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Resumo
Este trabalho inicia-se com uma visão geral da realidade das empresas
familiares e as peculiaridades da gestão desse tipo de organização em relação a
empresas administradas por profissionais do mercado e controle acionário
fragmentado. É abordada a problemática da sucessão para a perpetuação das
empresas familiares e a valia do modelo tridimensional de análise.

Em seguida, é apresentado o conceito de estratégia e sua importância para
as empresas hoje. Das diferentes correntes do pensamento estratégico, são
selecionados os conceitos baseados na "visão da estratégia (ou da firma) baseada
em recursos", com foco principal na questão da gestão de competências
organizacionais. Visando estruturar as análises estratégicas de acordo com esses
conceitos, é apresentada a ferramenta strategic staircase e sua valia no que diz
respeito ao desenvolvimento de competências na organização.

É apresentado então o modelo proposto de estruturação da gestão de
empresas familiares - e do processo de sucessão - através do staircase e da
gestão de competências organizacionais ao longo do tempo. A relação entre o
planejamento estratégico e a sucessão é analisada tendo em vista a visão
empresarial - onde se quer chegar - e os principais passos a serem tomados na
busca desses objetivos.

Na seqüência, será apresentado o caso do processo de sucessão da
empresa familiar Colégio Koelle, focando o momento atual: a transição na gestão,
da terceira para a quarta geração. O modelo proposto será aplicado ao caso.

Finalmente, nas considerações finais, são apresentadas sugestões para
potencializar os resultados dos processos de sucessão nas empresas, assim como
para novas possibilidades de estudo na área.

Palavras-Chave:
Empresa Familiar; Sucessão; Planejamento Estratégico; Gestão de Competências.

Abstract

This paper is willing to present the singularities of the family owned business
and its succession process, and how the concepts of strategic planning and
competence based management can influence this processo

Initially, an overview of the family owned business is presented, through the
concepts of a variety of authors. Some differences between the management of
these companies and that of companies run by professional managers, with more
diversified shareholders. The three-dimensional system to study family owned
business is presented and its applications are analyzed.

Secondly, it analyzes the concepts of strategic planning and its relevance for
the companies today. Among the many schools of strategy studies, the resourcebased view of strategy is presented. The competence-based management is
analyzed, as well as the tool strategic staircase. These concepts are related in order
to build a model applicable to the family owned businesses, and its succession
processo

Moreover, the application of the model in the case of Colegio Koelle is
presented, with the objective of proposing a structure to guide the process under
way: the transition from the third to the fourth generation in the business.
Finally, the conclusions of this study are pointed and suggestions to further
studies are presented to support the continuous development of knowledge in this
field.
Keywords:
Family Owned Business; Succession; Strategic Planning; Competence Based
Management.
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1 - Introdução
As empresas familiares são a forma predominante de empresa no mundo.
Nas economias capitalistas, a maioria das empresas se inicia com idéias,
investimento e empenho de empreendedores e suas famílias.

Cabe aqui definir o conceito de empresa familiar. Para Bernhoeft (1985),
uma empresa familiar é aquela que tem sua origem e sua história vinculadas a uma
família, ou ainda, aquela que mantém membros da família na administração do
negócio. Para Donnelley (1967), é a empresa que tenha sua origem ligada a uma
família e em que as ligações familiares ainda exercem influência sobre as diretrizes
empresariais. A questão da passagem do comando da empresa de geração para
geração também é apontada como uma das características principais da empresa
familiar. A imagem da empresa familiar como um sistema composto por três
subsistemas: família, empresa e propriedade, talvez seja a melhor definição
utilizada hoje. Esse conceito será detalhado neste trabalho. Como base para o
trabalho, utiliza-se a definição de empresa familiar como aquela que tem forte
identificação com um sobrenome de família, envolvendo aspectos hereditários,
laços de sangue e influência recíproca entre sucessor e sucedido em processo de
sucessão familiar.

Lansberg et al.(1996) afirmam que aproximadamente 70% das empresas em
todo mundo pertencem à família. E elas não dizem respeito apenas e empresas de
pequeno e médio porte. Gersick et ai (1997) defendem que cerca de 40% das 500
maiores empresas listadas na revista Fortune sejam propriedades de famílias ou
controladas por elas. Seus estudos apontam que cerca de 30% das empresas
familiares sobrevivem na segunda geração e apenas 5% perduram até a terceira
geração.
Devido à importância das empresas familiares em todo o mundo, pode-se
concluir que buscar alternativas para a perpetuação das empresas familiares
passou a ser um objetivo de parte significativa da população mundial.
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As principais causas da morte das empresas familiares analisadas pelos
principais autores, como Davis, Lansberg e Cohn, são: a dificuldade de
acompanhar as mudanças tecnológicas e exigências do mercado; a falta de
planejamento estratégico estruturado e as brigas no processo de sucessão. O foco
desse estudo está principalmente voltado para essas duas últimas causas
apresentadas: o planejamento estratégico e a sucessão.

O planejamento estratégico e a sucessão deveriam ser tratados de forma
relacionada, pois aquele pode facilitar o processo de sucessão. Para estruturar
isso, será analisada a estratégia na ótica da visão baseada em recursos, focando,
dentre os recursos estratégicos, as competências organizacionais e individuais sendo esta última, uma questão central nas discussões sobre a estruturação dos
processos de sucessão nas empresas familiares.
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2 - Empresas Familiares - Conceitos
2.1- A questão da sucessão nas empresas familiares

A sucessão é uma etapa delicada, importante e inevitável no ciclo de vida
das empresas familiares, e envolve não apenas o sucedido e o sucessor, mas toda
a família, a empresa, e muitas vezes o mercado, a comunidade e os demais
sfakeholders relacionados à empresa.

Existem características freqüentes que tendem a favorecer o desempenho
de empresas familiares. Segundo Cohn, podemos destacar: o sacrifício familiar
como instrumento para a obtenção de recursos financeiros e administrativos;
imagem externa da família como credibilizadora dos relacionamentos empresariais
e comunitários;

lealdade

e dedicação

dos funcionários;

identificação

de

proprietários e administradores num único grupo, realmente interessado nos
destinos da companhia; preocupação com questões sociais em função do prestigio
familiar; continuidade e coerência em relação aos valores básicos da empresa em
função da administração familiar.

Por outro lado, com a mesma freqüência, apresentam-se desvantagens,
como aponta Cohn: as divergências entre os interesses da empresa e da família;
falta de disciplina com relação à destinação dos lucros e à gestão do desempenho;
dificuldade e lentidão na redefinição de posicionamento mercadológico; aversão à
mudanças; e contratação de parentes sem critérios objetivos de avaliação quanto
ao desempenho profissional.

Bernhoeft e Castanheira (1995, p. 49-52) apresentam recomendações gerais de
ações para a continuidade da empresa familiar, que podem ser resumidas da
seguinte forma:
•

Os assuntos sucessão e profissionalização devem ser discutidos pelos sócios o
mais cedo possível;

•

O sucedido (a pessoa a ser substituída) deve participar ativamente do processo
de sucessão e contribuir com o seu aval claro;
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•

Deve haver um clima favorável à existência da comunicação, pois tanto os
conflitos passados, como os presentes e futuros precisam ser trabalhados;

•

É fundamental que todos os integrantes da família que possam interferir na
gestão ou no direcionamento estratégico participem do processo sucessório;

•

Os herdeiros devem ser conscientizados de que receberão uma sociedade
imposta, na qual os membros não se escolheram e não herdaram uma empresa
para serem os únicos donos.

A continuação da empresa familiar como tal está contingente à viabilização
da sociedade e todos os envolvidos devem atentar para alguns pontos que
representam falhas freqüentes na condução do processo de sucessão, como
destacam os autores:
•

Os sócios não devem se iludir, imaginando que um documento legal, redigido
por um brilhante jurista, será suficiente. Uma peça jurídica não substitui o
entendimento e o compromisso entre as partes; ela pode ser útil em situações
de litígio, portanto deverá ser produto posterior ao entendimento;

•

Um acordo societário ou um compromisso familiar deve ser feito de forma a
gerar entre os membros comprometimento, confiança e cumplicidade; Nesse
acordo devem ser definidos mecanismos e critérios para entrada e saída de
membros da família;

•

No acordo devem ser consideradas certas questões relevantes,

como

remuneração do capital e do trabalho, políticas para reinvestimentos, venda de
participações, fusões, incorporações e venda de ativos;
•

Os acionistas devem receber treinamento sobre gestão do desempenho
empresarial e governança corporativa;

•

O modelo de sociedade deverá estar adequado à realidade naquele momento,
muitas vezes deixando de lado o modelo anterior ou praticado pelo fundador;

•

A "missão" da sociedade deverá ser formulada de forma participativa, a fim de
se obter comprometimento;

•

Deve ser formalizado para a organização um elenco de valores (filosofia) e
prioridades; deve existir um código de ética;

•

Os dois grupos (societário e gerencial) devem buscar a separação entre
propriedade e gestão.
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Na mesma linha de recomendações quanto à separação das estruturas
societárias e gerenciais, Drucker (1995) comenta que não deveriam existir
diferenças entre as firmas dirigidas por profissionais e as geridas por uma família
quanto aos aspectos do trabalho funcional (áreas comerciais, financeiras, etc). Mas
no que tange à gestão, estas organizações merecem tratamento diferenciado.
Nesse sentido, Drucker (1995, p.25) aponta quatro regras básicas em relação à
administração da empresa familiar visando sua sobrevivência e crescimento:
"A primeira regra é que os membros da família não trabalhem
na empresa, a menos que sejam no mínimo tão aptos quanto qualquer
funcionário não pertencente a ela e se esforcem no mínimo tanto quanto
este. A segunda regra é igualmente simples: independente do número de
membros da família na direção da empresa e do quanto eles são
eficazes, um alto cargo sempre deveria ser preenchido por alguém fora
da família. A terceira regra é que as empresas dirigidas por uma família,
com exceção talvez das menores, precisam cada vez mais fazer com
que as posições-chave sejam ocupadas por profissionais que não
pertençam à família e, no processo de sucessão, confiar a decisão a
uma pessoa de fora, que não pertença à família nem à empresa".

o que

Drucker aponta como primeira regra é um dos principais princípios a

serem seguidos para que a empresa familiar tenha sucesso: a necessidade de que
os membros da família sejam pelo menos tão aptos que qualquer outro profissional
do mercado para desempenhar determinada função na empresa. Atualmente, esta
"aptidão" é traduzida em competências individuais. Segundo McClelland (1973),
competências são um conjuntos de conhecimentos, habilidades e atitudes que
determinam o desempenho dos

indivíduos.

Essas competências,

também

chamadas de competências individuais, são elementos fundamentais dentre os
recursos críticos da organização, como exploraremos nesse trabalho.

o que fazer para melhorar as chances de sucesso de uma empresa familiar?
Vidigal (1996) procura responder esta questão visando contribuir no aumento de
possibilidades de a administração familiar dar certo. Os pontos a serem trabalhados
são principalmente relativos a um processo de comunicação aberta e franca entre
t'

todos e a definição de regras claras para a gestão e para a sucessão. Deve-se

.'
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buscar ao máximo evitar o cabide de emprego ou tolerar desempenho insatisfatório.
Para completar, o ideal, segundo o autor, é ter um Conselho de Administração
atuante e ter também neste fórum membros independentes, não pertencentes à
família.

Bernhoeft e Castanheira (1995) afirmam ainda que a sociedade familiar no
Brasil é bastante diferente de outras formas de sociedade devido à origem.Segundo
eles, no Brasil, a sociedade familiar é ainda fortemente influenciada pelos traços da
cultura da origem do grupo familiar. Ou seja, como somos um país com
características fortemente cosmopolitas e como o perfil do nosso empresariado na
sua grande maioria é de imigrantes, ou de seus filhos ou netos, o traço cultural do
imigrante é muito forte. E termina estendendo-se às características e valores da
empresa.

