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Este trabalho trata das relayoes de genero em posiyoes de poder - 0 lugar das herdeiras na
sucessao de empresas familiares. Foi motivado pela constatayao de tres fatores: 0 elevado
percentual de empresas familiares no universo total de empresas no mundo - mais de 80%,
o reduzido numero de "herdeiras" no comando destas empresas e a pequena sobrevivencia
destas empresas, a partir da 2" gerayao. A empresa selecionada para a realizayao da
pesquisa de campo foi a Leao Jr. Sf A, pelo fato desta empresa reunir os requisitos
necessarios para a investigayao do tema delineado: ter vivenciado mais de urn processo de
sucessao e ser uma empresa familiar de grande porte. Tratando de duas das mais
importantes dimensoes da vida, familia e trabalho, esta pesquisa tern por desafio
compreender a forma como, no contexte socio-economico da elite de Curitiba, esta familia
se constitui e se organiza enquanto empresa e como os membros da familia administram a
imbricayao das relay5es familiares e empresariais, objetivando identificar as relay5es de
genero que penneiam 0 processo sucessorio nesta empresa Espera-se , com este trabalho,
abordar urn aspecto nem sempre visivel no mundo do trabalho, que representa a rede de
relayoes sociais entre os membros de uma familia empresaria, suas representayoes, 0

simbolismo que permeia a vida da familia, e, por conseguinte, tambem a vida da empresa
familiar. Aquilo que se constitui no sentido de suas existencias e lhes confere urn
determinado papel na sociedade e detennina, tanto seu estilo de vida quanta 0 estilo de
gestao da empresa. A presente pesquisa adotou urn enfoque interdisciplinar que, partindo de
urn universo economico, buscou resgatar urn universo simbolico, utilizando-se dos recursos
da antropologia, para detectar aspectos das humanidades na esfera empresarial, a fim de
lanvar luzes sobre 0 processo sucessorio nas empresas familiares. Como objetivo geral da
pesquisa pretendeu-se identificar 0 lugar que e reservado as mulheres herdeiras na sucessao
da empresa familiar. Para alcanyar esse objetivo procurou-se: conhecer as regras que
norteiam 0 processo sucessorio na empresa familiar em estudo; identificar os fatores que
determinam a ascensao das herdeiras, bem como os fatores que as afastam dos postos de
comando e identificar, junto as herdeiras, 0 significado de pertencer a uma familia, cuja
identidade e construida pela empresa. Para 0 desenvolvimento da pesquisa de campo optou-
se pela abordagem qualitativa de natureza interpretativa, adentrando no universo das
representayoes, dos simbolos, significados, subjetividade e intencionalidade. Foram
entrevistadas 5 herdeiras, 4 delas participantes do conselho de socios da empresa. A partir
dai construiu-se a historia da empresa sob dois enfoques - na perspectiva da propria
empresa, considerando 0 material contido em documentos e publicay5es da empresa sobre
si mesma e uma outra historia, na perspectiva das herdeiras e interpretada a luz dos
conceitos de genero, familia, empresa familiar e cultura organizacional-referencial teorico
da pesquisa. A pesquisa desvelou uma intima ligayao entre 0 mundo da familia e 0 mundo
da empresa, bem como a existencia de dois patrimonios distintos, que se equivalem, se
entrelayam e se sucedem, de gerayao em gerayao. Ao lado de urn patrimonio material
expressivo, detectou-se a existencia de urn patrimonio intangivel considenivel, com sua
logica propria de fonnayao e continuidade, direcionando os rumos da vida da familia e da
empresa.

Palavras-chave: empresa familiar, familia, genero, gestao familiar, processo de sucessao e
historia de empresa.



This study relates the gender relations in positions of power- the posItion of the
inheritresses in the succession process of fumily firms. The motivation for this study is
originated by three factors: the high percentage of family enterprises in the world- more
than 80%, the reduced number of inheritresses in command of these firms and the small
survival degree of these firms from the second generation on. The selected firm for this
research was the Leao Jr. Sf A, a large family company, which had experienced several
succession processes. The challenge of this study was to understand how this family
managed the firm and how its members administrated the imbrication of the family and
entrepreneurial relations. It is hoped to broach with this work an aspect, not clearly visible
in the world of labor, that refers to the net of social relations within a entrepreneur family,
their representations, the symbols that permeate the life of the family and their family
enterprise. The present research adopted an interdisciplinary approach, which, starting from
the economic universe, tried to rescue the symbolic universe, under anthropological
aspects, in order to detect the human relations in an entrepreneurial environment, with the
objective to clarify more the succession process in family enterprises.The main objective of
this study was to identify the position of the inheritnesses in the succession of family firms.
In order to achieve this objective, the analysis focused on the understanding of the rules that
guide the succession process in the studied family firm, and the factors that withdraw the
female gender from the succession process. It was also tried to identify, with the
inheritnesses, the meaning of belonging to a family whose identity is constructed by the
firm. The empirical research was executed using the qualitative interpretative approach,
looking inwards to the university of the representations, symbols, meanings, subjective and
intentional character Based on the analysis of the informations, given by the inheritnesses,
was constructed the history of the firm under two different perspectives - one under the
view of the enterprise and another under the view of the inheritnesses. The results are
analyzed focusing on the concepts of: gender, family, family firm and organizational
culture- the theoretical framework of this study. The results unveil a close relation between
the family and the entrepreneurial world, as well the existence of two distinct patrimonies,
equal in value, which interlace and succeed from generation to generation. Besides the
considerable material patrimony, the existence of an intangible patrimony was detected,
whose formation and continuation shows a logic of its own, guiding the life stile of the
family and the firm and delimiting the place of the inheritnesses in the succession process.

Key words: family, family enterprise, family management, enterprise story, gender,
succesSIOnprocess.
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E fato evidente e comprovado por diversas pesquisas, 0 incremento significativo da

participayao das mulheres no mundo do trabalho, nas d6cadas recentes.(COHEN, 2001). E a

partir dos anos setenta este fato adquiriu mais visibilidade devido aos exaustivos esforyos do

movirnento feminista mundial que levantou a irnpomncia do tema na sociedade, somado aos

esforyos do meio acadernico, na realizayao de pesquisas enfatizando 0 papel das mulheres na

sociedade.

A partir dai tem-se lutado pelos direitos mais fundamentais da mulher, que lhe

garantarn urn espayo politico na sociedade como cidada, capaz de contribuir para a

construyao e transformayao desta mesma sociedade.

Se por urn lado, as rnulheres vem conquistando mais direitos civis e politicos ainda

ha rnuito a se conquistar no dominio econ6rnico. Neste campo, as mulheres ainda sao objeto

de discriminay5es por parte da sociedade, baseada em uma ideologia patriarcal que

caracteriza a divisao do trabalho domestico, que, de certa forma, lhes reduz a oportunidade

de ascender no mercado de trabalho e serem remuneradas a altura das funy5es que exercem.

Mesmo sendo uma parcela significativa da forya de trabalho mundial as mulheres ainda se

depararn com muitas barreiras quando se trata de obtenyao de postos de comando e

rernunerayao adequada. Em pesquisa realizada pela revista arnericana Working Woman, das

25 melhores empresas americanas para as rnulheres executivas, 5 delas operam no Brasil e

mesrno nessas, onde 0 percentual de rnulheres na diretoria atinge ate os 25%, (HP) 0

nurnero delas entre os cinco melhores salarios da empresa e minimo - apenas uma.(Revista

Veja, ana 34, n. 48 - Ediyao especial Mulher).

Mesmo que seus beneficios mo sejam disponibilizados a todos da mesma forma, 0

mundo ji conquistou muitos avanyos em termos de ciencia e tecnologia, 0 que tern

proporcionado mais qualidade de vida as pessoas, ainda que de forma desigual, 0 que se

expressa em produtos e serviyos de maior qualidade e seguranya, necessarios para atender a

demand a da populayao na face da terra.



A tecnologia tern sido urn fator determinante no processo de desenvolvimento

economico das sociedades contemporaneas, sendo tambem responsavel, em grande medida,

pela liberavao das mulheres da esfera domestica, liberando-as para uma vida publica, na

medida em que facilita sua inservao no mercado de trabalho. Por urn lado, os aparelhos

eletrodomesticos facilitam 0 trabalho na casa, que do ponto de vista de muitas mulheres

ainda hoje, no seculo XXI, e uma tarefa exclusivamente feminina, nilo delegavel aos homens

- sejam filhos ou maridos, conforme pesquisa com executivas e executivos americanos,

realizada pela pesquisadora americana Peggy Orenstein, citada por Kruguer (2000).

Segundo Orenstein ha mulheres que no seculo XXI ainda continuam pensando como

no seculo XVIII, levantando elas proprias a maior barreira a sua ascensao nas empresas, ao

lado de outras discrirnina<;5esque ja sofre por parte da sociedade.

o que esta pesquisadora nao explicitou foi 0 quanta ainda e dificil para as mulheres

romperem com conceitos tremendamente arraigados na sociedade, que promovem a

reproduvao de alguns estere6tipos femininos, bastante intemalizados pelas mulheres. Urn

deles e que as mulheres devem se encarregar sozinhas das tarefas da casa e da educavao dos

filhos, fato este que acaba por inviabilizar algumas carreiras.

Percebe-se uma cobranva da sociedade dos papeis que as mulheres devem

desempenhar na familia, cobranva esta que podera, em medio prazo, ate mesmo redundar na

reduvao da populavao, pelo fato da mulher jovem, que pretende seguir uma carreira, estar

atrasando a maternidade e mesmo renunciando a ela, por nao encontrar soluvoes

compartilhadas com os parceiros, que possam compatibilizar matemidade com carreira, fato

esteja observado em muitos paises de prirneiro mundo. (Veja, 16.01.2002)

Se as mulheres sac a metade da populavao do globo, ingressam macivamente nas

faculdades e nos programas de pos-graduavao, buscando a maior qualificavao, nada mais

justo que participem com mais eqiiidade em todas as esferas da sociedade, incluindo ai os

postos de comando das empresas, inclusive nas empresas farniliares, recebendo salarios

compativeis com suas funvoes e realizando seus projetos de vida.



Segundo Gersick, (1997), para a malOr parte das pessoas, as duas COlsaSmalS

importantes em suas vidas sac suas familias e seu trabalho. Por isso e facil compreender 0

poder das organizavoes que combinam as duas coisas.

o mundo dos neg6cios, como se sabe, movimenta-se em uma esfera de alta

competitividade, onde 0 profissionalismo e cada vez mais exigido, tornando-o incompativel

com posturas paternalistas ou irrefletidas. Urn dos grandes desafios das organizavoes e

antecipar-se ao mercado, oferecendo melhores produtos e servi90s a prevos competitivos.

Conseguir e manter urn corpo de administradores altamente capacitados, para atuar

com eficiSncia e garantir os melhores resultados para as empresas, se ja nao e urn problema

facil de ser solucionado em empresas de capital aberto, onde nilo se caracteriza 0

predominio de uma {mica fumilia na direvao, torna-se urn desafio muito maior para as

empresas fumiliares. Isto porque, na maioria das vezes, as empresas farniliares se mostram

incapazes de separar a dinfunica da furnilia da dirulrnica da empresa, apresentando urn estilo

de gestao dito pouco profissional. (BARBIERI, 1997).

Conforme Gersick, mais de 80% de todas as empresas do mundo sac farniliares -

desde as renomadas como Wall - Mart ate 0 Banco Itau do BrasiL 0 Grupo Pao de Avucar

chegando a mercearia do bairro e a padaria da esquina. Enquanto consultor, Gersick nilo

diferencia as empresas por tamanho, quando referencia as empresas farniliares. Mas

pesquisas acadSrnicas revelam que, a participa¢o das herdeiras nas empresas de familia,

varia muito em fun¢o do tamanho e do setor em que se enquadram. (DURAND, 1985). 0

que se sabe e que nas grandes empresas fumiliares a participa¢o das herdeiras e pequena.

Na rela¢o das 300 maiores empresas do Brasil (Revista Balanvo Anual da Gazeta

Mercantil, 2002) pode-se conduir que a maioria e, ou estatal ou de capital estrangeiro. As

de capital nacional, cujo controle acionario perrnanece nas rniios de uma familia, raras sao

aquelas que conseguiram ultrapassar a terceira gera¢o, 0 que ratifica a afirma¢o de Lodi:

"As empresas de terceira e quarta gera¢o sao raras ou estao deslizando para



Vma empresa septuagemiria significa quase uma raridade na sociedade mundial.

Essa e uma realidade instigante e que nos faz perguntar: por que as empresas familiares

estao sujeitas a destruiyao e ao esquecimento?

Baseando-se em centenas de estudos de caso, como consultor, Lodi afrrma que as

sementes da destruiyao esrno dentro do proprio fundador e da familia, ou seja, a

sobrevivencia da empresa familiar esta na capacidade da familia em administrar as suas

reiavoes com a firma e evitar as foryas centrifugas nas fases de sucessao.

Sabendo-se que a grande maioria das empresas na economia, seJam pequenas,

medias ou grandes, e de origem familiar, constatamos a impon:ancia do tema sucessao

nessas empresas, que uma vez hem equacionado leva a continuidade dos negocios e garante

o papel dessas empresas no desenvolvimento economico das na<;oes.

No amago da quesrno sucessoria encontra-se a dificuldade da familia em separar os

problemas familiares dos problemas da frrma, tornando mais dificil a sua continuidade.

Entre outros fatores, Lodi aponta a personalidade marcante (sufocante) do fundador

como urn empecilho a profissionalizayao nas empresas farniliares, em muitos casos. Com a

morte do fundador as crises de lideranva na familia podem impedir uma sucessao bem

resolvida, sendo necessario, na maioria dos casos, a intervenyao de uma consultoria

especializada, para encaminhar 0 processo sucessorio, com base na profissionaliza<;ao dos

herdeiros, com a devida adequayao de cargos e fun<;5esentre os membros da familia.

