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sucessão e uma
das etapas mais
críticas na tra-
jetória de uma
empresa fami-
liar. Uma su-
cessão malfei-
ta pode causar
sérios danos

para esse tipo de firma, podendo
culminar, inclusive, em sua morte.

Por outro lado, uma sucessão exi-
tosa tem o poder de promover o
amadurecimento da organização
familiar, contribuindo para forta-
lecer sua competitividade no
mercado.

Antes, no entanto, de falar sobre
sucessão na empresa familiar, é
preciso entender um pouco mais
sobre esse tipo de firma.

Primeiro, para saber a importância
das empresas familiares, basta re-
lembrar as afirmações de Kelin E.
Gerscick da Califórnia School of
Professional Psychology e co-autor
do livro: Generation to Generatíon,
que diz serem as organizações
familiares a forma predominante de
empresas em todo o mundo. Na
verdade, as estatísticas mais recen-
tes assinalam que, 80% de todas as
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empresas no mundo são familiares.

Segundo, a empresa familiar não é
só aquela padaria da esquina. Muitas
pessoas chegam a pensar que firma
familiar é somente a de pequeno
porte. Isso é um grande erro, pois
grandes organizações de âmbito
internacional também podem ser
empresas familiares. Podemos citar,
dentre outras, a Cargill, a Mac Graw-
Hill a Petralli and Son Autorepair,
Ethel's Tree Service e Goldman Fur-
niture Co. , dentre outras. Mais ain-
da: um terço das 500 companhias
mais importantes inclusas na lista
da revista FORTUNE é administrado
pela família controladora (Gersick
et al, 1997).

O maior equívoco, todavia, está
em pensar que toda empresa fami-
liar é ineficiente e ineficaz. É certo
que há firmas familiares com sérios
problemas de gestão. Por outro
lado, há diversas empresas fami-
liares que são bem-sucedidas e ge-
renciadas, possuindo alto grau de
competitividade. Neste último con-
texto encontram-se aquelas de
pequeno porte, mas as grandes
companhias também.

Outro grande erro é achar que os
membros da família controladora
não podem ser bons gestores. Isso
é um enorme engano. É lógico que
os membros da família podem ser
excelentes administradores, caso
eles se capacitem para tal.

A essa altura, alguns devem se per-
guntar: Qual a diferença entre a
empresa familiar e a não familiar?

O professor canadense Richard Dé-

ry et al. (1993), em seu artigo: La
Varieté de Entreprises Familiales:
Construction Théorique, et Typolo-
gique, dá-nos, no nosso ponto de
vista, a melhor caracterização da
empresa familiar. Ele diz que, para
ser familiar uma empresa deve pos-
suir três categorias: a propriedade,
a direção e a sucessão. Em outras
palavras, uma firma deve reunir,
simultaneamente, as seguintes
características para ser qualificada
como familiar, conforme quadro 1.

Além dessa esclarecedora carac-
terização de Déry et al. (1993), é
importante entender que aquilo que
torna a empresa familiar um tipo
peculiar de firma é a existência,
concomitante de duas lógicas: a
empresarial e a familiar. Essas duas
dimensões podem ser harmônicas
ou antagônicas, podendo gerar
excelentes vantagens (no caso de
harmônicas) ou perigosas desvan-
tagens (no caso de antagônicas),

para a empresa familiar.

Assim, percebe-se que a empresa
familiar possui inúmeras diferenças
e sutilezas em relação a qualquer
outro tipo de firma. As relações
familiares e seus conflitos de poder
podem exercer forte influência no
interior da empresa, gerando pro-
blemas complexos e não tão fáceis
de resolução. Aliás, a ligação em-
presa x família e vice-versa resulta
em influência recíproca na política
geral da firma e nos interesses e
objetivos da família.

Voltando à questão da sucessão.
Muitos fundadores devem-se per-
guntar se é melhor que seus filhos
sejam herdeiros ou sucessores, no
comando da firma da família.