A sucessão é uma das maiores dificuldades com que se defrontam as
empresas familiares. E é uma dificuldade facilmente previsível - tão certo quanto o
fato de que as pessoas envelhecem, as empresas precisarão tratar da questão da
sucessão. Para melhor entender essa etapa de vida das organizações, é
interessante buscar algumas definições. Assim, para Leone (1991) sucessão é o
rito de transferência de poder e de capital entre a geração que atualmente dirige e a
que virá dirigir, podendo acontecer de forma gradativa e planejada, ou, quando por
ocasião de morte, acidente ou doença do dirigente, de forma repentina. Em termos
jurídicos, é considerada a transmissão dos bens da pessoa que falece aos seus
herdeiros, legítimos ou testamentários, como define Pratz (1983).
Levenhagen (1989) diz que em lei, sucessão legítima diz respeito à
tramitação dos bens do falecido aos herdeiros, de acordo com a ordem de vocação
hereditária: aos descendentes, ao cônjuge, aos ascendentes, aos colaterais e aos
Estados, Distrito Federal ou União. Ainda segundo o autor, na sucessão
testamentária, os bens podem ser livremente destinados a qualquer pessoa.; porém,
havendo herdeiros, o testador só poderá dispor da metade de sua herança.
Vale lembrar que há dois tipos de processo de sucessão nas empresas
familiares: a Sucessão Familiar, na qual membros da família também se dedicam à
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gestão da empresa; e a Sucessão Profissional, onde os membros da família não
participam diretamente da administração do negócio, apenas atuam como
acionistas. Esta última forma foi muito defendida por autores e consultores de
empresas familiares nas décadas de 80 e 90. Segundo eles, os membros da família
não deveriam participar da gestão do negócio, mas restringir-se à atuação através
do Conselho de Administração. Existem prós e contras em ambos os tipos de
sucessão e não há conclusões definitivas quanto à melhor forma. Há inúmeros
casos de sucesso em sucessões familiares e, de modo geral, a perpetuação das
empresas familiares tem como um dos principais objetivos a continuidade dos
membros da família no negócio. Essa questão é apontada por Cohn (1990), com a
análise de pesquisa conduzida nos Estados Unidos, que perguntou a empresários
quais as razões para a sucessão familiar. O resultado foi:
34%: dar oportunidade, de liberdade e crescimento, aos filhos;
21 %: perpetuar a herança, de riqueza, história e tradição;
15%: manter a família unida;
10%: gerar vantagens financeiras e mais riqueza;
8%: garantir a própria aposentadoria e projeto pessoal após os 65 anos;
6%: proteger empregados leais;
5%: dar segurança financeira à família;
1%: beneficiar a sociedade.
Vale ressaltar que, atualmente, a maioria das sucessões familiares tem que
ser considerada mista: tem se tornado cada vez mais importante ter profissionais
do mercado em posição de destaque na administração. Neste trabalho foi concluído
que a sucessão exclusivamente profissional não é, por si só, a solução para os
problemas relacionados à continuidade das empresas familiares, e foi focada a
questão da sucessão familiar, com a seguinte definição: a sucessão familiar é a
passagem da gestão e do controle da empresa familiar de uma geração a outra.
Gera impactos em sucessores, sucedidos e demais agentes envolvidos.

Conforme citado anteriormente, a sucessão é uma das maiores dificuldades
com que se defrontam as empresas familiares. Vários autores, entre esses Lodi
(1986), Bernhoeft (1989) e Cohn (1991), consideram que, apesar de toda a
complexidade do processo sucessório, são poucos os executivos que dedicam
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atenção para o planejamento de sua aposentadoria e, conseqüentemente, para sua
sucessão, ocasionando diversos problemas à gestão da empresa que, na maioria
das vezes, poderiam ser antecipadamente resolvidos. A sucessão, desta forma,
passa a constituir uma fonte potencial ainda maior de conflitos.

Entre as principais conseqüências decorrentes desta falha de planejamento,
Christensen (1953) destaca a possibilidade de liquidação da empresa, ou de um
período de operações insatisfatórias (quando um executivo despreparado assume o
controle). Cohn (1991) apresenta outros problemas, como membros qualificados
que se desligam da empresa por falta de oportunidades de levarem adiante o
negócio, filhos e empregados mal preparados, perda financeira da família e falta de
consciência das opções por parte do empresário.

Não há dúvidas que o encaminhamento organizado do processo sucessório
passa a ter influência direta na sobrevivência e perpetuação da empresa. Mesmo
assim, em muitos casos isso ainda não acontece. Trow (1961) aponta para
algumas razões da falta de planejamento desta etapa tão fundamental,
principalmente nas pequenas e médias empresas. Entre os motivos citados pelo
autor destaco:
•

O tamanho do grupo (quanto menor a firma, mais difícil seria a designação do
. sucessor);

•

Crescimento (empresas que buscam o crescimento tem maior possibilidade de
planejamento do processo sucessório, e muitas empresas familiares não são
focadas no crescimento);

•

Tamanho da família (em condições de não existência de sucessores
pertencentes à família, maiores são as dificuldades encontradas);

•

Predomínio

de

problemas

gerenciais

de

curto-prazo

(havendo

maior

preocupação com dificuldades do dia-a-dia);
•

Acesso a conselhos externos (o acesso a conselhos que encorajem
planejamento para sucessão é menor em pequenas firmas);

•

Falta de planejamento de aposentadoria (dirigentes freqüentemente recusam-se
a pensar em sua aposentadoria, adiando-a); e

• Procrastinação (atitude comum a dirigentes de que "o tempo irá produzir o
t

sucessor").
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o

principal referencial teórico para apoio à estruturação do processo de

sucessão identificado neste estudo foi o modelo tridimensional de desenvolvimento,
sugerido por Gersick et ai (1997), que propõe uma visão sistêmica das empresas
familiares e é analisado a seguir.
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•
2.2- O modelo de desenvolvimento para as empresas familiares

Gersick et ai (1997) descrevem o sistema da empresa familiar como a
combinação de três subsistemas independentes, mas superpostos: empresa (ou
negócio), propriedade (ou sociedade) e família. Segundo eles, qualquer pessoa
relacionada de alguma forma a uma empresa familiar pode ser posicionada em um
dos sete setores formados pelos círculos superpostos do sistema. Esse modelo
permite analisar os processo de gestão da empresa e da sociedade, bem como as
situações individuais, de acordo com o posicionamento em cada uma das áreas
dos círculos.

o conceito das três diferentes perspectivas vem sendo utilizado amplamente
por consultores de empresas familiares desde a década de 80. Entretanto, Gersick
et ai (1997, p.7) apresentaram uma evolução ao modelo, que expandiu sua
aceitação:
"A aceitação do modelo é ampla pois ele é teoricamente
elegante e também imediatamente aplicável. Permite a compreensão da
fonte dos conflitos interpessoais, dilemas de papéis, prioridades e limites
em empresas familiares. A especificação de papéis e subsistemas
diferentes ajuda a desvendar as complexas interações dentro de uma
empresa familiar e facilita verificar o que de fato está acontecendo e por
quê".

lenaga (2003) avançou nesse conceito, propondo uma série de temas, que
chamou de específicos e de interface, para facilitar a análise das principais
questões decorrentes da estrutura. Estes temas seriam os elementos mais
importantes a serem endereçados no processo de capacitação das pessoas
envolvidas nos processos de sucessão.
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Modelo dos três círculos:
Temas específicos e de interface

o ACIONISTA FAMILIA
•
•
•
•
•

GESTÃO DA FAMILIA
• Cartografia da Saga
• Conselho de Familia
• Family Forum
- Herdeiros
- Agregados
- Proxima Geração
• Dinamica de Familia
• Conflito Familiar e
Negociação

GESTÃO DA SOC:IEI)AI:IE
• Governança Corporativa
• Estrutura de Conselho
• Acionistas Externos
- Papel e Atuação
- Limites e Ilusão
• Estratégia de Portfolio
• Análise do Perform. Capital
• Estrutura de Capital

Responsabilidade Social
Family Office
Papel do Acionista
Acordo Societário
Asset Management

•

EXECUTIVO FAMILIA
• Papel e Atuação
• Avaliação de Desempenho
• Coaching
• PDI (Dentro e Fora
Empresa)
GtINVESTIDOR FAMILIA
• Empreendedorismo
• Venture Capital
• Papel do Investidor
• Private Investment

.GESTÃO DO NEGÓCIO
• Estratégia do Negócio, Modelos de
Gestão e Arquitetura Organizacional
• Profissionalização da Administração
• Executivos Não Familia: Atuação
• Análise da Perform. Negócio

{~SUCESSOR - SUCEDIDO
•
•
•
•
•

Papel e Atuação
Avaliação de Desempenho
Sucedido - Mentoring
Sucessor - Coaching
PDI Plus (Dentro e Fora
Empresa)

Fonte: Dextron Management Consulting; Metodologia Fami/y Business OrganiZaUon Joumey

A estrutura acima ajuda a construir um diagnóstico de uma empresa familiar
em dado momento e a orientar a análise do conteúdo mais relevante no processo.
É importante lembrar que, tanto os indivíduos, quanto as famílias, as empresas

(não só as familiares) e as sociedades, estão em constantes mudanças, que
interferem significativamente nas forças que regem a estrutura descrita acima.
Gersick et ai (1997) defendem que, nas empresas familiares, esse processo é
ainda mais intenso, dada a interferência maior de questões históricas no processo
de gestão e a permanência de algumas pessoas em funções-chave por mais tempo
na empresa. Segundo os autores, os sistemas e organizações também envelhecem
e mudam e, assim sendo, é importante que os modelos considerem a questão da
empresa familiar ao longo do tempo. Visando endereçar essa necessidade, Gersick
et ai criaram o modelo tridimensional de desenvolvimento, incorporando a
dimensão temporal na estrutura dos três círculos:
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Modelo Tridimensional do Desenvolvimento

Fonte: Dextron Management Consulting; Metodologia Fami/y Business OrganizaUon Joumey

Como vemos, tanto a família, quanto a empresa (negócio) e a sociedade
(propriedade), se modificam ao longo do tempo. Em cada um deles podemos
especificar três ou quatro momentos claros:
Eixo da família:
1- Jovem família empresária, composta por um indivíduo empreendedor e
núcleo familiar (casal e filhos);
2- Filhos (próxima geração) se tornam adultos e acontece a entrada do primeiro
deles na empresa;
3- Fase de trabalho em conjunto de duas gerações;
4- Passagem do bastão.

Eixo da empresa:
1- Início, lançamento dos produtos ou serviços, fase de crescimento;
2- Consolidação da expansão e formalização; único negócio maior ou grupo de
negócios;
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3- Maturidade do negócio ou do grupo de negócios;

4- Consolidação do(s) negócio(s); formação de grupos/holdings; possível fase
de declínio de negócios.

Eixo da propriedade:
1- Proprietário controlador, "empresa de dono";
2- Sociedade entre irmãos;
3- Consórcio de primos.

Nem sempre as empresas e sociedades se iniciam no momento (1) e
seguem

esta

seqüência.

Na verdade,

muitas empresas são fundadas

e

administradas por combinações de mais de uma geração da família e podem
passar de uma combinação para outra.

o

modelo tridimensional de desenvolvimento auxilia na compreensão da

diversidade de opções de sucessão possíveis. Segundo os autores, "muitos donos
de empresas familiares prestes a se aposentar não levam plenamente em conta a
gama de opções de que dispõe. As sucessões em empresas familiares não
precisam seguir uma seqüência progressiva, do mais simples para o mais
complexo" (Gersick et ai, 1.997, p.210). Segundo eles, sempre deve ser
considerada a possibilidade de se conduzir reestruturações societárias que tornem
a composição da propriedade coerente com a situação da família e o porte da
empresa. Seriam possíveis então nove tipos de sucessão, como mostra a figura
abaixo:

24

e

e
Quanto à natureza dos tipos de sucessão, os autores definem que "três dos
nove tipos são reciclagens, envolvendo uma mudança na liderança mas mantendo
a mesma forma de propriedade (7, 8 e 9). Três são progressivas (1, 2 e 6),
envolvendo aumento da complexidade na composição da propriedade, e três são
recursivas (3, 4 e 5), pois envolvem mudança na liderança e, ao mesmo tempo,
simplificam a forma de propriedade".

