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• Modernidade x Contemporaneidade
• Modernidade líquida
• “Pai rico, filho nobre e neto pobre”
• “Pai na coluna empresarial, filho na coluna social e 

neto na coluna policial”
• México: “Pai comerciante, filho playboy e neto 

Profa. Patricia Maria Bortolon

• México: “Pai comerciante, filho playboy e neto 
mendigo”

• Itália: “Dos estábulos às estrelas e de volta aos 
estábulos em três gerações”

• Argentina: “Abuelo estanciero y nieto quintero”
• Japão: “De tamancos aos castelos e de volta a 

tamancos em três gerações”



Werner Bornholdt, 2008

• Como as famílias perdem o controle de suas 
empresas:

– Problemas na sucessão

– Conflitos familiares

– Imobilidade na gestão

• Mitos heróicos x profissionalização externa
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• Mitos heróicos x profissionalização externa

• Fatores chave de sobrevivência
– Humildade e discrição

– Respeito e consideração com a dignidade dos stakeholders

– Trabalhar duro, com persistência, humildade e criatividade

– Conservador com as finanças e muita audácia na realização 
dos empreendimentos



Werner Bornholdt, 2008

Atores e fatores chaves Possíveis Vantagens Eventuais desvantagens

Acionistas Paciência e lealdade dos acionistas. 
Investimentos de longo prazo

Investimento compulsório e de difícil 
realização em liquidez

Comunidade Sensibilidade social, de cidadania e 
corporativa

Riscos de confundir o papel social da 
empresa com altruísmo social

Clientes Confiança nos produtos e serviços 
de empresas familiares. São vistos 
como os de melhor qualidade.

Custos e competitividade, quando o 
preço é fator de decisão de compra

Comunicação Informal, simples, direta e rápida Riscos de excessiva informalidade e 
de excessiva carga afetiva
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Credibilidade Associação do sobrenome da 
família com o das empresas

Riscos com excessiva exposição e 
cobrança da comunidade

Cultura, crenças e valores O “DNA” das empresas familiares 
perpassa gerações e é formado pela 
cultura, crenças e valores e seu 
alicerce

Riscos de excessivo orgulho, 
prepotência, narcisismo e arrogância, 
que é fatal para as empresas 
familiares

Decisões Rápidas e geralmente audaciosas Excessiva carga emocional com 
riscos de excessiva imposição de 
cima para baixo

Empregados Lealdade e dedicação da força de 
trabalho: identificação (projeção) 
com as famílias

Riscos com transferências e 
demissões: reação emotiva 
injustificada contamina os demais



Werner Bornholdt, 2008

Atores e fatores chaves Possíveis Vantagens Eventuais desvantagens

Família, negócio e 
propriedade

Integração e adesão entre os 
sistemas familiares, societários e 
empresariais

Sobreposição de papéis, ações e 
conflito de interesses, confundindo os 
interesses prioritários da empresa

Mandatos e gestão Mais estáveis mais longos e 
previsíveis

Dificuldades em transferir ou demitir 
familiares

Paciência Lealdade dos empregados, 
acionistas e gestores, investimentos 
de longo prazo

Dificuldades de realizar o capital, 
pensar na empregabilidade e carreira 
fora da empresa

Perpetuidade Investimentos duradouros, estáveis. 
Pensamento para as gerações 

Miopia às mudanças de mercado 
numa sociedade líquida
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Pensamento para as gerações 
futuras (“herança para os netos”)

numa sociedade líquida

Respeito Os atores e apostadores no negócio 
(stakeholders) respeitam e confiam 
mais

Exigência em atitudes e posturas 
rígidas

Riscos Maior propensão a correr riscos, 
empreender e criar

Excessiva ousadia quando a 
megalomania predomina

Vínculos Duradouros, estáveis Relações são compulsórias e não 
opcionais



Administração de Conflitos

• Conflitos intrafamiliares no sistema empresarial
– Relação entre cônjuges que trabalham na empresa

– Relação entre pais e filhos

– A administração do conflito sucessório entre pais e filhos
• Relato cômico e exagerado:

– Pai: “Filho, tenho uma boa notícia para você: em quatro 
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– Pai: “Filho, tenho uma boa notícia para você: em quatro 
meses vou me aposentar, tenho 75% das ações da empresa 
e passarei o comando das empresas e as ações para você.”

– Filho: “Pai, isso é ridículo, você tem 92 anos e eu 67 e todos 
os teus netos já estão encaminhados com suas próprias 
famílias, e o que quero é continuar vivendo na fazenda com a 
minha esposa.”

– Relação entre irmãos

– Relação entre primos e tios

Fonte: Bornholdt, 2005



Administração de Conflitos

• Conflitos entre os sistemas empresarial e familiar
– Oferta e demanda de trabalho
– Os de fora x os de dentro

• Conflitos entre os sistemas familiar e societário
– Casamentos, separações, novas uniões, enteados
– Diferentes participações acionárias dos familiares
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– Diferentes participações acionárias dos familiares
– Questões tributárias em heranças, separações
– Solução: desenvolver normas e regras para

• Compra e venda de ações e quotas
• Definição de pacto pré-nupcial
• Definição de direito de voto
• Sequestros, mortes e outras tragédias

• Conflitos entre os sistemas societário e empresarial
• As diferentes percepções quanto ao bônus e o ônus de cada parte

Fonte: Bornholdt, 2005



Processo Sucessório

• Os paradigmas do processo sucessório
– O velho e o novo – o que é maturidade?

