seja, prestam serviços a clientes espe-
cíficos, mediante remuneração que lhes assegure a sobrevivência.

As empresas podem ser públicas quando criadas, mantidas e
administradas pelo Estado e privadas quando são propriedades de
pessoas particulares. Entre as empresas privadas destacam-se as or-
ganizações do tipo familiar.

Conceitos e abordagens da empresa familiar

A empresa familiar se caracteriza pela existência de um funda-
dor-empreendedor que ao reconhecer uma oportunidade de merca-
do cria, desenvolve e consolida determinada atividade mercantil. Ao
longo de sua trajetória adquire conhecimentos do mercado, dos flu-
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xos do comércio, dos fornecedores e dos clientes. Acumula expe-
riências práticas sobre produção, negociação e comercialização, es-
tabelecendo normas para a condução das operações da empresa.

Em função do crescimento do negócio, seleciona pessoas a partir
de critérios subjetivos de competência, priorizando sempre valores
como a lealdade e a confiança. Geralmente, esse fundador encontra
seus parceiros ou colaboradores na própria família. A partir das ações
e das relações do fundador-empreendedor é que surge uma deter-
minada empresa cujo processo de desenvolvimento pode se caracte-
rizar, ou não, como empresa familiar. Os valores dessa empresa são
pessoais e estão ligados à personalidade do fundador, que reflete sua
cultura, ou seja, seu modo de ser, pensar e agir.

Werner (2004, p.20) define empresa familiar como sendo “aquela
que nasceu de uma só pessoa [...]. Ela a fundou, desenvolveu-a e,
com o tempo, compôs a empresa com membros da família a fim de
que, na sua ausência, a família assumisse o comando.” Também,
segundo o mesmo autor, é aquela “que tem o controle acionário nas
mãos de uma família, a qual, em função desse poder, mantém o con-
trole da gestão ou de sua direção estratégica.” (2004, p.20).

A presença de um gestor familiar que representa o capital, seja
no âmbito da administração ou no plano estratégico, influencia os
processos administrativos como também reflete as aspirações da
família.

Interessante a compreensão sobre o conceito de controle
acionário, pois não mais se define pelo poder de gestão concedido
aos acionistas majoritários, mas pelo poder de influência de que são
capazes pelas habilidades técnicas e conceituais desenvolvidas pes-
soalmente. A partir do advento dos direitos e das obrigações dos acio-
nistas minoritários introduzidos na governança empresarial, o con-
trole acionário passa a ser daqueles cujas posições permitam o voto,
pelo poder de influência, nas tomadas de decisões. “É o domínio da
propriedade que reflete sistematicamente o poder de se determinar
o futuro da empresa.” (Werner, 2004, p.3).

Lodi (1998) defende que a empresa familiar nasce na segunda
geração de dirigentes, quando o fundador possibilita a sucessão da
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gestão, transferindo aos herdeiros diretos. “A empresa familiar é
aquela em que a consideração da sucessão da diretoria está ligada ao
fator hereditário e onde os valores institucionais da firma identifi-
cam-se com um sobrenome de família ou com a figura de um funda-
dor.” (Lodi, 1998, p.6).

Durante o período em que a empresa se encontra administrada
unicamente pelo fundador, ainda não é considerada familiar, mas
correspondente à gestão pessoal, o que significa incidir única e ex-
clusivamente nas características da pessoa do gestor proprietário, sem
precisar levar em consideração a posição da família no processo.
Desta forma, uma empresa de fundador sem herdeiros, bem como
qualquer organização empresarial em que famílias participam ape-
nas como investidoras, não pode ser considerada familiar.

A empresa familiar não se caracteriza pela associação de irmãos
ou parentes, mas quando os herdeiros dos proprietários-sócios ini-
ciam a participação na gestão do negócio. Outra observação a ser
realizada, a existência de membros da família do empreendedor-fun-
dador na empresa não determina a organização do tipo familiar.
Geralmente, os parentes desenvolvem funções operacionais, sem
acesso ao processo decisório e participação na definição patrimonial
e estratégica.

A empresa familiar pressupõe a sucessão do poder decisório de
maneira hereditária a partir de uma ou mais famílias, ou seja, a trans-
ferência da gestão empresarial do fundador para seus herdeiros su-
cessores. A participação da família deve ser considerada através de
planejamento direto em todos os âmbitos da empresa, contribuindo
e interferindo no processo decisório e na definição patrimonial e es-
tratégica. Nesse sentido, não só ao fundador, mas à família cumpre
a função proprietária e gerencial.

Outro fator característico da empresa familiar são as relações in-
terpessoais estabelecidas entre os membros que se fazem presentes.
Essas refletem, significativamente, nas ações desenvolvidas e nos
resultados da organização.

Na gestão da empresa familiar, o processo de tomada de decisão
é pautado por critérios técnicos, objetivos e racionais, mas as deci-
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sões são influenciadas também a partir de aspectos emocionais e
afetivos, considerando que o vínculo se constitui em fator de grande
importância no relacionamento empresarial. O destaque do vínculo
familiar envolve a relação de confiança, que se estabelece entre pa-
rentes, associado ao interesse da continuidade e da condução do ne-
gócio através da família.

Lodi (1998, p.4) defende que a organização familiar, pela sua
constituição e natureza, apresenta certas características que favore-
cem e outras que são prejudiciais ao desenvolvimento empresarial.

Algumas características negativas desse tipo de organização:

• Conflitos de interesses entre família e empresa. As relações con-
flituosas podem resultar em descapitalização da empresa, falta de
disciplina da gestão empresarial, utilização ineficiente dos admi-
nistradores não familiares e excesso de personalização dos pro-
blemas administrativos.

• Uso indevido dos recursos da empresa por membros da família.
Essa atitude é fruto da falta de normas, procedimentos e raciona-
lização da administração, fator que pode levar a empresa à situa-
ção de instabilidade e dificuldades financeiras.

• Falta de sistema de planejamento e de procedimentos formais de
gestão. O microgerenciamento ou pequena visão empresarial é
comum entre as empresas familiares. Essa realidade possibilita
a informalidade, levando à ausência de planejamento formal, tra-
zendo sérios problemas no processo produtivo e financeiro da
empresa.

• Resistência à modernização do processo de gestão, de produção,
comercialização e distribuição das mercadorias e serviços. A difi-
culdade em aceitar e acompanhar as mudanças em processo re-
flete diretamente na competitividade do mercado.

• Ausência de política de recursos humanos. O não estabelecimento
de política de seleção, de treinamento e de desenvolvimento das
pessoas abre possibilidade para promoções e contratações a partir
do grau de parentesco, sem critérios formais e profissionais.
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Por outro lado, as empresas familiares, muitas vezes, conseguem
garantir o sucesso, tendo em vista algumas características inerentes
a esse tipo de organização:

• Lealdade dos funcionários. Na organização familiar os gestores
estão presentes de forma permanente na empresa e os emprega-
dos se identificam melhor com este tipo de estrutura, conseguin-
do uma aproximação positiva. Geralmente, a relação entre fun-
cionários e dirigentes, escolhidos ou eleitos para cumprir um
determinado período de tempo, é sempre mais distante.

• Nome da família. A boa reputação do nome da família no am-
biente interno e externo, através da confiabilidade, favorece o pro-
cesso de negociação e de conquista de mercado.