Quando a sucessão é do tipo reciclagem, ou seja, há a sucessão da
liderança sem alteração na forma básica da propriedade, grande parte do que o(s)
proprietário(s) aprendeu(ram) no passado é aplicável ao futuro. Porém, quando a
sucessão envolve também mudanças na forma fundamental de composição da
propriedade, a adaptação exigida ao sistema todo é muito maior. Neste caso,
pouco daquilo que funcionou no passado poderá funcionar bem no futuro.
Outro desdobramento valioso do modelo dos três círculos é a definição clara
de fóruns de discussão específicos, para lidar com cada um dos três subsistemas.
Segundo diversos autores, como Gersick, Davis e Bernhoeft, deveriam ser
implementados três Conselhos para debate e tomada de decisões:
1- Conselho da Família: é o fórum para discussão de temas familiares, como
t',

desenvolvimento de sucessores, suporte do grupo familiar a projetos
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individuais, etc. Deveria ser composto por todos os membros da família. Por
vezes pode-se utilizar um facilitador e/ou especialistas ou palestrantes
convidados.

2- Conselho da Propriedade: é o fórum para discussão dos interesses dos
acionistas, com relação à gestão de seus ativos. Muitas vezes forma-se uma

holding para a gestão do patrimônio. Todos os membros da família que são
acionistas podem participar. Idealmente, participam os que tem algum
conhecimento sobre gestão de ativos e podem contribuir nas decisões. Os
demais podem designar alguém (outro membro da família que já participa do
Conselho ou outra pessoa) para representá-los.

3- Conselho da Empresa (Conselho de Administração): é o fórum para tratar
das questões referentes à gestão da empresa. Foca em temas estratégicos
e aprova decisões-chave dos principais administradores do negócio. É
recomendado que tenha membros de fora da família (conselheiros externos/
profissionais). Só devem participar membros da família que estejam dentro
do perfil de conselheiros (trabalhem como executivos na direção da empresa
e/ou que possam contribuir com sua participação para as decisões e para a
governança corporativa). Os critérios que definem o perfil do conselheiro
devem ser acordados e estipulados no acordo societário.

Com base no modelo tridimensional de desenvolvimento, podemos fazer
diagnósticos mais precisos da situação de uma determinada empresa familiar, de
acordo com o estágio de desenvolvimento de cada um de seus sistemas: família,
sociedade e empresa. A relação entre esse modelo e o planejamento estratégico, e
mais especificamente a visão da estratégia baseada em recursos, é a base do
modelo proposto neste trabalho.

t
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3 - Planejamento Estratégico - Conceitos
3.1- O planejamento estratégico e a visão baseada em recursos
Antes de explorar a questão do planejamento estratégico, cabe visitar
algumas das definições de estratégia. O dicionário Webster's (1976) traz o
significado filológico da estratégia, ligada ao aspecto militar: "é a ciência de planejar
e dirigir operações militares, especificamente de forças de manobra para atingir
posições vantajosas em relação ao inimigo". Muitas das definições atuais ainda
seguem a linha da origem militar do termo. Ao longo dos séculos XIX e XX, outras
conceituações surgiram, primeiramente com o emprego do termo na gestão pública
nos Estados Unidos: "Estratégia é a arte de controlar e empregar recursos de uma
nação, com a finalidade de terem eficientemente melhorados seus interesses vitais
e que ofereçam segurança face aos inimigos reais, potenciais ou presumidos"
(Mead Earle, citado por Álvares, 1973, p.33). A Administração absorveu então o
uso da palavra, expandindo seu significado, como demonstram Davidson e
Sweeney (1988, p.135) "Estratégia é um curso de ação indicando precisamente
como uma empresa está utilizando seus recursos com o fim de alcançar seus
objetivos pré-estabelecidos". Essa definição aponta os dois elementos mais
importantes que focaremos na questão do planejamento estratégico: recursos e
objetivos.
De acordo com essas definições, o termo planejamento estratégico pode
parecer redundante. Talvez seu principal objetivo seja sugerir uma forma de
operacionalizar o conceito de estratégia através de um processo

estruturado

dentro da organização.
As empresas familiares de maneira geral se mostravam resistentes à
implementar conceitos de planejamento estratégico em sua gestão. Isso era
conseqüência de uma série de fatores, como o perfil empreendedor dessas
empresas e o ambiente com mudanças aparentemente menos aceleradas, (uma
vez que a obsolescência das empresas familiares acontece, em grande parte, pela
falta de percepção das mudanças de contexto no tempo adequado ou pela falta de
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uma avaliação criteriosa e constante do cenário competitivo em que a empresa
familiar está inserida). A centralização da gestão também favorecia a existência da
estratégia tácita: de forma pouco estruturada ou silenciosa, a estratégia era definida
pelo fundador, pelo presidente, ou por um pequeno grupo, seguindo seus próprios
processos, e normalmente não era comunicada à organização.

Entretanto, as

demandas do ambiente competitivo atual têm reforçado a necessidade da
estratégia explícita, que envolve a condução de um processo de planejamento
estratégico estruturado, com a utilização de ferramentas que auxiliem o processo
de decisão, e que seus resultados sejam comunicados às pessoas na organização.
A definição formal da estratégia permite também que as mesmas sejam refinadas,
repensadas e alteradas com mais agilidade ao longo do tempo, não sendo
necessário esperar que as conseqüências sejam mais graves. Podemos concluir
que um dos objetivos principais do planejamento estratégico é criar opções e
alternativas, permitindo a tomada da melhor decisão possível, de forma consciente
e realista (implementável).

Hoje é inegável a importância do planejamento estratégico para todos os
tipos de empresas. Ambientes mais competitivos demandam a definição de ações
competitivas, que permitam à empresa se diferenciar na percepção de seus
potenciais clientes.

Existem diversas correntes no pensamento estratégico, que defendem
abordagens distintas para o processo de definição de estratégias. Mintzberg (2001),
aponta a existência de dez "Escolas Estratégicas", com características diversas.
Não é objetivo deste trabalho discutir cada uma delas. Ao invés disso, serão
apresentadas apenas as duas correntes consideradas mais relevantes neste
momento, para apresentação dos conceitos escolhidos para a elaboração deste
trabalho.
A primeira corrente é a chamada Prescritiva. Ela foca principalmente a
avaliação do ambiente para determinação da estratégia, que após formulada,
deveria

estar

"acabada",

explícita

e

compreensível.

Um

dos

principais

desdobramentos dessa corrente é a chamada Escola do Posicionamento, que tem

•

como principal autor Michael Porter. Segundo ele, as estratégias são genéricas e
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•

constituem posições específicas no mercado. Ele defende que o mercado é de
natureza econômica e que a formulação da estratégia é a seleção de posições
genéricas apoiada em cálculos analíticos.

A segunda corrente é chamada Descritiva e baseia-se, principalmente, na
teoria de recursos, ou visão da estratégia (ou da firma) baseada em recursos
("resource based view of strategy", ou "resource based view of the firm"). Segundo

Hofer e Schendel (1978), estratégia seria um padrão fundamental de utilização de
recursos e sua interação com o ambiente, o que determinaria como a organização
atingirá seus objetivos. Essa corrente foca os recursos internos (tangíveis e
intangíveis), e como estes podem alavancar resultados em sua relação com o
ambiente externo. Os recursos determinam em que negócio a empresa deveria
estar e como deveria competir.

Dentre os principais autores dessa corrente destacam-se Garry Hamel e C.K.
Prahalad. Eles defendem que a formulação da estratégia é um processo dinâmico,
de aprendizagem ao longo do tempo, que aplica e busca ampliar constantemente
os recursos internos da organização. Dentre esses recursos destacam-se as
competências

organizacionais,

que

seriam

combinações

de

qualificações,

processos, tecnologias, valores e ativos que norteiam o desempenho da
organização.
competências

Dentre

as

centrais,

competências
ou

essenciais

organizacionais,
(core

destacariam-se

competences),

que

as

seriam

competências organizacionais que, combinadas, geram benefícios a clientes ou
benefícios de custos. As competências centrais estariam intimamente ligadas ao
sucesso da organização, fornecendo a ela a diferenciação competitiva, e seriam
difíceis de serem copiadas por outras empresas. Dessa forma, fica clara a
importância das competências centrais, entretanto a gestão de competências deve
incluir todo o conjunto de competências organizacionais: mesmo não estando
diretamente ligadas aos diferenciais competitivos e/ou a benefícios em custos, as
demais competências suportam a superação dos desafios estratégicos da empresa
e deixar de geri-Ias pode significar problemas operacionais significativos e ameaças

à sobrevivência da empresa.

t
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Outro aspecto fundamental dos conceitos defendidos por Hamel e Prahalad
(1990, 1993, 1995) é a importância do desenvolvimento de uma "visão
organizacional". A visão seria a pedra fundamental de desenvolvimento da
estratégia, dando uma indicação clara de aonde a empresa quer chegar e, dessa
forma,

orientando

a

utilização

e

o

desenvolvimento

das

competências

organizacionais.

Este trabalho irá explorar o planejamento estratégico na ótica visão baseada
em recursos, focando a gestão e o desenvolvimento de competências, para
constituir o modelo que conjuga as questões do planejamento estratégico e da
sucessão em empresas familiares .

•
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3.2- As competências organizacionais e o strategic staircase

o foco no desenvolvimento das competências organizacionais como arma na
busca do sucesso empresarial desenvolveu-se com base na teoria de aumento da
complexidade, analisada amplamente por Igor Ansoff (1975). Segundo ele, há um
crescimento exponencial da complexidade interna e externa para as empresas, e o
aumento da complexidade total leva à diminuição da competência organizacional
relativa para lidar com essa realidade. Observamos que esse processo tem se
acentuado cada vez mais com novos desenvolvimentos tecnológicos e aumento da
competição em muitos mercados. A questão-chave estaria em gerenciar o gap
entre a complexidade e a competência organizacional de modo a mantê-lo num
valor mínimo ao longo do tempo, conforme ilustra lenaga (1998):

Complexidade
Competência

Complexidade
Externa>

< Interna

Competência
Organizacional
TO T1

Tempo

Dentre as soluções buscadas para gerenciamento desse gap destacam-se
identificar e focar em: core business; core segmenfs; core producfs; core

processes. Todas elas buscam minimizar o gap através do foco e da simplificação
da realidade, ou seja, do controle da complexidade . Entretanto, essas soluções
têm efeito apenas paliativo, pois a complexidade continua a aumentar. Assim
sendo, o foco deveria ser o gerenciamento da própria competência organizacional
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(ou das core compefences), não de elementos paliativos de redução da
complexidade.

Hamel e Prahalad (1995, p.255) reforçam( a importância das competências
organizacionais (focando aqui as competências essenciais) para o sucesso das
empresas:
"As competências essenciais precisam ser o principal assunto
da estratégia da empresa. A alta gerência precisa saber se as atuais
competências estão sendo lentamente enfraquecidas ou fortalecidas.
Precisa,

também,

estar

muito

consciente

dos

esforços

de

desenvolvimento de competências dos concorrentes e reconhecer que
os concorrentes pelas competências da empresa talvez não sejam os
mesmos concorrentes de seus produtos finais."

Essa questão de competir pelas competências pode ser ainda mais relevante
para empresas familiares, se considerarmos que muitas vezes os sucessores mais
aptos, ou seja, que possuem um conjunto de competências individuais mais
interessantes para a construção das competências organizacionais necessárias,
podem ser atraídos para outras organizações. Por esse ponto de vista, a perda de
competências individuais pode determinar um enfraquecimento das competências
organizacionais da empresa.

o foco

nas competências não é algo natural. A maioria das empresas cria

sua identidade ao redor de seus principais produtos e serviços, e não em torno de
suas competências organizacionais. Para que a perspectiva das competências crie
raízes dentro da organização, os autores defendem que "todos os gestores
precisam

compreender

e

participar

das

cinco

tarefas

fundamentais

no

gerenciamento de competências" (Hamel e Prahalad, 1995, p.261):
1-

"Identificar

as

competências

existentes".

As

competências

organizacionais mais relevantes (ou competências essenciais), seriam
as que (a) suportam diretamente os diferenciais competitivos da
empresa e/ou as que (b) permitem que a organização supere seus
desafios estratégicos atuais e futuros;
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2-

"Definir uma agenda de aquisição de competências". Para isso, é
necessário, dentre outras iniciativas, desdobrar as competências
organizacionais

em

competências funcionais

e,

finalmente,

em

competências individuais, permitindo o alinhamento das políticas de
gestão

de

pessoas

(recrutamento

e

seleção,

treinamento

e

desenvolvimento, avaliação e recompensa, etc) em torno dessas
competências;
3-

"Desenvolver as competências". Mais uma vez, o desdobramento até o
nível

individual

é fundamental.

