
conceito que a maioria das pessoas tem de
empresa familiar está relacionado a um
negócio de "fundo de quintal" e pouca

expressividade. Mas essa visão é equivocada, pois,
grande parte das empresas que chegou a patamares
invejáveis no cenário econômico, teve seu inicio
com as idéias, o empenho e o investimento de seus
empreendedores e parentes.

Talvez seja por isso, que nos últimos anos, tem
sido crescente o interesse sobre gestão familiar e suas
particularidades. Mas, afinal, o que vem a ser empre-
sa familiar? Para Pedro Podboi Adachi, mestre em
Administração e Negócios pela Ohio Uníversity,
EUA, especialista em Administração de Empresas
pela Fundação Getúlio Vargas e autor do livro
"Família SÁ. - Gestão de empresa familiar e solu-
ção de conflitos", publicado pela Editora Atlas, é
difícil definir esse tipo de empresa. "Apesar das
diversas publicações existentes a respeito das empre-
sas familiares, não é tarefa simples encontrar uma
definição pacífica acerca desse tema, tampouco é
fácil apresentar uma conceituação inédita sobre
empresa familiar, que inúmeros autores já fizeram
esta definição", confessa o autor.

Corn base em uma série de definições, Adachi
considera empresa familiar toda organização na qual
uma ou poucas famílias concentram o poder de
decisão envolvendo o controle da sociedade e, even-
tualmente, participam da gestão: "O conceito de
empresa familiar pode ser compreendido nos
seguintes fatores: organização, uma ou poucas
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famílias, concentração do poder decisório, controle
da sociedade e eventual participação na gestão",
continua Pedro Adachi.

Em sua obra, o administrador explica o que sig-
nifica cada um desses fatores:
• Organização - Entidade com personalidade

jurídica e cultura próprias, independente de seus
proprietários e administradores, com objetivo
definido, que, atuando como um sistema, in-
terage com variáveis do ambiente interno e exter-
no no qual atua.

• Família - O termo família não se refere a apenas
um empreendedor, ou somente a dois sócios.
Família é um conceito muito mais abrangente,
que engloba parentes dos fundadores da empre-
sa, composto por cônjuges, filhos, agregados c
outros. O termo implica, mesmo que de forma
sutil, em aspectos relacionados ao Direito de
Sucessão, já que a sucessão dentro das empresas
familiares é um processo crítico para a sua
perenidade.

• Poder de decisão - Como não se pode restringir
o número de familiares que pertençam a uma

empresa familiar, é importante que essas famílias
consigam concentrar o poder de decisão sobre o
destino dos negócios, através do controle da
sociedade.

• Controle da sociedade - Este fator está relaciona-
do com a capacidade de dominar as principais
decisões quanto ao futuro da empresa, não
sendo necessário que a totalidade das ações ou
quotas esteja em poder da família.

• Eventual participação na gestão - O termo even-
tual, na definição de empresa familiar, c impor-
tante, uma vez que existem empresas familiares
administradas pelos próprios familiares, bem
como companhias geridas por profissionais, sem
qualquer vínculo familiar ou societário. A
administração da empresa familiar é, nesse senti-
do, independente da família e do vínculo so-
cietário existente entre seus proprietários.
"Nota-se que na definição de empresa familiar

não existe qualquer restrição quanto à área de atua-
ção da empresa, quanto ao seu tamanho e for-
matação jurídica da sociedade ou com relação ao
tempo de existência. O que caracteriza a empresa
familiar é a influência que a família exerce sobre o
controle societário e dos negócios", enfatiza Adachi,
Para ele, a inexistência de dados estatísticos e as con-
trovérsias sobre o conceito de empresa familiar
geram grandes distorções no percentual de organi-
zações brasileiras que podem ser consideradas como
empresas familiares. Com base nisso c possível
encontrar autores defendendo os mais variados per-
centuais, que vão de 60% a 90% das empresas exis-
tentes no País.