• Continuidade da gestão. A sucessão de familiares competentes
na direção dos negócios contribui para garantir o respeito e a con-
fiança na empresa.

• União existente entre acionistas e dirigentes. O bom relaciona-
mento e a proximidade entre o Conselho de Administração, a Di-
retoria Executiva e a Assembleia dos Acionistas facilita a comu-
nicação e garante o sucesso empresarial.

• Rapidez no sistema de decisão. O grupo familiar pode tomar
decisões abrangentes e globais sem ter que dar respostas a pes-
soas e estruturas alheias sobre problemas típicos de uma orga-
nização empresarial. O nível hierárquico é mais simples, pois
possui apenas três ou quatro níveis acima do operacional, o que
agiliza as decisões e ações refletindo no melhor atendimento dos
clientes.

• Cultura organizacional. As empresas familiares reconhecem que
sua sobrevivência depende de valores expressos na cultura orga-
nizacional e, com base nela, define sua missão. Tradicionalmen-
te, essas empresas cultivam valores como harmonia, união, senso
de equipe, ética e moral.

• Sentido de missão. Ter visão única e conjunta sobre a missão da
empresa na sociedade constitui fator positivo da administração
da emoção em favor do negócio. Assim como a maioria das famí-
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lias sobrevive a conflitos, as empresas que se solidificam têm vo-
cação que permeia toda a estrutura.

• Amplo conhecimento. O empreendedor, na empresa familiar,
domina todo o processo de produção, da gestão da força de traba-
lho, da comercialização dos produtos e também dos aspectos ex-
ternos à organização que interferem na sobrevivência da mesma.
Conhece o negócio e sabe avaliá-lo sem depender de tecnologia e
de diversos relatórios. Esse conhecimento se torna importante
vantagem para a empresa familiar e seus empreendedores.

Quanto aos aspectos favoráveis da empresa familiar destacam-
se: comprometimento; conhecimento; flexibilidade do tempo, tra-
balho e dinheiro; percepção de longo prazo; cultura estável; proces-
so decisório rápido; além de confiança e orgulho.

A partir das análises realizadas nota-se importante associação de
valores individuais dos participantes de uma família nos aspectos
mais relevantes da administração empresarial. O conjunto desses
fatores fortalece a empresa familiar e, da mesma forma, quando há
ruptura de um dos aspectos, verifica-se a perda da unidade, ao
consequente enfraquecimento do grupo familiar.

A empresa familiar também se caracteriza por alguns elementos
presentes no espaço empresarial. Esses elementos, conforme Werner
(2004, p.16), constituem o universo do empreendedor, representa-
do por ele mesmo, pela esposa, pelos filhos, pelos agregados, pelos
netos e profissionais integrados aos quadros sócio-funcionais.

O empreendedor é o fundador do negócio, alguém com caracte-
rísticas reconhecidas cujas qualidades foram essenciais para o surgi-
mento e o desenvolvimento da empresa. Possui habilidades que com-
binam integridade e honestidade com respeito e responsabilidade
para com a sociedade. Através da missão empreendedora concretiza
funções importantes ao bem-comum da sociedade. Lodi (1998, p.63)
faz uma reflexão sobre o empreendedor como o homem que se iden-
tifica com a empresa:

Empresas_Familiares_(3Prova).pmd 14/12/2009, 22:2687



88 MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA LIMA

O homem de empresa é o administrador cujo senso de identidade
com a organização dissolve a sua individualidade no estilo da empresa.
Seus traços fortes são o interesse pelo lado humano, o interesse pelas
pessoas que o cercam e o compromisso de manter a integridade da em-
presa. (Lodi, 1998, p.63).

Algumas características do empreendedor-fundador apontadas
por Werner (2004, p.31) merecem ser destacadas:

• Grande capacidade e dedicação ao trabalho. O empreendedor
dedica uma vida inteira ao trabalho e o considera até como hobby.
A dedicação ao trabalho é fator essencial ao bom desempenho de
suas funções e sucesso empresarial.

• Habilidade de autossacrifício, o que representa disposição inte-
gral para o trabalho. Geralmente, o empreendedor se priva para
garantir crescimento e desenvolvimento dos negócios.

• Busca contínua pelo progresso. Sua missão é criar e desenvolver a
empresa. Existem diferenças básicas entre um executivo-presi-
dente e um empreendedor: o executivo está mais preocupado com
sua sobrevivência profissional e o empreendedor com a execução
e realização da missão organizacional.

• Visão do todo e conhecimento prático. O empreendedor possui
habilidade para enxergar as oportunidades de negócio e acumu-
lar experiência prática em diversas funções. Ele está presente em
todos os setores da empresa agindo e tomando decisões, assim,
consegue ter visão e domínio da organização como um todo.

• Relações pessoais favoráveis estabelecidas com o meio externo e
interno à empresa. À medida que o negócio cresce o empreende-
dor conhece a necessidade em se relacionar com pessoas, em cír-
culo mais amplo, independentemente de buscar reconhecimento
em associações patronais e de classe.

O cotidiano das empresas familiares de sucesso revela que a es-
posa do fundador-empreendedor desempenha importante função na
estrutura dessas organizações. Muitas delas não têm lugar definido
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no organograma, mas se transformam em conselheiras do marido,
ou seja, aconselham sem se intrometer diretamente nos negócios.
Nesses casos, sua função é dar segurança às expectativas do esposo,
compartilhar suas esperanças e ser apoio nos momentos de fracas-
sos. Por outro lado, a sua habilidade em saber ouvir torna-se essen-
cial quando encontra o momento certo para emitir opiniões. Cabe a
ela se preocupar, mesmo quando não há grandes desafios, sensibili-
zar o marido e sócios quando as ações colocam em risco a sobrevi-
vência da própria família.

No momento da sucessão e quando os filhos já estão dividindo a
gestão empresarial com o pai, a esposa assume papel preponderan-
te, passa de sócia do marido para parceira mediadora entre pai e fi-
lhos com a finalidade de apartar os conflitos sem escolher partido.

Algumas esposas, com a crescente participação da mulher no
mundo dos negócios, têm se transformado em sócias efetivas dos
maridos. Atuam ativamente na empresa, ocupam lugar estratégico
no organograma e desenvolvem funções de suporte em momentos
em que falta competência ao empreendedor. Elas representam a ex-
tensão do empreendedor maximizando seu potencial e consolidan-
do o negócio.

Os filhos são herdeiros e sucessores da propriedade e do negócio
do pai. Herdar a propriedade resultante de trabalho de um empre-
endedor por seus ancestrais é um direito inalienável. A legislação
brasileira protege o direito de herança e de sucessão enquanto direi-
to adquirido. Mas o exercício da sucessão incide na consecução de
algumas variáveis, tais como vocação, empatia pelo empreendimento
e habilidade no desenvolvimento de relações interpessoais para con-
viver com herdeiros e colaboradores.

Os filhos, geralmente, são preparados tecnicamente para assu-
mir a gestão dos negócios. Entretanto, torna-se essencial que, ao lon-
go da vida, eles sejam também preparados para se tornar herdeiros.
O herdeiro sucessor tem que ter competência para o comando, li-
berdade para ser autêntico, estilo e autonomia para a gestão, além de
ser legitimado pela família. Outro fator importante, o sucessor pre-
cisa ser indicado, mas o mesmo também deve ter certeza de que está
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preparado para dirigir, comandar e liderar. Antes de assumir o co-
mando da empresa há necessidade em ser aceito pelo meio interno e
externo no qual vai atuar. O mercado, principalmente, precisa
conhecê-lo antes de assumir a direção empresarial.

