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RESUMO
Neste artigo, procuram-se destacar algumas características de

empresas de tipo familiar, seus pontos fortes e fracos, identificando os
principais desafios e algumas estratégias de continuidade para as
mesmas. Aborda-se também o processo de governança e a necessidade
de se conhecer os "públicos" da empresa familiar: empresa, família e
patrimônio. Além disso, o artigo trata da importância de se fazer
planejamento estratégico e sucessório e dos cuidados com a criação
dos Conselhos de Administração. Uma das dificuldades a ser destacada
também é o fato de que os dirigentes geralmente são absorvidos por
assuntos do dia-a-dia, ignorando a necessidade de prever cenários futuros
e trabalhar com sucessão familiar.

PALAVRAS-CHAVE: Empresa familiar. Sucessão. Governança.
Conselho de Administração e Planejamento.

Considerações Iniciais: a Empresa
Familiar

Estima-se que o universo das empresas controladas
e administradas por famílias é responsável por
quase 80% do mercado mundial, percentual

nitidamente expressivo. O grande desafio para a gestão
reside na seguinte estatística: a cada cem empresas familiares
fundadas no Brasil e no mundo, somente trinta sobrevivem
à segunda geração, quinze à terceira e quatro à quarta.

A empresa familiar é aquela que se identifica com uma
família há pelo menos duas gerações. Ainda, a empresa do
fundador sem herdeiros não é considerada urna empresa
familiar, por mais que sofra as injunções de uma perso-
nalidade. Além disso, uma empresa onde a família participa
apenas com capital também não é uma empresa familiar,
ou seja, para ser classificada como tal, a família precisa
fazer parte de sua administração, seja na esfera do Conselho
ou da Gestão (INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVER-
NANÇA CORPORATIVA, 2004).

De acordo com Werner (2004), a empresa familiar é aquela
que nasceu de uma só pessoa, um self made man
(empreendedor). Ele a fundou, a desenvolveu, e, com o tempo,
a compôs com membros da família, que, na sua ausência,
assumem o comando. Segundo o autor, esse tipo de empresa
pode ser classificado como o que tem o controle acionário nas
mãos de uma família, a qual, em função desse poder, mantém
o controle da gestão ou de sua direção estratégica.
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A8STRACT
This article attempts to highlight some features of family enterprises,

their strengths and weaknesses as well as their challenges and continuity
strategies. The process of managing and the three areas involved in
a family business - company, family and assets - are analyzed as well.
Moreover, the article addresses the importance of making strategic
and succession planning as well as the aspects of utmost importance
while setting up an Administration Board.

Another difficulty pointed out is the fact that most executives are
absorbed by short term tasks on their daily routine and end up forgetting
the need for long term strategies, including family succession planning.
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Forças e Fraquezas da Empresa
Familiar

Como toda organização, a empresa do tipo
familiar possui pontos fortes e pontos fracos. Cabe
uma análise dessas características para conhecê-
la melhor.

Um dos principais autores do assunto em questão,
Lodi (1998), identificou as principais forças desse tipo
de organização, entre elas: a maior lealdade dos
empregados com os dirigentes famil iares; a
continuidade da administração sempre que ocorre a
sucessão de familiares competentes na direção do
negócio, dando origem a um grande respeito pela
firma; a união entre acionistas e dirigentes; o sistema
de decisão mais rápido; e, por fim, a permanência
dos valores do fundador, mantendo a cultura da
empresa ao longo dos anos.

Na opinião de Werner (2004), as características
positivas seriam visão única, sentido de missão, poder
de decisão, informalidade, capacidade de reação,
estruturação enxutas, conhecimento do mercado. Por
outro lado, ele identifica as negativas: gestão
centralizada, estruturas difusas, limites subjetivos de
autoridade, e excesso de informalidade.