"A sucessao com exito nao e so urn complemento, e 0 feliz acabamento do processo

de profissionalizayao".(LODI, 1987, p.4).

Segundo 0 autor, pode-se aplicar 0 conceito de ciclo de vida do produto a empresa

familiar desdobrando a parabola da vida do fundador em quatro fases: funda<;ao,

crescimento, apogeu e declinio. Esse periodo que pode ser de 80 anos, reflete a lenda do Pai

Rico, Fillio nobre e Neto pobre, consagrado pelo folclore.

Na fundayao identifica-se a forva e a vocayao do fundador, que via de regra saiu da

pobreza e encontrou, na atividade empresarial, uma forma de se superar e se posicionar ante

a sociedade. Geralmente 0 fundador constroi sua vida em tomo do trabalho, impregnando a



empresa com sua personalidade. Sua excessiva dedicavao ao trabalho dificulta suas relayOes

com a familia, chegando as vezes a ponto de gerar problemas psicol6gicos naqueles que 0

A fase do crescimento esta vinculada ao acerto no produto e na fidelizavao do

cliente. Nesses casos urn crescimento muito nipido pode ocultar problemas na estrutura das

empresas fumiliares, 0 que retarda a adovao de medidas corretivas.

o apogeu e marcado pelo reconhecimento da ftrma pela sociedade. Nesse momento

o tamanho que a empresa alcanyou requer uma reestruturavao. As crises se manifestam, 0

fundador enfrenta 0 conflito existencial do envelhecimento e os sucessores estao

despreparados para a sucessao.

A fuse do declinio encerra a panibola da vida do fundadof. Observa-se nessa fase a

falta de lideranva do sucessor, 0 conflito em familia, divisoes, pulverizayOes do patrimonio,

obsoletismo e decadencia.

Por todas essas razoes 0 tema da sucessao na empresa familiar reveste-se da maior

imporw.ncia,tendo despert ado 0 interesse da autora em realizar essa pesquisa.

AMm de constatar 0 pequeno numero de empresas familiares na terceira e quarta

geravao, tambem se detectou uma participavao muito pequena de mulheres herdeiras na

gestao de grandes empresas familiares. No Brasil ha pouquissimos casos onde a sucessao da

grande empresa familiar recaiu na figura da herdeira e tambem sac poucos os fundadores

que estao preparando suas flIhas para assumir a direyao da empresa. Cita-se aqui 0 caso das

empresas Matarazzo, onde a filha mais nova Maria Pia, sucedeu 0 pai nas empresas da

familia, caso retratado pela pesquisadora Adriana Piscitelli, em sua tese de doutorado de

1999. (1999, p.21?).

Na segunda metade da decada de 1970, quando Maria Pia Matarazzo assume 0

comando das IRFM, a revista Exame calcula em 'duas dezenas', as mulheres

que ocuparn e exercem efetivamente 0 principal cargo executivo de uma

empresa, no Brasil.



Os poucos casos de mulheres it frente de negocios naquela epoca se deviam a

algumas circunstancialidades: heranva e viuvez.

Vinte anos depois, segundo Piscitelli, (1999, p.218), 0 numero de mulheres

participando da cupula das empresas aumentou consideraveimente, ate em setores antes

considerados redutos masculinos, como os bancos. Entretanto, esse aumento da participayao

das mulheres na cupula das empresas mo encontra uma correspondencia equivalente nas

empresas familiares, onde as relayoes de parentesco levantam barreiras especificas,

dificultando a ascensao das herdeiras aos cargos de comando nas empresas da familia.

Quando se percebe 0 percentual crescente de mulheres buscando cursos superiores,

ve-se que muitas jovens herdeiras estariam dispostas e preparadas a competir pela sucessao,

mas as regras de familia, em muitos casos, acabam prevalecendo irnpedindo-as de exercerem

suas potencialidades.

Em Curitiba, mo sac poucos os casos de problemas serios ocorridos na sucessao de

empresas familiares, muitas delas desembocando ate mesmo em falencia ou ruptura dentro

de seu quadro de comando, sendo este urn processo bastante doloroso para a familia e para

a empresa.

Inumeras empresas desapareceram devido a urn problema sucessorio conflitivo,

deixando marcas profundas nos membros da familia, nos empregados, clientes e acionistas.

o problema se toma bastante instigante e tern sido objeto de pesquisa recorrente no

melO cientifico, tanto mais quando se percebe que, na maioria dos casos estudados e

descritos pelos autores, 0 problema poderia ter sido evitado, como, por exemplo, no caso do

Banco Bamerindus no Parana, relatado no livro "Heranva" de autoria de uma das herdeiras.

(VIEIRA, 1998).

Na batalha pela sucessao nas empresas familiares, relacionada em diversas obras que

tratam 0 assunto, muitas delas escritas por consultores de empresa, citadas no decorrer desta

pesquisa, podemos observar uma verdadeira luta pelo poder, envolvendo relayoes de

genero, 0 que nos inspirou a realizar esta pesquisa.



Constituindo-se de uma elite privilegiada, e tendo oportunidade para ajudar a

modificar a mentalidade vigente sobre 0 papel das mulheres na construyao da sociedade, as

mulheres herdeiras nem sempre conquistam 0 lugar que gostariam e seriam capazes de

ocupar nas empresas familiares, desperdivando talentos pessoais e recursos: frustrando-se e

frustrando as esperanc;as de muitas outras mulheres que poderiam ser beneficiadas pelo seu

exemplo.

o desafio com esta pesquisa e compreender a forma como, no contexto social de

uma familia de elite social e economica de Curitiba, a familia se constitui e se organiza

enquanto empresa e como os membros da familia administram a irnbricayao das relac;oes

farniliares e empresariais.

Espera-se, com este trabalho, abordar urn aspecto nem sempre visivel no mundo do

trabalho, que representa a rede de relac;5es sociais entre os membros de uma familia

empresaria, suas representac;5es, 0 sirnbolismo que permeia a vida da familia, e, por

conseguinte, tambem a vida da empresa familiar. Aquilo que se constitui no sentido de suas

existencias lhes confere urn determinado papel na sociedade e determina, tanto seu estilo de

vida quanta 0 estilo de gestio da empresa. Este e urn aspecto por vezes negligenciado pelos

consultores que tratam as questoes de sucessao nas empresas familiares, uma vez que seu

trabalho visa it obtenyao de resultados economicos. A presente pesquisa busca urn enfoque

interdisciplinar que, partindo de urn universo economico, busca resgatar um universo

sirnbolico, utilizando-se dos recursos da antropologia, para detectar aspectos das

humanidades na esfera empresarial, a [1mde ampliar a visao sobre 0 processo sucessorio nas

empresas familiares.

"A escolha de urn tema de pesquisa e urn ato politico"

Antonio Joaquirn Severino.



A principio, 0 tema escolhido era a construyao da identidade da executiva em

empresas de medio e grande porte em Cur itiba, pelo fato da pesquisadora ja ter atuado

como empresaria e ter interesse em conhecer melhor 0 desempenho/performance dessas

mulheres no mundo do trabalho.

A partir dai foram feitos os primeiros levantamentos na associayao das mulheres de

neg6cios de Curitiba, para levantar nomes de mulheres para futuras entrevistas.

No entanto, quanta mais se procurava por executivas mais se encontravam

empresarias. E a analise dos sobrenomes das empresarias trouxe uma evidencia marcante. A

maioria delas provinha de fu.miliasde empresarios em Curitiba, portanto eram herdeiras, nao

executivas profissionais, mas circunstanciais. 0 mais curioso foi perceber que embora

herdeiras, essas mulheres nao estavam trabalhando/atuando nas empresas da familia e muitas

eram proprietirias de neg6cios relacionados a fazendas.

A partir dessas constatayOes percebeu-se que havia algo malS instigante para

pesquisar. A partir da pergunta: por que as herdeiras nao estao trabalhando nas empresas da

familia,0 tema original da pesquisa foi modificado.

A escolha do universo da pesquisa se deveu basicamente a constatayao de tres

fatores: 0 elevado percentual das empresas familiares no universo total das empresas no

mundo - mais de 80% , 0 reduzido numero de "herdeiras" no comando das empresas

fami1iaresde grande porte e a pequena sobrevivencia destas empresas, a partir da 2a gerayao.

Do exposto nos perguntamos: se a participayao total das mulheres nos cargos de

comando das maiores empresas ja e bastante reduzida, em todo 0 mundo, devido ao

processo de discriminayao de genero, implicito na sociedade em que vivemos, por que as

mulheres, que ja nasceram herdeiras, nao estao assumindo papeis mais agressivos na disputa

pela sucessao das empresas fu.miliares?

E por que a disputa pelo poder nas empresas familiares, muitas vezes implica em urn

processo tao traumatico para as familias envolvidas, conforme podemos observar na

literatura existente sobre 0 assunto? (FONTANA, 2000 e VIEIRA, 1998).



Estas sao algumas questoes que procuramos desvenciar com esta pesqUlsa,

objetivando entender a situa«ao atual ciasmulheres herdeiras no mundo dos neg6cios.

A atual pesquisa tern, pois, como pergunta ou problema: qual e 0 lugar cias

herdeiras no processo de sucessao das empresas familiares de grande porte.

Dessa pergunta 0 tema foi reconstruido para: Rela«oes de genero em posi«oes de

poder: 0 lugar cias herdeiras no processo de sucessao de uma empresa familiar de Curitiba -

PR.

Com 0 intuito de responder ao problema de pesqUlsa levantado, recorreu-se ao

estudo de determinadas categorias de analise, que serao aborciados na perspectiva de alguns

de seus interpretes, autores com os quais se travani urn diaIogo neste trabalho. Assirn,

alguns conceitos foram levantados como: genero, poder, subjetiviciade, familia, cultura

social e organizacional e empresa familiar, com 0 intuito de clarificar as rela«oes sociais que

se formam entre a familia e a empresa familiar, perscrutando seu significado.

Como objetivo geral ciapesquisa pretende-se identificar 0 lugar que e reservado as

mulheres herdeiras na sucessao ciaempresa familiar de grande porte. Para alcanc;ar este

objetivo procura-se:

1. conhecer as regras que norteiam 0 processo sucess6rio na empresa familiar em

estudo;

2. identificar os fatores que determinam a ascensao das herdeiras, bem como os

fatores que as afastam dos postos de comando;

3. identificar junto as herdeiras, 0 significado de pertencer a uma familia cUJa

identiciade e construicia pela empresa.



Para definir 0 uruverso de analise buscou-se uma empresa de grande porte de

Curitiba e que ja tivesse passado por varias sucessoes. A escollia recaiu sobre a empresa

objeto de analise desta pesquisa - a Leao Jr. S/A, pelo fato dela se enquadrar nos requisitos

delineados, tendo 101 anos de existencia e estar atualmente vivenciando a gestao da quarta

gera~o.

Vma vez definida a empresa, utilizou-se uma network (rede de relavoes) para facilitar

a entrada na empresa e 0 contato com as herdeiras. Conversando com amigas nascidas em

Curitiba, de classe media alta, e bem relacionadas com as fumilias empresarias locais, uma

delas tinha sido colega de colegio de uma das herdeiras da empresa.Esta tecnica de pesquisa

antropol6gica foi desenvolvida por Bott, citado em Carvallio (1992), que perrnite selecionar

informantes atraves de rede de relavoes.

Para mellior esclarecirnento, rede de relavoes (network) e defmida como todas ou

algumas unidades sociais com os quais urn individuo particular mantem relavoes sociais. Ha

uma rede total, que inclui a totalidade da vida social da comunidade e a rede parciaL que

significa qualquer estrato da rede total baseado em algum criterio, segundo Bott, citado em

Carvalho (1992).

A rede de relavoes nessa pesquisa foi utilizada para que os mediadores pudessem

facilitar a entrada da pesquisadora no universo da empresa escolhida, 0 que, alias, foi da

maior valia, para se conseguir as entrevistas com as herdeiras.

Isso se explica pelo fato de que nas classes medias altas, ill uma grande

desconfianva, 0 que torna mais dificil a pesquisa nesse segmento. As pessoas temem invasao

de privacidade e por sua seguranva pessoal, dado 0 myel de inseguranva a que esta

acometida a sociedade atuaL sobretudo nestas classes, freqiientemente alvo de

seqiiestradores e chantagistas.



Para 0 desenvolvimento da pesquisa de campo optou-se pela abordagem qualitativa

de natureza interpretativa, ja que mo se teria muitos entrevistados e, portanto nosso maior

desafio seria 0 de interpretar as informayoes obtidas, tentando perscrutar 0 real significado

das falas dos entrevistados.

A pesquisa qualitativa envolve 0 uruverso das representayoes, dos simbolos,

significados, subjetividade e intencionalidade.

Optou-se por utilizar a tecnica de entrevistas semi-estruturadas, mesclando hist6ria

de vida e perguntas abertas, alem de analise de documentos. 0 objetivo dessa metodologia e

buscar os sentidos, os significados da narrativa e da situayao narrada, buscando interpretar

mo somente 0 que e dito, mas 0 que nao e dito na situayao precisa.

Como documentos analisados citam-se: 0 livro de comemorayao do centenario da

empresa, inforrnay6es recebidas pelo Serviyo de Atendimento ao Consumidor (SAC) da

Leao Jr., 0 mapa geneal6gico da familia e urn filme sobre os processos de produyao da

empresa.

A analise detalhada destes documentos permitiu ampliar 0 entendimento sobre a

dirulmica da empresa e da familia, agregando valiosas informay6es as entrevistas das

herdeiras, 0 que muito contribuiu para 0 enriquecimento do trabalho.

o intento foi buscar 0 sentido nas hist6rias narradas, ir alem da literalidade. Como

caloca Maluf (1999), buscar alem de olhar, ver; aMm de ouvir, escutar; aMm dos fatos,

sentido.

A metodologia foi sendo construida a partir dos documentos e informay6es obtidas

que foram descortinando a contextualidade da familia empresaria.