Os agregados são aquelas pessoas que se juntam ao núcleo fami-
liar: genros, noras, sobrinhos ou sobrinhas. As experiências demons-
tram que trazem para a família novos valores e costumes, o que mui-
tas vezes causam conflitos dentro da organização familiar. Por outro
lado, esse relacionamento proporciona condições para enriquecer o
empreendimento familiar através de novos padrões de comporta-
mento e cultura.

Na tradição empresarial brasileira, geralmente, os genros assu-
mem o comando empresarial, enquanto que as noras permanecem
com as funções domésticas. Quando se dedicam a ações empreen-
dedoras, essas recaem sobre as empresas paternas e, em outros ca-
sos, ao seu próprio negócio.

Alguns fatores explicam as razões de sucesso da presença de gen-
ros na gestão empresarial. Muitos deles estabelecem relação harmo-
niosa com o empreendedor-sogro, considerando a mediação da fi-
lha-esposa, consegue assegurar equilíbrio entre as partes. Ao mesmo
tempo, a experiência vivenciada fora da família a que se agregou traz
para a relação empresarial carga emocional menor do que a ligação
entre pais e filhos, de modo a permitir convivência mais profissio-
nal entre os envolvidos.

A presença de genros na empresa familiar também pode signifi-
car problema na medida em que há reconhecimento pela sua com-
petência profissional e revela concorrência aos filhos do patriarca.
Essa situação gera conflito entre os familiares podendo, às vezes,
agravar as áreas de incertezas da empresa. Quando há relação está-
vel, de confiança e dedicação ao trabalho, genros e noras alimentam
o sonho do fundador de fazer com que o patrimônio chegue à tercei-
ra geração. Em algumas empresas familiares, genros e noras são ca-
pazes de realizar o que o patriarca esperava que seus filhos fizessem.

Os sobrinhos também podem ser sucessores, sendo incluídos na
organização familiar como agregados. A presença deles reflete per-
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cepções e valores diferentes na relação empresarial gerando áreas de
conflito decorrentes da geração anterior. Geralmente, os sobrinhos
são chamados à sucessão quando o empreendedor não tem herdei-
ros ou quando esses herdeiros não apresentam habilidades para a
gestão empresarial.

A participação dos netos na vida das empresas representa a ter-
ceira geração da organização familiar. Em algumas empresas, o neto
ocupa o espaço de sucessor direto do empreendedor. Não é muito
comum, mas existem casos em que o empreendedor percebe o po-
tencial para a sucessão do neto e o elege para a missão gerencial.
Quando isso ocorre se torna necessário preparar os filhos para a per-
da do direito de sucessão, para aprovação e aceitação dos netos assu-
mirem o comando da empresa. É a partir dos netos que muitos fun-
dadores conseguem visualizar a continuidade do patrimônio, quando
apresentam vocação nata para a gestão, a geração fundadora se sente
mais estimulada para o crescimento dos negócios.

Os profissionais são agentes que, paulatinamente ao desenvolvi-
mento empresarial, vão sendo introduzidos no universo do empre-
endedor. Geralmente são profissionais de confiança e convivência
que exercem importante influência no fator psicossocial da família,
na medida em que tiveram a oportunidade de acompanhar o cresci-
mento da empresa, consequentemente da própria família, e partici-
param de suas dificuldades, avanços e sucessos. Tradicionalmente,
são pessoas graduadas e pós-graduadas com expectativas de se tor-
narem partícipes da sociedade empresarial. Tornam-se atores im-
portantes à empresa familiar, pois, muitas vezes, fazem a mediação
entre fundadores e sucessores direcionando as decisões a partir de
critérios profissionais.

Cabe ressaltar que o termo “profissional” é utilizado para se re-
ferir aos administradores contratados para funções do primeiro ao
segundo escalão hierárquico e como funcionários da empresa, que
não fazem parte da família. Contudo, não significa que os membros
da família não sejam profissionais. Muitos empreendedores garan-
tem a profissionalização da empresa familiar através da formação
acadêmica dos próprios filhos e netos, a partir dos interesses organi-
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zacionais da família. Lodi (1998, p.25) explica que “profissionaliza-
ção é o processo pelo qual uma organização familiar ou tradicional
assume práticas administrativas mais racionais, modernas e menos
personalizadas”, acrescentando pessoas capacitadas e qualificadas
para o desenvolvimento da empresa. A profissionalização pode acon-
tecer no momento da sucessão, integrando profissionais familiares,
contratados ou simplesmente para atuar no âmbito da administra-
ção gerencial sem interferir na direção e controle organizacional.

A empresa familiar não se apresenta como homogênea nem
monolítica no decorrer de sua história. Ela passa por várias eta-
pas compreendendo a fundação, o período da preparação dos her-
deiros sucessores e, logo após, a sucessão empresarial propriamen-
te dita.

A principal característica da empresa familiar recai sobre a su-
cessão da gestão e do controle da organização. O processo sucessório
representa momento importante para determinar a continuidade da
empresa familiar, período de transferência de poder do fundador para
seus sucessores. Geralmente, o processo é conduzido durante apro-
ximadamente três a cinco anos, preparado ao longo de toda uma ge-
ração. “O êxito de um programa sucessório depende da maneira
como o pai preparou sua família para o poder e a riqueza.” (Lodi,
1998, p.21).

Deve-se esclarecer que nem todos os herdeiros são sucessores. O
herdeiro encontra-se diretamente ligado à propriedade, ao direito à
herança dos bens, aquele que ocupará o cargo mais elevado da em-
presa, o representante legal do negócio. O sucessor tem a responsa-
bilidade pela direção e pelo comando da organização.

Durante o processo sucessório, tornam-se comuns os conflitos
entre as partes e, por isso, é fundamental que o fundador prepare
seus herdeiros e os possíveis sucessores.

Todo processo sucessório exige administração e planejamento
conduzido pelo próprio fundador. Planejar a sucessão empresarial
significa que o fundador tem consciência formal e política da neces-
sidade de continuidade da organização, como também contribui para
a permanência dos valores, da missão, da cultura organizacional, que
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foram construídos ao longo de vários anos de trabalho e de dedica-
ção do empreendedor–fundador.

Oliveira (1999, p.24) explica que a sucessão nas empresas fami-
liares pode ser identificada por dois tipos: a sucessão familiar e a
profissional. A sucessão familiar é mais comum na realidade das
empresas familiares brasileiras considerando que a sucessão profis-
sional tem apresentado significativa evolução nessas organizações.

A sucessão familiar se refere à passagem da gestão da empresa
familiar do fundador para seu herdeiro-sucessor. A gestão da em-
presa será realizada por membros da própria família, em processo
de interação constante e dinâmica entre eles. Nesse processo, ocor-
re impacto significativo sobre duas principais instâncias: as variá-
veis econômicas, que correspondem diretamente às empresas, e a
instituição social que corresponde à família.

A sucessão profissional significa que profissionais passam a ocu-
par e assumir cargos executivos na empresa familiar, enquanto os
representantes da família compõem o conselho de família, que pode,
ou não, atuar como conselho administrativo. Nesse contexto, há
transferência dos riscos sobre decisões estratégicas e não apenas
operacionais.

