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RESUMO 

 
O presente trabalho tem por objetivo estudar alguns dos problemas específicos que as empresas 
familiares enfrentam em razão do choque entre problemas empresariais e familiares, que, muitas 
vezes se confundem entre si, apresentando, como possível solução, a consultoria externa. A 
pesquisa desenvolveu-se a partir de algumas conceituações existentes sobre as empresas familiares 
de diversos autores, relatando especificidades sobre a administração destas empresas e 
apresentando inovações por meio da consultoria externa. Por meio de uma pesquisa bibliográfica, 
visualiza-se que o trabalho não tem por objetivo esgotar a temática suscitada, pois objetiva 
apresentar uma alternativa viável que pode ser aplicada nas empresas familiares visando dirimir 
conflitos que podem impedir sua permanência no mercado por várias gerações, como por exemplo o 
processo sucessório. Diante de todo o conteúdo corroborado, a participação de empresas familiares 
no mercado manifesta sua amplitude e importância, sendo necessário que os gestores se curvem 
para entender suas peculiaridades administrativas e problemas, que podem ser transpassados por 
meio da consultoria externa prestada por um profissional totalmente alheio aos laços de família que 
circundam a organização. Assim, as empresas familiares podem se realocar no mercado, 
posicionando-se melhor em termos de competitividade e experiência no mercado atual, aumentando 
seus lucros e inovando na sua gestão administrativa.Por isso, esta pesquisa demonstraráalgumas 
maneiras nas quais s consultoria externa pode desempenhar um importante papel na administração 
das empresas familiares. 
 
Palavras-chave: Consultoria externa; Empresa familiar; Profissionalização; Processo Sucessório. 
 
 

ABSTRACT 
 

This work aims to study some of the specific issues that family businesses face as a result of the clash 
between business and family problems, which are often confused with each other. The research was 
developed from some existing conceptualizations of family businesses from several authors, reporting 
specifics about the management of these companies and introducing innovations by external 
consultants. Through a literature review, we see that the work is not intended to exhaust the subject 
raised as it aims to present a viable alternative that can be applied in family businesses aiming to 
resolve conflicts that may prevent your stay in the market for generations. Before all the supported 
content, the share of family businesses in the market expresses its breadth and scope, requiring 
managers to bow to understand their administrative peculiarities and problems that can be pierced by 
means of external advice provided by a fully professional oblivious to the family ties that surround the 
organization. Thus, family businesses can relocate the market, positioning itself better in terms of 
competitiveness and experience on the market today, increasing their profits and innovating in its 
administrative management. Therefore, this research will demonstrate some ways in which s external 
consultants can play an important role in the management of family businesses. 
 
Keywords:External consulting; Family business; vocational training; Succession process. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho trata da empresa familiar e suas dificuldades no mercado 

enfatizando como umaconsultoria externa planejada e bem executada pode auxiliar 

neste sentido.As empresas familiares, hoje, ocupam grande parcela do mercado. 

Atualmente, quando se fala em empresas familiares bem-sucedidas no 

mercado, evidencia-se que, as mesmas, além de buscar ferramentas que visem o 

aumento do lucro e seu bom posicionamento no mercado, elas possuem uma 

responsabilidade social muito grande, considerando o contexto no qual as mesmas 

estão instaladas, tanto com seus colaboradores, fornecedores, seus clientes e 

também o meio ambiente. 

Uma das causas de muitas empresas familiares não conseguirem 

acompanhar o mercado de forma competitiva, originam-se devido a vários 

problemas. Entretanto, uma consultoria externa adequada para uma gestão 

administrativa é eficaz na solução dos mesmos, através de orientações de um 

profissional alheio ao contexto familiar da administração. 

Uma das problemáticas existentes na gestão das empresas familiaresé o 

processo sucessório das empresas familiares, que, segundo Leone (2005, p. 45) 

“acontece quando uma geração abre espaço para que outra assuma o comando”. O 

autor complementa que “nesse tipo de sucessão, o controle da empresa passa às 

mãos de um membro da família: a geração seguinte assume o lugar deixado pelo 

sucedido”. 

Ainda de acordo com Leone (2005, p. 52), “a sobrevivência da empresa está 

na capacidade de a família administrar suas relações formais e resolver os conflitos 

advindos do processo sucessório”. 

No entanto, verifica-se a necessidade de deixar de lado os conflitos afetivos e 

focalizar nas relações benéficas para a própria empresa, visando sempre o êxito 

dentro do mercado. 

Dessa forma, é preciso estabelecer algumas regras para esta sucessão, para 

que não interfira na administração da empresa e para que o gestor principal consiga 

compreender e aceitar as vontades do seu sucessor. 



3 
 

Muitas empresas, para buscar a qualidade total, contam com o auxílio da 

consultoria empresarial que tem como seu objetivo fundamental, segundo Oliveira 

(2011), representar um processo interativo de um agente de mudanças externo à 

empresa, o qual assume a responsabilidade de auxiliar e buscar melhores decisões 

junto aos executivos e profissionais responsáveis para o melhor controle das 

situações dentro de suas empresas. 