Dessa forma a intenyao dessa pesquisa e mostrar 0 lugar das herdeiras na sucessao

de uma empresa familiar de grande porte, do ponto de vista das pr6prias herdeiras, ou seja,

atraves de suas representayoes.



Assim foram agendadas as entrevistas com as herdeiras da Leao Jf. SfA em local e

hora de sua preferencia. Ressalta-se que nao foi facil conseguir as entrevistas, mesmo com a

intermediayao da informante, conhecida das herdeiras. Nesse caso grande influencia teve 0

nome e a credibilidade do CEFET- PR, fato relatado por uma das herdeiras, de posse da

carta de apresentayao que 0 CEFET encaminhou para a empresa. (Anexo A).

Ao agendar as entrevistas a pesquisadora esclareceu que as informayoes prestadas

seriam analisadas, interpretadas e so seriam divulgadas diante da aquiescencia das

entrevistadas. 0 anonirnato das informanteslentrevistadas tambem foi assegurado nesta

pesquisa, para preservar a privacidade das pessoas envolvidas.

Apos uma leitura e analise de autores que trabalham com as questoes de genero,

familia e empresa familiar e sua sucessao, foi elaborado urn roteiro previo para as

entrevistas, que seguiu 0 modelo semi-estruturado, pautado nos objetivos que se pretendia

investigar,ja relacionados anteriormente.

A partir dai as herdeiras ficaram livres para discorrer sobre suas vivencias na

empresa familiar e na familia.

Alem do roteiro, foi elaborado urn formulario fechado para obter dados pessoais,

como formayao, estado civil, filiayao, ocupayao principal das herdeiras e de seus familiares

maisproximos. (Apendice B ).

o conteudo das entrevistas foi analisado a luz do referencial teorico abordado e

apresentado no ultimo capitulo deste trabalho.

o trabalho foi estruturado da seguinte forma:

No capitulo 1 apresenta-se a Introduyao, 0 tema escolhido, sua justificativa, 0

objetivo geral e os especificos e a propria metodologia da pesquisa.

A seguir, apresenta-se, no capitulo 2, a historia da empresa contada por ela mesma,

onde se aborda 0 ramo de atuayao, a trajetoria desde a fundayao, as gestoes, crises e

desafios, 0 produto e 0 papel da empresa na economia do Estado.

Os capitulos 3, 4 e 5 referem-se ao marco te6rico utilizado.



Capitulo 3 - Genera como construc;:aosocial. Neste capitulo procura-se referenciar a

literatura de genera para situar os estudos e avanvos nesta area de pesquisa, porem nao e 0

objetivo apresentar uma revisao bibliogrifica aprofundada do tema, mas utiliza-la para

melhor compreender a condivao da mulher e sua situac;:aono mundo do trabalho, a fim de

identificar 0 espavo da mulher herdeira no contexto empresarial e na batalha pela sucessao

das empresas farniliares.

Capitulo 4 - 0 lugar da mulher na familia. Este e urn capitulo que procura resgatar a

literatura de familia, pesquisas e experiencias que mostram uma certa evoluc;:aodo papel da

mulher na familia, enfocando os diversos aspectos da formac;:ao da familia brasileira,

investigando suas origens e pr<iticas.

Capitulo 5 - A Empresa Familiar. Neste capitulo buscou-se uma literatura que

pudesse caracterizar a empresa familiar, desvendando a origem dos conflitos e tensoes que

se forjam nos processos sucessorios dessas empresas. Trata-se tambem, neste capitulo, de

parte da literatura sobre cultura organizacional buscando subsidios para a melhor

compreensao da empresa objeto desta pesquisa. Neste sentido nos reportamos a literatura

sobre cultura social e organizacional, abordando os enfoques antropologicos, sociologicos e

economicos, para analisar a cultura das empresas e procurar compreender as forvas que

atuam no universo das empresas familiares e determinam a ascensao ou a queda d.as

herdeiras.

Apos 0 marco teorico, apresenta-se 0 capitulo 6 que se refere ao resultado da

pesquisa de campo realizada - apresenta~o dos resultados da pesquisa realizada com as

herdeiras, comentados e analisados a luz do marco teorico abordado anteriormente. Neste

capitulo abordam-se as regras de sucessao, as representavoes da familia e 0 lugar que e

reservado as herdeiras na familia e na empresa.

Por fim, 0 trabalho apresenta suas conclusoes no Capitulo 7 e a bibliografia utilizada.

Pelo fato da pesquisa incidir sobre pessoas de classe social elevada e em se tratando

de familia e da privacidade d.as pessoas, muitas respostas podem estar carregadas de

constrangirnento, inibic;:ao, superficialidade ou inverdades, restringindo parcialmente 0

resultado da pesquisa.



Ciente das limita90es que 0 estudo de urn caso apresenta na pesquisa cientifica

ressalta-se que nao se pretende tecer generaliza90es a partir dos resultados desta pesquisa,

mas tilo somente oferecer uma contribuivao que possa 1anvar luzes no universo de analise da

questilo sucessoria em empresas farniliares de grande porte.



Como se trata de uma empresa centeruiria, muitas foram as alterayOes que se ftzeram

necessarias ao longo do periodo, desde a fundavao ate os dias atuais, tanto na razao social

da empresa, quanta na diretoria, dos processos de produ¢o ao uso da tecnologia, e quanta

aos produtos fabricados e comercializados.

Neste capitulo sera mostrado, de forma sucinta, uma breve caracteriza¢o da

empresa e sua linha de produ¢o; a erva-mate, sua importancia e manejo ate se transformar

em produto pronto; a trajet6ria de desenvolvimento da empresa, apresentando as principais

alterayOesno contrato social marcando as gestoes que se sucederam em seus cern anos de

existencia. No capitulo 6 apresentaremos a dimensao simb6lica da empresa familiar,

demonstrando a imbrica¢o dos dois mundos - 0 mundo da familia e 0 mundo da empresa -

uma esfera de representayOes, subjetividades e signiftcados peculiares.

A Leao Jr. SfA e uma empresa do setor de transformavao, ou seja, industria, no caso

agro-industria, do segmento de alimentos, mais precisamente de bebidas, fundada em maio

de 1901 em Curitiba e que produz varios tipos de bebidas, tendo na erva-rnate sua principal

materia-prima.

A Leao Junior, tradicional fabricante dos dills da marca Matte Leao, iniciou suas

atividades em 1901, como exportadora da erva-rnate em forma de chirnarrao. No final da

decada de 30, atenta as exigencias e adequavoes do mercado, lanvou 0 cM mate com a

marca Matte Leao, que se tomaria 0 carro chefe da empresa. Hoje a Leao Junior e lider

absoluta no setor de mate e a marca Matte Leao tomou-se sinonimo de tradi¢o e qualidade.

A atua¢o da empresa se estende tambem a projetos culturais desenvolvidos junto a
Prefeitura de Curitiba. Em comemora¢o aos 300 anos da cidade, a empresa contou a

hist6ria da cidade em capitulos, nas embalagens do Matte Leao a granel.



Com sede no baino de Rebou<;:as em Curitiba, conta atualmente com 803

empregados, trabalhando nas mais diversas fases de transforma<;:aoda erva, que envolvern,

desde 0 seu plantio ate a transforma¢o em produto acabado, tanto para 0 mercado interne

quanta para 0 externo.

Abaixo apresentamos, em quadros, a distribuivao dos funcionarios da empresa por

sexoe escolaridade.

Sexo Quantidade - em Percentual- %

unidades

Mulheres 308 38,35

Homens 495 61,64

Total 803 100,00



QUADRO 2 - Distribui~ao dos funciomirios da Leao Jr. - por grau de

escolaridade

Escolaridade Quantidade - em Percentual %

unidades

analfabeto 001 0,0

10 grau incompleto 191 23,8

1°grau completo 114 14,2

2° grau incompleto 084 10,5

2° grau completo 277 34,5

Superior incompleto 067 8,3

Superior completo 069 8,6

Total 803 100,00

Conforme pode-se perceber, a empresa utiliza majoritariamente a mao de obra do

sexo masculino 61,64% do total de funciomirios. Em relayao ao nivel de escolaridade, se

agruparrnos as sete categorias do quadro 3, fazendo algumas aproximay5es, ternos que:

Percentual

25%

25%

42%

Inferior ao 10 grau

Primeiro grau

Segundo grau

Superior

Pelo exposto percebe-se que a ernpresa utiliza, urn percentual bastante elevado de

mao de obra nilo qualificada, 50% do total, pouco qualificada 42% e apenas 8% de mao de

obra de nivel superior. Como a ernpresa trabalha com a erva mate desde 0 seu plantio ate



sua transformac;ao e nao foi informado a alocayao de pessoas por escolaridade, pode-se

pensar que essa mao de obra nao qualificada esteja alocada em atividades do setor primario -

agricultura, urn dos poucos setores da econornia que opera com 0 uso intensivo de mao-de-

obra nao qualificada. As atividades da industria ja requerem uma certa qualificayao, 0 que

justifica os 42% de funcionarios com 2° grau. 0 reduzido nlimero de pessoas com curso

superior deve se referir aos funcionarios das areas tecnicas - laboratorio e areas

administrativas, incluindo os cargos de gesmo. Ao lado das inovac;oes tecnologicas que tern

garantido a lideranya desta empresa em seu setor de atuayao, a grande utilizayao de mao-de-

obra nao qualificada pode ser tambem urn indicativo da estrategia de crescimento da

Pelos relatos de Schwinden (2001) no livro do centenario da empresa, percebe-se a

participac;ao ativa dos funcionarios na criayao e confecyao de maquinas e equipamentos

adaptados as necessidades da empresa, nas etapas iniciais de seu desenvolvimento, 0 que

levaa crer no aproveitamento do conhecimento tacito1 desses empregados, ja que a maioria

dos funcionarios - 92% - nao possui curso superior que os habilite a esse tipo de atividade.

!lustra esse exemplo a figura de Antonio Paszkiewicz, po lones, nascido em Varsovia, que

entra para a Leilo Jr. em 1937, aos 14 anos, como auxiliar no setor de embalagens.

Schwinden narra que esse funcionario aprendeu 0 oficio na empresa e com a habilidade de

urn artifice, chegou a projetar e desenhar maquinas adaptaveis as peculiaridades do mate,

sendo hoje considerado personagem simbolo da empresa.

I Conhecimento tlicito aqui sendo tornado como 0 conhecimento vulgar, empirico, ordinario, senso comum,
intuitivo, popular, nao cientifico, a-l6gico, pnitico, tradicional. (capitulo primeiro "apropria9ao do
conhecimento tecnol6gico" da coletanea "Educa9ao e Tecnologia" Desafios da Apropria9ao do
Conhecimento Tecnol6gico CEFET-PR ,2000). Seria 0 conjunto de saberes que 0 individuo possui,
resultado de suas experiencias e vivencias, independente de educa9ao formal, e que lhe permite
desenvolver habilidades, nas areas pessoal e profissional.



Para situar a empresa dentro de seu setor na economia, apresentamos a seguir urn

quadro demonstrativo de indieadores eeon6mieos, a fun de deteetar a partieipac;;aoda

empresa no seu setor de atuac;;ao.

Indicadores Valores - Valores Participa~ao

em R$ MiI- Leao emR$MiI do percentual da Leao

acumulado do em rela~o ao

subsetor outras acumulado do

bebidas (com as 6 subsetor 0,/0

maiores empresas

do Brasil)

l.Demonstra~ao

do Resultado

Receita Liquida 86.164 248.366 34,69

Luera 1.826 24.064 7,58

Operaeional

Luero Liquido 11.564 30.980 37,32

2. Balan~o

Patrimonial

Ativo Total 84.732 220.011 38,51

Patrim6nio 55.644 125.623 44,29

Liquido

3. Indicadores

economico-f'manceiros



Endividamento 29.088 94.388 30,81

total

Capital de giro 24.719 87.960 28,10

Necessidade de 20.478 70.534 29,03

capital de giro

Grau de 52,3 % 75% xxx

endividamento em %

Valor 3.957 13.807 30,23

economico agregado

Receita Liquida 123,09 123,09 xx

por funciomirio x

Observando 0 quadre acuna podemos perceber a for~ da Leao Jr. no setor

economico de bebidas em que esta classificada. Inserida no subsetor "outras bebidas" que

demonstra as seis maiores empresas do ramo no Brasil, a Leao Jr. S/A posiciona-se em 2°

lugar, ficando atras apenas da Baldo do Rio Grande do SuI. Considerando 0 total acumulado

das seis empresas do subsetor, a Leao Jr. lidera 0 mercado de mate no Brasil tendo

apresentado uma receita liquida (faturamento excluindo-se os impostos indiretos IFI e

IeM'S) de R$86.164.000,00, em 2001 ,0 que ja representa 34,69% de todo subsetor.

o Lucre Liquido, no mesmo ana foi de R$11.564.000,00 - 37,32% do lucre liquido

total do subsetor.

Bastante expressivo tambem e seu Patrimonio Liquido que corresponde a 44,29%

das seis empresas de seu subsetor e monta a R$55.644.000,00.

Em relayao ao grau de endividamento da empresa (mede 0 percentual do patrimonio

liquido comprometido em dividas) a empresa apresenta 0 percentual de 52,3%,0 que



significa que, para cada R$l,OO de capital proprio a empresa deve R$0,52 , que para 0

setor de bebidas e bastante confortavel. Basta dizer que a Antartica/CBB - SP tern uma

divida de R$298,10 para cada R$l,OO de capital proprio. Isso significa que a Leao Jf. tern

reinvestido parte de seus lucros para implementar seu desenvolvimento recorrendo em

"menor grau ao capital de terceiros. Vale reafirmar que a empresa e uma sociedade

ancmima, cujos socios sac todos da propria familia - nao ha captac;ao de recursos no

mercado. Este e urn outro ponto caracteristico da empresa familiar - querendo ou nao os

s6cios sac quase forc;ados a reinvestir os lucros para que a empresa nao precise abrir seu

capital e ficar suscetivel it opiniao de terceiros em sua gestao.Em seguida estaremos

demonstrando as linhas de produto da empresa.