A maioria das empresas familiares busca a sucessão familiar, con-
siderando que o fundador tem amplo interesse na continuidade
de seu negócio através da família, por meio de seus herdeiros natos e
diretos. A partir desse interesse, a sucessão familiar recebe acentua-
do planejamento com resultados positivos, dependendo da forma
como o processo for conduzido, da metodologia adequada à conse-
cução dos objetivos esperados.

O planejamento deve atingir não só os pretendentes ou indica-
dos à sucessão, mas todos os herdeiros, pois todos têm interesses no
negócio e, de forma indireta, também influenciam nos caminhos que
a empresa tem que tomar para se tornar sustentável no tempo. Essa
influência se dá através da qualidade das relações e interações esta-
belecidas entre os familiares.
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Herdeiros que porventura não estejam presentes na gestão devem
ser conscientizados de seu papel como sócios-parceiros, a fim de que
apoiem o empreendimento e não criem demandas excessivas para os
gestores. Já herdeiros que optem por conseguir uma carreira profissio-
nal dentro da empresa devem estar preparados para atuar com compe-
tência e para separar a função executiva da função de acionista. (Werner,
2004, p.60).

O treinamento tem que ser profundo e extenso, pois exige do
futuro executivo herdeiro amplo conhecimento do negócio e da ges-
tão. O herdeiro poderá ser inserido no contexto de treinamento des-
de sua juventude, vivenciando experiências da empresa, através do
contato direto com o fundador (pai, tio ou avô), para desenvolver
interesse pelos assuntos da organização empresarial. Tal treinamen-
to vai se aprofundando desde o momento da inserção nas atividades
operacionais da empresa, passando por todos os setores, aprenden-
do a dinâmica das atividades que envolvem o negócio. A atuação do
herdeiro será sempre acompanhada por funcionário de carreira em
cumprimento à finalidade de transmitir conhecimentos sobre as ati-
vidades específicas de cada setor.

Oliveira (1999) explica que o processo sucessório se torna com-
plexo e apresenta problemas durante a sucessão, pois envolve dis-
puta pelo poder e comando dos negócios. O autor reflete a impor-
tância da preparação para o processo sucessório:

Uma ideia para amenizar esse problema é esticar o período de trei-
namento do herdeiro e fazê-lo trabalhar durante muitos anos e de forma
intensa, em várias atividades alocadas nos níveis hierárquicos mais in-
feriores da empresa. Essa situação também proporciona a vantagem de
consolidar um nível de conhecimento da empresa mais adequado ao
executivo herdeiro, o que facilitará seu processo decisório em momen-
tos futuros. [...] Outra forma é o herdeiro trabalhar, durante um perío-
do de tempo, fora da empresa familiar, em que ele poderá mostrar se
tem ou não qualidades para ganhar seu próprio espaço profissional.
(Oliveira, 1999, p.29)
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Na sucessão familiar o fundador tem maior conhecimento sobre
o sucessor pela proximidade familiar, o que favorece o acompanha-
mento, passo a passo planejado, e permite maior poder de comando
sobre as atividades e decisões do sucessor.

A presença de membros da família no comando da gestão e a ade-
quada interação entre a família e a empresa favorecem um processo
flexível tanto para a tomada de decisões como para a implementa-
ção de ações. Esses aspectos implicam eficiência e eficácia para com
a estrutura, alcançando resultados positivos para a organização como
um todo.

Outro aspecto importante ligado à sucessão familiar é o “espírito
de família”, ou seja, espírito de união e de colaboração. Uma empre-
sa que estabeleça bons relacionamentos, interno e externo, a partir
de certos princípios e valores existentes no núcleo social familiar,
tais como amor, fidelidade, coesão, honestidade, harmonia e outros,
consegue expressar identidade séria e responsável. Esses princípios
fortalecem o grupo empresarial apresentando sucesso ao longo das
gerações. Esse sucesso está ligado ao estilo de organização e de vida
da família proprietária do empreendimento.

A sucessão profissional se caracteriza quando a empresa familiar
é administrada por membros da família e passa a ser gerenciada por
profissionais contratados. A sucessão profissional entra em cena a
partir do momento em que o fundador não tem nenhum herdeiro e
também quando o próprio herdeiro não apresenta habilidade para a
gestão.

Nesse sentido, o fundador precisa realizar seleção criteriosa para
a contratação de profissionais com perfil adequado à organização.

Torna-se relevante considerar que a contratação de profissionais
na empresa familiar representa abertura a novas experiências admi-
nistrativas, a novos conhecimentos práticos que conduzem a em-
presa a outros rumos e determinem resultados diferentes e competi-
tivos. A presença deles possibilita também amplos debates frente
aos objetivos, às estratégias e às políticas da empresa estimulando a
avaliação da administração com senso crítico e o nível de criativida-
de dos outros executivos. Vale refletir que a entrada de profissionais
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geralmente motiva, de forma proativa e interativa, os vários execu-
tivos familiares da empresa.

Com relação à sucessão profissional, o fundador tem que parti-
cipar ativamente do processo, incluindo o acompanhamento direto
do sucessor, pois acontecem situações variadas que necessitam de
atitudes imediatas. Exemplificando, uma delas ocorre quando o pro-
fissional não consegue incorporar a missão e cultura organizacional
e passa a conduzir a empresa para metodologias inadequadas às pre-
tendidas pela família, sendo necessária a interferência do fundador.

Quando a situação não é controlada, o sucessor, geralmente, é
substituído. A medida de substituição deve ser tomada pelo fun-
dador, totalmente centrada nos objetivos organizacionais. Cabe
lembrar que o processo de substituição do gestor contratado sem-
pre será mais fácil em comparação à substituição do executivo fa-
miliar, considerando que as relações profissionais são mais simples
de enfrentar que os fatores emocionais envolvidos nas relações en-
tre familiares.

Um fator importante a destacar refere-se às relações entre profis-
sionais contratados e a família. A convivência dos profissionais com
a família geralmente leva a situações complexas e contraditórias, uma
vez que os profissionais se deparam com a exigência e a obrigação de
lealdade à empresa e à família, o que nem sempre é tão simples. O
profissional passa a conviver com os interesses e as atitudes da famí-
lia e da empresa, às vezes não compatíveis pela interferência do fator
emocional. Desta forma, os profissionais se encontram envolvidos
diretamente com os conflitos da família de modo intenso e têm cons-
ciência da necessidade de mediação, o que, uma eventual ruptura
com os detentores do capital, pode significar prejuízo para a organi-
zação empresarial e o fracasso do próprio profissional.

O sucesso do profissional sucessor da empresa familiar depende
de sua capacidade de interpretar a cultura, a missão, os objetivos e
os resultados esperados pela família e empresa, traduzindo-os em
linguagem simples para os subordinados. Lodi (1998, p.27) revela
que na empresa familiar
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[...] o profissional reconhece que tem de fato uma responsabilidade
muito maior do que a autoridade que lhe foi conferida. A autoridade só
virá com o tempo e com o subjetivo conceito de confiança lealdade. Não
se pode exigir autoridade, pode-se conquistar com o tempo.

As relações que envolvem a família e a empresa com o profissio-
nal são complexas, mas podem ser bem conduzidas a partir do bom
andamento do processo sucessório.