Os

autores

defendem

que

o

desenvolvimento e a consolidação em uma posição de liderança em
determinada competência pode levar de cinco a dez anos.
4-

"Distribuir as competências essenciais".

Essa tarefa

envolve a

constante avaliação das capacitações organizacionais e individuais
visando a alocação ideal de recursos. Job rofation, práticas de gestão
do conhecimento e os próprios processos de tomada de decisão
também podem ser direcionados para otimizar a mobilidade de
competências na organização.
5-

"Proteger e defender a liderança das competências essenciais". As
competências podem ser deterioradas pela falta de fundos, por divisão/
reestruturação da empresa, etc. A proteção das competências exige
vigilância contínua por parte da alta gerência.

O desdobramento de competências organizacionais em competências
individuais é um processo interessante, que demanda conhecimento técnico e
sensibilidade das pessoas envolvidas, como será comentado ainda neste trabalho.
Visando ilustrar a gestão baseada em competências organizacionais, cabe
apontar dois casos considerados bastante ilustrativos, sobre os quais há grande
quantidade de estudos realizados.
O primeiro caso, da empresa Gillette, ilustra como uma interpretação pouco
precisa das competências essenciais pode levar a decisões equivocadas e a
prejuízos significativos. Após uma primeira onda de lançamento de produtos que
obtiveram sucessos consecutivos, a empresa buscou expandir de uma forma mais

33

•

•

ampla seus negócios. Acreditando que sua competência essencial era a gestão de
canais de distribuição, foi realizada uma segunda onda de lançamento de novos
produtos. Essa segunda onda trouxe grandes prejuízos para a corporação. Os
produtos simplesmente não tiveram aceitação dos consumidores e, por fim, as
novas linhas foram descontinuadas ou vendidas. A ilustração abaixo demonstra os
dois movimentos:
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O principal problema apontado na utilização do conceito de gestão por
competências na Gilletle foi a falha na identificação da competência essencial da
empresa. O que suportava o sucesso de seu negócio, relacionado às vendas das
lâminas de barbear e produtos diretamente relacionados, era a capacidade de
desenvolver e lançar produtos de alta qualidade, antes dos concorrentes. A
competência essencial da empresa, que realmente suportava seu diferencial
competitivo, era relacionada à pesquisa e desenvolvimento, e não à gestão dos
canais de distribuição.
Outro caso bastante ilustrativo é o da Disney. Após um período de resultados
negativos que pôs em risco a sobrevivência da empresa, foram definidas diversas

,
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iniciativas que, em grande parte, partiam do conceito de alavancar competências
organizacionais. As competências essenciais foram identificadas e fortalecidas,
orientando as definições quanto às linhas de produtos e serviços que melhor
suportavam a proposição diferenciada de valor da empresa. Essas duas
competências essenciais foram chamadas de "contadores de estórias" e
"gerenciamento de cenários", como analisado por Hamel (1999) e ilustrado por
lenaga (2003):

Proposição
Diferenciada de
Valor

"Alegria ao Vivenciar'
• Escapismo
• Magia
• Divertimento

"Senso de Comunidade"
• Segurança
• Valores

..........::::...;::;::;::;:::::::::;;::.:~:.~:::~.::>... .. . :.::.::.:" ........................ .
Portfolio de

;---.....::::..--.,

r--~"""""''' "...--~="

"...---"''''-'''::'::''''-" "...-=-....:..--"
Executive
Resorts

Desenhos
Animados

Produtos e
Serviços

•.•••

".

,,-----=.:.!1____- - . .

Cruzeiros

~omunidade

Planejadas

./

f·'

............... "':":::::"::':'::::::.:.:;:~;;;;;;;~~;;;;;;;::~~~~:::~~::,:;;;:~.;;;. . f. . .· ·. · · · · · · · · ·
r-------~~~-------.

Competências
Organizacionais
Competências
Individuais e de
Grupos por
Função-chave
(Conhecimentos,
Habilidades e
Atitudes)

CONTADORES DE
ESTÓRIAS

GERENCIAMENTO DE
CENÁRIOS

Engenheiro
Sisb!mas

Costll'erosl
Designers

Arquitetos

Eng. Operações

Escultores

Eng.Audiol
Visuais

Paisagistas

Serviço ao
Oiente

Ger. Projetos

Logística

Pintores
Designers
Anmatronics

Ger.lnstallção

Artistas
Gráficos

Com base no foco em contar estórias e gerenciar cenários, foi feito um
esforço de lançamento de filmes, apresentando estórias e personagens e criando
novos cenários. O lançamento de filmes cresceu de uma média de menos de um
filme a cada dois anos, para mais de um filme por ano, o que gerou aumento na
demanda por todos os outros produtos e serviços da empresa e resultou no retorno
aos resultados positivos para a corporação. As funções organizacionais (cargos, ou
posições) relacionadas diretamente à aquisição, fortalecimento e manutenção das
competências essenciais passaram a ser tratadas como funções-chave, recebendo
atenção

especial

da

alta

direção.

Essas

iniciativas

geraram

resultados
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extremamente positivos, tirando a empresa da situação de risco na qual se
encontrava.

Ao estudarmos casos como estes, percebemos a relevância do tema. A
importância crescente da gestão por competências, principalmente nos Estados
Unidos, pode ser observada hoje através do espaço ocupado pelas discussões do
tema em eventos, seminários e congressos.

Para empresas familiares, talvez a gestão por competências tem ainda mais
relevância. Observa-se que muitas empresas crescem para acomodar a entrada de·
sucessores no negócio, muitas vezes sem observar o alinhamento dos novos
negócios com as competências organizacionais, existentes e desejadas. No
máximo as competências individuais dos sucessores em questão são consideradas
para a escolha desses novos negócios; muitas vezes nem isso é considerado com
a devida atenção.

Pode-se dizer que os líderes de empresas têm dedicado cada vez mais de
seu tempo a imaginar cenários futuros e planejar seus recursos da forma mais
eficiente para atingir seus objetivos. Para que isso seja possível, e para que as
cinco tarefas em gestão de competências apontadas por Hamel e Prahalad sejam
viáveis, é necessário definir claramente para aonde a empresa vai, ou seja, sua
visão de futuro, ou visão estratégica.
Uma das propostas mais interessantes para estruturação do gerenciamento
do desenvolvimento e aplicação das competências organizacionais surgiu do
conceito de backcasting. Segundo Guild e Wang (1995), backcasting propõe, ao
invés de avaliar oportunidades de curto e médio prazos, a criação de futuros
plausíveis, para então, de trás para frente, analisar possíveis stepping stones e
como a empresa pode aplicar e como ela deve desenvolver suas competências
para a concretização daquela visão de futuro. Markides (1996) defende que esse
conceito pressupõe expressão da estratégia de negócio através de uma visão
futura, que representa a ambição e as expectativas do acionista e/ou do gestor. A
visão futura somente se materializa ao se vencer uma série de desafios

•

intermediários. O conceito fica claramente ilustrado na ferramenta "strategic
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sfaircase", utilizada abaixo na análise do caso da empresa japonesa Canon e sua

busca por superar a Xerox no negócio de copiadoras:

VISÃO
ESTRATÉGICA
Superar Xerox através
de Diferencial
Tecnológico

Desafio
Entrar no Merc. USA

Competências
Necessárias

Desafio
Expandir pl Europa
!

Desafio
Desafio
Desafio
Aprender mais sobre
Pla_d_ora_s---,
_on_eg_6c_iO_co_

Operar na Asla

Competências
Necessárias
• Conhecimentodo

Desenvolver Prec.
Proprio Eletrostático

Competências
Necessárias

Internacional

Competências
Necessárias

• Inteligenciade Mercado
• Capac"ação Fabrile de

Ações Adotadas

• Tecnologiae P&D

Ações Adotadas
• Estabe!. P&D (62)
• Investigar Patentes Xerox
(60 - 65)

Marketing Internacional

Mercado Europeu
• Capacitação Fabril

• Estabelecimentode

Fabrica de Baixo
Volume na Alemanha
• Introdução dos Mod. CPC (71)
(65 - 68)
• Introdução da 1a
Geração de Copiadoras
• Acordo de OEM com
NP na Europa (71)
Scott Paper (68)
• Estabelecimento da 2a.

Ações Adotadas

• Licenciar Tecnolog la RCA Geraçao do Proc.
L1qulSeco(72 -74)
• LicenciarTecnologia de
toner liquido (68)

•

Conhecimentode

Como Operar

Transnacionalmente
• Conhecimento do
Mercado USA
• 1nteligencia
Competitiva da Xerox

Ações Adotadas
• licenciamento da
Tecnologia NP para AM
Copier
• Estabelecimento de 7
Subsidiarias nos USA
• Licenciamento da 1a

Geraçãode Copiadoras
para RicohlAMCopyerl
Saxon

(65)

1960

1965

1970

1975

1980

Fonte: Markides. London Business School; Dextron Management Consulting

Nesse exemplo vemos uma descrição bastante resumida das principais
ações derivadas do planejamento estratégico da Canon - vale ressaltar que a
determinação da visão e dos desafios intermediários pode ser um processo em si
bastante complexo. Ele pode também utilizar amplamente conceitos de outras
correntes do pensamento estratégico, como por exemplo, as análises propostas
pela Escola do Posicionamento. A estrutura do sfrafegic sfaircase vem então
conjugar a questão do planejamento estratégico de médio e longo prazo com a
visão baseada em recursos, gerando um sistema que se apóia nas competências
organizacionais, guiando as ações de curto prazo.

Dada a importância do desenvolvimento dessa visão de médio e longo

•

prazos e do foco em competências - organizacionais e individuais - essa
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ferramenta pode trazer benefícios significativos para a gestão de empresas
familiares, principalmente no que diz respeito ao planejamento estratégico e à
condução do processo de sucessão.
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3.3- As competências individuais

É importante conceituar as competências individuais, relacionando-as com
as definições de competências organizacionais apresentadas. Praticamente todos
os autores no tema da sucessão em empresas familiares defendem que é
necessário haver critérios claros para escolha dos sucessores e para a permissão
que membros da família trabalhem na empresa. E a maioria destes autores
defende que os sucessores, para trabalhar na empresa em questão, devem estar
aptos ou capacitados para tal. De forma genérica, diz-se que devem os familiares,
como quaisquer outros profissionais,

"ser competentes" para o trabalho na

empresa.
ti

Atualmente, a forma mais adotada para se avaliar a capacitação, ou aptidão,
dos indivíduos é a análise de suas competências individuais. Há diferentes
definições para as competências individuais e, dentre elas, destaca-se a definição
de McClelland (1973). Segundo ele, elas seriam conjuntos de conhecimentos,
habilidades e atitudes que determinam o desempenho dos indivíduos. Portanto as
competências seriam características pessoais que podem ser diretamente
relacionadas à qualidade do desempenho na realização de uma tarefa, em uma
determinada situação. M. Fleury (2004) afirma que as competências podem ainda
ser consideradas um estoque de recursos que os indivíduos detém, para aplicação
nas atividades da função desempenhada. E desta forma, o trabalho deixaria de ser
um conjunto de tarefas associadas a um cargo, para ser um prolongamento direto
das competências que o indivíduo mobiliza em face de situações profissionais cada
vez mais mutáveis e complexas.

Segundo McClelland, há uma espécie de hierarquia entre os componentes
das competências individuais: habilidades seriam construídas sobre atitudes, e
conhecimentos sobre habilidades. Uma vez que habilidades e conhecimentos só
são construídos sobre as atitudes do individuo, estas deveriam ser o foco nos
processos de recrutamento e seleção das empresas - pois elas definiriam se o
"solo é fértil" para o desenvolvimento das demais competências desejadas. Esse

•

conceito pode ficar mais claro através do esquema abaixo:
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visando o desempenho da empresa. Segundo Dutra (2001), organizações e
indivíduos se encontram em um processo contínuo de troca de competências: "a
empresa transfere seu patrimônio para as pessoas, enriquecendo-as e preparandoas para os desafios", e as pessoas "ao desenvolverem sua capacidade individual,
transferem para a organização seu aprendizado, dando à empresa condições para
enfrentar novos desafios" (p.25).