Essa é uma pergunta crucial e pode
significar o fim da empresa ou uma
nova trajetória de prosperidade para
a organização. Na verdade, não há
mal nenhum em possuir um sucessor
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que seja filho do fundador. É preciso,
sobretudo, que o futuro sucessor possa
reunir competência empresarial.

E O QUE VEM A
SERCOMPETÊNCIA
EMPRESARIAL?

Para que um gestor possua com-
petência empresarial, três critérios
devem ser, concomitantemente,
satisfeitos.

futuro sucessor precisa preparar-se
técnica e intelectualmente para
poder interpretar, compreender e
lidar com fenômenos empresariais
complexos.

A terceira grande característica que
o sucessor precisa ter é a expe-
riência empresarial. Muitas vezes,
o filho que quer suceder o pai na
condução dos negócios da família
até pode possuir bom conhecimento

da teoria empresarial, mas é
detentor de uma pálida experiência
organizacional. A vivência empre-
sarial é deveras relevante para que
haja êxito na gestão da empresa
familiar. A experiência prática
elimina a ingenuidade livresca e
amplia a capacidade decisória do
administrador.

A figura, a seguir, didatiza a nossa

O primeiro passo para a competência
empresarial é possuir a vocação
empresarial. Assim, é imprescindível
que o sucessor (membro da família),
goste de gerir empresas e o queira
fazer com a firma da família. De
nada adianta querer forçar um filho
a assumir esse papel tão desafiador,
se não for esse o seu desejo. Pode
ser que ele não possua o mínimo
de inclinação para a gestão. Talvez,
o filho do fundador deseje en-
veredar sua carreira para uma outra
profissão ou caminho. Dessa forma,
é preciso, verdadeiramente, amar

a gestão para possuir sucesso no
processo de sucessão do fundador.
Se não houver vocação empre-
sarial, a vida do sucessor tornar-se-
á um inferno e a conseqüência será
uma administração negligente, sem
brilho e sem êxito.

Segundo, é necessário que o futuro
sucessor possua habilidade concei-
tuai. Em outras palavras, é preciso
que ele possua conhecimentos
sobre a teoria gerencial. Isso contri-
buirá, decididamente, no processo
decisório e na resolução dos proble-
mas organizacionais mais corriquei-
ros aos mais delicados. Assim, o

argumentação:
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Cumprindo esses três atributos, o
sucessor, conseqüentemente, pos-
suirá competência empresarial.
Que nada mais é que o somatório
dinâmico da vocação empresarial,
habilidade conceituai e experiên-
cia organizacional.

Por fim, um último conselho para os
fundadores é não deixar para pensar
no processo sucessório muito tarde.
É prudente que o fundador pense na
sucessão no seu mais alto vigor físico
e intelectual. Só cuidadosamente
planejado, o processo sucessório
pode alcançar êxito.

Em outras palavras, o sucessor deve
ser preparado, preliminarmente. Ele
deve começar trabalhando bem

cedo na empresa familiar, desde os
escalões inferiores e ir ascendendo,
profissionalmente, aos poucos. As-
sim, ele conhecerá a empresa por
completo, tanto nos patamares mais
operacionais, até as posições mais
estratégicas. Além disso, é muito
bom que o futuro sucessor possua
experiências laborais em outras
organizações, conquistando, dessa
maneira, uma formação empresa-
rial mais consistente.

Vê-se, portanto, que uma sucessão
planejada com vistas a atingir o
sucesso e a sobrevivência da orga-
nização é uma prioridade. Ela deve
ser encarada como parte voluntária
e parte inevitável, parte planejada
e parte desenvolvimentista. Assim,

a sucessão deve ser pensada não a
partir do caráter simplista da pas-
sagem do bastão de um líder para
o outro. Ela deve ser refletida, pon-
do em questão toda a sua comple-
xidade e diversidade.