Assim vale ressaltar a importância e a necessidade de prepara-
ção, de planejamento e de acompanhamento do processo sucessório,
independentemente se a sucessão é profissional ou familiar.

Werner (2004, p.59) explica que

[...] a preparação do processo de sucessão seja corretamente trans-
mitida a todas as partes relacionadas, entre elas, clientes, fornecedores,
acionistas, prestadores de serviços e o mercado financeiro. [...] fica caro
esconder a transferência da gestão para um herdeiro ou omitir o nome
de quem será o sucessor. Dúvidas quanto à continuidade do negócio
costumam transformar-se rapidamente em custos mais elevados na ob-
tenção de empréstimos ou em condições menos favoráveis de negocia-
ção com clientes e fornecedores.

Outro aspecto essencial na preparação de qualquer processo
sucessório é garantir a formalização do mesmo através de instrumen-
tos jurídicos como testamentos, acordos societários e protocolos fa-
miliares, sem perder de vista a legislação vigente.

Para a efetivação do processo sucessório torna-se imprescindível
a proposta do planejamento. Segundo Oliveira (1999, p.33), o pla-
nejamento é o fator mais importante para o adequado processo e pre-
cisa de sistematização de acordo com as fases a seguir:

Fase 1 – Identificação dos resultados almejados (objetivos).
Fase 2 – Estabelecimento do perfil básico do gestor.
Fase 3 – Discussão sobre os resultados esperados e o perfil do gestor.
Fase 4 – Escolha do executivo sucessor.
Fase 5 – Implementação e avaliação da sucessão.
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A fase inicial, identificação dos objetivos do processo de suces-
são, sempre será interligada com o planejamento estratégico da em-
presa, considerando os objetivos e a missão organizacional. A deter-
minação dos objetivos deve ser estabelecida com transparência à
empresa como um todo, tanto no nível estratégico quanto no nível
operacional. Nessa fase, torna-se necessário estabelecer estratégias
e políticas que nortearão a operacionalização de todo o processo
sucessório, inclusive definir os critérios e parâmetros de avaliação.
O executivo-fundador tem que ter visão de curto, médio e longo
prazo e a consciência de que os resultados sempre serão de médio a
longo prazo.

Na segunda fase, caracterização do perfil básico do profissional,
devem ser considerados os aspectos de conhecimento e de habilida-
des do sucessor, tendo em vista os objetivos determinados.

Importante garantir que, durante essa definição, não se copie o
perfil e as características do fundador, pois deve aproveitar a mu-
dança para avaliar o que será ideal para a empresa familiar no mo-
mento. Assim o perfil básico do novo gestor deve ser estabelecido
de forma interativa com as forças que deverão impulsionar as estra-
tégias da empresa familiar ao longo do tempo, sem esquecer que deve
levar em consideração questões básicas de gestão. As forças que im-
pulsionam a empresa através do gestor ganham características tais
como: criatividade e inovação, vantagem tecnológica, perseguição à
qualidade, cultura organizacional baseada em melhoria contínua e
aprendizado, além de amplo destaque em trabalho com equipes
multidisciplinares.

Desta forma, o perfil a ser construído para o sucessor deve con-
templar, no plano profissional, a experiência prática somada com a
formação acadêmica, imprescindível e, no plano pessoal, valores da
família, respeito pelo próximo e a capacidade de lidar com pessoas.
Werner (2004, p.57) aponta algumas recomendações importantes
para a definição do perfil do sucessor:

• Não ser dono, ser sócio-acionista.
• Compreender a diferença entre ter ações e participar da gestão.
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• Ser empreendedor.
• Ultrapassar o operacional e ter uma visão ampla do processo.
• Priorizar a empresa e não o pessoal.
• Respeitar os órgãos de governança.
• Compreender que a empresa não é cabide de emprego.

Geralmente, a decisão do perfil do sucessor na empresa familiar
deve considerar as normas sociais, os impactos emocionais e as alian-
ças familiares, uma vez que a absoluta separação entre gestão racio-
nal e emocional se torna praticamente impossível. Esse perfil será
construído por uma combinação de resultados objetivos e subjeti-
vos, pela capacidade de integração à equipe e pela forma de se envol-
ver com a família.

Durante o processo, é válido e imprescindível promover amplo
debate entre os membros da família e a empresa como um todo sobre
a integração dos objetivos propostos e o perfil desejável do sucessor
diante da atual situação da organização. Nessa fase, o grupo conse-
gue compreender o que será melhor para o futuro da empresa fami-
liar. A organização de eventos como palestras e reuniões frequentes
para incorporação dos objetivos da sucessão e discussão do perfil de-
sejável do executivo é instrumento para estimular o debate. Oliveira
(1999, p.36) propõe que nessa fase se faz necessária a presença de um
profissional para mediar as situações, mesmo que não sejam confli-
tuosas, uma pessoa de fora da empresa, um consultor, facilitador do
processo com mente aberta, pensamento estratégico e imparcial para
conduzir adequadamente as relações que envolvem os familiares e
profissionais, reduzindo os prováveis conflitos.

A escolha do executivo sucessor, seja membro da família ou pro-
fissional, vai depender do bom desempenho das fases anteriores,
considerando que o nível de discussão e de reflexão foi realizado com
base nos princípios de transparência, honestidade, responsabilida-
de e profissionalismo. Nesse processo, o fundador da empresa pro-
move grande investimento no executivo escolhido, porém, sempre é
válido considerar a necessidade de mais opções, caso seja necessária
a substituição desse sucessor durante o processo.
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Após a escolha, o sucessor iniciará suas funções na empresa sob
o acompanhamento do executivo catalisador da sucessão, o funda-
dor, que, por sua vez, deve concentrar níveis de esforços, atenção,
paciência e responsabilidade para que o processo possa evoluir de
forma satisfatória de acordo com os resultados esperados.

Em um processo sucessório ocorrem, o que é perfeitamente normal,
várias oscilações de qualidade do postulante ao cargo/função. O execu-
tivo catalisador do processo sucessório, com uma postura interativa,
conciliadora e negociadora, proporciona sustentação para que essas os-
cilações não coloquem seu sucessor na geladeira. [...] O executivo cata-
lisador do processo sucessório deve ter aguçada ação observatória sobre
o executivo sucessor e seu ambiente, bem como elevado nível de crítica
e autocrítica. (Oliveira, 1999, p.40).

Importante destacar que, durante o processo sucessório, o execu-
tivo catalisador saiba distinguir seus diferentes papéis: o de executi-
vo da empresa familiar e o de pai, tio ou avô de um jovem profissional
que está iniciando o trabalho na organização. Perante esta situação, o
fundador tem que se relacionar com os novos membros da empresa
como colegas de trabalho e não como filhos, sobrinhos ou netos. Esse
relacionamento contribui para a construção de gestores com autori-
dade e capacidade para gerenciar processos administrativos na em-
presa familiar.

Desta forma, consolida-se o processo sucessório da empresa fa-
miliar através da implementação e da avaliação contínua das difi-
culdades, dos limites apresentados, das novas possibilidades encon-
tradas durante a sucessão. A partir desse processo, a empresa se
profissionaliza de forma mais completa, munindo-se de todos os re-
cursos de gestão efetiva para a condução do negócio com sucesso.