É importante observar que existem vários problemas dentro de uma empresa 

familiar, que podem ser resolvidos por meio de uma consultoria externa. Várias 

empresas no Brasil são compostas por membros de uma mesma família, e, este 

pode ser um fator de dificuldade parar gerir as pequenas e microempresas. É 

importante considerar que, vindo de uma série de gerações onde o sucessor atual 

não aceita mudanças, acreditando, muitas vezes, que a empresa irá crescer do 

modo antigo. 

Outro problema que corrompe as empresas familiares é a falta de um quadro 

de funcionários devidamente organizado hierarquicamente, pois organogramas, 

distribuição de cargos e funções com salários equivalentes auxiliam numa boa 

gestão. Ou seja, geralmente, o contexto evidenciado é de todo mundo executando 

todas as funções ou quase todas, sem delimitação de funções. 

Além disso, observa-se também a falta de profissionalização dentro das 

empresas familiares, que, muitas vezes, acabam empregando os membros da 

família sem a devida qualificação para o trabalho. 

Os problemas existentes na gestão administrativa das empresas familiares 

podem ser diminuídos, de forma a considerar inovações, visando o aumento da 

lucratividade da empresa, desde que seus donos estejam dispostos a mudar e 

aceitar tais melhorias. 

 Muitos destes problemas são causados ou mal resolvidos pela falta de ideias 

de seu administrador ou pelo receio de estar inovando, crescendo e desenvolvendo 

sua empresa.  

Faz-se necessário, portanto, que o administrador esteja preocupado não 

somente com a administração interna da empresa, mas também com o mercado 

externo, seus concorrentes diretos e indiretos, bem como com as ameaças e suas 

deficiências dentro da empresa, para trabalhar no sentido de corrigi-las.  

Portanto, para mitigar estes possíveis erros de gestão, há necessidade de 

acompanhamento de um consultor externo, capaz de visualizar estes erros de 
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maneira imparcial, e apresentar possíveis alternativas para que a empresa tenha 

êxito nos negócios. É possível uma consultoria de excelência em empresas onde os 

conflitos familiares e organizacionais atrapalham no processo sucessório? 

Para que exista uma administração de qualidade, é importante, 

primeiramente, considerar o treinamento e especialização dos funcionários para as 

funções que os mesmos desempenham.  

Pode-se considerar que, principalmente nas empresas familiares, as decisões 

podem ser conflitivas, haja vista que, muitas vezes, é difícil separar a relação familiar 

entre os funcionários, e suas funções desempenhadas dentro da empresa.  

Quando se fala no processo sucessório, é preciso que os membros familiares 

da 1ª geração que detém a administração das empresas visualizem os riscos que 

serão corridos, e, estarem abertos à nova postura que a segunda geração pode 

querer colocar em prática.  

A presente pesquisa justifica-se pelo fato de que existem diversos conflitos 

dentro das empresas familiares, principalmente no que tange ao processo 

sucessório, e que podem ser resolvidos diante da visão de um consultor externo, 

imparcial e sem nenhum vínculo afetivo, por meio da consultoria.  

O objetivo deste trabalho foidemonstrar a importância da consultoria 

empresarial externa em empresas familiares resolvendo questões que não são 

observadas e que, se forem bem resolvidas podem fazer com que a empresa se 

desenvolva de maneira a alcançar suas metas e objetivos com sucesso. 

Desta forma, por meio deste estudo, pôde-se verificar que o auxílio de um 

profissional alheio às emoções vinculadas à família que trabalha numa mesma 

empresa pode agregar em termos de inovações e alterações na estrutura da 

organização. 

 Mostrar a eficiência e eficácia de uma consultoria externa planejada e bem 

executada dentro da empresa, seus objetivos dentro da empresa, e a mudança que 

trará para beneficiar sua estrutura. 

 

2 AS EMPRESAS FAMILIARES 

 

As empresas familiares podem ser conceituadas de forma bastante 

abrangente.De acordo com Leone (1992), a empresa pode ser considerada como 
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familiar quando foi fundada por um membro da família, ouquando membros da 

família participam da propriedade ou direção da mesma. 

Ainda sobre a conceituação da empresa familiar, cabe considerar, ainda, a 

seguinte conceituação de que“é aquela em que a consideração da sucessão da 

diretoria está ligada ao fator hereditário e onde os valores institucionais da firma 

identificam-se com um sobrenome de família ou com a figura de um fundador” 

(LODI, 1998, p. 6). Todavia, existem algumas complexidades a serem apontadas na 

gestão da mesma. 

 
A complexidade da gestão na empresa familiar é muito maior que na não 
familiar, pois na primeira existe o envolvimento emocional dos membros da 
família que fazem parte da gerência, enquanto na outra as emoções não se 
misturam com relações familiares. Geralmente, quando pessoas são 
indagadas com a pergunta sobre as coisas mais importantes em suas vidas, 
uma resposta que quase imediatamente vem à mente é a família e o 
trabalho. (MACEDO, 2009, p. 30). 

