
Empresas Familiares – aprimoramento da governança 
corporativa para o sucesso do negócio 

Nome 
Desarrollo de Sistemas de Gobierno y Gestión en Empresas de Propiedad 
Familiar en el Perú  

Objetivo 

Contribuir para o desenvolvimento e para a sustentabilidade de pequenas 
e médias empresas de propriedade familiar, estabelecidas em Lima/Peru, 

por meio do desenvolvimento e implementação de um programa de 

aprimoramento da governança corporativa. 

Público-alvo Pequenas e médias empresas de propriedade familiar 

Setor (ou setores) 

do público-alvo 
Multissetorial 

Justificativa 

Pesquisas mostram que muitas empresas familiares têm enfrentado 

dificuldades de sobrevivência, principalmente, ao alcançarem a terceira 
geração de sucessores em sua linha gerencial. Uma das principais causas 

apontadas para o fracasso consiste na falta de planejamento ou na 
condução inadequada do processo sucessório. Pequenos e médios 

negócios sofrem ainda maior impacto com o processo de transição de 

gestão. A prática apresentada busca contribuir para o desenvolvimento e 
sustentabilidade de pequenas e médias empresas de propriedade familiar, 

estabelecidas em Lima/Peru, por meio do desenvolvimento e 
implementação de um programa de aprimoramento da governança 

corporativa. 

Escopo geográfico Lima – Peru 

Ano de 
implementação 

2010/2014 

Descrição dos 
serviços e atividades 

realizados 

O processo de implementação do Programa de Empresas Familiares prevê 

as etapas a seguir: 

Promoção e Sensibilização – Desenvolvimento da metodologia de 
intervenção. Conferencias com o objetivo de sensibilizar os participantes 

da importância e do impacto que gera a implementação de um modelo de 
governança corporativa nas empresas familiares, assim como difundir 

conceitos e as principais experiências, com o propósito de fomentar o 
interesse nas empresas para iniciar um processo de melhoria em seus 

sistemas de governo. 

Capacitações – Seminários com o objetivo de melhorar a qualidade da 
direção e da gestão das empresas familiares, oferecendo instrumentos e 

práticas de governança corporativa, de acordo com a realidade da família 
empresaria. Criação de um sistema consensual quanto ao estilo de 

liderança e políticas empresariais a partir da identificação da cultura 



familiar. 

Assistência Técnica – Programa de assessoramento desenhado e 

adaptado às empresas familiares, com o objetivo de desenvolver um 
sistema de governança corporativa adequado à realidade da família 

empresaria e seus negócios. Atuação por meio de equipes 
multidisciplinares com profissionais especializados. 

Sistematização e Difusão – Plataforma de serviços empresariais da 

Câmara de Comercio de Lima, que proporciona orientação e assessoria 
para as empresas familiares e permite difundir os resultados do mesmo 

através de uma serie de atividades que promovam a participação de outras 
empresas familiares. 

O modelo desenvolvido inicia o processo estratégico de transição de 
gestão na empresa familiar, de forma profissional, mediante a execução 

das seguintes etapas: 

 Indagação: Entrevistas ou capacitações a todos os membros da família 

empresaria e executivos importantes da organização, com a finalidade 
de conhecer profundamente a realidade da dinâmica da família; 

 Diagnóstico: Análise e avaliação do sistema de gestão atual: Visão, 

Liderança e cultura familiar. Propõe-se trabalhar as temáticas principais 
nas sessões de Conselho Familiar; 

 Debate e Consenso:  Instauração dos órgãos de governo: Conselho da 

Família e Comitê Diretivo. Nesta etapa está previsto o assessoramento 

e acompanhamento para a família no debate e discussão sobre as suas 
principais temáticas familiares e empresariais; 

 Redação do Protocolo Familiar: Formulação do Protocolo Familiar que 

definirá e regulará a relação entre a família e a empresa; 

 Assistência ao Conselho da Família: Assessoramento para cumprimento 
das políticas do protocolo e funcionamento do Conselho da Família; 

 Assistência a Diretoria ou Comitê Diretivo: Assessoramento aos 

membros da Diretoria ou Comitê Diretivo no cumprimento das suas 
funções como órgão estratégico. Implementação de boas práticas de 

governança corporativa; 

 Formulação do Planejamento Estratégico: Diagnóstico empresarial, 

definição de estratégias e planos operacionais; 

 Implementação do Planejamento Estratégico; 

 Assessoramento na implantação das ações estratégicas e operacionais. 