Identificar ou avaliar competências individuais é um desafio à parte, pois
sempre é conseqüência da percepção de quem avalia. É inegável que o mundo era
mais simples quando as qualificações do individuo eram avaliadas apenas com
base em sua experiência prévia, por exemplo, se o cartão de visitas mencionasse
"gerente de marketing" e a pessoa estivesse nesta função há cinco anos, estava
confirmado, ele seria considerado apto para a função de gerente de marketing. O
mundo mudou, e o aumento da complexidade interna e externa para as
organizações, e a velocidade com que as transformações ocorrem hoje, obrigam as
empresas a buscar pessoas com competências individuais mais específicas.
Defende-se que atividades desempenhadas e resultados atingidos no passado não
garantem resultados futuros; a aplicação das competências sim. A figura do iceberg
representa a questão do desafio da avaliação de competências:

Atividades, Processos e Resultados:
São os aspectos visíveis - as realizações
das pessoas, percebidas claramente
através de atividades conduzidas e
resultados obtidos
Comportamentos observáveis:
Não são visíveis tão claramente, porém,
são demonstrados na realização de todas
as atividades. Permitem inferir sobre as
competências do indivíduo
Competências individuais:
Não são diretamente visíveis. São
conhecimentos, habilidades e atitudes, que
se refletem em comportamentos
observáveis e são a base para o
desempenho de funções e a obtenção de
resultados

•
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Como ilustrado na figura do iceberg, as competências não são visíveis, pois
estão submersas. Entretanto, elas desempenham o papel fundamental de sustentar
a parte visível, as atividades e os resultados. As competências não podem ser
visualizadas diretamente, mas podemos inferir sobre sua composição através da
análise dos chamados comportamentos observáveis, que seriam representados
pela parte do iceberg na linha da água e abaixo, até onde a vista alcança.

Certamente o tema das competências individuais, e seus subprodutos, como
a chamada gestão de pessoas baseada em competências, permitem - e merecem
- o foco de diversas teses como esta .
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4 - Esquema Conceitual e Metodologia
4.1- Esquema conceitual que orienta a tese

Com base na revisão bibliográfica apresentada, resumem-se cinco grupos de
idéias que compõe o esquema conceitual da tese:

(a) Empresa Familiar: é aquela que tem forte identificação com um sobrenome de
família, envolvendo aspectos hereditários, laços de sangue e influência recíproca
entre sucessor e sucedido em processo de sucessão familiar. É formada por três
subsistemas: empresa, família e propriedade.

(b) Sucessão Familiar: passagem da gestão e do controle da empresa familiar de
uma geração a outra. Apresenta impactos nos três subsistemas da empresa
familiar.
(c) Planejamento Estratégico: é um processo que envolve análise de ambiente e
recursos internos, de maneira tácita ou explícita, visando criar benefícios aos
clientes, acionistas, funcionários, e demais stakeholders (sociedade e governo) no
longo prazo.
(d) Competências Organizacionais: conjugação de qualificações, processos,
tecnologias, valores e ativos, que norteiam o desempenho da empresa. Dentre
elas, destacam-se as competências centrais (ou essenciais), que geram benefícios
a clientes ou benefícios em custos: estão intimamente ligadas ao sucesso da
organização e fornecem

uma diferenciação competitiva.

As competências

organizacionais são fruto do aprendizado coletivo da organização, no que diz
respeito a como coordenar as habilidades produtivas e as diversas tecnologias.
(e) Competências Individuais: Conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes,
construído através de qualificações e experiências, que determinam o desempenho
dos indivíduos. Somadas, competências individuais permitem a construção e o

•

desenvolvimento das competências organizacionais .
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4.2- Metodologia
A idéia central deste trabalho é apresentar um modelo conceitual que
relacione as importantes questões do planejamento estratégico e da sucessão em
empresas familiares, devido à sua significância na economia nacional.
Os principais objetivos do trabalho são:
•

Pesquisar as referências bibliográficas existentes nos temas explorados,
identificando os elementos mais relevantes para a montagem do modelo de
análise.

•

Apresentar o modelo de análise e aplicá-lo no estudo de caso do Colégio
Koelle.

Foi escolhido o método de estudo de caso, na qualidade descritiva, que
prevê a investigação de um único caso, ou um número relativamente pequeno de
casos. Neste trabalho, será analisado apenas o caso do Colégio Koelle. O histórico
da empresa é apresentado, entretanto, a ênfase será dada na aplicação do modelo
construído para analisar um possível cenário futuro da empresa.

A coleta dos dados necessários para o trabalho foi feita com base em
entrevistas pessoais, suportadas por um roteiro (vide Anexo 1). Mann (1983, p.99)
define entrevista como "um encontro de pessoas face a face, com a finalidade de
consultarem-se sobre algum assunto. A entrevista é essencialmente uma forma de
interação humana e pode variar desde o mais descontraído 'papo' até o mais
cuidadosamente

pré-codificado

e

sistematizado

conjunto

de

perguntas

e

respostas". Gil (1995) aponta as principais vantagens da entrevista, dentre as quais
destaco: que a entrevista possibilita a obtenção de dados referentes aos mais
diversos aspectos da vida social, que podem ser classificados e quantificados; e
que é a técnica mais eficiente para a obtenção de dados em profundidade acerca
do comportamento humano. Essas características tornam a entrevista muito útil
para a exploração de temas como a sucessão em empresas familiares, onde a
questão comportamental tem uma importância destacada.
Finalmente, na aplicação do modelo ao caso foi conduzida uma análise de

•

desdobramento das competências organizacionais para competências individuais .

.!
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Este trabalho,

caso

buscasse embasamento teórico

para

cada

um dos

desdobramentos, por si só, poderia receber a atenção de uma dissertação como
esta. Neste estudo, o desdobramento se valeu mais da experiência própria do
pesquisador nas áreas de estratégia, recursos humanos e gerenciamento de
carreira, do que propriamente de um processo embasado por teorias defendidas
por outros autores, pois este não era o foco do trabalho .

•
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5 - O Modelo Proposto
5.1- O sfaircase, o desenvolvimento de competências e a sucessão
Como discutido anteriormente, a gestão das empresas familiares pode obter
benefícios caso o modelo tridimensional seja considerado. A utilização do
planejamento estratégico, ainda insipiente em empresas familiares, principalmente
entre as pequenas e médias, também pode ajudar os gestores. Os conceitos de
planejamento estratégico, a visão baseada em recursos e a ferramenta staircase se
destacam pela simplicidade - que facilitaria sua implementação em empresas
familiares. A utilização conjunta desses conceitos e ferramentas, por si só, pode
gerar ganhos, entretanto pode não endereçar diretamente a questão-chave para a
perpetuação das empresas familiares: a sucessão.

Considerando agora a gestão e o desenvolvimento de competências como
subprodutos da visão baseada em recursos, percebe-se uma ligação direta com um
dos conceitos básicos defendidos pelos autores ao tratarem do tema da sucessão:
que os sucessores estejam aptos, ou seja, apresentem as competências individuais
necessárias para o trabalho na empresa. O que seriam essas competências
individuais, senão características pessoais que, combinadas a outros recursos
internos, compõe as competências organizacionais que essa visão da estratégia
busca desenvolver?
Assim sendo, este trabalho propõe um modelo que combina os diversos
conceitos apresentados anteriormente, compondo uma ferramenta que permite
analisar a empresa familiar e apoiar os gestores no planejamento de seu futuro e
na busca de sua perpetuação. Esta seria a estrutura do modelo, chamado de
Modelo

de

Desenvolvimento

Baseado

em

Competências

Familiares:

•
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Modelo de Desenvolvimento Baseado em Competências para Empresas Familiares

VISÃO
ESTRATÉGICA

DESAFIO
ESTRATÉGICO
DESAFIO
ESTRATÉGICO

COMPElfNC/4S

NECTSSÁII14S

DESAFIO
COMPnf2NCIAS
r--E_ST_R_A_TE_'G_I_C_O---, N'f.'CESSÁR MS

HOJE

COMPEli !VCIAS

NECESSÁRIAS

• Composição daIs)
família(s) no presente
• Competências existentes!
disponíveis na família

• Composição daIs) família(s) ao longo
do tempo
• Competências disponíveis na família
ao longo do tempo

• Objetivos! iniciativas
empresariais
• Competências necessárias
na empresa (administração)

• Objetivos! iniciativas empresariais,
derivadas dos desafios estratégicos
• Competências necessárias na
empresa (administração)

• Objetivos! iniciativas da
sociedade
• Competências necessárias
na sociedade (governança)

• Objetivos! iniciativas da sociedade
• Competências necessárias na
sociedade (govemança)

.,
Tempo

o modelo permite a análise dos três subsistemas das empresas familiares e
seus respectivos eixos de desenvolvimento de forma alinhada aos objetivos
estratégicos da organização e às competências necessárias.
Uma vez que a empresa determina seus objetivos e seus desafios
estratégicos, pode identificar quais as competências organizacionais que precisa
aplicar e/ou desenvolver para superar esses desafios. Das competências
organizacionais, podemos desdobrar as competências individuais necessárias para
suportá-Ias. A determinação das competências individuais seria, então, a base para
as iniciativas em gestão de pessoas, como recrutamento e seleção, treinamento e
desenvolvimento, alocação de pessoas/formação de equipes, programas de
avaliação e recompensa e sucessão. Para as empresas familiares, o interesse é
focado nesta última iniciativa: a sucessão.

47

•
Segundo Ulrich (2000), o alinhamento entre a estratégia e as competências
individuais é hoje um dos principais desafios dos profissionais de recursos
humanos e dos dirigentes das empresas, no mundo todo.

Dentre os benefícios que se deseja obter com a aplicação do modelo
destacam-se:
•

O incentivo ao exercício de imaginar o futuro, para a família, a empresa e a
propriedade;

•

O estímulo à definição clara de uma visão de futuro que seja coerente para
os três subsistemas;

•

A criação de subsídios para a determinação dos desafios estratégicos;

•

A orientação da utilização dos recursos existentes, no momento e no futuro;

•

A análise das competências organizacionais e individuais necessárias para
superar os desafios estratégicos e atingir os objetivos;

•

A análise dos gaps entre as competências necessárias e as competências
encontradas na família para a orientação do processo de sucessão
(sucessores, membros da família) e composição da equipe de profissionais
da empresa (de fora da família);

•

A comunicação de todas estas informações de forma visual, clara e
estruturada, permitindo debate de conceitos e alinhamento para a tomada de
decisão.
O Modelo de Desenvolvimento Baseado em Competências para Empresas

Familiares foi aplicado ao caso do Colégio Koelle, como apresentado a seguir.

•
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6 - Aplicação do Modelo ao Caso Colégio Koelle
6.1- Histórico da empresa e contexto

o Colégio Koelle é uma empresa do setor de serviços na área de educação,
localizada em Rio Claro, SP. A escola foi fundada em 1.883 pelo imigrante alemão
Theodor Koelle e durante toda sua existência a gestão tem sido familiar. Nos
últimos 30 anos, a empresa foi administrada pelos três netos do fundador:
Theodoro, Gunar e Ingo. Até 2002 eles eram também os únicos acionistas, tendo
cada um deles 33.3% de participação no negócio (Colégio Koelle e Koelle S.A.).
Em 2002 foi conduzida uma reestruturação societária e administrativa visando a
aposentadoria de Theodoro, então com 72 anos. Hoje, a empresa é administrada
por Gunar e Ingo, e ambos possuem 50% da propriedade. No histórico de 120 anos
da empresa, destacam-se os seguintes eventos:

1.883: Fundação da escola pelo imigrante alemão Theodor Koelle
1.910: Início das atividades do internato; cerca de 100 alunos
1.937: Morte do fundador. Passagem da gestão para a 2a geração (Prof.
Paulo Koelle); cerca de 150 alunos
1.958: Entrada 10 sucessor da 3a geração (Theodoro Paulo Koelle; início
de um período de crescimento acentuado)
1.966: Passagem da gestão para a 3a geração (Profs. Theodoro, Gunar
e Ingo Koelle); aproximadamente 600 alunos
1.987: Início das atividades do Ensino Médio; total de cerca de 900
alunos
1.989: Fim das atividades do internato
1.993: Atingido maior número de alunos: aproximadamente 1.300.
2.000: Entrada 10 membro da 4a geração (Profa. Maria Cecília Koelle);
cerca de 1.000 alunos.
2.002: Aposentadoria de Theodoro Koelle
2004: Entrada 20 sucessor da 4a geração (Paulo Koelle); 900 alunos
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o Colégio

Koelle apresenta um faturamento de cerca de R$ 6 milhões por

ano. Possui um quadro de 130 funcionários e atualmente oferece ensino a cerca de
900 alunos da cidade de Rio Claro e região, nos níveis Educação Infantil (Maternal,
Jardim I e II e Pré-Escola - crianças de 2 a 6 anos), Ensino Fundamental (1 a a 8 a
séries - crianças e adolescentes, de 7 a 15 anos) e Ensino Médio (1 a a 3a séries,
antigo "Colegial" - adolescentes de 15 a 18 anos).