O processo sucessório é amplamente importante para a conti-
nuidade e o sucesso da organização familiar, mas, quando mal ad-
ministrado, pode resultar em graves consequências, tais como: per-
der membros qualificados da família pela dificuldade em identificar
lideranças e competências, nem mesmo por oferecer oportunidade
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de participação na estrutura organizacional, desligando-os dos ne-
gócios; igualmente, pode ocorrer de filhos e profissionais mal pre-
parados para a liderança passar a desenvolver funções de destaque
na empresa apenas por serem identificados como pessoas de con-
fiança do fundador. Observam-se também casos de empresas cujos
proprietários não têm visão das opções e possibilidades disponíveis
na família e que, pelo caráter autoritário, nem conseguem abrir mão
do controle da organização, mesmo a partir do processo sucessório,
gerando graves conflitos internos e proporcionando instabilidade no
mercado. Assim famílias sofrem de forma significativa com perdas
financeiras e patrimoniais em virtude da falta de planejamento no
processo sucessório.

A estrutura organizacional na empresa familiar

“A administração é um processo inerente a qualquer situação em
que haja recursos que procuram atingir algum tipo de objetivo.”
(Maximiano, 1995, p.60).

A administração é uma atividade inseparável de qualquer situa-
ção que envolve pessoas, recursos e a intenção de desenvolver e reali-
zar objetivos, ou seja, o processo de tomar decisões sobre os objetivos
e a utilização de recursos são entendidos por administração. Desta
forma, a administração constitui processo que tem a finalidade de ga-
rantir a eficiência1 e a eficácia2 de ações realizadas pelas organizações.

Quanto maior a quantidade de pessoas e recursos envolvidos, mais
complexo se torna o processo administrativo e essa é uma das principais
razões que faz da administração uma atividade especializada nas orga-
nizações. A administração não é um fim em si mesmo, mas um proces-

1 Saber fazer as coisas de maneira adequada, resolvendo certos problemas sem
gerar aumento de custos.

2 Saber fazer as coisas certas, maximizando a utilização de recursos, obtendo re-
sultados positivos para a organização.
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so de fazer com que as coisas sejam realizadas da melhor forma possí-
vel. (Informação verbal)3

O processo administrativo compreende quatro funções básicas
para que uma organização consiga a concretização de objetivos: o
planejamento, a organização, a direção e o controle e avaliação.

A função do planejamento é processo de definir e de estabelecer
situações futuras desejadas, além de considerar os recursos e os meios
necessários para alcançar essa situação. A organização constitui em
processo de definir e detalhar o trabalho a ser realizado, as responsa-
bilidades para a realização e distribuir os recursos disponíveis segun-
do critérios racionais. A função de direção compreende o processo de
mobilizar e acionar os recursos, especialmente as pessoas, para con-
cretização das atividades meio e fim. A função do controle volta-se a
garantir a realização dos objetivos, bem como identificar e apontar
necessidades de mudanças. Geralmente o controle origina avaliações
continuadas, o que influencia diretamente no desenvolvimento dos
recursos humanos, das pessoas que são parte integrante do todo or-
ganizacional e que garantem a qualidade do processo produtivo.

No estudo da empresa familiar, enquanto organização empresa-
rial, relevante destacar a importância das atividades administrativas
através do desempenho de suas funções básicas, uma vez que possui
características específicas. Entre as funções da administração, vale
destacar alguns princípios da função organização, tendo em vista que
as empresas familiares, muitas vezes, adotam estruturas diferencia-
das ou personalizadas em relação a outros tipos de empresa.

O processo de organização da empresa familiar se efetiva para
facilitar a operacionalização do processo de planejamento e do con-
trole, além de conferir qualidade ao processo de direção. Do ponto

3 Anotações realizadas em sala de aula na disciplina “Serviço Social: organização
e gestão do trabalho profissional I”, no segundo semestre de 2005, ministrada
pela Profa. Dra. Claudia M. D. Cosac no 3º ano do Curso de Graduação em
Serviço Social, enquanto atividade complementar ao Programa de Pós-Gra-
duação em Serviço Social, Unesp, Campus de Franca/SP.
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de vista administrativo, o processo de organização deve considerar
os aspectos da estrutura organizacional.

A estruturação organizacional da empresa familiar representa a
otimizada ordenação e alocação dos vários recursos (humanos, finan-
ceiros, materiais, equipamentos, tecnológicos), visando alcançar obje-
tivos, desafios e metas, bem como operacionalizar as estratégias estabe-
lecidas no processo de planejamento anteriormente elaborado e
implementado. (Oliveira, 1999, p.131).

A estrutura organizacional passa a ser entendida como um con-
junto sistemático e equilibrado das responsabilidades e autoridades
dos dirigentes da empresa, envolvendo a comunicação e as decisões
pertinentes à atuação desses executivos.

Qualquer estrutura organizacional precisa ser clara, simples e fle-
xível, desenhada para ser compreendida e exercida de forma rápida e
fácil. Entretanto, sua operacionalização pode ser complexa, uma vez
que sofre influência de fatores relacionados às pessoas. Todo executi-
vo trabalha diretamente com e pelas pessoas. Essas pessoas desen-
volvem atividades que possibilitam que os objetivos organizacionais,
estabelecidos no planejamento estratégico, sejam alcançados.

A eficiência e a eficácia de uma estrutura organizacional depen-
dem, fundamentalmente, da qualidade intrínseca do valor e da inte-
gração das pessoas, partes integrantes desse processo. Vale ressaltar a
importância do comportamento e dos conhecimentos dessas pessoas,
responsáveis pelo desempenho das funções que lhes são atribuídas.

No caso específico da empresa familiar, o relacionamento das
pessoas pode se tornar mais complicado considerando a postura, o
comportamento e os conhecimentos do executivo proprietário (fun-
dador, sucessor), apresentando dificuldades de interação com fun-
cionários da empresa e também com membros da família.

Para Oliveira (1998, p.131),

[...] o tratamento das questões inerentes aos recursos humanos pode
ser mais complexo do que em outro tipo de empresa. Isso porque, de um
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lado, se o executivo for proprietário ou herdeiro, suas ordens e orienta-
ções podem sofrer determinados tipos de resistências, devido a sua si-
tuação privilegiada. E, de outro, pode ter algumas dificuldades adicio-
nais para interagir de forma adequada com seus funcionários; pior ainda,
em alguns casos, dificuldades e conflitos com seus próprios parentes.

Na empresa familiar, os valores e a cultura do empreendedor
incidem diretamente sobre as decisões administrativas. A história
pessoal desse empreendedor traduz expectativas para a empresa e
para a família, refletindo um tipo característico de gestão. Mas a
empresa familiar está inserida num contexto social integrado por
executivos profissionais que também influenciam o ambiente em-
presarial através de suas experiências distintas. Esse ambiente em-
presarial pode ser definido como o conjunto de fatores internos e
externos à empresa familiar que, de forma direta e indireta, provo-
cam e recebem influência da empresa.

Importante destacar, à medida que os objetivos, as estratégias e
as políticas da empresa, definidas no processo de planejamento, se
mostrarem transparentes, o processo de organização sempre será
mais fácil. Entretanto, essa interligação do processo de planejamen-
to com o processo de organização depende, fundamentalmente, da
otimização da integração entre os executivos (familiar ou profissio-
nal) com o ambiente da empresa familiar. Diante do exposto, perce-
be-se que os fatores de relacionamento entre as pessoas envolvidas
na empresa familiar, o nível de conhecimento absorvido pelo am-
biente empresarial e o nível de interação das pessoas com o ambien-
te permeiam, continuadamente, a forma e a qualidade da estrutura
organizacional da empresa familiar.