Há que se notar a existência de algumas fraquezas
evidentes nesse tipo de empresa, tais como conflitos
de interesse entre família e empresa; uso indevido
dos recursos da empresa por membros da família;
falta de sistemas de planejamento; resistência à
modernização do marketing; e, finalmente, emprego
e promoção de parentes por favoritismo e não por
competência anteriormente comprovada.
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Início do Processo de
Governança: Identificação dos
Públicos

Consultando a literatura especializada, é possível
observar que o termo governança é freqüentemente
utilizado no que diz respeito à gestão de empresas
familiares e sua necessidade de ter um conselho de
administração. De acordo com o Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa (2004), governança corporativa
é o sistema pelo qual as sociedades são dirigidas e
monitoradas, envolvendo os relacionamentos entre
acionistas, conselho de administração, diretoria, auditoria
independente e conselho fiscal. As boas práticas de
governança corporativa têm a finalidade de aumentar o
valor da sociedade, facilitar seu acesso ao capital e
contribuir para sua perenidade.

Segundo Bernhoeft e Gallo (2003), o primeiro passo
para se desenvolver um trabalho de governança visando
à continuidade do negócio é conhecer os públicos
pertencentes aos subsistemas família, patrimônio e
empresa, entre eles:

Membros da família: de certa forma, todos os
membros da família possuem determinadas expectativas
quanto ao negócio. Esse público "família", como foi dito
pelos autores "deve ser levado em consideração em
qualquer processo que vise profissionalizar e dar
encaminhamento à sucessão de uma empresa familiar"
(BERNHOEFT; GALLO, 2003, p.17).

Membros da família que são proprietários: esse
grupo tem como desafio e responsabilidade agregar valor
ao patrimônio. Cada nova geração deve ampliar o valor
do patrimônio herdado.

Proprietários que não pertencem à família: um
novo sócio que não faça parte da família pode surgir
como premi ação de um vínculo de confiança ou quando
há o interesse de manter o bom profissional através do
vínculo societário.

Membros da família que trabalham na empresa: o
colaborador familiar é diferente dos outros, pois faz parte
da família. Esse papel de duplicidade é inegável. O
desafio desse profissional, no entanto, é saber separar o
que é família do que é patrimônio.

Membros da família que são proprietários e
trabalham na empresa: como no grupo anterior, é
necessário que se faça a distinção do que é empresa e o
que é patrimônio. Ser proprietário não é o suficiente para
se trabalhar na empresa, é preciso que ele agregue valor
a ela e que tenha humildade para reconhecer isso.

Executivos da empresa sem vínculo com a
família: esses profissionais devem ser motivados para
se sentirem integrados e comprometidos com a
filosofia dos sócios e da família, através de uma

valorização que equilibre lealdade e competência.
Essa complexidade exige uma organização altamente

profissionalizada, para minimizar os impactos
provenientes dos conflitos gerados por interesses
distintos entre esses públicos.

Além disso, é necessário sempre distinguir o que é
empresa, patrimônio e família. A esfera empresa é
formada por seus recursos humanos, por sua capacidade
de geração de caixa e pelo seu valor de mercado. Já o
patrimônio representa a propriedade da família, que pode
ser a totalidade da empresa ou parte dela, além de outros
bens e investimentos. A Família é composta pelos
parentes de "sangue" e por agregados, como genros e
noras. Essa análise tridimensional foi criada na década
de 70 por John Davis, entre outros autores. Segundo o
autor, essas esferas são independentes, mas ao mesmo
tempo estão sobrepostas.

A Importância do Planejamento e
os Conselhos de Administração
Existe um consenso, entre os autores do tema

"empresa familiar", de que muitas instituições esperam,
erroneamente, a morte dos acionistas para elaborar um
plano de sucessão, ou a obtenção de resultados negativos
para elaborar planejamento, seja sucessório, seja
estratégico (OLIVEIRA, 1999). Além disso, a rotina
absorve facilmente os dirigentes de empresas, que
acabam esquecendo da importância de planejar. Esses
são processos que devem ocorrer independentemente
da idade e da saúde da organização e dos sócios. Os
proprietários e os colaboradores não são eternos, mas
podem trabalhar perfeitamente para a perpetuidade da
empresa. Portanto, os sócios têm a responsabilidade de
prever os possíveis cenários em relação ao controle e à
gestão da empresa, tendo em vista sua continuidade no
mercado (LODI, 1998).