"Segundo pesquisa realiza-
da pela Prosperare, 34% das
mil maiores empresas que
atuam no Brasil, pelo ranking
do jornal Valor Econômico,
são familiares, 25% não fami-
liar brasileira e 35% estran-
geiras", explica Aléxis Novelli-
no, sódo-fundador da Prospe-
rare e mestre em estratégia
empresarial e comportamento
organizacional pela Universi-
dade de Michigan, nos EUA,

"Independente do percen-
tual exato de empresas fami-
liares no universo empresarial
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brasileiro, é incontroverso a sua importância e a sua
predominância nos mais diversos setores da econo-
mia. Em meu livro, Família S.A., ressalto que segun-
do algumas classificações as empresas familiares re-
presentam mais de 90% das organizações do
mundo, somado aos dados que apenas 1/3 das
empresas chega à segunda geração e destas apenas
15% passam para a terceira geração; fica clara a
grandeza das empresas familiares nos mais diversos
setores da economia", ressalta Adachi

Para Pedro Adachi, com exceção das indústrias,
nas quais ocorre uma forte atuação de empresas
estatais, as empresas familiares costumam ser a
maioria das organizações existentes nos mais diver-
sos setores da economia brasileira, sendo possível
encontrar empresas dos mais variados tamanhos,
com importâncias e representatividades diferentes e
com atuações das mais diversas.

De acordo com pesquisa da Prosperare junto às
empresas e Serasa, 59% das maiores empresas familia-
res do Brasil estão localizadas na região Sudeste. Dos
cinco segmentos com maior participação das empre-
sas familiares 87% são dos setores têxtil, couro e ves-
tuário; 81% açúcar e álcool; 78% construção; 75%
comunicação e gráfica; c 70% comércio varejista.

A pesquisa revela ainda que a Ipiranga é a maior
empresa familiar, em termos de receita líquida.

"Em entrevistas individuais com 15 empresá-
rios, proprietários de empresas familiares nacionais
de diversos segmentos nos Estados do Paraná, São
Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, as quais estão
em estágios distintos de gestão, controle acionário e
relacionamento familiar, constatei que os temas rela-
cionados com sucessão, modelo de participação
acionária, profissionalização da gestão e distribuição
de dividendos são as principais preocupações",
explica o sócio-fundador Novcllino.

Segundo Pedro Podboi Adachi, no universo de
empresas familiares é possível encontrar os mais
diversos modelos de gestão, dos mais modernos aos
mais ultrapassados. "Entendendo que muitas orga-
nizações, sejam empresas familiares ou não, carecem
de uma gestão mais adequada, certamente é um
problema que pode culminar no encerramento das
suas atividades. Todavia, o problema de gestão defi-
ciente não é exclusividade de empresas familiares,
sendo possível encontrar organizações governamen-
tais ou mesmo entidades beneficentes sem uma
administração adequada", enfatiza.

"A imagem de empresa familiar, muitas vezes,
associada a um pequeno estabelecimento, gerencia-
do de forma inadequada, com a presença apenas do
pai, da esposa e dos filhos na condução dos negócios
e quase sempre fadada ao insucesso, é equivocada, já
que existe uma imensidão de exemplos de empresas
familiares de sucesso. Apenas para citar alguns
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poucos nomes, organizações como Pão de Açúcar,
Itaú, Votorantim, Gerdau, Odebrecht, Globo, den-
tre muitas outras, comprovam que as empresas fami-
liares brasileiras podem ser empresas de sucesso e
que a imagem de organizações mal gerenciadas não
deve persistir", exemplifica Pedro Adachi.

Considerando que os familiares do fundador
podem representar não apenas seus filhos, mas tam-
bém seu cônjuge, irmãos, primos, cunhados ou ou-
tras pessoas com qualquer grau de parentesco, pode-
se afirmar que existem inúmeras formas dos fami-
liares ingressarem nas empresas familiares e a mais
comum ocorre logo no início das operações dessas
empresas, quando o fundador costuma convidar
para trabalhar consigo pessoas do seu convívio,
como amigos ou parentes. Esses convites, muitas
vezes, são baseados na confiança, ao invés de
estarem fundamentados na preparação destas pes-
soas para o cargo a ser assumido. É desta forma que
muitos parentes ingressam nas empresas familiares.

Com relação aos filhos, além do peso relevante
da confiança, é bastante comum perceber, entre as
famílias empresárias, que a única alternativa dada à
nova geração é trabalhar na empresa da família.
Imposição que muitas vezes ocorre de forma implíci-
ta, com frases como: "Um dia isto tudo será seu", ou
ainda, "Quando meu filho crescer, irá sentar na
minha cadeira". Dessa forma, os filhos são criados
para serem os "sucessores legítimos" de seus pais. "A
expectativa criada pela família quanto ao futuro do
filho nem sempre vai ao encontro com os anseios
pessoais do próprio filho, o que costuma represen-
tar um conflito nas empresas familiares. Portanto, o
ingresso dos familiares nas empresas não deve ser
baseado exclusivamente na confiança, mas sim em
critérios profissionais", adverte Adachi.