Matte Leao a granel, lider no mercado ha 60 anos, em embalagens de

100g. e 200g.

Matte Leao Tea Bag, em saquinhos sabor natural, limao, pessego, laranja

e canela, em embalagem de 40g, com 25 saquinhos.

Matte Leao Sohivel, tern preparo instantaneo e para ser consumido quente

ou gelado, com agua ou leite. Disponivel em embalagem de vidro com 50

Matte Leao em Copinho e encontrado em copos de 300 ml, nos sabores

natural, limao, mac;ii e pessego. 0 produto e oferecido tambem em versao

diet.

2 As informay5es sobre as linhas de produto da empresa foram fomecidas pelo SAC - selViyo de

atendimento ao chente por e-mail. Recebido em 0 1.02.2003.



Matte Leao em Latas, e apresentado nos sabores natural e limao em latas

de 340 m!.

Cha Preto em embalagens de 10 saquinhos.

Cha Preto em embalagens de 20 saquinhos envelopados individualmente.

Iced Tea .Leao em lata de 340 ml- esta op~ao de bebida combina a

tradi~ao do cha. preto com 0 toque sutil dos sabores limao e pessego.

Disponivel nas versoes regular e light.

Iced Tea Pet de 1,51- cha. preto nos sabores limao e pessego. Tambem na

versao light.

Cha de CarnotIlila: produzido de puras flores.

Embalagem de 109 com 10 saquinhos e embalagem de 20 g com 20

saquinhos.

Cha de Erva Doce (Funcho): produzido com os frutos da planta

selecionados, os quais garantem urn sabor anisado e particularmente

adocicado. Embalagem de 20g com 10 saquinhos, e embalagem de

40 g com 20 saquinhos.

Cha de Boldo d~Chile: e bastante aromatico, tern 0 gosto levemente

amargo, garantidO' pela composi~ao de puras folhas. Embalagem de 109

com 10 saquinhos, e embalagem de 20 g com 20 saquinhos.

Cha de Cidreir~: tern urn intenso aroma de limao. Embalagem de 109 com

10 saquinhos, e embalagem de 20 g com 20 saquinhos.



Cha de HorteHi: produzido com folhas selecionadas. Embalagem de 109

com 10 saquinhos e embalagem de 20 g com 20 saquinhos.

Cha de Carqueja: Planta origimiria do Brasil, muito utilizada na medicina

caseira por regular 0 aparelho digestivo em perturbayoes gastricas.

Embalagem de 109 com 10 saquinhos e embalagem de 20 g com 20

saquinhos.

Cha Verde: as componentes deste eM agem contra 0 cancer, contra a

diarreia, contra a embriagues, contra a asma, contra 0 envelhecirnento e

aumenta a energia. Embalagens de 20 g com 32 saquinhos.

Cha de Morango: produzido com frutos do morangueiro, tern urn aroma e

sabor inigualaveis. Embalagem de 15g com 10 saquinhos e embalagem de

30 g com 20 saquinhos.

Cha de Mac;a: sabor suave e com aroma natural da fruta, embalagem de

20g com 10 saquinhos.

Pomar: Este cha possui urn sabor das frutas dos melhores pomares da

Europa, com combinayoes de pessego, maya, cereja e laranja.

Embalagem de 30 g com 20 saquinhos.

Silvestre: Elaborado com frutas tipicas das florestas europeias (bern'es),

que the confere urn sabor forte e marcante em embalagem de 30 g com 20

saquinhos.

Citrico: E urn eM com sabor azedinho, tipico das frutas citricas, possui

aromas naturais de laranja e lirna-limao, Embalagem de 30 g com 20

saquinhos.

Mac;acom canela: E urn em que tern em seus ingredientes casca de canela

e aroma natural reforyado de maya, embalagens de 40 g com 20 saquinhos.



Sele~ao de sabores: Ervas e Frutas e Flores: Visando a oferecer mais uma

alternativa de consumo, a Leao Junior uniu os sabores que detem a

preferencia do publico e concebeu as embalagens Mistas de 4 sabores:

Ervas e Frutas e Flores. As Ervas reunem os chis de hortela, camomila,

cidreira e erva-doce. Ja as frutas e Flores oferecem os sabores de pomar,

mate com pessego, citrico e silvestre. Cada caixa traz cinco saches de cada

sabor, envelopados individualmente.

o Chi Matte Leao e feito com folhas da Ilex paraguariensis, uma arvore nativa da

americado SuI, que cresce associada ao pinheiro do Parana (Auracaria Angustif6lia).

o Chi Preto Leao, feito com os brotos da Camelia sinensis os quais caracterizam 0

chi Orange Pekoe.

o Chi de Ma~ Leao e feito a partir da fruta desidratada, a macieira e tern 0 nome

cientificode Pirus Malus.

o Chi de Camornila Leao e feito das flores da Matricaria Chamomilla, planta

originariada flora europeia.

o eM de Boldo do C.bJ)t; como dE O.Dome C PR7du.zJdo @j'hlJlu dd ?e?&'IIIU'f

baldus, irnportado do Chile..

o Chi de Cidreira Leao e produzido com a folha do Cymbopogon citratus, que

surgiuinicialmente nas regi6es Africa e America.

o Chi de HorteIa Leao e produzido atraves das folhas selecionadas da Mentha

piperita.



FIGURA 1 - Planta9ao de Erva-mate por adensamento

SCHWINDEN, AntOnia. Leao Junior S.A: empresa centenaria. Curitiba: Leao Junior S.A., 2001,

p.97.

A erva-mate e uma planta denominada Ilex paraguariensis St.Hil da familia das

Aquifoliacease nativa quase exclusivamente nos Estado do Rio Grande SuI, Santa Catarina

e Parana. Ocorre ainda em pequenas areas na Argentina, Paraguai e no Estado de Mato

Grossodo Sut.

Os antecedentes mais remotos sobre a erva-mate dizem que a mesma era urn

elementode importancia na alimentayao dos indios guaranis.

o mate foi conhecido pelos europeus devido a conquista das terras do Prata pela

Espanha. Em 1537 0 primeiro governador de Assuncion, Domingo Martinez de Irala,

quandoexplorava terras de Guayra descobriu-a entre os indios. Tal bebida foi logo adaptada



pelos espanhois, que para obter a materia prima, comeyaram a organizar expedivoes na selva

ate ehegar as regioes produtoras.

Essas expedivoes permaneceriam nessas regioes por vanos meses, pois elas iriam

colher secar, moer e trazer 0 produto para a eidade. Para essas expedivoes utilizava-se 0

indioque ficava por todo esse periodo longe de sua familia.

Com 0 ereseente consumo, membros da comunidade de Assuneion eomeyaram a

protestar conta a erva-mate. Qualificou-se 0 mate como urn grande vieio e autoridades,

prineipalmente religiosas, fizeram 0 que puderam para que esse vieio fosse destruido. A

primeira denuneia contra a erva-mate foi feita 1596 ao governador Hernando Arias de

Saavedra (Hernandarias). Proibiu-se severamente tomar mate a ponto de 0 governador

queimarpublicamente urn carregamento. Foi tudo em vao, pois, a cada dia a nova bebida

ganhavamais adeptos.

Mais tarde, os proprios religiosos (jesuitas) verificaram a inutilidade de lutar contra 0

mate.Advertiram que 0 vicio nao era tao serio como diziam e que 0 mate poderia ser urn

excelentesubstituto das bebidas alcoolicas que tanto afetavam 0 indio. Esse processo foi

muitolento a ponto dos proprios jesuitas implantarem seus proprios ervais. Os plantios eram

feitos com mudas provenientes da mata nativa. Pouco a poueo se foi descobrindo os

segredos da erva-mate. Assim, quase todos os povos foram implantando seus proprios

ervals.

No inicio do seculo 19, a Argentina dependia da erva-mate do Paraguai e Brasil. 0

Paraguai foi urn grande produtor, mas devido a sucessivas crises politicas, isolaram 0

Paraguaideixando os consumidores sem fonte de fomecirnento.

No final do seculo 18, a Coroa Portuguesa ja tinha urn certo interesse pela erva-

mate,mas somente no seculo 19 a atividade ervateira ganhava vulto. Foi no Parana,

principalmente,que se desenvolveu 0 fabrico e comercio da erva-mate. Nos prirneiros

tempos,a exploravao ficava lirnitada a uma rudimentar operavao de beneficiamento feito no

propriolocal de onde eram eolhidas as folhas.No fmal do seculo 19, Curitiba encontrou uma

saudiveleconomia ervateira, que respondia pela maioria dos empregos e da renda. Nessa

epoca,foram eolocados em operavao os primeiros equipamentos para 0 beneficiamento de



erva-mate. Com poucas alterayaes, 0 modelo de engenhos de Curitiba do final do seculo 19,

e usado ainda hoje pela industria ervateira.

o uso da erva-mate deve-se originalmente aos indios guaranis que a tinham como

bebida de grandes virtudes, tais como: renovadora das foryas, aliviadora do cansayo,

alimento e cura de doenyas. A partir dessas qualidades atribuidas pelos indios e que foi

introduzido seu uso aos nossos colonizadores, que logo iniciaram 0 estudo de suas

propriedades e a sua difusao em varias partes do mundo. Pesquisas atuais atestam 0 grande

valor da erva-mate pelas suas propriedades alimenticias e medicinais.

A planta da erva-mate e uma arvore que chega a medir 10 metros de altura e

diiimetro de 30 centimetros: pode durar ate 100 anos. Ocorrendo naturalmente nas florestas

subtropicais associadas principalmente ao Pinheiro do Parana (Araucaria angustij6/ia).

Portanto, e uma planta nativa das florestas do sui do Brasil.

Ate cerca de 10 anos atras a erva-mate colhida no Brasil era quase que

exclusivamente de erval nativo. Apenas a titulo de compara~o, a Argentina iniciou 0 plantio

por volta de 1930, tendo plantado ate 1950 cerca de 45 mil hectares e ate a atualidade cerca

de 170 mil hectares, rnantendo uma produyao atual de aproximadamente 180 mil toneladas

de erva-mate cancheada3/ano, que se equivale a produyao brasileira. Aqui no Brasil, apenas

a partir de 1980 se iniciou 0 plantio de erva-mate, alcanyando ate 0 corrente,

aproxirnadamente 15 mil hectares. Estes plantios sao efetuados sob a forma de adensamento

(sob a floresta nativa) ou a "ceu aberto" (area lirnpa, sem vegetayao).

A cultura de erva-mate seja ela nativa ou sob a forma de adensamento, e uma cultura

que pode-se dizer "ecoI6gica", porque mantem a floresta quase que natural, em sua flora e

J Cancheada e a erva - mate apOs as operay5es de corte, sapeco, secagem, malha«ao e cola gem, que

coillpOem0 cicio do cancheamento. Constitui-se da materia prima utilizada pelos engenhos de

beneficiamento e euquadra-se em vlirios grupos.( Schwinden, 2001).



fauna em equilibrio. Ainda hoje se estima que 85% da produyao nacional provem de ervais

nativos. E, estando a floresta em equilibrio ecologico, ai nao se aplica nenhum tipo de

defensivo e, portanto suas folhas nao sac diretamente contaminadas com produtos toxicos

ao nosso organismo, ao contnirio dos produtos agricolas normais.

No sui do Brasil tinhamos cerca de 80% do territorio coberto por florestas. Nos

ultimos 50 anos com 0 avanyo da agricultura e pecuaria, estas florestas ficaram reduzidas a

quase 5%. Para se ter ideia do que ja representou a erva-mate para 0 sui do Brasil basta

lembrarque tivemos 0 cicio da erva-mate, equivalente ao do ouro, da borracha, da cana-de-

ayucar, do cafe e recentemente ao da soja, todos eles muito irnportantes para 0 Brasil. 0

cicio da erva-mate verificou-se a partir de 1870 e se estendeu ate 1930. Ainda hoje a erva

mate desempenha urn irnportante papel na economia, gerando nao so divisas como tambem

empregos, contribuindo para a fixayao do homem no campo.

Para 0 pequeno proprietario a erva-mate representa urn rendirnento adicional, sem

praticamente despesas, pois ela e extraida de sua reserva florestal nativa. Outra vantagem e

quea sua colheita se da exatamente nos periodos de menos atividade agricola normal (maio-

setembro e janeiro-fevereiro).

A Leao Junior, em vista da necessidade de aumentar a fonte de materia prima iniciou

ja em 1976 os seus plantios em areas a "ceu aberto", bem como 0 adensament04 em suas

reservas florestais, contando com aproximadamente 3.000 hectares com erva-mate.

A cultura da erva-mate e bastante dispendiosa, pois, ate atingir a sua maturidade para

produyao, ela e uma especie muito sensivel. Para se produzir sua muda, leva-se dois anos. 0

localde plantio deve ser bem preparado e a muda deve ser protegida do sol dependendo das

40 adensamento consiste em se plantar a erva mate nos espa~s vazios da floresta, preservando-se

as arvores de maior porte. A erva cresce a sombra das outras arvores, preservando assim a floresta

nativa.



condiyoes em que for plantada, pois e muito sensivel a seca e insolayao pro10ngada. Apos 0

plantio sao feitos os tratos culturais tais como: capina, replantio, royadas, adubayao, etc.

Normalmente apos 02° ana e feita a poda de formayao de copa e apos 05° ana se iniciam as

podas de colheita das folhas, repetidas a cada dois anos. A produyao de folhas por a.rvore

adulta (10 anos), vai de 2,5 Kg a 7 Kg, dependendo do solo, c1irna, adubayao e tratos

culturais.