Resultados e 

evidências 
disponíveis 

Os resultados evidenciados até o momento são: 

Promoção, Sensibilização e Capacitações 

 Mais de 2.000 líderes capacitados nas principais temáticas e 

ferramentas de direção e controle de empresas (fundadores, acionistas, 
diretores e alta gerência); 



 Participação de mais de 1.000 empresas familiares em conferências, 

seminários e oficinas preparatórias; 

 Preparação de consultores: Capacitação de 78 profissionais, com foco 

na ampliação de conhecimentos e habilidades no assessoramento de 
empresas familiares especificamente no “sistema de governança 

corporativa” considerando as principais técnicas e ferramentas tanto no 
âmbito familiar como empresarial. 

Assistência Técnica 

 Mais de 1.000 empresas iniciaram ou fortaleceram seus modelos de 

governança corporativa, de acordo com sua realidade e problemática; 

 Mais de 100 famílias instauraram o Conselho Familiar e vêm 

implementando políticas e decisões através de um Protocolo Familiar; 

 Mais de 50 empresas instauraram um Comitê Diretivo e implementam 

boas práticas de governo e ferramentas de gestão, tais como o 
planejamento estratégico. 

Sistematização e Difusão 

 Elaboração de manuais: Manual de Governança corporativa para o 
Empresário e Manual de Formação para Consultores em Governança 

corporativa de Empresas Familiares; 

 Lançamento do Centro de Desenvolvimento de Empresas Familiares da 

Câmara de Comercio de Lima, com a finalidade de dar continuidade ao 
programa e beneficiar a mais empresas familiares com modelos de 

intervenção adequados e serviços que contribuam com o 
desenvolvimento e sustentabilidade. 

Conquistas do Programa 

 Todas as famílias assistidas definiram sua visão como família 

empresária. Os membros da família passaram por um processo de 
reflexão e consenso para definir quais são os propósitos familiares 

como grupo humano, considerando os interesses e expectativas que 
tem cada membro da família nos negócios. 

 Todas as empresas familiares assistidas contam com uma estrutura de 

governo adequada a sua realidade e conhecem claramente as funções 
destes órgãos, assim como a importância do rol estratégico que tem os 

mesmos dentro de sua estrutura organizacional e como podem agregar 

valor ao desenvolvimento e crescimento do seu negócio. 

 Mais de 90% das famílias que tem instaurado um Conselho Familiar 
apresentaram melhora nas relações interpessoais entre os membros, 

com o aprendizado de dialogar com clareza, aceitando as diferenças, 
tomando decisões de maneira consensual. 

 Mais de 80% das famílias que implementaram o protocolo familiar tem 

um melhor comportamento em sua organização e estão bem 

preparadas para prevenir as crises no entorno familiar com ferramentas 
para um apropriado manejo de conflitos e uma comunicação efetiva. 



 Mais de 90% dos membros das famílias que participam no Comitê 

Diretivo fortaleceram suas capacidades estratégicas e implementam 

boas práticas de governança corporativa. 

 Mais de 85% das empresas que executaram um plano estratégico 
melhoraram o núcleo central do negócio e conquistaram os objetivos 

traçados nas distintas áreas da organização, com um impacto 
progressivo e gradativo nos resultados econômicos e estratégicos 

anuais. 

Instituição Executora 

Nome Câmara de Comercio de Lima 

País Peru 

Setor 

Reconhecida nacionalmente e internacionalmente por sua atuação no 
desenvolvimento empresarial, a instituição classificou-se como uma das 

quatro melhores Câmaras de Comércio do mundo pelos excelentes 

resultados obtidos na implementação do Projeto Integral de Serviços 
Empresariais no Concurso Anual da Word Chamber Federation – 2003, que 

congrega mais de 11.000 Câmaras de Comércio do mundo. 