Em relação à sucessão nas empresas familiares,
Alexis Novellíno é de opinião que "enquanto o fun-
dador está presente, tudo vai bem... mas, e depois?
Enquanto o 'comandante' está isolado na lideran-
ça, a ' tropa' aceita e respeita a sua liderança, até
porque ele não é somente o 'chefe' , mas também
pai ou mãe", ressalta.

Continuando com o seu raciocínio, Novellino
explica que é comum, e até justificável, que cada
filho ou filha, assuma uma área diferente para geren-
ciar. Mas, quando o pai ou mãe reduz sua partici-

pação ou saí definitivamente do negócio, os des-
gastes começam a se intensificar. "Veja bem, os
irmãos não estão acostumados a nenhuma outra
liderança a não ser a do pai ou mãe, e dificilmente
aceitam a 'intromissão' do irmão na 'sua área'. E
o pior é que passam a ter dificuldade em definir um
norte único para a empresa. Então, para evitar
maiores desgastes, acabarão dirigindo a empresa
como se fossem dois ou mais negócios diferentes,
ocasionalmente duplicando estruturas e esforços ou,
ainda, seguindo direções contrárias", esclarece.

Nas empresas familiares c comum deixar a
sucessão somente para o momento do falecimento
do fundador. Isso ocorre por diversos motivos,
como a associação da sucessão com a morte, ou
ainda a confusão dos conceitos de herdeiro e suces-
sor. Para Pedro Adachi, a sucessão mais comum é a
transmissão do cargo de presidente para o seu pri-
mogênito, costume que remonta a tradições como
as praticadas na monarquia, na qual a coroa era
transmitida somente ao primogênito. O interes-
sante neste fato é que existe, nitidamente, uma con-
fusão entre os conceitos de herdeiro e sucessor, o
que pode comprometer todo o processo sucessório.

Adachi esclarece que "o herdeiro é uma pessoa
que irá receber uma parcela do patrimônio de uma
pessoa que faleceu; enquanto o sucessor deve ser
uma pessoa capaz de dar continuidade aos traba-
lhos anteriormente incumbidos a outrem, substi-
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tuincio-o em seu cargo ou função. Ao ficar eviden-
ciada a diferença entre esses conceitos, fica claro
que o sucessor não necessita necessariamente ser o
primogênito, tampouco qualquer herdeiro ou
membro da família, mas sim que o sucessor ideal é
a pessoa mais preparada para conduzir os negó-
cios", esclarece.

Outra conclusão que ele acha que deve ser
aproveitada desta distinção dos conceitos é que a
sucessão não deve estar associada ao falecimento,
por se tratar da transição de um cargo, ao contrário
do que ocorre com a herança, que somente passa a
existir após a morte. Com isso, o processo sucessório
não deve ficar para após o falecimento.

Geralmente o problema na sucessão de uma
empresa familiar é decorrente do fato de existir mais
de um interessado em ocupar o cargo de presidente.
Os pretendentes a esse cargo, sejam familiares ou
não, podem disputar essa única vaga, gerando uma
crise na empresa. Segundo Adachi, a melhor forma
de minimizar os efeitos danosos de uma disputa
pelo poder no momento da sucessão é realizar um
planejamento sucessório, cujo início ocorra com o
fundador ainda em vida. "A concordância do fun-
dador com a sucessão e sua participação no proces-
so colabora para validar a escolha do sucessor."

Outro aspecto relevante c respeitar o fato de
que um processo sucessório não é um mero even-
to, mas sim de uma transição que demanda tempo
e paciência. "Acreditar que a sucessão possa ocor-
rer cm um curto período de tempo ou que não seja
necessário um planejamento é maximizar a possi-
bilidade de conflitos", pondera Pedro Adachi que
diz, ainda, que existem diversos motivos que levam
as empresas familiares ao término de suas ativi-
dades, como os conflitos entre gerações, as
divergências entre os sócios, a ausência de um
planejamento, a má gestão e muitos outros. "Con-
tudo, pode-se afirmar que o momento mais crítico
em uma empresa familiar é a sucessão", pondera.