A colheita normalmente se faz a cada dois anos, usando-se tesouroes para 0 corte

dos ramos fmos com folhas. Em seguida sao enfurdados e levados para urn cilindro de ferro

sob 0 fogo para uma passagem nipida (5 minutos) onde sofrem 0 "sapeco" com a perda de

aproximadamente 20% da umidade. Em seguida, vao para urn "secador", tarnbem com 0 uso

decalor, mas desta vez em processo lento (de 5 a 24 horas) em que 0 material perde cerca

de 50% de sua umidade. Dai, este material e levado para uma "cancheadeira", que e urn

conede madeira dentado que se desloca urna cancha de madeira, perfurada, sofrendo uma

triturayao.0 material dai originado chama-se erva cancheada que e a materia prima para os

variosprodutos (chirnarrao, elms, etc.) e e urn material de boa durabilidade. Normalmente

estematerial e que e comercializado do produtor para a indUstria.

Para manter os ervais da Leao Junior S.A., com plantio tanto a ceu aberto quanto em

adensamento, conta-se com dois viveiros de produyao de mudas com capacidade para

produzir 2 milh5es de mudas/ano. Deste totaL parte e vendida para os fomecedores de

materiaprima.

Nos viveiros as pniticas de produyao sao simples, porern, feitas com cuidado e ze1o.

A semente e colhida de arvores previamente selecionadas. A terra utilizada para a produyao

demudas e retirada do meio do erval nativo. Todo 0 cuidado e necessario nesta fase. Desde

a estratificayao da semente, semeadura, escolha do local para os canteiros sementeiros,

repique,tratamento as doenyas das folhas e raiz e insetos.



Muito antes da chegada do homem branco, os deuses dos indios guaranis ja haviam

desembarcado nas terras da America do SuL nurna grande nave vinda do ceu. Na bagagem

divinahavia uma planta desconhecida, urn presente dos deuses aos povos da nayao guarani.

A planta encontrou seu habitat it sombra das matas de pinheiro, ao longo dos grandes

rios- Parana, Paraguai e Uruguai - e, tal como os indios, ignorou a politica e a geografia dos

brancos.Cresceu e multiplicou-se em terras de Espanha e Portugal.

Mas foram ainda os guaranis que decifrararn a mensagem de seus deuses. E a planta

logo ficou conhecida como CA - a erva saborosa, usada para preparar uma bebida de

grandes virtudes, a CAI (agua-de-erva-saborosa).

CAI era a poyao rruigica dos indios guaranis. Renovava as foryas, rnitigava 0

cansavo, alimentava 0 corpo e curava as doenyas. Fazia de cada indio urn bravo, nas lutas

contra 0 inirnigo. Mantinha 0 espirito alerta e 0 corayao alegre.

Disso tudo os guaranis nao fizeram segredo. E ofereceram, generosamente, ao

brancoreeem-chegado, a cuia de CAI.

A nova bebida - de poderes festejados em prosa e verso - atravessou a terra dos

guaranis ate Assunyao, foi a Sacramento e Buenos Aires. Cruzou os Andes com a febre da

prata, chegou a Lima, Potosi e Chile. Conquistou 0 desbravador espanhol.

Nas viagens pela America do SuI foi mudando de nome:

CA; CA I; Erva-dos-indios; Erva-que-se-toma-no-mati (vocibulo quichua para

designarcuia ou porongo) e Erva-mate.

Essas mudanyas nao afastararn do mate 0 espirito legado pelos velhos deuses

guaranis.0 gesto generoso e hospitaleiro da cuia estendida ao recem-chegado ainda perdura

emqualquer rinciio deste mesmo suI da America do SuI.

j Informal(Oesrecebidas da empresa do Servi90 de Atendimento ao Consumidor e retiradas de Schwinden,

2001.



2.4 FASES DE DESENVOLVlMENTO DA EMPRESA - CARACTERIZAC;.AODAS

GESTOES

Neste item serao apresentadas as fases de desenvo lvimento da empresa, marcadas

pelasgest5es que se sucederam nos 101 anos de existencia. Ressalta -se, neste item, 0 estilo

quecada gestor imprimiu a empresa, destacando seus principais feitos enquanto estiveram a

frenteda empresa, baseados na historia contada no livro do centemirio da empresa. Seria a

historiada empresa contada por ela mesma. Passemos entao a historia.

A empresa vivenciou seis processos de sucessao, desde sua fundayao ate os dias

atuais,tendo passado por fuses distintas, em cada uma das gest5es. Desde a fundayao, com

o empreendedorismo de Agostinho Ermelino, passando pela coragem de Maria Clara, a

primeira sucessora, e 0 dinamismo e determinayao dos filhos, netos e bisnetos que se

encarregaramde fortalecer, expandir e consolidar a empresa legada pelo fundador, a Leao

JuniorS/A representa 0 exemplo de empresa que superou suas dificuldades e subsistiu as

crisesda sucessao, tao recorrente nas empresas familiares de grande porte no Brasil. A

historiada empresa Leao Junior e escrita por homens e mulheres, herdeiros e herdeiras,

descendentes diretos e afins que contribuiram, com seu esforyo e dedicayao, para a

consolidayaode urn projeto coletivo da familia.

A seguir serao apresentados os quadros 4, 5 e 6, que sintetizam a participayao dos

herdeirosna gestao da empresa, desde sua fundayao.

Nomes dos presidentes Rela~ao de parentesco Periodo da gestao

entre os presidentes

1.AgostinhoErmelino de Leao Fundador 1901-1907

Junior



2.Maria Clara Abreu de Leao Esposa do fundador 1907-1922

3. Agostinho Ermelino de Filho primogenito do 1922-1953

Leao Junior fundador

4. lvo Abreu de Leao 4° filho do fundador - 1953-1963

irmao do presidente

anterior

5. Agostinho Ermelino de Neto do fundador - Filho 1964-1978

Leao Filho primogenito do 30

presidente

6. Luiz Carlos Pereira de Leao Neto do fundador - irmao 1978-1988

do presidente anterior

7. lvo Leao Neto Bisneto do fundador-neto Desde 1988

do 40 presidente

QUADRO 5 - A sucessao na Leao Junior - Os gestores - Diretor

Superintendente e Vice-presidentes

Nomes dos gestores Rela~ao de parentesco Periodo

com 0 fundador

Diretor superintendente

Agostinho E. de Leao Filho Neto do fundador 1953-1964 (aprox.)

lvoLeao Filho Neto do fundador 1964-1968

Vice-presidentes

RobertoDecio Pereira de Leao Neto do fundador 1964-1987

LuizGil de Leao Filho Neto do fundador 1961-1995

lvoLeao Neto Bisneto do fundador 1978-1988

'---
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Antonio Carlos Leao Bisneto do fundador 1988-1997

Eduardo Biscaia de Macedo Bisneto do fundador 1988-1997

Nomesdos diretores Rela~ao de parentesco com 0 fundador/a

Altevir Ferreira de Abreu Sobrinho da fundadora

Ruy Abreu de Leao Filho do fundador

Jose Nunes Bellegard Nenhum

Luiz Gil Abreu de Leao Filho do fundador

Tobias de Macedo Junior Afun - esposo de ftlha do fundador (genro)

Carlos Eduardo Veiga de Leao Neto do fundador

Antonio Cony Germano Nenhum

Joao Lucas Nenhum

Jose Nogueira dos Santos Junior Nenhum

Olavo Albano Meister Nenhum

Ruy Jorge Caillet de Leao Neto do fundador

Gilberto Mauricio Caillet de Leao Neto do fundador

Agostinho Ermelino de Leao Bisneto do fundador

Eduardo Biscaia de Macedo Bisneto do fundador - atual (neto de fuha)

Luiz Gil de Leao Neto Bisneto do fundador - atual

Antonio Carlos Leao Bisneto do fundador - atual

Luiz Otivio Leao Bisneto do fundador - atual

Joao Fernando Maschio Nenhum - atual



Foute: Schwinden, Antouia. Leao Junior S/A: a empresa ceuteuaria.Curitiba: Leao Juuior S/A,

2001.

A relavao de parentesco entre os membros da familia que ocuparam a presidencia,

vice-presidencia, diretoria e Conselho de socios (atual), pode ser melhor visualizada na

genealogiaapresentada na figura 2.

Observando pela genealogia, a partir do fundador, todos os filhos homens da

segunda geravao ocuparam cargos de gestao. Alguns na presidencia, outros na diretoria.

Inclusive,hi 0 caso de urn afim - urn genro - que tambem se tornou socio, tendo herdado as

ayoesde sua esposa, filha do fundador, prematuramente falecida, e que pelo poder das ayoes

que detinha, ocupou diretoria representando sua esposa. Mais tarde esse mesmo genro vem

a se casar com a outra filha do fundador. Nesta segunda geravao, excevao se faz apenas para

o fJIhoAgilio, que faleceu muito cedo e nao chegou a ocupar qualquer cargo na empresa.
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A partir da terceira gera¢o ji se percebe algumas modificayoes na pritica da gestao.

Nemtodos os filhos homens participaram da gestao. Mas, com exceyao de dois herdeiros,

todos os demais ftlhos homens da terceira gera¢o participaram da gestao - em cargos de

presidentes, vice-presidentes e diretoria. Das seis herdeiras da terceira gera¢o, nenhuma

participouda gestao ou de qualquer outro cargo na empresa, nem tampouco seus maridos.

Pelorelato das herdeiras sabe-se que alguns membros da familia venderam suas ayOes e nao

participamda empresa. Percebe-se pela genealogia que hi determinados ramos onde nao se

eonstataparticipa¢o de qualquer membro na gestao, a partir da terceira gera¢o. Por nao

ter sido especificado pelas herdeiras os membros da familia que sairam, supoe-se sejam

aquelesque se desfizeram da propriedade das ayOes, os que nilo tern participayao na gestao

a partir da terceira gerayao. Na terceira gera¢o hi inclusive 0 caso de urn filho de herdeira

oeupando cargo de diretoria. Ainda nesta gera¢o, respaldadas pelas ayoes herdadas de

maridoe pais, hi 0 caso de uma viuva de herdeiro direto (neto do fundador) e uma neta do

fundadorno Conselho de socios atual (2003). No caso da viuva, seu marido deixou as ayoes

integralmente para ela, legando outros bens para os 5 filhos do casaL Esta viuva e

atualmenteuma das socias majoritarias da empresa, exercendo seu poder no Conselho de

soeios.

Na quarta gera¢o, dos 21 filhos homens herdeiros, apenas 60cuparam cargos de

gestao, incluindo a gestao atual. Das 24 herdeiras da quarta gerayao nenhuma participa de

cargosde gestao. Entretanto, nesta gera¢o, pela propriedade das ayoes, hi 0 caso de tres

herdeirasno Conselho de socios, bisnetas do fundador e uma afim (viuva de herdeiro). 0

atualpresidente do Conselho e urn aflIIl, marido de bisneta do fundador, que representa as

avoesde sua esposa. Exceto as participayoes no Conselho, percebeu-se que as herdeiras,

depoisda fundadora, nunca ocuparam cargos de gestao na empresa, estando, por forya de

eireunstancialidades (heranya de ayoes) ocupando 0 lugar de conselheiras e acionistas. A

empresaapresenta, em sua trajetoria, a incorpora¢o de tres afms em cargos na empresa: urn

diretor,urn presidente do Conselho de socios (atual) e uma conselheira. Sabe-se que as

outrasherdeiras, que mantiveram a posse das ayoes, participaram e continuam participando

daempresa como acionistas, nas assembleias anuais, participando mais ou menos ativamente



dasdecisoes da empresa, de acordo com a quantidade de a0es que possuem. A participayao

destasmulheres sera tratada no capitulo 6, mais detalhadamente.

Nao ha nenhum filho ou ftlha dos membros da quarta gerayao trabalhando na

empresa, conforme 0 acordo societario realizado pela familia, por ocasiao da consultoria de

1994-1997. A partir de 1997, seguindo uma tendencia profissionalizante, a empresa

constmiu urn regulamento bastante rigoroso quanto aos criterios para a entrada na empresa..

De forma que a quinta gerac;ao mo tern lugar garantido na empresa da familia e deve

procurar seu crescirnento profissional fora da empresa. Para os atuais cargos de gestao, os

membrosda familia que ja estao na empresa poderao ser confumados ou mo para os cargos

pelaassembleia de acionistas e concorrerao com 0 mercado. Esta e a politica que esta em

vigorna empresa a partir de 1997 e que so sera posta it pro va na proxima sucessao de fato.

Segundo relato de EZ: "Os membros da jam ilia que estiio atualmente na diretoria

agem como se jossem diretores contratados. Funciomirios da empresa. Niio podem

resolver tudo sozinhos. Tem que dar satisja¢o ao Conselho do que estiio jazendo ".

Par enquanto a quinta gerac;ao mo esta sendo educada para qualquer cargo na

empresae cada urn desenvolve seus proprios projetos de vida. Conforme 0 relato de Ez6:

Essas regras e que impedem hoje que a empresa se tome um cabide de

emprego. Entra aqui por valor. Aqui nao entra por ser parente mais. Acabou na

gera9ao passada. Nos nao criamos os JUhos para trabalhar na empresa. Cac/a

urn tem seus proprios negocios. Alguns nem conhecem essa sala do Conselho.

Eles tern orgulho da empresa, mas nao a tem como meta.



2.4.1AFUNDA\:AO EM 1901- AERADE AGOSTINHO ERMELINO DE

LEAO - UMA CURTISSIMA GESTAO

FIGURA 3 - Agostinho Ermelino de Leao - 0 fundador

SCHWINDEN, Antonia. Leao Junior S.A: empresa centellliria. Curitiba

Junior S.A., p. 5.

Seculo novo, empresa nova. Registrada na Junta Comercial do Parana em Curitiba

em 15.05.1901, a empresa tinha por razao social 0 nome do fundador "Agostinho Ermelino

de Leao Junior" empresa individual portanto. 0 genero do comercio era a industria de erva-

mate, comissoes e consignavoes. Estabelecida a rua Riachuelo n. 34 em Curitiba, a empresa

iniciousuas atividades em 09 de maio de 1901.

6 Parapreservar a identidade das herdeiras, convencionou-se utilizar as siglas EQ, EV, EW, EX, EY, EZ,
paracaracterizar as entrevistadas e textos em itlilico quando se tratar da transcriyao de suas falas.



