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Acontece 

nas melhores

famílias



O IMD – International Institute
for Management Development, 
de Lousanne, na Suíça, o mais 
prestigiado centro de estudos e 
de formação de executivos de 
administração e negócios da 
Europa, elegeu a Odebrecht 
como a melhor empresa familiar 
do mundo em 2010.



“É necessário que os líderes 
das empresas familiares 
conciliem os interesses 
pessoais com os interesses da 
empresa. O executivo precisa 
se sentir de fato dono da 
companhia e agir como tal”, 
diz Emílio Odebrecht, 
presidente do Conselho de 
Administração da Organização.

Outubro/2010



Nº EDIÇÃO: 719 | Negócios
15 JULHO 2011

A maior disputa societária em curso 
no País ganhou um novo ingrediente 

na semana passada.

Um grupo de dez acionistas 
minoritários assinou um documento 
posicionando-se a favor da família 
Odebrecht, na disputa que trava 

contra os Gradin, sócios há 40 
anos...

... do grupo que faturou R$ 54 
bilhões, em 2010.



Empresas

Familiares





Conflitos entre familiares são comuns, ainda 
mais quando há dinheiro envolvido. 

Criar o Conselho de Família para gerir estes 
conflitos é indispensável para driblar esta 
realidade e permitir a sobrevivência dos 

negócios.

À medida que meu pai foi
envelhecendo, surgiu a 

necessidade de pensarmos
como ficaria o grupo sem sua liderança.

Foi quando contratamos uma consultoria que 
nos ajudou a construir o Conselho de Família.

O Conselho de Família não intercede só em 
possíveis conflitos entre os diversos membros da 

família, 
mas também prepara os
herdeiros para atuarem

no grupo.





Alair Martins, fundador do Grupo Martins, o maior atacadista 

do Brasil, transferiu o controle acionário 

da empresa para seus três filhos.



As medidas fazem parte do plano de sucessão 

assinado em 12 de julho 

e que até agora vinha sendo tratado 

como assunto reservado no grupo.

O empresário completa 79 anos em 2013 

e sua empresa, 60. 

O que começou como uma mercearia em Uberlândia, 

cidade no leste de Minas, é hoje um gigante .

A gestão da distribuidora e do banco estão a cargo 

desde 2009 de dois executivos de São Paulo, 

que não são da família:

Walter Faria e João Ayres Rabello Filho.

Alair Martins preside o conselho do grupo e continua 

dando a última palavra sobre decisões estratégicas.

Com a idade avançando e sem um substituto claro, 

Alair Martins passou a ouvir perguntas e ler 

especulações, mais frequentemente, sobre o futuro da 

empresa....

." Seu sonho é ver a empresa tornar-se a primeira 

atacadista do país a chegar aos 100 anos. 

Além dos filhos, diz, já há uma geração de netos (nove, 

atualmente) que poderão assumir as rédeas do negócio. 

"Tem alguns que já manifestam entusiasmo", 

Ao definir um plano de sucessão, a expectativa do 

patriarca é que as dúvidas sobre o futuro da empresa 

sumam. 

Martins não terá um substituto, terá três. 

Os filhos Renato, Juscelino e Alair Júnior ocupam hoje 

assentos no conselho do grupo. 

Mas dedicam mais tempo aos próprios negócios, 

segundo o pai. 

O único que teve uma atuação mais intensa na empresa 

foi Juscelino; presidiu o Martins e o banco do grupo, o 

Tribanco. 



Alair Martins diz que as discussões que ocorrerão no 

novo conselho já acontecem em casa com os filhos. 

A diferença é que agora isso se dará de maneira mais 

formal. 

Alair continuará tendo a prerrogativa da decisão 

final, mas os filhos passarão a ter mais protagonismo 

do que têm hoje no grupo.

O novo Conselho de Família, que será formado pelo 

pai e os três filhos, deverá começar a operar no 

primeiro trimestre de 2013.

Para os herdeiros, a instância será um meio de terem 

uma participação maior nas tomadas de decisão e 

uma forma de se familiarizarem mais com um 

negócio do qual serão os controladores, de fato, no 

futuro. 

Martins parece lidar bem com a ideia de que precisa 

deixar o caminho aberto e definido para quando não 

estiver mais à testa do grupo. 