A estrutura determina o estabelecimento de funções e de respon-
sabilidades que se traduzem em nível de autoridade e constituem-se
em nível hierárquico. “Responsabilidade é a obrigação que um pro-
fissional ou executivo tem de fazer alguma coisa para outro profis-
sional ou executivo, tendo em vista a consolidação dos resultados
parciais ou globais a serem alcançados [...]” (Oliveira, 1999, p.141).
O mesmo autor aponta que a autoridade é o poder atribuído ao exe-
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cutivo para decidir, dar ordens, requerer obediência e executar al-
gum trabalho. Essa autoridade pode ser hierárquica ou funcional: a
primeira segue as linhas de comando estabelecidas pela ordem hie-
rárquica e a segunda corresponde à autoridade estabelecida pela fun-
ção exercida. Esses elementos presentes em uma estrutura hierár-
quica refletem as relações de poder que envolvem as organizações
empresariais. Lodi (1998, p.33) afirma que “[...] a empresa é uma
estrutura política, ou seja, ela só funciona enquanto distribui auto-
ridade (poder de mandar e influenciar) e enquanto é um palco para
o exercício do poder.” As organizações são estruturas políticas que
oferecem base de poder às pessoas. O acúmulo de poder se dá atra-
vés do desenvolvimento da carreira profissional e pelas funções de-
sempenhadas, mas também pelo patrimônio que possui. Nesse últi-
mo caso, quanto maior é o patrimônio, maior pode ser o poder. O
poder, geralmente, é concedido em uma estrutura de cima para bai-
xo, mas se consolida de baixo para cima. São os subordinados que
apoiam e confirmam o poder das chefias. O poder nas organizações
se torna legítimo não somente pela representação do patrimônio e
do saber, mas, principalmente, pela aceitação dos subordinados que
se expressa através do compromisso com o superior.

No primeiro escalão da hierarquia, encontra-se o conselho que é
responsável pelos mais elevados níveis de decisões como a elabora-
ção e cumprimento dos objetivos, metas e definições estratégicas,
representa a maior instância de poder da empresa. A diretoria, com-
posta de executivos, cumpre função de traduzir as decisões estraté-
gicas em conceitos operacionais. Essa diretoria faz a mediação entre
o nível superior e o nível inferior, que é a base, o operacional. O con-
selho concede autoridade à diretoria para concretizar as ações defi-
nidas no planejamento estratégico. Assim a diretoria também ex-
pressa outra instância de poder.

As empresas, enquanto organizações, são constituídas por um
conjunto de pessoas que refletem interesses individuais e organiza-
cionais, articulam relações de poder a partir do desenvolvimento de
suas funções e responsabilidades na busca de garantir a eficácia e a
eficiência das ações. Werner (2004, p.70) explica que
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[...] a visão de futuro de uma empresa familiar está permeada de
anseios individuais e empresariais. Esses anseios precisam ser adminis-
trados e gerenciados de forma a satisfazer a todos de forma justa e trans-
parente, sob o amparo de uma estrutura de governança familiar.

O autor desenha uma estrutura-padrão de governança familiar a
partir de modelo de gestão que contempla alguns elementos: Con-
selho de Família, Conselho Consultivo e Fórum de Acionistas. To-
dos convergem suas ações no âmbito estratégico.

O Conselho de Família é um colegiado constituído pelos mem-
bros da família ou das famílias proprietárias da empresa. Geralmen-
te, faz parte desse conselho os fundadores, os sucessores e represen-
tantes das famílias e é considerado o órgão executivo da família. Esse
conselho é formado para tomar decisões, garantir a harmonia e en-
tendimento societário empresarial, por isso tem função estratégica.
Para Werner (2004, p.77), o “Conselho de Família tem a função de
coordenar e administrar as atividades familiares e de integrar os tron-
cos familiares unidos por patrimônio comum, para que a governança
familiar e a governança patrimonial sejam, de fato, independentes.”

O Conselho de Família deve ter como principal objetivo atender
a dois pontos básicos: a perpetuação da empresa familiar e a consoli-
dação do processo sucessório. Para atentar a esses princípios o refe-
rido conselho deve atuar diretamente na definição e acompanhamen-
to de algumas decisões mais importantes da empresa familiar,
conforme explica Oliveira (1999, p.161):

[...] planejamento estratégico da empresa familiar; análise dos ne-
gócios atuais e futuros; indicação de membros do Conselho de Admi-
nistração e Consultivo; acompanhamento da indicação dos diretores
executivos; acompanhamento das principais reestruturações organiza-
cionais; acompanhamento da definição do modelo de gestão; do estabe-
lecimento das remunerações dos conselheiros e diretores-executivos;
definição dos critérios e parâmetros de avaliação de resultados; e acom-
panhamento e avaliação dos resultados parciais e globais da empresa
familiar.
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O Conselho de Família deve ser formal, atuar a partir de nor-
mas, conceitos e procedimentos, previamente e coletivamente es-
truturados. Deve ser administrado em conjunto por um coordena-
dor, um secretário, um tesoureiro e um coordenador de eventos. O
coordenador, o próprio presidente do conselho, tem função de orga-
nizar as reuniões, definir sua periodicidade, assegurar a implemen-
tação das decisões e gerenciar os profissionais contratados pela fa-
mília. As reuniões desse conselho devem ser organizadas e
conduzidas pelo coordenador, auxiliado pelo secretário. Cabe ao se-
cretário convocar as reuniões, preparar as pautas, elaborar e distri-
buir as atas, documentar as decisões e garantir a comunicação inter-
na do conselho com os membros da família. É dever do tesoureiro
administrar os fundos do Conselho de Família e prestar contas dos
fluxos de caixa, periodicamente. O coordenador de eventos exerce
função de apoiar, organizar e gerenciar eventos familiares. Através
dessa função, o Conselho de Família fomenta novos negócios, in-
centiva o espírito empreendedor das novas gerações, gerencia ações
filantrópicas de responsabilidade social, expressa a missão e cultura
organizacional.

Com o intuito de otimizar a administração da empresa familiar,
é formado um conselho constituído pelos proprietários, executivos
e profissionais ou consultores, denominado Conselho de Adminis-
tração ou Conselho Consultivo.

Embora somente as empresas sociedades anônimas sejam obri-
gadas a ter um Conselho de Administração, em atendimento ao ar-
tigo 138 da Lei n° 6.404 de 1976, lei das Sociedades Anônimas por
Ações, as empresas familiares também criam um órgão com as mes-
mas funções do Conselho de Administração. Nas empresas familia-
res, é chamado de Conselho Consultivo, Deliberativo, Orientativo,
entre outros.

O Conselho de Administração é o responsável pela administra-
ção, juntamente com a diretoria. Nesse conselho, os membros to-
mam decisões em colegiado e os diretores atuam e tomam decisões
diretamente com os funcionários em geral. Cabe a esse conselho o
planejamento estratégico com o delineamento das orientações ge-
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rais e macro da empresa, enquanto a diretoria se ocupa em colocar
em prática todas as decisões.

Um Conselho Administrativo geralmente pode ser constituído
de forma mais completa e heterogênea. Conforme Oliveira (1999,
p.153).