A fabrica em Curitiba foi instalada no bairro do Batel que, beneficiando-se da linha

ferreapara Ponta Grossa, inaugurada em marvo de 1894, ja se tornara urn movimentado

centro industrial de Curitiba, que na epoca contava com aproximadamente 35.000

habitantes.

Agostinho Ermelino de Leao Junior era brasileiro, fllho e neto de funcionarios

publicosda classe media alta do Parana, tendo uma ascendencia europeia mais remota.

Descendedo ramo dos Ponce de Leon da Espanha que veio para 0 Brasil no secu10 XVII.

Suaascendencia vem conftrmar a tese de Bresser Pereira de que os prirneiros industria is

brasileirosnao eram descendentes da oligarquia cafeeira, mas descendentes de irnigrantes ou

debrasileirosde classe media. (BRESSER PEREIRA, 1994).

E irnportante ressaltar que Agostinho Ermelino de Leao Junior ja lidava com erva-

mateem Ponta Grossa com seu cunhado Francisco Face Fontana e foi naquela cidade que

ele adquiriu experiencia e intirnidade com a erva-mate, instalando ali a Fabrica Santo

Agostinho- urn moinho de beneficiamento de erva-mate. Atividade bastante prornissora na

cidadede Ponta Grossa que crescia 'a sombra do "ouro verde", atraindo muitos industriais e

promovendo0 seu desenvolvirnento. As atividades em Ponta Grossa e Curitiba permitiram

queem 1902 Agostinho Ermelino inaugurasse seu palacete de 850m2 de area construida,

projetode seu cunhado, candido Ferreira de Abreu, situado no Boulevard Dois de Julho,

hojeavenida Joao Gualberto, onde em 1906, hospedou 0 enrno presidente do Brasil,

AffonsoAugusto Moreira Penna.



SCHWINDEN, Antonia. Lciio Junior S.A: empresa centenaria. Curitiba: Leiio Junior S.A.,2001,
p. 14.

A pnitica adquiricla em Ponta Grossa foi relevante para os negocios cia Leao Jr. em

Curitiba,tanto e que no fmal do primeiro ano de funcionamento a empresa ja exportava

798.415kg de chimardio para 0 Urugua~ Argentina e Chile, demonstrando desde 0 inicio

uma voca¢o exportadora.

Hoje e conhecicla a figura dos representantes comerciais, mas, naquela epoca, esse

serviyoera executado pelo proprio propriemrio, que empreendia longas viagens a America

doSuIpara divulgar e vender seu produto- marca do estilo empreendedor do fundador.

Esse periodo ciaempresa e 0 que podemos chamar de gerador cia ideia que deu certo

e issopelo dinarnismo de seu funclador. Neste caso, a Leao Jr. nao foge a regra da maioria

dasempresas familiares que tern urn ponto em comum - em sua origem ela e urn ideal que

deucerto.(BERNHOEFT,1989). Geralmente a historia e 0 desenvolvimento das empresas

podeser acompanhado pelas geray5es que a administraram e deixaram sua marca para ser



seguida e evocada pelas geray5es que as sucedem. As gerayoes, na gestao das empresas

variam entre 30, 40 ou ate 50 anos cada, depend endo do periodo que cada gerayao

permanece no comando.O mais usual nessas empresas e uma longa permanencia na gestao,

o que pode dificultar 0 processo de treinamento dos sucessores e 0 proprio interesse dos

herdeiros quanta a permanencia nas empresas da familia. Hoje as geray5es estao se

alternando com mais rapidez e os pais ja estao aprendendo a passar a tocha ainda em vida.

No caso da Leao If. esse fenomeno adquire uma conotayao propria por urn fato

peculiar na vida da familia Leilo. Alguns homens e herdeiros da familia morreram muito

cedo, nao completando 0 cicio de gestao esperado para sua gerayao. Haja vista a prirneira

gestao- a do fundador que durou apenas 06 anos.

Desde a fundayao ate hoje a empresa teve sete presidentes. No capitulo 6

dernonstraremos a evoluyao das gestoes e suas peculiaridades.

o fundador falece prematuramente em 18.11.1907, com a idade de 47 anos,

deixandoviuva e 7 filhos, com idades que variavam de 1 a 16 anos.

Maria Clara Abreu de Leilo, entao com 39 anos, uma mulher criada e educada para

a vidado lar, fez 0 inusitado para sua epoca. Resolveu apostar no sonho do marido.

Convidou seu primo-irrnao, 0 Sf. Altevir Ferreira de Abreu e 0 Sf. Ifigenio Ventura

de Jesus para gerentes, e iniciou sua gestao na empresa, mantendo e fortalecendo 0 legado

domarido.

Analisando a historia contada pelo livro do centenario da empresa, percebe-se que

!la, em todo 0 livro, uma nota de exaltayao aos feitos dos fundadores e de seus sucessores,

realyando-lhesas caracteristicas empreendedoras e altruistas. Sobre 0 fundador publicou 0

jornalEstado do Parana em 1923 a seguinte nota:

"Foi urn dos propugnadores do florescirnento da indUstria nacional e urn cavalheiro

de fmissirno trato, aliando a educayao prirnorosa, Uma alma generosa e nobre, educada no

arnorda virtude e do bem".

Pelo exposto depreende-se que 0 fundador alem de possuir as qualidades ditas

masculinas, valorizadas no mundo de negocios - empreendedorismo, ousadia, coragem,



tambempossuia outras caracteristicas, que normalmente nao figuram na lista de atributos de

empresarios, ou pelo menos nao estao entre aquelas mais valorizados pela gestao

contempodinea. Uma alma generosa e nobre, educada no amor da virtude e do bem -

geralmente tra90s mais apontados para as mulheres, mas que compunha 0 conjunto de

atributosdo fundador, de familia crista praticante. Sabe-se que 0 pai do fundador edificara

umaigrejinha para sua filha e que hoje pertence a cidade de Curitiba. 0 fundador envolveu-

se em atividades sociais e de benemerencia - trayo caracteristico da familia, herdado dos

antepassados e que se transfere a sellS descendentes, conforme relato do livro. Este lado

altruista,realyado tanto nos homens, quanta nas mulheres da familia, parece dar-lhes urn

toquede nobreza e superioridade, 0 que acaba por auxiliar na legitimayao de seu sucesso

empresarial.

Outro ponto muito ressaltado pelo livro e a nobreza da familia, quer pela sua

ascendenciaeuropeia nobre, quer seja pelo acesso da familia a c1asse govemante do pais. 0

fundadorchegou a hospedar 0 entao presidente Monso Penna em sua residencia em 1906,

fatoeste registrado com destaque no livro, e que se repetiu anos mais tarde, com seu filho

primogenito e outro presidente do Brasil. Alias, a educayao primorosa recebida pelos

membrosdesta familia abriu-lhes diversas portas, no decorrer de sua hist6ria, reforyando

tanto0 sobrenome da familia quanta 0 nome da empresa, nas carnadas sociais de elite da

cidade.



SCHWINDEN, Antonia. Leao Junior S.A: empresa centenaria. Curitiba: Leao Junior S.A., 2001, p.
5.

Em 26.02.1908 alterava-se a razao social da empresa para Viuva Leao Jr. Tinha por

objeto 0 beneficiamento e exportayao de erva-mate, e como principal, a fabrica de Ponta

Grossa.

Sete filhos para educar e empresa para administrar. Maria Clara optou por urn estilo

degestao que nao the prejudicasse 0 cuidado dos ftlhos, alguns bem pequenos e carentes de

muitaatenyao. Sem abdicar da posiyao e da condiyao de proprietaria, Maria Clara, que

confiava plenamente em seu primo-irmao Altevir Ferreira de Abreu, que ja trabalhava na

empresa,delegou a ele a administrayao dos neg6cios na fabrica e dirigia a empresa de dentro



decasa, uma pnitica inovadora para a epoca, mas necessaria para atender as necessidades e

prioridades da mae de uma grande familia. Pelos relatos de suas herdeiras, ela muito pouco

comparecia it empresa. No entanto todas as decis5es de peso nunca foram tomadas sem 0

seuaval. "A assinatura final era de/a. A caneta era dela ", conforme relatou EX, herdeira e

membrodo atual Conselho de Socios.

Assumindo uma empresa ainda jovem e, portanto com murtos desafios it sua frente,

MariaClara desenvolveu urn estilo de gestao a seu modo, numa epoca em que a mulher

tampoucohavia adquirido 0 direito ao voto e se circunscrevia ao espavo privado - do lar e

dafamilia. Junte-se a isso 0 fato de estarmos tratando de pessoas pertencentes a urn grupo

deelite na sociedade, onde, alem de tudo, havia, com ainda ha, a tradivao e os valores a

preservar.Vma senhora de familia de classe aha, naquela epoca, nao era bem vista no meio

dehomens e muito menos no ambiente de uma fabrica.

Vma vez viuva e com sete filhos para criar e educar Maria Clara teve que fazer

algumasmudanvas nas tradivoes e introduzir uma forma de comportamento, tanto possivel

quantaaceitavel para sua epoca. Pesquisando seu modo de agir caracterizou-se sua atuavao

na empresa como gestao de bastidores. Mas engana-se quem pense com isso que ela

abdicoudo poder que possuia. Ela 0 exerceu, mesmo freqiientando muito pouco a ffibrica.

Hojeja temos algumas empresas incentivando os executivos a exercer 0 trabalho em outros

ambientes,fora de uma fiscalizavao excessiva e muitos proprietarios ja se dao ao luxe de

administrara empresa do jardirn da propria casa (vide Ricardo Semler). Mas no caso da

LeaoJr. a escolha de Maria Clara estava mais ligada it questao de genero ainda muito

poucodiscutida e resolvida no principio do sec. XX, quando ela assume a empresa com seu

sobrinho.7

Quando se entra na sala do conselho de socios da Leao Jr., ja se percebe 0 papel

queMariaClara, essa mulher corajosa e pioneira desempenhou na empresa de sua familia.

J Niiosignifica que hoje as questOes de genero ja estejam resolvidas, mas certamente estao bem mais
discutidas e retletidas pela sociedade hoje do que 0 eram no com~ do sCculo XX. Atualmente ja se
encontramviuvas que, pela forya da circunstancia estao a frente das empresas fundadas por seus maridos,
comoe 0 caso da Nielsen carrocerias de Joinvile, em Santa Catarina. Quanto a gestao de bastidores, hoje
encontramosesse estilo de gestao com mais freqtiencia, como e 0 caso de Ricardo Semler da Semco. Mas
naquelaepoca podemos afinnar que Maria Clara inovou nessa area.



Trajes sobrios, escuros, olhar flfme, expressao de seguranya, serenidade. Alguem

que nao passou impune nem distraidamente pela vida, mas que dela participou ativamente,

tanto na esfera privada, quanta na publica. Esse e 0 olhar da pesquisadora sobre urn quadro

enorme que se destaca dos demais naquela sala, todos eles dos homens da familia que

tiveramsua passagem pela dire~o da empresa. Pelas atitudes que teve que tomar ante a

empresa e ante a familia, Maria Clara imprimiu seu estilo na Leao Jr., sendo reconhecida

comoco-fundadora da empresa, isso mostrado na plaea de homenagem dos 50 anos da Leao

Jr. com seu nome logo abaixo do nome do marido, acirna do que se Ie: Aos Fundadores.

Noutras fotos mostradas no livro ve-se muitos homens da familia de pe, tendo a frente,

assentadastres mulheres - Maria Clara ocupando 0 lugar central tendo aWlSde si seus dois

filhosmais velhos, Agostinho e Iyo. Percebe-se tambem por esta foto, 0 papel que esta

matriareadesempenhou na familia, ocupando urn lugar de destaque e respeito na hierarquia

familiar.

o que teria levado Maria Clara a decidir continuar toeando a empresa ao inves de

vende-Iaou arrenda-Ia, naquele tempo?

Os depoimentos que colhemos com as herdeiras expressam urn fato CUfJOSOe

bastanteesc1arecedor que demonstra a existencia de uma vida bem compartilhada com seu

marido,0 fundador Agostinho Ermelino de Leilo, de quem sempre recebia eartas quando de

suas visitas de trabalho ao exterior. Nessas cartas 0 esposo colocava-a a par dos

acontecirnentoscomerciais e dividia com ela seu entusiasmo em rela~o ao progresso das

regi5esvisitadas. A forma como 0 casal vivia as quest6es da empresa e da familia parece ter

dado0 tom da historia que iria se desenrolar em seguida. Pelo relato das herdeiras sabe-se

que havia uma grande sinergia entre 0 casal 0 que, sem duvida, deve ter influenciado a

decisaode Maria Clara em manter a empresa.

Sem 0 saber, parece que 0 fundador ja estava preparando-a para assunur a

responsabilidadeda empresa. Vivendo em uma epoea em que a mulher era totalmente criada

e educadapara uma vida dedieada aos filhos, segundo Almeida (1987), embebida pelo ideal

Comteano,onde era de inteira responsabilidade da mile criar os fillios para servir a patria

(CASTRO,1997), Maria Clara mo pode ser considerada uma mulher alienada da vida



publica.Sem abdicar do papel de mae criadora ela tambem assumiu seu lugar na esfera dos

negocios legados pelo marido. Viveu sua vida dentro das condiyOes que teve e da forma

comoela escolheu vive-la, ou talvez, da forma como 0 destino a empurrou para viver.

Mudou-se para a Europa por urn periodo, a fun de cuidar da saude de fillios que ela

perdeumuito cedo, enfrentando as dificuldades proprias de uma vida em urn pais diferente

doseu. Durante sua gestao que vai ate 1922, Maria Clara perde dois fillios: Agilio, 0 3° filho

que falece em 1916, com 20 anos e Dolores, sua segunda filha, aos 24 anos, em 1918.

Quantoaos filhos homens, ela os criou no estudo e no trabalho, preparando-os para assumir

seu papel na empresa e na sociedade. Seus filho entraram cedo para a empresa, sendo

treinadospelos funciomirios mais velhos e reberam ayOes quando atingiram a maioridade e

entrararnlegalmente para a empresa, como socios. As mulheres foram criadas para a vida no

lar,conforrneela mesma fora criada.