 

Verifica-se, então, que as empresas familiares possuem algumas 

particularidades, haja vista que, de acordo com o ponto de vista de Oliveira (2006, p. 

09)“uma estrutura familiar, quando alocada em uma empresa, leva uma série de 

abordagens e interações que são realidades especificas de uma família, o que 

provoca certas particularidades de atuação na empresa familiar”. 

De acordo com Oliveira (2006, p. 20), quando se sintetizam as principais 

características das empresas familiares, os itens que merecem destaque são os 

seguintes: 

 

a) forte valorização da confiança mútua independente de vínculos familiares; 
b) laços afetivos extremamente fortes que influenciam os comportamentos, 
relacionamentos e decisões da empresa; c) valorização da antiguidade 
como atributo que supera a exigência de eficácia ou competência; d) 
exigência de dedicação; e) postura de austeridade, seja na forma de vestir, 
seja na administração dos gastos; f) dificuldades na separação entre o que 
é emocional e racional, tendendo mais para o emocional; g) jogos de poder 
em que, muitas vezes, mais vale a habilidade política do que a capacidade 
administrativa. 

 

Cabe, ainda, analisar a ótica de Donnelly (1987, p. 61) acerca das empresas 

familiares, conforme: 

 

Uma companhia é considerada empresa familiar quando está perfeitamente 
identificada com uma família pelo o menos a duas gerações e quando essa 
ligação resulta numa influência recíproca na política geral da firma e nos 
interesses e objetivos da família revela-se à existência de tal relacionamento 
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quando há uma ou mais das seguintes condições: os laços de família 
constituem um fator entre outros que determina a sucessão dos cargos 
administrativos; os valores institucionais importantes da firma identificam-se 
com uma família, seja em publicações formais da companhia ou em 
tradições informais da organização.  

 

Além disso, é importante destacar que, quando se falam nas especificidades 

das empresas familiares, pode-se perceber que: 

 
São poucos os dados existentes que pode nos orientar sobre as 
características das empresas familiares, essa escassez de dados ocorre 
praticamente em todos os países. No entanto, faz poucos anos que o 
interesse crescente em conhecer e compreender as peculiaridades desse 
tipo de empresa está promovendo a realização de estudos descritivos sobre 
o assunto. (CASILLAS, VÁZQUEZ; DÍAZ, 2007, p. 16). 

 

Tendo em vista que as empresas familiares apresentam suas 

peculiaridades,fica difícil conceituá-la, considerando também que cada estrutura 

familiar opta por organizar-se de determinada maneira, sem seguir um padrão. 

 
Para uma empresa se sustentar como familiar no mercado competitivo do 
século XXI, deve haver uma sinergia e um relacionamento estreito entre a 
família e a empresa. A empresa precisa ter um desempenho de forma que 
crie valor para a família e a família precisa criar valor para a empresa. A 
atuação se torna impossível sem o envolvimento familiar. (CHUA; 
CHRISTMAN; STEIER, 2003, p. 331). 

 

De acordo com Castells (1999), atualmente, os modelos de famílias são 

bastante diversificados, o que faz com que existam diferentes sistemas de poder. 

Neste contexto, é importante observar os conflitos que incidem nas empresas 

familiares, principalmente no que diz respeito ao processo sucessório. 

 
 
O pior dos conflitos que infestam as empresas familiares, o conflito na fase 
da sucessão, é quase sempre o resultado de problemas estruturais da 
família cujas raízes estão 20 ou 30 anos atrás. Sucessão é determinada a 
longo prazo pela maneira como os pais constituíram e educam a família, 
preparando-a para o poder e a riqueza. Durante uma geração, a súbita 
propulsão de família modesta para família rica, se não foi acompanhada de 
um etos familiar favorável, abala a moral de trabalho, o sentido de missão 
da empresa e a própria atitude dos jovens. (LODI, 1998, p.07). 

 

Dessa forma, além de se atentar à implementação de um modelo de gestão 

estrategicamente voltado às empresas familiares e suas características, faz-se 

necessário realizar o devido planejamento para a sucessão da direção administrativa 

da empresa à próxima geração da família. 
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É importante destacar as vantagens e desvantagens das empresas familiares, 

de acordo com a tabela 1: 

 

 

Tabela 1 – Vantagens e desvantagens da empresa familiar 

Vantagens Desvantagens 

 
 
 
Proximidade entre a empresa e o 

centro do poder, Possibilidade de 
decisões ágeis; Conhecimento das 
características do país; Facilidade para 
implantar mudanças estruturais; 
Agilidade para estabelecer parcerias 
tecnológicas; Carisma do fundador a 
rapidez de decisão e a lealdade e 
obediência dos empregados.  