Ao longo deste histórico de 120 anos, o Colégio Koelle construiu uma marca
forte, reconhecida na região como um centro de excelência em ensino. Dentre as
idéias associadas à marca Colégio Koelle pela população da região estão: tradição,
qualidade, rigor, respeito, disciplina, eficiência, futuro, alto valor, altos preços,
comprometimento.

o Colégio

Koelle - como a maioria das empresas do setor de educação no

Brasil - apresenta controle e gestão familiares e forte centralização no processo
decisório entre os membros da família. Pode-se dizer que, ainda hoje, a gestão
apresenta poucas características do que é chamado de "gestão profissional". Os
diretores formam "a diretoria", que debate as principais questões da estratégia e
gestão do negócio, buscando o consenso sobre os temas em pauta, o que gera
lentidão e barreiras às mudanças. Há ingerências sobre a orientação dos
profissionais e sobre a utilização de recursos. Não há divisão clara do escopo de
atuação de cada um dos diretores e todos participam das principais decisões
administrativas e pedagógicas. Há apenas um foco maior na condução das
atividades diárias: Ingo coordena as atividades desde o Maternal (crianças a partir
de 2 anos de idade) a 4a série do Ensino Fundamental e supervisiona as atividades
de 5a a 8a série do Ensino Fundamental (atuação que até cerca de um ano ficava a
cargo de Theodoro, agora em processo de transição para aposentadoria, mas que
ainda participa das decisões sobre a gestão). E Gunar coordena o Ensino Médio e
a maioria das atividades administrativas, que são centralizadas, dando apoio a
todas as unidades (financeiro, jurídico, etc).
Dentre os principais desafios enfrentados pela empresa atualmente estão:

•

Repensar seus negócios, visando fazer frente ao intenso aumento da
competitividade do mercado, derivado da abertura de diversas escolas
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particulares, principalmente representando sistemas de ensino (Anglo,
Objetivo, COC) que utilizam fortes esforços de comunicação; e da
estagnação do mercado, dada a queda significativa na taxa de natalidade,
principalmente nas classes A e B;
•

Repensar a organização, realizando uma reestruturação societária e
conduzindo um planejamento de sucessão para a gestão do negócio, de
modo a torná-Ia mais profissional e orientada ao crescimento.

•

Conduzir as

mudanças garantindo o cumprimento

de

sua

missão

educacional; e garantindo também a convivência familiar positiva e
coJaborativa durante e após o processo de sucessão.

A aplicação do modelo para a análise histórica da empresa apontou que
muitos dos conceitos principais em estratégia e gestão por competências eram
aplicados, de forma intuitiva, pouco estruturada e tácita, em muitas das decisões
tomadas. Entretanto, não se pode afirmar que a estratégia se baseou em uma visão
de futuro, ou que essa visão de futuro derivou desafios estratégicos que orientaram
a gestão de competências. Dessa forma, o modelo não foi aplicado aos eventos
passados. Como proposto inicialmente, o objetivo da aplicação do modelo é a
orientação do trabalho atual, de extrema importância para a perpetuação da
empresa: o processo de sucessão da terceira para a quarta geração.

Para resumir a análise histórica, cabe descrever brevemente os principais
eventos ao longo do tempo, e o contexto nos três subsistemas .
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Caso Colégio KoelIe - Análise Histórica (1.883 a 2.000)
1.937

IF~)

I

EMPRESA )

SOCIEDADE

-A família era
composta pelo
imigrante
alem1ío
Theodor Kôlle
e sua esposa

-Poucos
alunos da
comunidade
alem1í em Rio
Claro
- Trabalhavam
na escola
apenas o
fundador e
sua esposa

- Nao havia
sociedade, a
escola era de
propriedade
do fundador

I

1.958

1.966

2.000

-Afamllia é
composta pelos 3
irm1íos da 3a
geraç1ío e 9 primos
da 4a geraç1ío.
filhos de Gunar e
Ingo

-O terceiro
dos fílhos de
Paulo começa
a trabalhar na
escola
- Em 1970
Paulo falece

-Família
composta pelo
casal Kôlle e
seu filho e
suas cinco
filhas

-A segunda
geraç1ío era
adulta e cada
um começava
a formar sua
própria familia

-O primeiro
dos 3 filhos de
Paulo
(Theodoro.
Gunar e Ingo)
começa a
trabalhar na
escola

-Cada fílho
desempenhava
funç1ío para a
qual apresentava aptidao e
buscando
suprir as
necessidades
da do o crescimentono
número de
alunos.

- Filho mais
velho (Paulo
Koelle)
assume a
gestao
- Trabalhavam
na escola o
diretor, sua
esposa, cinco
irmas e alguns
profissionais
- 150 alunos

-Crescimento
do número de
alunos e de
profissionais
de fora da
famllia
- Em 640
segundo filho
começa a
trabalhar na
empresa

- N1ío havia
sociedade, a
escol a era de
propriedade
do fundador

- A escola era
de propriedade
do diretor e de
suas cinco
irmas

- A escola era
de propriedade:
do diretor e de :
suas cinco
:
irm1ís
I

-Crescimento
do número de
alunos e de
profissionais
de fora da
familia
- Distribuiçao
das
atribuições
: entre os 3
: diretores
I
I
I
I
I

- Os três
irmaos tem
participaçao
igual (33,3%)
na empresa

I

-Crescimento
acelerado entre
1970 e 1993, indo
de 320 para 1300
alunos
- Em 2001 a
primeira integrante
da 4a geraçao
(Cecilia) começa a
trabalhar na
empresa
I
I
I
I

: - Theodoro, sem
I filhos, transfere
: sua participaç1ío
: para os irmaos
I (50% cada)
I

Tempo

o

..

processo de sucessão da terceira para a quarta geração se iniciou em

2.001, com a entrada da primeira representante da quarta geração na empresa,
Maria Cecília Koelle, na época com 23 anos de idade. Recém-formada no curso de
pedagogia, sua função inicial era lecionar no curso maternal e conduzir a
coordenação pedagógica dessa área, recém implementada. Devido ao escopo da
função assumida, à sua experiência anterior, e à sua própria intenção de não se
aprofundar nas questões administrativas, sua entrada na empresa não disparou um
processo de transição mais amplo na gestão do negócio. Esse processo deve se
iniciar em 2.004, com a entrada do segundo membro da quarta geração, Paulo
Koelle, administrador de empresas, 30 anos de idade e oito de experiência
profissional, principalmente na área de marketing, na Procter & Gamble, empresa
norte-americana fabricante de diversas linhas de produtos, com destaque para
bens de consumo. Sua intenção é se dedicar à administração da empresa,
conduzindo a transição gradativa no comando do negócio .

•
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6.2- Aplicação do modelo ao caso
A aplicação do modelo no Colégio Koelle foi feita com base em dados da
empresa e em levantamentos feitos em entrevistas informais (reuniões e conversas
individuais) realizadas com diversos membros da família, pertencentes à terceira e

à quarta gerações, nos últimos três anos. A esses dados foram acrescentadas
informações mais específicas, levantadas junto' a um dos diretores da empresa,
com base no roteiro de entrevistas (vide Anexo 1).

Cabe ressaltar que o resultado foi uma análise preliminar, que tem a
intenção de apresentar o modelo e os principais conceitos que estão por trás dele
aos membros da família, permitindo o início de um processo de reflexão que facilite
o posterior trabalho de reestruturação societária e planejamento estratégico formal
para a empresa.

Atualmente, a família Koelle é composta da seguinte forma:
Terceira Geração: Theodoro (73, professor de matemática e pedagogo), Gunar (68,
advogado

e pedagogo)

e

Ingo (63,

pedagogo).

Os

três

são

casados,

respectivamente com Carmem (74, professora aposentada), Marta (39, professora)
e Marília (37, médica).
Quarta Geração: Filhos de Ingo: Paulo Koelle (30, administrador), Carlos Eduardo
(28, administrador), Maria Cecília (26, pedagoga), Ana Luisa (24, administradora),
Júlio (4); Filhos de Gunar: João (26, advogado), Larissa (24, administradora),
Teodoro (20, estudante de economia), Beatriz (5). (Theodoro não tem filhos).
A captação das percepções quanto aos desejos em relação ao futuro do
negócio permitiram uma definição preliminar, feita pelo autor deste trabalho, de
uma visão estratégica para a empresa, e do subseqüente desdobramento desta em
desafios estratégicos. Essas definições, colocadas ao longo do tempo, permitiram a
análise de conseqüências e iniciativas nos três subsistemas: família, empresa e
sociedade. Vale ressaltar que o foco da análise é a estratégia e a sucessão. O
mesmo modelo permite identificar uma série de desafios operacionais, também
muito importantes para a obtenção da visão. Entretanto, detalhar as questões
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operacionais não é o objetivo deste trabalho. A consolidação da aplicação do
modelo permite uma visão geral do cenário futuro:

Aplicação do Modelo de Desenvolvimento Baseado em Competências para Empresas Familiares
no Caso do Colégio Koelle - A partir de 2.004
SER UMA GRANDE
EMPRESA,
REF iNClA DE

• Estruturação
Operacional
• Estruturação Societária
• Rentabilidade

HOJ E

3a Geraçao: Theodoro (77),
Gunar (73) e Ingo (67)
- - - - - - - - - - - ' (Transiçao pl o Conselho)
4a Geraçao: Paulo Koelle (34,
Administrador), Carlos E. (32,
Administrador), M.Cecília (30,
Pedagoga), Ana Luisa (28,
Administradora), Júlio (8),
Jo1io (30, Advogado), Larissa
(28, Administradora), Teodoro
(24, Economista), Beatriz (8)
• Criaçao de regras para
participaçao de familiares e
agregados no negócio

SOCIEDADE

• Crescimento dos
Negócios
• Profissionaliza ão
das equipes
• Implementação de
\
Modelo Sólido de
\ Governança
'Corporativa

• E ficiên cia Op era cio n ~t-....!Q'-'U"-'AUL..!lUD...J.A~D"'E!!:!E"""'"----'
• Previs ibilidade de
Resultados
PROFISSIONALISMO
• Gestão de Talentos
", Governança
twporativa

",

"

conS'Q~~~~,a,

,,

• Implementaçao das regras para
cOnjuges/agregados (a principio a
participaçao na empresa nao seria
permitida)
• Consolidaçao da transiçao da 3a
para a 4a geraçao na empresa
• Criaçao do Conselho de Famllia

"NA ÁREA DA
f-9U,.CAÇÃO NO BRASIL

...............
........... '1

",
'
:
:
,
:
:
'

• Tendência de crescimento das
famílias
• Conselho de Famllia consolidado
e atuante

• Otimizaçao do negócio As Is (red.
de custos, aumento da receita)
• Desenho organizacional
• Políticas de gestao para
profissionalizaçao (avaliaçao de
desempenho dos profissionais,
entre outras)

• Expansão dos negócios/
parceriasl alianças
• Definições sobre gestao de
porlfolio e autonomia das
unidades
• Aumento contínuo da
profissionalização
• Conceitos e ferramentas de
gestao implementadas

• Eficiência nos negócios e
rentabílidade
• Padrões. planejamento, controle e
previsibilidade dos resultados
• Gestao de porlfolio consolidada e
clareza quanto à autonomia das
unidades
• Aumento contínuo da
profissionalizaçaol gestao de
talentos

• Política de investimentos e
Dividendos
• Acordo socielá rio
• Implantaçao do Conselho de
Administraçao

• Consolidaçao do Conselho. com
atribuições claras e atuante
• Critérios de entrada e saida de
sócios definidos e mecanismos
implementados

• Conselho atuante
• Otimizaçao do processo de
Governança
• Estado da arte em relações com
investidores

Tempo

o esquema resumido da aplicação do modelo permite visualizar os principais
passos rumo à visão de futuro definida: "Ser uma grande empresa, referência de
qualidade e profissionalismo na área da educação no Brasil". Para cumprir com
essa visão, a empresa terá que superar uma série de desafios estratégicos
(strategic milestones), definidas nos degraus do staircase. A definição dos desafios

estratégicos permite identificar quais as competências organizacionais que serão
necessárias para sua superação. E com base nessa seqüência de desafios, podese analisar detalhada mente o impacto nos subsistemas família, empresa e
sociedade, quais as ações mais importantes e quais as competências necessárias
na organização e nos indivíduos que nela atuam.
Percebe-se que os desafios estratégicos da empresa nos próximos anos
estão ligados a três temas centrais: profissionalização da empresa (revisão e
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consolidação de processos, estrutura organizacional e equipe); estruturação
societária e modelo de governança corporativa; e crescimento.