Permanecendo durante 27 anos na empresa como socia majoritilria ate 1935, quando

secia seu fulecirnento, Maria Clara acurnulou urna participa~o ativa e proeminente, tanto na

familiaquanta na empresa e tambem na sociedade em que viveu. Consta que Maria Clara,

seguindourn padrao ja conhecido da familia, atuou em varias atividades de benemerencia,

sendoinclusivea 1apresidente da Cruz Vermelha brasileira, filial do Parana, em 1917.

Mesmo tendo sido uma empresaria circunstancial8, Maria Clara, como socia

majorit<iriaate 1935, exerceu poder, tanto na empresa quanta na familia, so que a sua

Maria Clara abriu espayo para atua~o da mulher na economia paranaense, mas 0

interessantee que suas descendentes nao chegaram a ocupar nenhum cargo de gestao na

empresadepois dela. Vamos encontra-las hoje participando da vida da empresa no Conselho

des6cios,exercendo 0 papel que Ihes coube no decorrer do desenvolvirnento da empresa,

segundoas regras que a familia instituiu e que elas seguem sem oposiyao.

8Nessecaso, 0 termo "empres:iria circunstancial" significa que Maria Clara foi impelida para a fun<;ao de
ernpresariapor for<;a de uma circunstancia, no caso ° falecimento prematuro de seu esposo. Difere,
portanto,da empresana profissional que se prepara para a carreira, fazendo espontaneamente essa op<;ao
de vida e investindo tempo e estudos para esse fnn. Consta que Maria Clara nao possuia estndos
especificospara a fun<;aode empresliria, ° que nao a impediu de realizar a tarefa com sucesso ate que seu
primeirofilho atingisse a maioridade e pudesse responder pela empresa.



Transformada de Viuva Leao Jr. para Fabrica Leao Jr. a empresa lanc;;a-sea
expansao.0 ana de 1912 foi expressivo na vida dessa empresa. Motivada pelo incendio do

engenhode Ponta Grossa, em maryo de 1912 Maria Clara arrenda 0 engenho Zacarias em

Curitiba,adquirindo de Francisco Fido Fontana, em maio do mesmo ano, 0 moderno e bem

equipadoengenho Tibagy no Bate!' A empresa estava se expandindo, os filhos crescendo e

sepreparando para assumir a empresa da familia. Enquanto isso a gestao da empresa ficava

a cargode Altevir Ferreira de Abreu. 0 primogenito, Agostinho Ermelino de Leao Junior

contavacom 24 anos quando se tomou socio da empresa da familia, mas ja trabalhava la

desdeos 17 anos quando faleceu seu pai.

Em 29.03.1916 Maria Clara firma urn contrato de sociedade comercial com seu

primo-irmaoAltevir Ferreira de Abreu e seu filho primogenito Agostinho Ermelino de Leao

Jr.quepassam entao a socios gerentes da empresa. A prudencia tamoom pode ser citada

comocaracteristica da gestao de Maria Clara, pois so concedeu uma participayao societaria

aoAltevirapos urn periodo de mais de 7 anos dele a frente dos negocios na empresa. Junto

doSr.Altevir 0 prirnogenito do fundador prepara-se para assumir a presidencia da empresa,

oquese da em 1922.

Sobre Maria Clara ha muito pouco no livro da empresa, mas pelo relato dos

acontecimentossob sua gestao eo relato de suas herdeiras, pode-se afrrmar que ela reunia

caracteristicascomo coragem, dinamismo, forc;;a,determinayao e pioneirismo, valorizadas no

rnundodos negocios e ditas masculinas. Ao lade destas, outras caracteristicas se somam,

comoa de mae zelosa, esposa dedicada, mulher caridosa e participe da vida social de seu

tempo- caracteristicas femininas mo valorizadas na esfera dos negocios, mas valorizadas

pelafamilia e sociedade. Tanto Maria Clara quanta seu marido, 0 fundador, reuniam

qualidades,tanto consideradas masculinas quanta femininas, e que os habilitava aos

cuidadoscom a familia, com a empresa e com a sociedade.



FIGURA 6 - Agostinho Ermelino de Leao - filho do fundador

SCHWlNDEN, Antonia. Leao Junior S.A: empresa centenana. Curitiba: Leao Junior S.A., 2001, p.
68.

A entrada de Agostinho Jr. parece ter imprimido urn novo impulso a empresa, que

viveuurnafase de grande expansao e diversificayao de neg6cios a partir de sua entrada.

Citam-sea licenya para a explorayao de madeira obtida e a criayao de quatro serrarias em

FernandesPinheiro em 1918; a irnplantayao de uma subsidiaria de importayao e

comercializayaode madeira em Buenos Aires em 1920 e a entrada da Leao Jr. no ramo de

segurosna d6cada de 20. A Lcio Jr. representava no Parana as empresas seguradoras

Liverpool& London & Globo Insurance Company Limited e a Royal London, detendo

expressivaparticipayao na Companrua de seguros Rio Branco, da qual sempre ocupou a

presidencia.



o jovem Agostinho E. de Leao Jf. demonstrava ter herdado a capacidade comercial

e 0 espirito associativo do fundador, seu pai, e empenhou-se na expansao da empresa,

aproveitando as oportunidades que apareciam lnicia-se na presidencia da empresa em 1922,

aos trinta anos de idade e esteve no comando ate 1953, quando falece. Em sua gestao a

empresa viveu uma fuse de grande expansao, diversificayao de negocios e reorganizayao

Na decada de 20, motivada pelo incremento substantivo na exportayao de erva-mate

beneficiada, a empresa empenhou-se na construyao de novas e modemas instala95es - 0

complexo industrial do Portao - que foi equipado com 0 que havia de mais softsticado na

epoca - com equipamentos acionados per motores eletricos, movidos a energia propria.

Propriotamoom foi urn ramal ferrovmrio construido pela empresa, que ligava os depositos a
linhaferrea da Cia Sao Paulo - Rio Grande, para facilitar 0 escoamento de erva-rnate.

FIGURA 7- Porto de Paranagwi - I:>ecadade 1930 - Carregamento de Erva-mate. Barricas para a
Argentina, Uruguai e Chile. Decada de 1930.

SCHWINDEN, Antonia. Leao Junior S.A: empresa centenaria. Curitiba: Leao Junior S.A., 2001, p.
31.

A empresa promove nova alterayao no contrato para permitir a entrada de novos

s6cios.Permanecem como socios comandicirios, Maria Clara e Altevir e entram os irmaos



lvo e Ruy Abreu de Leao, que, ao lado de Agostinho E. de Leao Jr., passam a figurar como

s6cios solidarios, com direito ao uso da firma e gerencia. Ivo contava com 28 anos e Ruy

com 26 anos quando se tornaram socios, embora ja trabalhassem na empresa. Ainda em

1926 a empresa promoveu mais uma expansao, instalando uma filial em Sao Mateus do SuI

para permitir a compra da erva-mate diretamente dos produtores locais. Ao fmal da decada

falecem Altevir em 1928 e Ruy em 1929, irnpondo-se sucessivas mudanyas no contrato da

Leao Jr & Companhia.

Ressalta-se que, desde 1922, e ate seu falecirnento em 1953 presidiu a empresa

Agostinho E. de Leao Jr. que dividia com seu irmao Ivo, membro da diretoria ate 1953 as

responsabilidades da empresa, cada urn tendo uma tarefa bem definida. Agostinho cuidava

do comercio exterior e Ivo da fabrica. " Ambos evidenciaram em seus atos capacidade de

lideranya,visao prospectiva e empreendedora e mostraram que a segunda gerac;ao conduzia

os negocios com afmada parceria." (SCHWINDEN, 2001, p.68). Alem de se ocupar com 0

crescirnento da tabrica, consta nos relatos do livro do centenario que os irmaos Agostinho e

lvo tampouco se descuidaram das questoes sociais dos empregados da Leao Jr. seguindo

umainiciativa do fundador.

Os anos vinte foram, para a Leao Jr., de urn lado, de expansao e diversmcavao de

neg6cios e de outro, uma decada de grandes perdas. Em 1928 a perda do socio - parente

AltevirFerreira de Abreu, e em 1929 a do 5° ftlho, recem admitido como socio na empresa,

Ruy, aos 28 anos. Desafiando as adversidades na familia a empresa continua sua vocac;ao

expansionista e em 1929 e criada a Fazenda Curitiba, em Jacarezinho, para 0

desenvolvirnento de atividades como: criac;ao de gado, cultivo de cereais e legumes e

atividadesde laticinio e apiario. Em 1930 urn incendio - do engenho do Pormo. A Leao Jr.

& Cia teve que alugar urn engenho desativado localizado a rua Engenheiro Rebour;as.

Mesmocom tantos reveses a empresa continuou se ampliando e em 1932 ingressa no ramo

deindustrializac;aode trigo, instalando urn moinho a avenida Ivahi n. 116.

Os anos trinta abriram as portas para outras atividades, gerando uma subsidiaria na

Argentina ''Molino Leao Jf. Sociedad de Responsabilidad Lirnitada", que tratava da



importayao de erva-mate, madeira e cafe do Brasil, e marcando a entrada da ernpresa no

ramode extrayao de ouro pela "Minas Leao Jr. Ltda".

Em 1935 falece Maria Clara, encerrando urn cicIo de 27 anos a frente da ernpresa

fundadapor seu marido. No ana seguinte irnpoe-se nova alterayao contratual na empresa.

Em 1936 houve 0 pagamento aos herdeiros dos bens deixados por Maria Clara, do

capitale dos lucros acumulados de 1908 a 1935.

Tambem nessa data foram admitidos como socios os dois filhos que ainda mo

figuravarnna empresa e urn genro. Maria Clara e seu marido Tobias de Macedo Jr. e Luiz

GilAbreu de Leao, 0 filho mais moyo.

Os novos socios que se propuseram a continuar irnprirnindo 0 mesmo empenho e

dedicayaoa empresa, aproveitando oportunidades, assinam em 18 de novembro de 1938 urn

contrato com 0 Moinho Paulista Lirnitada no Rio de Janeiro, 0 que significou a criayao de

umasociedade mercantil por quotas de responsabilidade lirnitada com 0 fi.rnde explorar uma

industriarnoageira de trigo em Curitiba. A sociedade chamava-se Moinho Paranaense Ltda,

comsede no Rio de Janeiro e ftliais em varios estados do Brasil.

Na decada de quarenta 0 setor madeireiro da empresa estava em plena ascensao,

exportando para a America Latina, Estados Unidos e Europa. Como 0 estado das estradas

mo era 0 desejavel, a empresa entendeu que podia realizar 0 transporte de erva-mate e de

madeirapelo aproveitamento do curso do rio Iguayu e de seus afluentes - os rios Negro e

Potinga.Data dessa epoca a criayao da '~mpresa de Navegayao Fluvial Leao Jr."

o transporte fluvial desempenhou urn grande papel no desenvolvirnento do Parana,

propiciando a fundayao de varias cidades ribeirinhas, a difusao da noticia, alem do

escoamentosegura de mercadorias como 0 mate e a madeira. E a Empresa de Navegayao

FluvialLeao Jr. em muito contribuiu para esse desenvolvirnento, ate por volta de 1953,

epocaem que se extinguiu a navegayao no rio Iguayu.

Ern 1938 aconteceu outra alterayao do contrato social, transformando a empresa em

umacompanhia limitada - A Leao Jr. e Cia. Ltda.



Data dessa epoca 0 lan9'lmento de urn produto revoluciomirio pela empresa - 0 cha

mate queimado, de sabor caracteristico e colorae;,aomarrom. 0 produto contribuiu para a

popularizavao do mate nos grandes centros do pais, aproveitando tambem uma demanda

interna insatisfeita devido a maior dificuldade de importayao do cha preto da india, por

ocasii'iodo inicio da segunda guerra mundiaL A partir dai a empresa investiu bastante na

midia tendo desenvolvido grandes campanhas publicitarias que ficaram famosas pela

inovayao.

Em maio de 1942 entram como socios na empresa, Agostinho Ermelino de Leao

(Nuno), Ivo Leao Filho (Ivinho) e Carlos Eduardo Veiga de Leao (Ucho), todos maiores de

idade, solteiros e representantes da terceira geravao da familia. Data tambem deste ana a

transformavao da razao social da empresa para Leao Jr. & Cia. S/A Apos quarenta anos de

existencia a empresa nao so modificou sua estrutura societil.ria como empreendeu

significativasmudan9'ls em relae;,aoit gestao. Houve urn processo de descentralizavao de

decis5es e a criavao de seu conselho fiscal escolhendo como componentes pessoas

residentesno Rio de Janeiro, Sao Paulo e Curitiba.

Consta que em 1942, na campanha nacional da aviavao, a empresa doou urn aviao para

treinamentoque recebeu 0 nome do pai do fundador 0 "Desembargador Agostinho Ermelino

deLeao" e foi batizado derramando-se uma cuia de cha no mesmo pelo entao presidente,

Agostinho Ermelino de Leao Jr., neto do homenageado, 0 que novamente atesta a

proximidadeda familia com 0 poder publico nacional ja revelado em outras ocasioes.

Com 0 fim de dinamizar as atividades a empresa adquiriu urn comboio ferroviario

compostode urna locomotiva e 15 vagoes, de fabricae;,aobelga.

Em 1945 foi fundada a "Sociedade Compradora e Exportadora Ltda" que atenderia

ao comercio de madeira em geral cuja sede se localizou a avoGetulio Vargas 253. Em 1946

foicriada a Sociedade Ancmima Agropecuaria Leao Jr. para gerenciar a Fazenda Curitiba.

Nesse periodo, 0 processo de reorganizae;,ao da empresa incluiu urn enxugamento,

onde alguns negocios, pouco rentil.veis, foram desativados, como a mineravao, alem de

relocalizae;,aoda fabrica de caixas Leao Jr. que foi transferida de Fernandes Pinheiro para

Leonopolis,em busca de reservas de pinheiros.