 
Confusão entre propriedade e 

gestão; Ausências de estratégias 
claramente definidas; Lutas constantes 
pelo poder; Predominância de caprichos 
individuais; Falta de clareza sobre a 
vocação da empresa; Carência de 
investimento em recursos humanos, 
tecnologia e melhoria de métodos e 
processos. Dificuldade de transferir este 
carisma para as futuras gerações; 
Dificuldade de delegar 
responsabilidades; Centralização de 
poderes. 
 

Fonte: Adaptado de Leone (2005, p. 12). 

 

Desta maneira, é fácil compreender que as peculiaridades que existem na 

gestão das empresas familiares relacionam-se com a realidade de cada estrutura 

familiar, contudo, diante de uma consultoria externa adequadamente direcionada a 

estes detalhes, a empresa pode caminhar para o sucesso nos negócios. 

 

3 A ADMINISTRAÇÃO NAS EMPRESAS FAMILIARES 

 

A administração especificamente voltada para as empresas familiares deve 

buscar preencher as lacunas emocionais que as famílias deixam na gestão, pois, “é 

mais difícil a administração de uma empresa familiar do que a de uma empresa já 

profissionalizada ou a de uma subsidiária de multinacional” (LODI, 1998, p. 09). 

Ainda de acordo com Lodi (1998, p. 09), “os administradores das firmas 

familiares bem sucedidas estão por isso mesmo muito mais elevados no conceito da 

sociedade brasileira e no da comunidade administrativa”. 

Além disso, 
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A maior preocupação das empresas familiares é a sua sobrevivência. A 
maioria delas enfrenta problemas existenciais ou estratégicos, isto é, 
dificuldades relacionadas à inadequação, tanto na utilização, quanto na 
escolha dos recursos disponíveis para o alcance das vantagens de 
mercado. (RICCA, 2007, p. 7). 

 

Neste mesmo sentido, é válido considerar acerca das empresas familiares a 

seguinte conceituação: 

 
As empresas possuídas e administradas por famílias constituem uma forma 
organizacional peculiar, cujo caráter especial tem consequências positivas e 
negativas. Elas extraem uma força especial da história, da identidade e da 
linguagem comum às famílias; suas tradições e valores brotam de uma 
fonte comum. Assim, as empresas familiares podem parecer mais 
complicadas se tomarmos uma posiçãomais superficial. Mas, olhando em 
seus aspectos mais minuciosamente verificamos que elas são decisivas 
para a saúde da nossa economia e a satisfação de milhões de pessoas. 
(MACEDO, 2009, p. 30). 

 

No que diz respeito ao sucesso das empresas familiares, verifica-se que, 

dentre os casos cuja falência é decretada, as possíveis causas que podem motivá-

las, constam abaixo:  

 
A família não estava preparada para entender a empresa; a atitude dos 
familiares foi de dilapidação do patrimônio, o fundador consumiu suas 
energias na construção do império e não teve tempo para educar os filhos; 
a profissionalização descaracterizou a empresa familiar; após a idade de 
ouro do fundador, não se conseguiu uma reorganização satisfatória; na 
última fase da vida, o fundador deixou a sua crise existencial dilacerar a 
organização; não há um sucessor preparado ou não há consenso na família 
sobre qual dos pretendentes deve assumir; a rivalidade entre irmãos 
desorienta os profissionais. (LODI, 1998, p. 7-8). 

 

Quando os familiares começam a ser contratados para trabalhar nas 

empresas pertencentes às suas famílias, muitas vezes, os mesmos não apresentam 

a profissionalização adequada para desempenhar suas funções.  

Vinculado a isto, verifica-se que a profissionalização é uma opção viável não 

somente para as empresas de cunho familiar, como para todas as outras empresas 

que têm a intenção de permanecer diante da competitividade existente no mercado. 

Algumas vezes, o que se observa é que tampouco existe organograma de 

hierarquia que determine as funções a serem desempenhadas, e este é um erro que 

não pode acontecer, já que a empresa deve estar devidamente organizada. 

 

Um processo de profissionalização é na prática um processo de mudança 
na agenda das corporações, ou seja, dos seus gestores. E é neste ponto 
que reside o maior problema e desafio da profissionalização, pois o 
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processo implica em ceder, abrir mão, mudar o padrão comportamental e 
isso não é fácil. As pessoas falam muito em mudanças, porém elas resistem 
às mudanças. A utilização de profissionais qualificados pode contribuir não 
só para uma boa sucessão, mas também para eficiência da empresa 
familiar. O gestor deve perceber a importância de ocupar os cargos da sua 
empresa pelos méritos profissionais de seus funcionários e não pelos laços 
afetivos. (FREITAS, 2005, p. 39). 
 
 

A profissionalização, no entanto, apresenta diversas contribuições na 

administração das empresas em geral. No caso da empresa familiar, 

especificamente, verifica-se que: 

 
 
Para uma profissionalização da família devem treinar jovens que 
apresentam indícios vocacionais para serem futuros executivos, sugere 
também que se treinem futuros herdeiros para serem acionistas 
competentes, sendo interessante que adentrem no campo da legislação 
empresarial. (VIDIGAL, 1997, p. 20). 