[...] vinte por cento dos participantes devem ser sócios, mas não
atuantes em cargos executivos na empresa familiar; trinta por cento dos
participantes devem ser executivos da empresa familiar; e cinquenta por
cento dos participantes devem ser profissionais ou consultores que não
sejam sócios e executivos da empresa familiar.

Com relação ao número de conselheiros, pode-se considerar “o
ideal deve estar entre o mínimo de sete e o máximo de quinze, res-
peitando-se a distribuição anteriormente citada.” (Oliveira, 1999,
p.153).

O Conselho de Administração deve ser profissionalizado para
proporcionar melhor qualidade e sustentação aos debates e decisões.
Outro fator importante recai sobre a formação especializada dos pro-
fissionais e consultores em fundamentos que norteiam a vida das
empresas familiares, destacando as áreas pertinentes ao planejamen-
to estratégico, marketing, reengenharia e organização empresarial,
informações gerenciais, desenvolvimento organizacional e gestão de
pessoas, legislação fiscal e tributária. Oliveira (1999, p.154) destaca
que “o membro do Conselho de Administração deve ter elevado co-
nhecimento de uma área de especialização e ser profundo questiona-
dor da realidade da empresa familiar no assunto considerado.”

Esse conselho deve também assegurar integração contínua com
a diretoria executiva da empresa que decide e operacionaliza os as-
suntos tratados no conselho. Essa integração pode ser realizada atra-
vés de reuniões periódicas e implica nível de confiança entre os con-
selheiros e os diretores-executivos, nível de desempenho da empresa
e nível de complexidade das decisões, ou seja, quanto maior a com-
plexidade das decisões, maior o nível de influência dos conselheiros
na empresa.
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A atuação do Conselho de Administração deve favorecer o de-
senvolvimento organizacional garantindo a otimização dos resulta-
dos da empresa.

O objetivo da governança familiar é assegurar que a família te-
nha mecanismos de solução para os problemas e desafios. O fórum
de acionistas, constituído pelos acionistas ou sócios da empresa fa-
miliar, deve se reunir regularmente para analisar as atividades da
família como um todo, definindo sua missão, valores e atividades,
assim como nomear os componentes do próprio Conselho de
Família.

As reuniões do fórum de acionistas possibilitam comunicação
entre os integrantes da família, assegurando que os mesmos se-
jam informados sobre a situação patrimonial, as visões estratégi-
cas de curto e médio prazo, para que estejam capacitados para to-
mar decisões baseadas na verdadeira realidade da empresa
familiar. O fórum de acionista, quando estruturado de forma ade-
quada, com funcionamento democrático e organizado, torna-se
instrumento para reduzir e mesmo impedir os conflitos, comuns
na empresa familiar. O fórum representa espaço próprio para re-
solver dúvidas, provocar questionamentos e esclarecimentos de
atitudes e situações que envolvem todas as pessoas que fazem par-
te da organização familiar.

Na perspectiva de aprimorar as relações interpessoais e de or-
ganização das estruturas administrativas, as empresas buscam mo-
dernização através de práticas e posturas inovadoras de gestão em-
presarial. Algumas empresas familiares estão implementando boas
práticas de governança familiar a partir da criação de um escritório
de família, uma extensão do ambiente de trabalho com objetivo de
gerir a família e congregar interesses comuns. Trata-se de estrutura
definida para administrar os ativos tangíveis e intangíveis da famí-
lia. Werner explica que:

Interessante observar que os escritórios de família não administram
apenas ativos tangíveis. A administração dos recursos financeiros (pa-
trimônio tangível), o atendimento à família e a manutenção da estrutu-
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ra do escritório são, sem dúvida, o foco das suas atividades. Mas cabe
aos escritórios também administrar um elevado patrimônio intangível,
constituído pela tradição familiar, seu legado de valores e a definição de
missão. (Werner, 2004, p.72).

O escritório de família, no Brasil, começou a ganhar espaço com
a crescente venda de controle de empresas familiares na década de
1990. Essas perdas evidenciaram um novo tipo de ativo a ser admi-
nistrado, o financeiro, o que também requer gestão profissional, tor-
nando necessário separar o patrimônio empresarial do patrimônio
familiar. Esse processo foi e é uma realidade presente nas organiza-
ções que contam com a participação de sucessores altamente prepa-
rados para assumir a gestão moderna do capital.

Os primeiros escritórios de família brasileiros foram criados com
o objetivo primordial de consolidar e analisar o patrimônio familiar.
Atualmente, esses escritórios de família estão atuando no sentido de
contribuir na definição do processo de investimento e de controle,
na análise de condições para perpetuar o patrimônio familiar trans-
formando-se em fórum de discussão da família com a clara intenção
de profissionalizar os relacionamentos familiares.

As funções mais comuns desses escritórios envolvem a imple-
mentação da política de investimento e a elaboração dos controles
necessários para que os acionistas acompanhem a execução e os re-
sultados alcançados. Também assumem a função de preparar a pró-
xima geração no âmbito societário, a centralização das comunica-
ções familiares e a proteção da integridade dos valores que permeiam
a família. É comum o escritório de família incumbir-se dos relacio-
namentos sociais da família como as atividades filantrópicas e as
participações em eventos da comunidade. Outra função que acaba
fazendo parte desse escritório, cuidar da segurança dos familiares,
ameaçada pela violência dos grandes centros urbanos, com o intuito
de oferecer segurança à família.

Vale observar que esse escritório atende a uma diversidade de
expectativas da família no âmbito financeiro, jurídico, social e cul-
tural, transformando-se em suporte complexo para as empresas fa-
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miliares, de tal maneira que exige alto grau de profissionalização dos
seus membros.

A família cuida da contratação de profissionais, membros do es-
critório de família que, muitas vezes, são prestadores de serviços. A
contratação desses executivos deve ser regida por normas e procedi-
mentos definidos pelos executivos familiares voltando-se, em espe-
cial, às funções e às responsabilidades. Torna-se importante ampla
compreensão, entre as partes interessadas, dessas funções e respon-
sabilidades do corpo de profissionais para evitar conflitos e propor-
cionar condições reais para a concretização das propostas estabele-
cidas pelo escritório de família.

Os profissionais devem saber identificar os serviços essenciais
e complementares à família de forma que, além da idoneidade e
competência profissional, estejam comprometidos com os valores
da família.

O escritório representa inovação na gestão das empresas familia-
res e expressa preocupações dos empresários em preservar e maxi-
mizar não somente o negócio, mas também o patrimônio da família.
Reflete a consciência dos empresários em administrar, de forma pro-
fissional, a complexidade das relações familiares.

As empresas familiares podem garantir a concretização dos ob-
jetivos organizacionais através da efetivação do processo de orga-
nização. Esse processo pode se efetivar a partir da integração com
o processo de planejamento estratégico, do envolvimento de todos
no processo de sucessão, da criação de colegiados (Conselhos de
Família, Consultivo ou de Administração e fórum de acionistas),
além da iniciativa de implementação do escritório de família, da de-
finição de critérios de admissão e promoção de executivos paren-
tes e profissionais.

A existência de executivos voltados para resultados, para estru-
turação por processos, para produção enxuta, para flexibilização or-
ganizacional com foco nos negócios e nas pessoas, buscando orien-
tação competitiva, também pode determinar o aprimoramento da
estrutura e da organização administrativa das empresas familiares.
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