"Eu já estou com 78 anos [completos este ano]. Tenho 

plena saúde, amo o que faço, mas tenho que ser 

realista, não vou ficar para sempre." 

"Eu cuido bem da saúde, vai demorar muito. 

A meta é viver até 100 anos com saúde. 

Faço 50 horas de academia por mês, sou disciplinado 

com a alimentação e escolhi ser uma pessoa do bem e 

sempre otimista."







Começar em garagens é 
algo bastante comum 

entre as startups 
brasileiras. 

Foi assim que surgiu a 
Doce Beleza, em 2007: na 
garagem do pai de Carlos 
Vistra, diretor executivo 

da empresa e co-fundador, 
junto com sua esposa, 

Adriana Tetilla.



• Vínculos 

indissolúveis entre os 

sócios 

• Irmãos e primos: 

sócios impostos

Empresa Familiar



Sócios / Sociedade

Família Negócio

Empresa Familiar
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Membro

da 
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Gestor
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Proprietário

Gestor

Tagiuri e Davis, 1982



Estatísticas



2 em cada 3 Empresas Familiares 

que você conhece 

não chegarão à próxima geração!



Somente

40%

das empresas familiares no mundo

atingem a transição 

da 1ª para a 2ª geração



Somente

30%

atingem a transição 

da 2ª para a 3ª geração



Causa

Principal



conflitos familiares não resolvidos !



“Liquidez”
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Profissionalização

da

Empresa Familiar



“Quem” 
deve ser profissionalizado ?

Empresa  Familiar



a família !



“Como” 
deve ser profissionalizada?

Família Empresária



Capacitando

a família

detentora do patrimônio



Membros da família

1. Rever

Forma de pensar Atitude mental



Membros da família

2. Entender

Novo modelo mental



Novo modelo mental



Servir a Empresa?

Servir-se da Empresa?

Novo modelo mental



Empresa em 1º lugar?

Família em 1º lugar?

Novo modelo mental



1. Adequar  o  Posicionamento

da  área

O papel da área de Gestão de Pessoas

Foco na família



2. Apoiar  a  Família  Empresária

O papel da área de Gestão de Pessoas

• Fundador 

• Acionistas 

• Herdeiros (formação) 

• Demais membros da família 



3. Harmonia  possível

entre  membros

da família empresária

O papel da área de Gestão de Pessoas



4.   Construir/adaptar repertório

de estratégias para abordagem

O papel da área de Gestão de Pessoas



5.  Conquistar  apoio

p/ desenvolvimento

do projeto

de inovação familiar

O papel da área de Gestão de Pessoas



6. Apoiar

tecnicamente

o 

processo

de

sucessão



7.  Apoiar o desenvolvimento 

do 

Protocolo  Familiar



Recurso

para prevenção

de conflitos  

entre  familiares

Protocolo  Familiar

Instrumento 

silencioso



Desenvolver

novo modelo

de Governança



Governança familiar

Governança corporativa



Conselho de Acionistas

Conselho de Administração

Presidência 

Cons.

Família

Arquitetura de Governança

Código 

de Conduta 

- sócios -

Protocolo

Familiar



Capítulo 1
Empresa familiar: uma organização forte 

Capítulo 2
Conflitos na família empresária 

Capítulo 3
O processo de sucessão: novas lideranças 

Capítulo 4
Comunicação na empresa familiar 

Capítulo 5
Construindo equipes vencedoras na família 
empresária 

Capítulo 6
Encaminhamento das soluções para os dilemas da 
empresa familiar 

Capítulo 7
Histórias reais da vida de empresas familiares:  cases 

comentados 
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www.blogdomanagement.com.br

BLOG DO MANAGEMENT – EXAME.COM
Um canal diferenciado de interação diária com você 

Trata-se de uma parceria entre a EXAME.COM e a 
EMPREENDA CONSULTORIA, por meio da qual um 
time de reconhecidos experts debatem temas 
ligados ao dia a dia do mundo corporativo.

Temas abordados
- Gestão e Liderança
- Negociação e Vendas
- Change Management
- Sustentabilidade Empresarial
- Gestão em Empresa Familiar
- Inovação e Branding



@eduardonajjar

eduardonajjar@empreenda.net