 
 

Portanto, neste mesmo contexto, segundo Lodi (1998, p. 08), “a família 

precisa entender que os parentes não são os melhores sócios”. É preciso que o 

administrador principal se atente a este importante detalhe, para que a empresa 

possa ser levada a sério e ter uma gestão de qualidade. 

 

 A família precisa ser levada a compreender e respeitar a empresa 
abandonando pressões para empregar parentes incompetentes ou 
despreparados e evitando descapitalizar a empresa através do uso indevido 
de seu patrimônio (LODI, 1998, p. 08). 

 

A profissionalização dos membros é fator primordial no que se refere à 

competitividade que existe atualmente no mercado. Os gestores devem investir 

neste importante campo, que acaba trazendo retornos significativos para a 

administração da empresa. 

 

Os tempos mudaram. E hoje, em plena Era da Informação e de globalização 
do mundo dos negócios, a crescente mudança e instabilidade ambiental 
colocaram em cheque o antigo modelo rígido e definitivo de organização. 
Ele não tem muita serventia para os tempos atuais. O ambiente que 
circunda as organizações tornou-se instável e imprevisível e o modelo 
organizacional tradicional simplesmente não funciona nessas condições. É 
preciso mudar as organizações para que elas possam ser competitivas na 
era atual. (CHIAVENATO, 2004, p. 360).  
 
 

Para isso, Lodi (1998, p. 11) determina que “a verdadeira solução é adquirir 

um alto grau de profissionalização, utilizando recursos e pessoas da família 
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dirigente, e conseguindo uma boa mistura de familiares e não-familiares” (LODI, 

1998, p. 11).Prossegue o autor afirmando que: 

 

As organizações empresariais atuais apresentam capacidade de ajuste, seja 
modificando suas estruturas e operações, seja manipulando o ambiente, a 
fim de manter ou melhorar sua eficácia. Assim, pressupõe-se que a maneira 
pela qual a organização realiza a adaptação estratégica está diretamente 
ligada à habilidade dos gestores em reconhecer, interpretar e implementar 
estratégias de acordo com as necessidades e mudanças percebidas no seu 
ambiente. Tais ações poderão assegurar asobrevivência organizacional, 
bem como as vantagens competitivas presentes na organização. (LODI, 
1998, p. 12). 

 

Entretanto, a família pode se utilizar da sua estrutura emocional e utilizar isso 

a seu favor na gestão administrativa. Conforme o autor enumera, seguem algumas 

destas qualidades: 

 
O sucesso em integrar profissionais familiares na Direção e na Gerência da 
Empresa; o sucesso em adotar práticas administrativas mais racionais; o 
sucesso em recorrer à consultoria e à assessoria externas para incorporar 
sistemas de trabalho já exitosos em empresas mais avançadas ou 
recomendados nas universidades e nos centros de pesquisa. (LODI, 1998, 
p. 26). 

 

Dessa forma, pode-se perceber que existem vantagens e desvantagens 

acerca da estrutura familiar na administração das empresas deste porte. Assim, 

cabe aos administradores utilizarem as estratégias em benefício da gestão. 

 

3.1 Do processo sucessório na empresa familiar 

 

É preciso conceituar o termo sucessão, que, de acordo com Leone (1992, p. 

12) “é o rito de transferência do poder e do capital entre a atual geração dirigente e a 

que virá a dirigir”. Isso significa, simplesmente, que a sucessão é quando se passa a 

direção da empresa para outra pessoa da mesma família. 

Quando se fala em processo sucessório, evidencia-se que o mesmo deve ser 

muito bem estruturado e planejado de maneira estratégica. “Se o executivo fizer o 

planejamento do processo sucessório de forma global e interativa, os resultados 

podem ser bem mais interessantes” (OLIVEIRA, 1999, p. 35). 

No mesmo sentido, Oliveira (1999, p. 35) complementa que “Na realidade, o 

que se espera é que o executivo não fique acumulando erros nesse assunto, pois 

parece ser evidente que os prejuízos para a empresa familiar são volumosos”.  
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Sob outra ótica, evidencia-se que: 

 

Sucessão é um dos temas mais explorados da bibliografia especializada em 
empresas familiares. Há duas perspectivas básicas para explorar a noção 
de sucessão: como assunto isolado ou como uma parte do processo de 
desenvolvimento familiar e empresarial. (TONDO, 1998, p. 82). 

 

 
Então, faz-se necessário mencionar a relação entre pai e filho (sucessor e 

sucedido), que, muitas vezes, apresenta algumas turbulências em razão dos laços 

familiares. 