 Constituição: 20 de abril de 1888 

 Abrangência: Nacional; 

 Setor de atuação: Multissetorial 

 O que faz: promove o desenvolvimento da livre empresa fazendo 
respeitar seus legítimos direitos, facilitando oportunidades de negócios, 

prestando assistência e serviços e impulsionando sua competitividade. 

Clientes 
Empresas de diversos setores – em sua maioria de pequeno e médio 
porte. 

Instituições Parcerias 

Parceiros Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) 

Setor 

Organização financeira internacional com sede na cidade de Washington, 

Estados Unidos. Atualmente o BID é o maior banco regional de 

desenvolvimento do mundo e serviu como modelo para outras instituições 
de mesma natureza. 

 Fundação: 1959 

 Abrangência: América Latina e Caribe 



 Setor de atuação: Multissetorial 

 O que faz: financiamento de projetos de desenvolvimento econômico, 

social e institucional e promoção da integração comercial na área da 

América Latina e o Caribe. 

Papel Cofinanciador 

Análise da Aplicabilidade 

Replicação 

Também no Brasil, a exemplo do caso peruano, um grande número de 
pequenas e médias empresas familiares enfrentam problemas relacionados 

ao processo de transição de gestão – de empreendedores fundadores para 
as segundas e terceiras gerações de empresários. 

Neste processo, o tratamento adequado e equilíbrio entre interesses e 

tradições familiares e o mundo dos negócios é fundamental. 

Itens fundamentais para a replicação da prática: 

 Desenvolvimento de um modelo de intervenção – projeto/plano de 

atuação junto às empresas; 

 Desenvolvimento de metodologias e ferramentas especialmente 
desenhadas para o tratamento do tema sucessão empresarial; 

 Acolhimento do projeto por entidades de apoio/fomento ao 

desenvolvimento empresarial; 

 Formação de uma rede de especialistas para a prestação de serviços de 
assistência técnica; 

 Sensibilização de empresários de pequenas e médias empresas 

familiares para a importância do projeto; 

 Adesão e participação das empresas. 

Quem poderia assumir cada papel? 

 Agente executor – entidades de apoio ao desenvolvimento empresarial 
(associações comerciais, associações de classe, demais entidades de 

apoio); 

 Agentes financiadores – entidades de apoio ou fomento, bancos, 
grandes empresas, governos e órgãos públicos etc. 

 Como poderia funcionar? 

 Nos mesmos moldes do modelo peruano, com pequenas adaptações 

para adequação à realidade econômica e institucional do Brasil. 

Conclusão 

As estatísticas demostram que a maioria das empresas familiares, em todo 

o mundo, não conseguem atingir a transição para a 3 ª geração. Apesar 

de todas as vantagens competitivas que abrigam, como a alavancagem do 
nome de família, confiança entre os seus integrantes, orientação de longo 



prazo (pela necessidade de garantir a perpetuação do patrimônio, para as 

futuras gerações), há problemas relacionados à transição de gestão entre 

membros.  

Famílias empresárias e suas empresas podem ter um caminho sem 
entraves, através de um processo de constante renovação, desde que 
sobrevivam aos desafios e se adaptem às mudanças, naturais a qualquer 

organização. É importante observar que os principais desafios e as 

mudanças podem ser previstos, desde que a família empresária entenda o 
ciclo de vida do  seus negócios e tenha um bom planejamento como 

suporte.  

Uma empresa familiar de sucesso é aquela que trabalha em harmonia com 
seus vários pontos de interesse: empreendedorismo, família, tradição, 
negócios, sobrevivência, competitividade, crescimento, governança, 

renovação e até mesmo declínio. Cada uma desses pontos tem seus 

próprios desafios e fatores diferenciadores que determinarão a viabilidade 
do negócio, a longo prazo. 

 