Cabe

aqui trazer mais embasamento teórico

sobre

a questão do

desdobramento de competências organizacionais em competências individuais.
Segundo Hamel e Prahalad (1995), este é um processo fundamental para a gestão
e o desenvolvimento das competências nas empresas e deve ser conduzido pelos
principais executivos da empresa. Ulrich (2000) defende que os profissionais da
área de recursos humanos devem se atualizar e desenvolver visão estratégica e de
negócios para realmente conseguir apoiar os líderes das empresas na identificação
e na gestão das competências necessárias, tanto organizacionais como individuais.
Lerner (2002) defende ainda que a montagem de uma prática de gestão por
competências é um desafio extremamente complexo, pois foca o ser humano e
envolve uma quantidade imensa de variáveis, como processos e realização de
atividades,

parâmetros

de

avaliação

de

desempenho,

diversas

questões

psicológicas, etc ...

As metodologias propostas por diferentes autores, como Lerner, Ulrich e
Zarifian, defendem basicamente duas abordagens: a construção chamada bottom
up, baseada na coleta de dados, análise do trabalho desenvolvido, processos e

atividades, para determinar as competências individuais; e a abordagem chamada

top down, onde as competências individuais são definidas a partir da estratégia da
organização. Talvez o ideal seria utilizar ambas as abordagens para a construção
de um sistema mais robusto. Este trabalho claramente seguiu a linha da definição

top down.

lenaga (2003) propõe um processo estruturado de três etapas para a
definição

das

competências

organizacionais

competências individuais necessárias:

•

e

seu

desdobramento

nas
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DESDOBRAMENTO DE COMPETÊNCIAS ORGANIZACIONAIS EM COMPETÊNCIAS INVIDUAIS

:....................................................................................:
COMPETÊNCIAS ORGANIZACIONAIS
• Definidas de acordo com a visão de
futuro, a estratégia da em presa, seus
diferenciais competitivos e seus principais
desafios
• Sua definição requer do administrador,
dentre outras competências individuais,
uma forte visão estratégica, visão de
mercado e conhecimento de conceitos e
ferramentas de administração estratégica
~------------------------------------

COMPETÊNCIAS FUNCIONAIS
• Sua definição é necessária aRenas em
empresas de grande porte; são "quebras"
das competências organizacionais, de
forma a serem mapeadas na estrutura da
empresa
• Sua definição requer do administrador,
além das competências individuais acima,
visão de processos e capacidade de
diagnóstico organizacional

,------------------------------------COMPETÊNCIAS INDIVIDUAIS
• É o conjunto de conhecimento, habilidade
e atitude que permite ao individuo
desempenhar bem frente às competências
organizacionais (e/ou funcionais) definidas
• Sua definição requer do administrador,
além das competências individuais acima,
muita sensibilidade e conhecimento de
conceitos e ferramentas de gestão de
pessoas

···........................................................................................

I
I

I
I

-------------------------------------Fonte: Ienaga, c.; Dextron Management Consulting - Gestão Baseada em Competências

Como definido no item "Metodologia" deste trabalho, será apresentado agora
um desdobramento preliminar das competências organizacionais em competências
individuais. Este desdobramento foi conduzido com base na experiência pessoal do
pesquisador e representa aqui um exercício para a discussão do modelo proposto
no âmbito da família.
Para os próximos três anos, ou seja, até 2007, os desafios estratégicos são:
estruturação operacional; estruturação societária e busca da rentabilidade. Dentre
as competências necessárias para isso:
•

Estruturação

operacional:

Competências

organizacionais:

gestão

da

eficiência operacional; gestão da mudança; gestão de processos; gestão de
pessoas.

Competências

individuais:

conhecimento

de

operações,

organização e métodos; conhecimento da operação pedagógica; visão de
processos;

habilidade de comunicação;

desenvolvimento.

delegação

e

promoção

do
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Estruturação

societária:

Competências

organizacionais:

gestão

do

relacionamento dos acionistas; gestão de riscos; otimização da estrutura
tributária. Competências individuais: raciocínio analítico; conhecimento de
legislação societária e tributária; habilidade de negociação; gerenciamento
de conflitos.
•

Rentabilidade: Competências organizacionais: gestão de custos; gestão da
identificação de oportunidades para o porlfolio de produtos/serviços; gestão
do relacionamento com clientes. Competências individuais: foco em
eficiência/custos; conhecimento de marketing; habilidade de relacionamento;
habilidade de comunicação.

É importante revisar as definições do modelo. A princípio a revisão poderia

•

ser conduzida anualmente. Após o cumprimento dos desafios propostos, é preciso
reavaliar se os desafios seguintes ainda estão definidos da melhor forma.

Caso a revisão não aponte mudanças substanciais, para o período seguinte,
entre 2007 e 2009, os desafios estratégicos seriam: crescimento dos negócios;
profissionalização das equipes; e implementação ge um modelo sólido de
governança corporativa. As competências necessárias para isso seriam:
•

Crescimento dos negócios: Competências organizacionais: gestão da
identificação de oportunidades, do desenvolvimento e lançamento de novos
produtos/serviços; gestão do relacionamento com clientes; gestão de
investimentos. Competências individuais:

conhecimento de marketing;

criatividade; habilidade de relacionamento; habilidade de comunicação.
•

Profissionalização das equipes: Competências organizacionais: atração e
retenção de talentos; otimização das políticas de gestão. Competências
individuais: conhecimento de conceitos e ferramentas em gestão de
pessoas; delegação e promoção do desenvolvimento; habilidade de
comunicação.

•

Implementação

de

um

modelo

sólido

de

governança

corporativa:

Competências organizacionais: gestão do relacionamento dos acionistas;
gestão de investimentos; melhoria contínua da composição de capital e das
estruturas societária e tributária. Competências individuais: raciocínio

•

analítico;

conhecimento

das

práticas

de

governança

corporativa;
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conhecimento de legislação societária e tributária; habilidade de negociação;
gerenciamento de conflitos.

Cabe ressaltar que as iniciativas focadas na superação dos desafios de um
período, bem como a aplicação das respectivas competências, muitas vezes não
terminam no próprio período. Por exemplo, o desafio do crescimento do negócio é
algo que estaria previsto para ser analisado, debatido, planejado e iniciado entre
2007 e 2009, mas claramente não se esgota nesse período. Muitas vezes o
resultado efetivo só será atingido posteriormente. Entretanto, ao término do período
é possível avaliar como esta sendo endereçada a questão, para tomar a decisão de
atacar os novos desafios e as novas competências.

Para o período seguinte, entre 2009 e 2011, os desafios estratégicos são:
eficiência operacional; previsibilidade de resultados; gestão de talentos; governança
corporativa consolidada. Dentre as competências necessárias para isso estão:
•

Eficiência operacional: Competências organizacionais: gestão da eficiência
operacional; gestão de processos; gestão de pessoas. Competências
individuais:

conhecimento

de

operações,

organização

e

métodos;

conhecimento da operação pedagógica; visão de processos; foco em custos;
habilidade de comunicação; delegação e promoção do desenvolvimento.
•

Previsibilidade de resultados: Competências organizacionais: gestão da
eficiência operacional; gestão de processos; gestão de riscos; gestão de
projetos; gestão de pessoas. Competências individuais: raciocínio analítico;
conhecimento de operações, organização e métodos; conhecimento da

t

operação pedagógica; visão de processos; delegação e promoção do
desenvolvimento.
•

Governança corporativa consolidada: Competências organizacionais: gestão
do relacionamento dos acionistas; gestão de investimentos; melhoria
contínua da composição de capital e das estruturas societária e tributária.
Competências individuais: raciocínio analítico; conhecimento das práticas de
governança corporativa; conhecimento de legislação societária e tributária;
habilidade de negociação; gerenciamento de conflitos .

•
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As competências individuais derivadas das competências organizacionais
(que, por sua vez, são derivadas dos desafios estratégicos) devem nortear as
decisões sobre gestão de pessoas e, conseqüentemente, sobre sucessão. Um
membro da família

que participe da empresa deveria apresentar essas

competências individuais. Dificilmente um indivíduo ou mesmo dois terão um
conjunto de competências tão extenso e específico - sempre será necessário
compor uma equipe que acrescente algumas das competências necessárias. Essas
equipes podem ser temporárias ou não, formadas por profissionais da empresa ou
terceiros. O importante é analisar a natureza da competência, e se sua aplicação
for contínua e ela trouxer diferencial percebido pelo cliente (podendo ser chamada
de competência essencial ou central), ela deveria ser mantida internamente. Como
analisado anteriormente, esse tipo de competência, que normalmente é um

•

elemento-chave na construção de competências essenciais para a organização,
deveriam ser buscadas, desenvolvidas e mantidas. Em busca de melhores
retornos, transformando custos fixos em custos variáveis, muitas empresas têm
conduzidos amplos processos de terceirização. É fundamental lembrar que
processos ou funções nas quais as competências mais relevantes (as que
suportam diferenciais competitivos e/ou apóiam a superação dos desafios mais
importantes) são aplicadas não deveriam nunca ser terceirizadas.

Vale ressaltar que os profissionais em poslçoes de direção devem
apresentar competências de liderança e gestão de pessoas que permitam que ele
identifique suas competências e as competências da organização, e seja capaz de
agir para minimizar gaps (diferenças entre as competências existentes e o "ideal"),
de forma

eficiente e equilibrada.

Muitas empresas

utilizam

modelos de

competências individuais com duas categorias: uma referente a competências de
liderança, que seriam as competências desejadas em todos os profissionais em
função de liderança; e outra referente às competências específicas para o
desempenho de determinada função em determinado momento: estas sim,
derivadas das competências organizacionais e passíveis de mudanças, de acordo
com a estratégia definida.

Algumas empresas adotam ainda uma terceira

categoria, que definiria competências mais perenes, desejáveis a todos os
profissionais, em todos os níveis, que alinharia características fundamentais, muitas

•

vezes relacionadas aos valores da empresa. Essas três categorias comporiam o
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modelo de competências individuais da empresa. Fica aqui a sugestão para a
construção de um modelo de gestão de competências completo para o Colégio
Koelle .

•

•

•
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7 - Conel usões
A

pesquisa

bibliográfica

forneceu

informações

valiosas

sobre

as

características das empresas familiares e de seus processos de sucessão, bem
como sobre conceitos de estratégia e gestão que podem trazer benefícios para
estas empresas. Permitiu construir uma visão do que vem sendo desenvolvido
nesse campo, que, apesar de não ser exaustiva, se mostra bastante completa.

A sucessão em empresas familiares é um dos maiores desafios para todos
os diversos agentes envolvidos: a própria família, os funcionários da empresa,
clientes, fornecedores. Essa diversidade de agentes cria um número de alternativas
bastante grande de formas de condução do processo. E esse processo se torna
I

mais complexo à medida que questões emocionais se somam às tarefas
relacionadas à condução do negócio e do processo de sucessão.

Dentre todas as causas estudadas para os problemas na gestão das
empresas familiares e na sucessão, a falta de planejamento talvez seja o mais
relevante. É o tema mais citado pela literatura especializada. Não fazer
planejamento, independente da natureza deste planejamento, parece ser uma
característica de dirigentes de organizações de pequeno e médio porte, que
apresentam uma postura mais reativa em face das mudanças no ambiente.