 
A relação entre pais e filhos (...) se desenvolve numa atmosfera carregada 
de emoção e ambiguidades. Geralmente é acompanhada também de 
sofrimento e satisfação para ambos. Pode-se dizer que esse é um conflito 
de espaços e sentimentos de reconhecimento, admiração e frustração de 
um em relação ao outro. As expectativas em relação às oportunidades, 
possibilidades, aos desejos e limites de cada um também representam uma 
constante ameaça. (BORNHOLDT, 2005, p. 45). 

 

Em tempos atuais, é evidente que os conhecimentos de pais e filhos são 

diferentes, pois são outras experiências e outros tempos. Por isso, de acordo com 

Bornholdt (2005), é preciso que os conhecimentos se complementem. O autor (2005, 

p. 45) ressalta que estas diferenças “não são excludentes, e sim complementares”. 

 

Em ambientes potencialmente conflituosos, como são as relações 
familiares-societárias-empresárias, manter as divergências e diferenças 
ocultas é uma forma de adiar o problema. Em algum momento os conflitos 
surgirão crescidos, de forma aberta, em confronto. (BORNHOLDT, 2005, p. 
43). 
 
 

Também existem algumas peculiaridades na gestão das empresas familiares 

que merecem a devida atenção, pois podem acarretar em grandes problemas 

administrativos. 

Muitas vezes, os gestores não conseguem enxergá-las e utilizá-la em favor da 

administração da própria empresa, sendo necessário, portanto, utilizar-se de uma 

ferramenta muito importante e eficaz: a consultoria externa. 

 
O processo sucessório deve, portanto, ser considerado como uma etapa 
importante e vital para sobrevivência das empresas familiares, necessitando 
serem tomadas medidas preventivas para que esta delicada etapa da vida 
dessas empresas tenha o êxito desejado. (ANTONIALLI, 1998, p. 02). 
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Assim, é importante que os gestores principais das empresas familiares 

tenham consciência de que é preciso organizar e planejar a sucessão de suas 

empresas, pois este é um momento decisivo e importante. Segundo Leone (1992), 

se houver a devida organização e planejamento, os riscos e custos deste processo 

serão diminuídos. 

 

A solução do processo sucessório passa necessariamente pela estruturação 
de um bom plano de sucessão, que permita a continuidade dos negócios, 
com sucesso. Para se alcançar tal objetivo, é necessário detectar quem está 
disposto a ser o sucessor, qual sua competência em gestão empresarial e 
até que ponto está preparado para assumir o comando da empresa. Desta 
análise sairá, então, um plano de preparação do potencial sucessor. 
(FLORIANI; RODRIGUES, 2000, p. 307-308). 

 

Os autores Floriani e Rodrigues (2000, p. 304) complementam, ainda, que “o 

processo sucessório representa o poder de continuidade de um nome de família. Ela 

representa a história de vida e a estruturação patrimonial ao longo das gerações que 

se sucedem”. 

Neste mesmo sentido, percebe-se que uma sucessão bem organizada é 

decisiva para a permanência da empresa neste competitivo mercado. Bernhoeft 

(1996, p. 115) retrata ainda que não existe um modelo padrão a ser seguido quando 

se fala em sucessão, conforme: 

 
A sucessão nas sociedades familiares é algo muito delicado, não existindo 
lógica ou racionalidade que o resolva completamente. Torna-se necessário 
um grande envolvimento de todas as partes interessadas. O início das 
discussões e análises do tema deve ser feito pelo próprio fundador. Assim, 
se o processo se inicia com ele em vida, existem grandes possibilidades de 
sucesso, exigindo muito desprendimento e capacidade de entender que a 
obra e seus ideais devem ultrapassar sua existência. 

 

Além disso, de acordo com Werner (2004), é importante relacionar os 

interesses dos sucedidos com seus sucessores. O que se observa é que os filhos 

que vão suceder a gestão das empresas familiares possuem outro olhar sobre a 

administração da mesma.  

Assim, o fato de uma ajuda externa já facilita o processo sucessório, haja 

vista que se trata de uma opinião imparcial sobre as questões pertinentes à 

empresa, por meio da consultoria externa. 
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4 A CONSULTORIA EXTERNA 

 

Quando uma empresa se utiliza da consultoria externa para resolver alguns 

conflitos internos, verifica-se que a chance de êxito é bastante alta. Isso, pois, uma 

visão alheia e sem vínculo emocional com os funcionários da empresa familiar pode 

oferecer melhores caminhos e decisões à gestão. 

 
Nos moldes como é usada hoje em dia, a figura do consultor empresarial 
começou a tomar corpo no início do século, quando a abordagem científica 
da teoria administrativa propiciou aos acadêmicos e executivos bem- 
sucedidos, formas sistematizadas de orientar o processo decisório, resolver 
problemas ou introduzir inovações nas empresas. (PEREIRA, 1999, p. 39). 
 
 

O que se pode observar é que a consultoria deve ser realizada de maneira 

colaborativa entre o consultor e o empresário, convergindo para o mesmo objetivo: 

melhorias na organização. É importante considerar a sua importância, pois, segundo 

Oliveira (2011, p. 24), “a consultoria empresarial é um dos segmentos de prestação 

de serviços que mais tem crescido no mundo”. 