– O preparo técnico x preparo sobre liderança dos 
sucessores

– A liderança no processo – a conquista da herança

– O sucedido é do passado e não conta. Mas será que 
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– O sucedido é do passado e não conta. Mas será que 
não conta?

Fonte: Bornholdt, 2005



Políticas para sobrevivência e controle das empresas 

familiares

• Políticas estratégicas

• Políticas de governança

Profa. Patricia Maria Bortolon

Fonte: Bornholdt, 2005



Políticas Estratégicas
Em relação ao capital Em relação à tecnologia Em relação à gestão

Todos os acionistas familiares 
compactuam com os objetivos do 
negócio?

Todos os acionistas compactuam sobre 
ter o controle da tecnologia ou aceitam 
parceiros estratégicos de tecnologia?

A família empresária quer manter o 
controle absoluto sobre a gestão?

A família empresária aceita eventual sócio 
externo e/ou permite dividir o poder sobre 
o capital?

A família empresária acompanha todas as 
inovações tecnológicas do seu negócio?

Aceitariam um CEO externo e não 
consanguíneo e em quais condições?

O empreendimento é um ativo realizável e 
que lhes dá dividendos ou um ativo para 
as próximas gerações?

Os acionistas ou empresas têm condições 
ou querem financiar todas as inovações 
tecnológicas de todos os seus atuais e 
futuros empreendimentos?

Aceitam ou querem uma gestão 
compartilhada com diretores externos com 
os mesmos poderes que os diretores 
familiares?

Como e para quem devem ser distribuídas 
as ações da companhia?

As famílias empresárias preparam alguns 
de seus membros para dominar a 

A família empresária permite que jovens 
talentos da família tenham posições 
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as ações da companhia? de seus membros para dominar a 
tecnologia de produtos e processos ou 
mantém isso com empregados?

talentos da família tenham posições 
estratégicas na empresa, ou esse é o 
espaço dos velhos?

Como deve ser a política de votos entre 
os acionistas familiares?

Todos os acionistas familiares sabem e 
conhecem quais são as principais 
competências tecnológicas de seus 
empreendimentos?

Como organizar papéis, cargos, funções e 
responsabilidades entre os membros 
familiares na empresa?

Qual é a melhor política de dividendos? Os acionistas conhecem todos os fatores 
chaves sobre as novas tecnologias para 
os seus negócios?

Como as famílias empresárias preparam 
seus herdeiros nas diferentes 
competências: como executivos, como 
empresários, como acionistas, como 
profissionais do mercado?

Em casos de mortes, separações ou 
falências pessoais, com devem ser os 
novos arranjos acionários entre os 
membros das famílias empresárias?

Outros? A família prepara alguns herdeiros para 
desenvolver o empreendedorismo no atual 
negócio ou apenas para ser empresários?

Fonte: Bornholdt, 2005



Políticas Estratégicas

Em relação ao capital Em relação à tecnologia Em relação à gestão

Como criar um “mercado interno” para 
possíveis compras e vendas de ações?

Quais são os critérios de subordinação, 
promoção e remuneração dos familiares 
executivos?

Qual o tratamento para os acionistas 
externos e ou investidores institucionais?

Cônjuges podem trabalhar na empresa?

Qual o tratamento para os acionistas 
familiares minoritários?

Como é avaliado o desempenho dos 
familiares na gestão?

Como blindar a comunicação de 
acionistas que possuem outros negócios?

Outros?
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acionistas que possuem outros negócios?

As famílias acionistas aceitam 
empregados como sócios?

As famílias empresárias sabem avaliar 
como a empresa pode afetar o status 
social deles?

Outros?

Fonte: Bornholdt, 2005



Relação entre o sistema
familiar e empresarial

(entrada e saída e 

Políticas de Governança

Relação entre o sistema
familiar e societário

(heranças e participações)

Famílias

Conselho de família
Escritório de família

Associação de herdeiros
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(entrada e saída e 
remuneração)

Planejamento de carreira e 
sucessão

(heranças e participações)
Planejamento para acionistas

e herdeiros

Relação entre o sistema
societário e empresarial

Planejamento de crescimento,
rentabilidade e retorno

Empresas
Negócios

Sociedade
(Propriedade)

Conselho de sócios,
Assembléia

Conselho de admin.
ou consultivo

Visão sistêmica da governança nas empresas familiares (Bornholdt, 2005)



Conselho Consultivo

• Assessorar os demais órgãos, em especial a gestão 
executiva

• É um órgão para-social, não deliberativo e nem possui 
poderes de decisão

• Trabalha fundamentalmente com sugestões e 
recomendações

• Em algumas organizações é formal, constando nos 
estatutos ou no regimento interno
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• Em algumas organizações é formal, constando nos 
estatutos ou no regimento interno

• Podem ser permanentes ou temporários
• Principais atribuições

– Sugerir formas de superar momentos críticos da organização
– Recomendar estratégias de mudanças
– Apoiar os principais executivos para as deliberações mais críticas 

(coaching)
– Orientar os principais executivos para suas posturas e atitudes de 

liderança (mentoring)

Fonte: Bornholdt, 2005