Com base nas informações estudadas na pesquisa bibliográfica, foi possível
relacionar diferentes conceitos e criar o Modelo de Desenvolvimento de
Competências para Empresas Familiares, que estimula a reflexão sobre o futuro da
empresa e permite visualizar desafios e competências de forma clara e estruturada,
auxiliando o debate de conceitos e alinhamento para a tomada de decisão. O
modelo auxilia a relação entre temas importantes da estratégia: visão de futuro,
objetivos e recursos, focando os desafios estratégicos e as competências,
organizacionais e individuais.
A introdução desse modelo no caso do Colégio Koelle é válida à medida que
estimula o planejamento e a estruturação do processo de sucessão com base em
conceitos claros de negócios e na busca do fortalecimento de suas competências.
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Talvez o maior benefício seja sugerir um critério claro de seleção para os membros
da família que desejem trabalhar na empresa. Eles teriam que apresentar essas
competências, ou pelo menos estar alinhados quanto à importância delas,
buscando desenvolvê-Ias com um plano de ação claro, ou endereçá-Ias através da
contratação de serviços elou de profissionais para compor uma equipe de gestão
capaz de conduzir a empresa para a obtenção de sua visão de futuro.

Vale ressaltar ainda a riqueza do trabalho em conjunto, das gerações
sucedida e sucessora. As visões, potencialmente e freqüentemente distintas,
podem se complementar e enriquecer os processos de planejamento estratégico e
sucessão. Isso pode resultar na dose certa de sabedoria e ousadia. A capacidade
de assumir riscos é um fator-chave para determinar o crescimento do negócio.

•

Grandes apostas precisam ser feitas e as opções são diversas. Soluções
individuais ou radicais aumentam os riscos de insucesso para o negócio e podem
levar à cisão da empresa elou da família em facções. O debate deve ser
abrangente, envolvendo também os membros da família que não participam
diretamente do negócio.

11
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8 - Limitações do Estudo

Uma vez que a metodologia adotada foi uma pesquisa qualitativa, o método
de estudo de caso, os resultados são restritos à realidade estudada. Para este caso
específico, o modelo proposto se mostra interessante e pode trazer benefícios no
processo de sucessão. Mas deve-se evitar a tendência de querer considerar os
resultados do estudo para um universo mais amplo.

Os levantamentos feitos principalmente através de entrevistas informais
também apresentam desvios difíceis de serem corrigidos. As pessoas estão
emocionalmente ligadas à situação e, portanto, não apresentam distanciamento
dos fatos - o que pode-se dizer que seria esperado. A percepção dos envolvidos

•

pode afetar os resultados obtidos. Também é possível que o pesquisador não
perceba todas as características da realidade estudada, pois esta é muito
complexa. As informações não cobrem exaustivamente as questões e, em algumas situações, há escassez de dados.

Quanto ao desdobramento preliminar das competências organizacionais em
competências individuais, o processo ideal incluiria a busca de referencial teórico
para o desdobramento de cada uma das competências organizacionais citadas.
Como este processo não fazia parte dos objetivos do trabalho, o desdobramento foi
conduzido com base na experiência pesso,al do pesquisador, podendo conter
distorções. O desdobramento representou aqui um exercício para a discussão do

•

modelo proposto no âmbito da família, visando apoiar o processo de transição da
terceira para a quarta gerações.
Muito já foi estudado nos temas de planejamento estratégico e sucessão em
empresas familiares. Entretanto, pouco se encontra em termos de propostas de
ferramentas e/ou modelos que auxiliem as análises e o processo de gestão destas
empresas. Este talvez seja um dos motivos do sucesso do modelo de três círculos.
Este estudo buscou relacionar estes dois temas com outros dois temas muito
debatidos: a sucessão e a importâncias desta levar em conta a questão das
competências. Esta ultima idéia é amplamente defendida, porém percebe-se uma
lacuna. O conceito de competências não era definido claramente e não havia
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•
sugestões de como aplicá-lo na prática. Este trabalho buscou endereçar essa
lacuna, mas claramente ainda há muito que pode ser feito neste sentido. Em função
disso, é conveniente indicar possíveis estudos futuros dentro da área do
planejamento estratégico, desenvolvimento de competências e sucessão em
empresas familiares .

•

•
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9 - Sugestões Para Estudos Futuros

o

campo para pesquisa no tema é bastante amplo. Como possíveis

sugestões para estudos futuros, destaco:
•

Pesquisa quantitativa para levantamento da utilização de processos formais
de planejamento estratégico em empresas familiares e sua relação com (a)
os resultados atingidos nos negócios e (b) o sucesso dos processos de
sucessão;

•

Pesquisa quantitativa sobre a utilização da gestão baseada em competência
no Brasil, tanto por empresas familiares quanto por empresas não familiares;

•

Estudo qualitativo sobre os resultados da utilização de processos de
planejamento estratégico formal e da gestão baseada em competências nas
empresas brasileiras;

•

Estudo qualitativo sobre as formas de aplicação dos conceitos de
competências organizacionais e individuais em processos de sucessão em
empresas familiares e os resultados obtidos - no caso de haver experiências
estruturadas de utilização destes conceitos;

•

Estudo qualitativo de como empresas de consultoria têm apoiado as
empresas familiares nos processos de planejamento estratégico e sucessão,
mostrando sucessos e fracassos e suas possíveis causas.

Há

ainda

dois

temas

relacionados

que

considero

especialmente

interessantes:

•

o

primeiro é referente à questão da orientação para o crescimento em

empresas familiares. Muitas das empresas familiares demonstram ser bastante
conservadoras, não focando o crescimento de forma consistente. De certa forma,
parece que seus gestores são avessos à mudanças e preferem "manter o negócio
como está". Acredito que todas as organizações deveriam buscar o crescimento,
que traz benefícios aos clientes (se o negócio for operado com eficiência), aos
funcionários (trazendo mais oportunidades) e à sociedade (à medida que se gera
mais riqueza e se paga mais impostos).
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•
o segundo tema diz respeito

ao planejamento de carreira de sucessores de

empresas familiares. O planejamento de carreira de modo geral ainda é pouco
aplicado pela maioria das pessoas, em todos os ramos de atividade. Para herdeiros
de empresa fazer esse planejamento talvez seja ainda mais importante, tanto para
a própria pessoa, quanto para a empresa familiar. Acredito que definir objetivos de
vida e relacionar a empresa familiar a esses objetivos é fundamental para o
desenvolvimento pessoal e profissional dos sucessores .

•

.
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11-ANEXOS

ANEXO 1: Roteiro de entrevista com Diretor do Colégio Koelle

1- Como você avalia o processo de planejamento estratégico da empresa ao
longo dos anos?

2- Caso não fosse conduzido um processo estruturado de planejamento
estratégico, como eram tomas das principais decisões da empresa?

.

3- Como você avalia as competências organizacionais mais relevantes da
empresa ao longo do tempo? Quais eram/são elas e como elas eram/são
geridas?

4- A seu ver, qual a estratégia da empresa hoje?
frente aos principais competidores?

Quais seus diferenciais

Quais os principais desafios que a

empresa enfrenta atualmente?

5- Qual a visão de futuro da empresa (ex: onde e como você gostaria que ela
estivesse daqui a 10 anos)?
6- A seu ver, quais os principais desafios estratégicos, hoje e no futuro
(tentativa: períodos de 2-3 anos) para se atingir a visão?
7- Como as competências suportam os diferenciais competitivos e a superação
dos desafios hoje?
8- Dados os desafios futuros citados, quais as competências mais importantes
para serem adquiridas/desenvolvidas/mantidas - desde já e no futuro?
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ANEXO 2: Exemplo de formulário para entrevista de candidatos utilizado em

processo de recrutamento e seleção baseado em competências (Ex. ilustrativo para
uma posição de Diretor de Recursos Humanos e Qualidade)

Nome do Candidato:, _________________

Experiência

Oata:_'_'_

Evidências
Nota*

.. .

Mais de 3 anos de experiência como primeira
pessoa de Qualidade e/ou de RH, gerenciando
equipes,
em
empresa
de grande
porte,
preferencialmente no setor de serviços
Experiência na condução de programas de
comunicação interna e iniciativas motivacionais

controles
internos
Experiência
com
estabelecimento e cumprimento de políticas e
procedimentos para assegurar os padrões internos
deseiados
Experiência em mapeamento e redesenho de
processos; análise de padrões de qualidade e
benchmarking

Competências Individuais

Evidências
Nota*

Raciocínio analítico
Visão de processos e diagnóstico organizacional
Conhecimento técnico: conceitos e ferramentas de
gestão de pessoas
Negociação e gerenciamento de conflitos
Construção e sustentação de relações
Delegação e promoção do desenvolvimento

* Atribuir nota de 1 (mínimo) a 5 (máximo) de acordo com as evidências demonstradas para cada
item

•
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ANEXO 3: Exemplos de competências organizacionais

As competências organizacionais são tão numerosas quanto podem ser os desafios
estratégicos de uma empresa. Por serem baseadas em um conjunto de recursos:
competências individuais, ativos, processos, tecnologias, etc, elas muitas vezes se
confundem em nomenclatura com os próprios macro-processos da empresa. O
termo "gestão" é utilizado para designar estas competências organizacionais e seu
nível "macro". Elas podem ser agrupadas de diferentes formas. Muitos dos autores
as agrupam de acordo com a natureza do macro-processo relacionado:
Mercadológico,

Operacional,

Tecnológico,

e

Econômico-Financeiro.

Alguns

exemplos de competências organizacionais dentro de cada um destes grupos são:

Mercadológico
Gestão do relacionamento com clientes
Gestão da segmentação
Gestão do composto mercadológico
Gestão de marca (branding)
Gestão da identificação de oportunidades de novos produtos e serviços
Gestão do lançamento de novos produtos e serviços

Operacional
Gestão da operação de atendimento
Gestão da rede de distribuição
Gestão dos processos produtivos
Gestão de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos
Gestão de pessoas

Tecnológico
Gestão da informação
Gestão da infra-estrutura tecnológica para suporte ao negócio
Gestão do desenvolvimento de sistemas e aplicativos

Econômico-financeiro
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t
Gestão de investimentos
Gestão dos controles e informações gerenciais
Gestão da captação de recursos
Gestão do fluxo de caixa
Gestão do risco

•
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ANEXO

4:

Lista-referência

de

competências

individuais

por

categoria:

conhecimentos, habilidades e atitudes

As competências individuais - conhecimentos, habilidades e atitudes - também
são tão numerosas quanto podem ser as características das pessoas. Por exemplo,
conhecimentos técnicos são tão variados quanto as ciências já desenvolvidas pela
humanidade. Muitas vezes elas são agrupadas e descritas como macrocompetências. Alguns exemplos de competências individuais constantes em um
agrupamento possível são:

CONHECIMENTOS
Conhecimento de economia e finanças
Conhecimento sobre governança corporativa
Conhecimento de marketing
Conhecimento de ferramentas e conceitos de gestão de pessoas

HABILIDADES
Grupo: Gestão de negócios
Visão de negócios
Visão de mercado
Visão estratégica
Grupo: Gestão de pessoas
Construção do trabalho em equipe
Capacidade de avaliar competências

Delegação e promoção do desenvolvimento
Grupo: Orientação para a excelência
Orientação para resultados
Orientação para a qualidade
Gestão do desempenho
Grupo: Liderança
Visão de futuro
Influência estratégica
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Gestão da mudança
Construção do comprometimento organizacional
Definição de propósito, princípio e modelo de valores

ATITUDES
Grupo: Atitudes intelectuais

Raciocínio analítico
Criatividade
Capacidade de lidar com a ambigüidade
Intuição
Capacidade de tomar decisões
Capacidade de escutar e compreender
Grupo: Atitudes interpessoais

Flexibilidade/ capacidade de adaptação
Colaboração
Objetividade
Empatia
Auto-confiança
Gerenciamento do estressei resistência à pressão
Integridade
Grupo: Atitudes motivacionais

Ambição
Comprometimento
Orientação para o aprendizado contínuo
Entusiasmo/ stamina/ nível de energia
Empreendedorismo
Orientação para a tarefa
Iniciativa/ pró-atividade
Otimismo
Perseverança
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