Além disso, é importante aliar conhecimento a outras conceituações de 

consultoria empresarial, sendo considerada “um processo interativo de um agente de 

mudança externo à empresa, o qual assume a responsabilidade de auxiliar os 

executivos e profissionais da referida empresa nas tomadas de decisões, não tendo, 

entretanto, o controle direto da situação” (OLIVEIRA, 2011, p. 21). 

O autor ainda complementa seu raciocínio dizendo que mesmo que o 

consultor não detenha diretamente o controle da situação, deve ser responsabilizado 

pelos resultados finais da consultoria e dos programas implementados na empresa. 

Segundo Pereira (1999), geralmente, as empresas buscam por serviços de 

consultoria externa nas seguintes situações: quando não encontra solução para 

determinado problema; quando busca uma visão alheia à realidade da empresa para 

fazer o intermédio de conflitos; quando precisa de uma contribuição profissional 

específica; para implementar inovações em sua gestão; no planejamento e 

implementação de programas de treinamento ou capacitação na empresa, dentre 

outras. 
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Entretanto, deve existir o devido planejamento para a implementação da 

consultoria externa nas empresas familiares. Assim, de acordo com Oliveira (2011), 

deve respeitar algumas etapas, quais sejam: Identificação da situação da empresa; 

entrada, que engloba o contrato firmado entre consultor e a empresa e as 

expectativas esperadas entre as partes; auditoria de posição, que visa levantamento 

de dados que reflitam na situação da empresa, e análise minuciosa dos problemas e 

possíveis soluções; planejamento, em que serão definidas as estratégias de gestão; 

ação, que é a mudança em si; acompanhamento e avaliação dos resultados; e, por 

fim, a conclusão do processo quando os resultados tiverem sido obtidos. 

 

4.1 Do processo de consultoria  

 

Diante destas etapas, o SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (TEIXEIRA, 2012) propôs um modelo de condução para o 

processo de consultoria (Figura 1), considerando as seguintes etapas fundamentais: 
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Figura 1 - Modelo para o processo de Consultoria 

 

Fonte: Teixeira (2012, p. 78) 

 

 

As fases podem ser explicadas da seguinte forma: o início é considerado o 

momento inicial de contato do consultor com a empresa, englobando a investigação 

dos possíveis problemas e a identificação das reais necessidades empresariais. Já, 

na fase seguinte, o contexto é o seguinte: 

 

[...] 2 - Diagnóstico: nesta etapa será realizada a coleta dos dados 
necessários para evidenciar os problemas e necessidades, elaborando um 
diagnóstico que posteriormente subsidiará a proposta de solução. Nesta 
etapa podem ser adotadas várias estratégias, normalmente de forma 
combinada: reuniões e entrevistas com um roteiro com perguntas 
estruturadas sobre a situação ou circunstância, os problemas, suas 
implicações ou causas e sobre as necessidades de resultado ou ação; 

Início 

Diagnóstico 

Planejamento 

Implementação 

Monitoramento 

Término 
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questionário com perguntas diversas, distribuído de várias maneiras, mas 
que permita análises quantitativas, classificação das variáveis e pesquisa de 
suas implicações; análise de documentos, dentre vários outros, podem-se 
citar relatórios, gráficos e atas de reuniões para comprovar e revelar os 
motivos de determinado problema, sua frequência e ações já executadas e 
os resultados alcançados; observação direta: realizada por meio de 
participação em atividades rotineiras, visitas, percepção sobre o 
comportamento das pessoas em relação ao problema, à rotina e ao próprio 
processo de consultoria; e o objetivo do diagnóstico é revelar ao cliente 
suas virtudes, seus pontos fortes, seus problemas e causas, naquele 
momento e contexto, bem como desde já mobilizar as pessoas para a ação. 
(TEIXEIRA, 2012, p. 80). 

 

Além disso, devem ser considerados alguns outros aspectos, também 

necessários à complementação do serviço de consultoria externa empresarial, e que 

auxiliará na obtenção do resultado esperado:  

 
a. Focar fundamentalmente os fatos e dados obtidos, sem considerar 
julgamento antecipado de valor; b. Usar linguagem simples e que seja clara 
às pessoas envolvidas; e c. Considerar o modo que o cliente funciona, como 
seus processos são conduzidos, os problemas tratados, as decisões 
tomadas e onde estão localizados as resistências e osconflitos e como são 
conduzidos [...](TEIXEIRA, 2012, p. 80). 

 

Já, a fase do planejamento é aquela na qual o consultor expõe seu ponto de 

vista, sendo, portanto, necessário definir metas e objetivos de trabalho, bem como a 

metodologia a ser utilizada, as ações que serão executadas e pessoas que estarão 

envolvidas no processo (TEIXEIRA, 2012).  