Um aspecto bastante curioso que Pedro Adachi
verificou, tanto nas palestras e seminários que par-
ticipa, como nos trabalhos realizados dentro das
empresas familiares, é que ao pedir aos participantes
para fazerem duas listas, uma com as desvantagens e
outra com as vantagens da empresa familiar, é
comum um mesmo item constar na lista de fraque-
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2a cie alguns e na relação de vantagem competitiva
para outros. É exemplo desta situação a centraliza-
ção das decisões, que pode representar uma van-
tagem na agilidade de tomada de decisão, especial-
mente em momentos de crises. Todavia, pode ser
uma desvantagem quando as equipes de trabalho
são obrigadas a aguardar a decisão do dono. Outro
exemplo é a grande aparição perante a comunidade,
que pode ser interpretada como sinal de status,
respeito, influencia e reconhecimento ou, ainda,
como uma perda da privacidade. O importante é
que cada empresa familiar consiga transformar seu
ponto fraco em uma vantagem competitiva.

O ciclo de vida de uma empresa familiar é inde-
pendente do ciclo de vida das pessoas, seja seu fun-
dador, gestores, sucessores, sócios, funcionários ou
qualquer pessoa relacionada com a empresa que
surge graças às atitudes empreendedoras do seu fun-
dador. Para efeitos legais, uma empresa surge no
momento de sua fundação, que, segundo a legis-
lação brasileira, ocorre com o registro de seus atos
constitutivos na Junta Comercial ou no Cartório,

Toda empresa tende a crescer e expandir suas
atividades. Segundo alguns autores, a empresa
atinge um grau de maturidade quando seus produ-
tos ou serviços não são mais diferenciados no mer-
cado e os resultados começam a declinar. "Neste
momento, se não ocorrer uma renovação na empre-
sa, corn diversificação e revitalização de suas ativi-
dades, produtos ou serviços, a tendência é que esta
organização tenha suas atividades encerradas", sen-
tencia Pedro Adachi.

O sistema de Governança Corporativa pode
minimizar os problemas na gestão cias empresas
familiares, pois pregam a transparência, a eqüidade,
a prestação de contas e a responsabilidade corpora-
tiva. Essas boas práticas permitem eliminar muitas
fontes de problemas. "Exemplos de conflitos entre
os membros de uma sociedade familiar por falta de
uma comunicação adequada, pelo desrespeito aos
minoritários, pela ausência de informações ou por
práticas inadequadas com relação à comunidade
são comuns e podem ser minimizadas com a
adoção das boas práticas de governança corporati-
va", explica Adachi.

Apesar de existirem diversos obstáculos que difi-
cultam o crescimento das empresas familiares, um
deles merece destaque: a profissionalização, que é
um ponto relevante para o sucesso e crescimento

das empresas familiares. A
profissionalização na empre-
sa familiar remete a dois
aspectos distintos, sendo que
o primeiro é a profissiona-
lização da gestão da empresa,
ou seja, a seleção de pessoas
capazes de assumir cargos e
exercerem com competência
as suas funções. Muitas vezes
confunde-se profissionalizar
uma empresa familiar com o
afastamento cie seus fami-
liares e a contratação de exe-
cutivos externos.

É importante deixar evi-
dente que nada impede que
um sócio ou membro da
família empresária possa ser
um bom profissional, desde que comprove ter
capacidade e competência para o cargo. "Todavia, o
simples fato de ser membro da família não qualifi-
ca ninguém para ser um bom profissional. Profis-
sionalizar a gestão de uma empresa é selecionar pes-
soas com capacidade e competência para suas
funções, independente de serem membros da
família proprietária", diz Adachi.

O segundo aspecto da profissionalização de uma
empresa familiar é a profissionalização dos sócios. É
comurn nas empresas familiares que a primeira ge-
ração, ou seja, os fundadores, se escolham mutua-
mente por afinidade ou por competências comple-
mentares. Entretanto, esta liberdade de escolha não
existe a partir da segunda geração, quando a socie-
dade é imposta. "Existem vários exemplos de irmãos
ou primos que jamais se escolheriam como sócios,
porém eles herdaram participações soeietárias de
empreendimentos fundados por seus antepassados,
Para viabilizar o convívio desses sócios, é importante
que todos saibam como ter uma postura de 'sócio
profissional'. Aprender a se posicionar adequada-
mente como um sócio c importante tanto para os
familiares que decidirem atuar na gestão dos negó-
cios como para os que optarem em trilhar uma car-
reira profissional fora da empresa", completa.

Não se ater para os dois aspectos da profissiona-
lização de uma sociedade familiar é um cios grandes
obstáculos para o crescimento e sustentabilidade
destas empresas.
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Text Box
Fonte: Revista Brasileira de Administração, a. 18, n. 61, p. 14-19, nov/dez. 2007.