O planejamento é essencial para que o negócio cresça
e sobreviva por várias gerações. Ele é a ferramenta que
possibilita vislumbrar acontecimentos futuros, passando
por questões filosóficas de identidade até os objetivos
estratégicos a serem perseguidos. Segundo Ward (2003),
os principais argumentos a favor do planejamento são os
seguintes: aumentar as opções e a capacidade de resposta
diante de mudanças; reduzir a incerteza através do
acréscimo de informação; otimizar a capacidade da
organização de entender o funcionamento do negócio,
diminuindo as especulações improdutivas sobre a
realidade; permitir que se descubram as necessidades
de mudanças; potencializar a capacidade de alcançar
objetivos; estimular a empresa a competir; e
principalmente, contribuir para preservar a instituição para
além da existência dos diretores-chave,

Ainda conforme o autor, o processo de planejamento
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deve ser dividido nos seguintes planos: plano para a
participação familiar na empresa; plano estratégico para
a empresa; plano estratégico para a família; plano de
divisão patrimonial; e plano para o desenvolvimento da
liderança na sucessão.

No que diz respeito aos conselhos de administração,
apesar de não fazerem parte da gestão propriamente dita
do negócio, eles precisam exercer um papel útil para a
organização, uma vez que são responsáveis pelas
estratégias de sobrevivência da empresa (BERNHOEFT;
GALLO, 2003).

Para que o conselho exerça um papel que agregue
valor para a organização, além de sua função legal
(dependendo do caso), cabem algumas recomendações:
que o número de conselheiros seja ímpar, evitando
"empates técnicos" em decisões estratégicas; que se
tenham conselheiros externos profissionais, sem vínculo
com a família ou com outros dirigentes; e que se realizem
reuniões periódicas e programadas (BERNHOEFT;
GALLO, 2003).

Estratégias de Sobrevivência

De acordo com a reportagem Empresas Familiares:
o desafio da continuidade (2003), os negócios
familiares mais saudáveis destacam-se por
implementar três estratégias:

Poda da árvore familiar - consiste em limitar o
número de familiares na administração, reduzindo, assim,
possível rivalidade entre os mesmos;

Regeneração da estratégia empresarial -
dependendo do caso, para a empresa sobreviver, é
aconselhável que ela reflita sobre a possibilidade de se
expandir geograficamente, diversificar sua produção ou,

até mesmo, rever seu ramo de atuação.
Regeneração da liderança - processo que geralmente

ocorre com a chegada de um novo líder, da família ou não.
Cabe a esse executivo quebrar paradigmas consolidados
ao longo dos anos e trazer novas idéias para a organização.

Na visão de Werner (2004), as estratégias de
sobrevivência podem ser desenvolvidas a partir da
identificação dos motivos de "mortalidade" da maioria
das empresas familiares do mundo, entre eles:

Sucessores Despreparados: nem sempre um
herdeiro será um sucessor, principalmente se não tiver
interesse ou preparação adequada para isso.

Profissionais Despreparados: como em qualquer
organização, o resultado depende da qualificação técnica
e interpessoal dos colaboradores.

O Dilema de Compartilhar o Poder: a maioria dos
donos de empresas são extremamente reticentes em
relação à busca de novos sócios, com medo de perder
poder. Entretanto, em situação de necessidade de capital,
essa é uma alternativa plausível.

Conclusão

A empresa familiar é uma organização como qualquer
outra, pois deve gerar resultado sustentável a longo prazo.
Essa é a única forma de sobreviver a um mercado
altamente competitivo, cujos clientes são cada vez mais
exigentes e intolerantes às imperfeições de produtos e
serviços. Entretanto, para ela atingir esse objetivos,
precisa saber lidar com ameaças resultantes de conflitos
familiares, falta de planejamento sucessório e estratégico
e má administração. Tendo essas variáveis controladas,
ela terá plena capacidade de sobreviver por gerações,
mantendo os valores daqueles que as fundaram.
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