De acordo com Leone (2010, p. 142), acerca do planejamento, verifica-se 

que: 

 

[...] é fundamental quando se fala em sucessão na gestão da empresa 
familiar, devendo conter objetivos claros e bem definidos, enfatizando a 
preservação da harmonia entre os membros da família empresária. Se o 
planejamento da sucessão atingir o objetivo de não gerar conflitos na família 
empresária, o processo sucessório já pode ser considerado como bem 
encaminhado. Isto porque, sem a implosão de disputas por poder e a 
instalação de discórdia entre os parentes, tudo fica mais fácil. 

 

Após a fase do planejamento, existe a fase da implementação. Nesta fase, “o 

objetivo é colocar em ação o planejamento realizado anteriormente” (TEIXEIRA, 

2012, p. 81). Faz-se necessário formalizar as alterações que serão realizadas.  

A partir disso, parte-se para o monitoramento, que consiste na fase de 

acompanhamento e avaliação de tudo que já foi implementado. Por fim, o término é 
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a fase de desligamento, na qual ocorre uma avaliação final de todo o trabalho que 

fora desenvolvido. 

 
Se a intervenção for bem feita, pode ser encerrada e manter a porta aberta 
para um futuro trabalho com a organização, ou estendido. Se o trabalho não 
atender às expectativas do cliente ou não atingir os objetivos propostos, o 
projeto da consultoria provavelmente será encerra- do, sem futuras novas 
oportunidades. O estabelecimento de um modelo de condução do processo 
de consultoria por fases pressupõe uma linha condutora para os diferentes 
serviços Sebrae de consultoria. Assim, os consultores devem seguir esta 
proposição, salvo quando for utilizado um modelo específico para um 
determinado tipo de intervenção, validado nos diferentes modelos e 
referências bibliográficas citadas neste documento. Em todas as fases do 
modelo de condução do processo de consultoria, o consultor terá que 
orientar o cliente e as pessoas envolvidas, assim como promover o 
feedback e dar e receber informações para retroalimentar todo o processo. 
(TEIXEIRA, 2012, p. 81). 

 
 

Diante da utilização destes parâmetros e modelos, a empresa familiar 

receberá a opinião de um profissional sem vínculo emocional com sua empresa, e 

capaz de discernir entre um a nova metodologia a ser aplicada na administração da 

empresa, a fim de inovar e oferecer novas oportunidades de estruturação e 

crescimento para a mesma. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante de todo o conteúdo exposto pela presente pesquisa, pôde-se perceber 

que as empresas familiares ocupam grande parcela das empresas que existem no 

mercado atual, e que são cada vez mais presentes neste mercado competitivo.  

Além disso, existem algumas particularidades que regem a gestão 

administrativa das empresas familiares, podendo-se considerar o mais impactante 

deles o envolvimento emocional entre os membros da família que trabalham na 

organização. 

Muitas vezes, os funcionários pertencentes à mesma família não conseguem 

diferenciar os vínculos que regem o trabalho, daqueles que integram os laços 

emocionais da família, fazendo com que surjam alguns conflitos ora desnecessários 

à gestão da empresa. 

Assim, a partir deste vínculo afetivo que pode, muitas vezes, desviar algumas 

decisões importantes para a administração da empresa, evidencia-se a necessidade 

de se utilizar da consultoria externa, que consiste em contratar um profissional alheio 
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às emoções que circundam a gestão da empresa, buscando um caminho inovador e 

com ideias que não se misturam com os valores familiares. 

É claro que as empresas familiares podem, ainda, buscar profissionalização 

interna, no intuito de gerir alguns conflitos que possam existir, contudo, utilizar-se da 

opinião de um profissional externo é, muitas vezes, a solução ideal para colocar a 

administração da empresa familiar no caminho certo. 

É importante ressaltar que a profissionalização dos funcionários não deve 

refletir apenas a intenção do gestor principal de que sejam mitigados possíveis erros 

internos. Toda e qualquer empresa deve investir na profissionalização, treinamentos, 

visando a qualificação profissional, que acarreta os ganhos mais variados. 

A visão de um profissional qualificado, de maneira imparcial a todos os 

problemas pré-existentes faz-se uma importante ferramenta, capaz de propiciar 

inovações capazes de aumentar a competitividade da empresa, sua lucratividade e 

até mesmo o convívio entre os funcionários que ali desempenham suas funções. 

Desta forma, ficou comprovado que são diversos os conflitos existentes nas 

empresas familiares, principalmente no que tange ao processo sucessório, e que, se 

houver o auxílio adequado perante um profissional da consultoria externa, que seja 

alheio e imparcial aos vínculos afetivos da empresa, estes problemas podemser 

resolvidos.  

Assim, fica fácil concluir que se utilizar da consultoria externa, principalmente 

no que se refere às empresas familiares, é um importante instrumento a ser utilizado 

por estas organizações tendo em vista que refletem diretamente no sucesso destas 

empresas. 
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