Em 1948 houve urn investimento em inova~o tecnologica, tanto no Moinho Leao

Jr. quanto na serraria de Leonopolis. As quedas nas importayOes de alguns mercados,

decorrentes da crise desencadeada pela segunda guerra mundia~ levaram 0 entao presidente

daempresa, Agostinho Ermelino de Leao Jr. a empreender viagens para os Estados Unidos,

Inglaterra e Frans;a para reaquecer esses mercados, 0 que de fato ocorreu.

A moderniza¢o da empresa trouxe urn incremento muito grande nas vendas e a

decada de 1950 foi bastante auspiciosa para a empresa que comemorou seu cinquenteruirio

deforma bastante festiva - tr& dias de comemorayOes.

Nesta festa organizaram-se varias festividades que demonstram 0 patrimonio socio-

cultural desta familia, e a sua preocupa~o em atender os gostos, tanto de empregados,

familiae sociedade, incluindo ai as autoridades. Houve 0 tomeio de futebol entre as equipes

de funcioruirios iniciando e fechando as comemorayOes. A exibi¢o de urn fI1mecomedia de

longa metragem no Cine Avenida, urn baile com a sociedade local e missa na catedral

metropolitana da cidade. Tambem houve uma comemoras;ao restrita com a presens;a do

governador do Estado do Parana e demais autoridades. As comemoras;oes dao mostras das

esferasde interesse da familia: 0 lado social e religioso, a classe operaria, a sociedade, a

familiae as autoridades.

Em 1953 falece Agostinho Ermelino de Leao Jr. e assume Ivo Abreu de Leao, que

continuou 0 processo de moderniza¢o e reorganiza~o iniciado por seu irmao, realizando

tambemuma serie de expansoes nas instalavoes da empresa.



FIGURA 8 - Ivo Abreu de Leao

SCHWINDEN, Antonia. Leao Junior S.A: empresa centenana. Curitiba: Leao Junior S.A., 2001, p.
68.

Sintonizada com a modernizayao tecnol6gica, a empresa instalou, em 1958,estayoes

de radio entre a matriz e as filiais para aprimorar a comunicayao interna. Mais investimento

emmodernizayOes na gestao de lvo. Na decada de 60 a empresa lanyou mais uma novidade.

A substituiyao das caixas de madeira de 350gramas de cM. mate queirnado por caixas de

cartolina vermelha de 100 e 200 gramas. Nota-se ai a preocupayao com 0 visual do produto

para atrair a atenyao do cliente, alem, e claro, da economia de custos com as caixas de

papelao.

Assim como seu irmao, lvo teve urn olhar social na empresa, nao se descuidando das

necessidades dos empregados, como a moradia, alirnentayao e saude, sendo pioneiro na

implantayaode uma serie de beneficios aos empregados da Leilo. (SCHWINDEN, 2001).



Seguindo uma vocayao da familia lvo tamrem atuou de forma proeminente em

defesa do setor ervateiro e das causas maiores que envolviam a cidade e 0

Estado.Administrou a empresa com ousadia, criatividade e visao de futuro, empenhando-se

paratransformar a Leao Jr. numa das empresas mais populares do Brasil.

Pela sua gestao competente, deixou urn legado as geravoes seguintes e atualmente

presidea empresa seu neto, lvo Leao Neto.

Em relayao as caracteristicas dos irmaos Agostinho e lvo, 0 livro da empresa

ressalta: ousadia, criatividade, visao de futuro, risco, lideran~, visao prospectiva e

empreendedora,dedicayao e empenho, estas muito valorizadas no mundo dos neg6cios. Ao

ladedestas, outras qualidades se somavam como: espirito associativo, extrema sensibilidade

paraas questoes sociais e uma estreita sintonia entre os irmaos. Repetindo 0 padrao dos

pais,os dois herdeiros da segunda gerayao que estiveram na gestao da empresa, guardavam

urnrnistode qualidades ditas masculinas e fernininas, que androginizadas, puderam atuar em

seuscorpos para servir aos interesses da empresa, da familia e da sociedade e que eles

tambemlegaram a seus filhos - homens e mulheres, conforme veremos adiante.

A morte de lvo Leao encerra 0 segundo cicio de desenvolvirnento da empresa sob a

dir~o da segunda gerayao e abre a sucessao para a terceira gerayao.Escolhido 0 presidente

entreos descendentes mais velhos envolvidos com a empresa 0 nome recai sobre Agostinho

Ermelinode Leilo Jr. (Nuno), filho prirnogenito de agostinho Ermelino de Leilo Jr. 0

terceiropresidente, que, juntamente com os demais membros da diretoria herdava uma

empresamadura e consolidada. Restava 0 desafio de conduzi-Ia sem os trope~s comuns as

empresasfamiliares (Schwinden). Este cicIo, que se inicia em 1963 e vai ate 1987 tambem

tevedois representantes da mesma gerayao para compleUi-lo, devido ao falecimento de

AgostinhoErmelino em 1978. Em 1978 assume a presidencia seu irmao Luiz Carlos Pereira

deLeao que permanece no cargo ate 1988, quando se da seu falecirnento. A terceira



gera<;:aoteve uma gestao mais curta que a segunda - apenas 24 anos - coincidindo com 0

periodo em que 0 Brasil esteve sob a ditadura rnilitar. Ainda em 1963 a empresa procurou

ampliar 0 mercado interne contratando uma empresa de publicidade, a Karvas Rio Ltda.,

quese encarregou de produzir e espalhar centenas de cartazes pelo Rio de Janeiro. Tambem

foi encomendado urn documentario cinematrognifico colorido para complementar a

propaganda dos produtos Leilo Jr. & Cia. SfA Em toda a historia da empresa percehe-se a

utiliza<;:aointensa da midia para a divulga9ao dos produtos, seja no nidio, no cinema, na

televisaoe em panfletaria. Inclusive algumas mtisicas e jingles da empresa se tornaram muito

populares,como eo caso do jingle de 1957, transcrito abaixo. (SCHWINDEN, 2001).

Quero Matte Leilo,

Matte Leilo porque ja vem queirnado.

Matte Leilo, beba, heba,

Beba Matte Leilo.

Frio, quente ou gelado.

Gostoso e saudaveL

Matte Leilo e hem brasileiro.

Matte Leilo tern tradi¢o.

Frio, quente ou gelado,

Use e Abuse,

Beba Matte Leilo



Depois do sucesso do Use e Abuse ciaMatte Leao, outras empresas quiseram usar 0

sloganpara popularizar seus produtos. Em 1969 a Volkswagen do Brasil pediu emprestado

o slogan por dois meses para divulgar 0 seu produto. Nesse caso a Volkswagen anunciava:

Usee Abuse, ja vem robusto. Hoje temos ai 0 Use e Abuse da C&A

Seguindo uma tradivao da empresa, a terceira geravao tambem se preocupou com a

inovavaodo produto. Montou, em 1967, a Fabrica de Concentrado Matte Leao. Depois de

2 anos de aciaptayOes, estudos e testes em 1969 saiam as prirneiras remessas do Matte Leao

concentradopara Sao Paulo, envasado em garrafinhas tipo one way.

FIGURA 9 - Processo de embalagem da linha seca

SCHWINDEN, AntOnia. Leao Junior S.A: empresa centenaria. Curitiba: Lelio Junior S.A., 2001, p.
79.

Em 1970 ocorre mais uma ampliavao de negocios quando a Leao Jf. adquire 0

controleacionario ciaEmpresa Geral do Mate de Mafra, em Santa Catarina.



FIGURA10 - Empacotadeira de tea bags.

SCHWINDEN,Antonia. Leao Junior S.A: empresa centenaria. Curitiba: Leao Junior S.A., 2001, p. 76.

Em 1972 a empresa abre fuiais no Rio de Janeiro e em Sao Paulo e lanya 0 Matte

Leaoem saquinhos. A partir de 1974 a empresa comeya a se preocupar com 0 estoqu'e de

ervamate em rama e desenvolveu uma politica agressiva de compras, intensificando filiais de

compra e criando, inclusive uma empresa de reflorestamento - a " Matte Leilo

reflorestamento Ltda." . Em 1979 a empresa plantava em Sao Mateus do Su~ 500.000

mudasde erva-mate, solucionando 0 problema da falta da erva que so veio a se equilibrar

emmeados da decada de 1990, devido ao supenivit de erva apresentado pela Argentina.

Esse cicio, administrado pela terceira gerac;ao, apesar de mais curto, muito

contribuiupara a popularizac;ao dos produtos, expand indo consideravelmente a penetrayiio

doproduto no mercado interno, bem como garantindo a autonornia da empresa quanta a sua

materia prima Msica - a erva mate, em func;ao das medidas de reflorestamento

empreendidas,



o livro nao traz fotos dos dois representantes da terceira gera¢o nem explicita

comentariossobre seus atributos pessoais, mas pelos seus feitos observa-se que possuiam as

caracteristicas de: dinamismo, forva-, capacidade prospectiva e inovativa, senso para

neg6cios,respeito ao meio-ambiente, entre outras, e que os habilitou tambem para a gestao

naempresa, pelo tempo em que estiveram a frente dos negocios da Leao Jr.

2.4.6- A 63 SUCEssAo - A GESTAO ATUAL - 0 REDUTO DA QUARTA

GERA<;Ao

o falecirnento de Luiz Carlos Pereira de Leao em 1988, abre a sucessao para a

quartagera¢o e e eleito Ivo de Leao Neto, neto do segundo filho do fundador, que fora 0

terceiropresidente da empresa, da segunda gera¢o, Ivo Leao. (Vide quadros 6 e 7)

Com Ivo Neto a empresa vive seu quarto cicio, entrando no 15° ana de dura¢o.

Essa gestao tern se preocupado com a profissionaliza¢o da empresa em seus diversos

setores.0 Plano Collor veio desaquecer 0 mercado brasileiro e as rnargens de lucro foram

reduzidas,0 que motivou urn trabalho de moderniza¢o adrninistrativa na empresa, para

reduzircustos e driblar a crise.

Familia expandida, muitas opinioes, muitos socios. Foi necessario enfrentar 0 dilema

da empresa familiar. Para tal foi contratada uma consuhoria com 0 professor Renato

Bernhoeft que sugeriu a cria¢o de urn acordo societario introduzindo irnportantes

modificayoesna condu~o da empresa. Foi criado 0 Conselho de Socios e instituida a idade

limitede 60 anos para os membros da diretoria. Conforme relato de EZ:

todo mundo queria mandar e as pessoas queriam saquear a empresa. Ninguem

queria investir, so retirar. Se algum membro da familia precisasse mandar

moveis de Curitiba para a praia solicitava-se 0 carro da empresa e assim por

diante. Todos esses beneficios foram cortados apos a consultoria. Hoje se

alguem solicita 0 carro da empresa deve pagar por isso.

Dessa consultoria resultou 0 ordenamento das atribuiyOes dos diretores, para evitar

superposi¢o de funyoes e de mando.



Para 0 trienio 1997/2000, foram reeleitos, lvo de Leao Neto, presidente; Eduardo

iscaia de Macedo, Antonio Carlos Leao, Luiz Gil de Leao Neto e Luiz Otavio de Leao

comodiretores. Nessa epoca extinguiu-se 0 cargo de viee-presidente.

Rouve uma reorganizayao interna e as atividades foram agrupadas em

epartamentos, pela qual os diretores passaram a deter, alem das obrigayoes estatutarias,

utrasatribuiyoes especificas, conforme disposiyao abaixo.

Ivo Leao Neto - presidente

Eduardo Biscaia de Macedo

Comercial e Marketing

Produyao e Compras de materia

-pnma

Industrial, Financeiro e Fazendas

Conforme pode-se perceber neste quadro, a diretoria, com uma unica exceyao, e

oda ela composta por membros homens da familia, sendo Joao Fernando Maschio 0 unico

executivo contratado no mercado, por sugestao da consultoria a que se submeteu a empresa

a partir de 1994.

Na ultima assembleia havida em maryo de 2003, foi confmnado na presidencia, lvo

Leao Neto para a proxima gestao.



o atual ciclo de gestao tern mostrado as mesmas caracteristicas dos anteriores no
que respeita it preOCUpayaOcom a inovayao, modernizayao e profissionalizayao dos diversos

segmentos da empresa, nao se descuidando tambem das politicas de recurs os humanos ja

presentes desde a fundayao da empresa. Hoje existe 0 Pro-Mate, programa de participayao

nos resultados que defme, junto com uma comissao de funcionarios, urn prograrna de metas

setoriais, que chega a oferecer ate tres salarios a mais por ana para os funcionarios que as

atingem. A popularizayao do produto continua se dando por campanhas publicitarias,

atualmente rnais voltadas para a area esportiva, como 0 v6lei de praia, golfe, futebol

hipismo,bodyboard, windsurf e paraglider, enfocando a irnagem da vida saudavel.

Alias 0 marketing do produto apresentou diversas enfases, nos cern anos de

existencia da empresa, ora exaltando valores mais femininos, ora da juventude, ora

masculinos,ora nacionalistas, de acordo com 0 periodo e 0 apelo cultural da epoca e agora

realiza-se sem tendencia por urn sexo especifico, mas voltado para todas as pessoas que

almejamdesfrutar de uma vida saudavel. Todos os esportes sao contemplados: desde os

maispopulares como 0 futebol ate os rnais elitizados como 0 golfe e os mais ousados como

paraglider,ampliando 0 leque dos consumidores.

Instituido em 1997, apos a consultoria de Bernhoeft, 0 Conselho de Socios da

empresa funciona como urn conciliador da familia, conforme relatos das herdeiras

participantes.A familia foi dividida em grupos e cada grupo elege urn representante para

participardo Conselho. Para participar, 0 eleito deve possuir ou representar urn grupo que

detenhaurnminimo de 12,5% das ayoes da empresa.

Atualmente 0 Conselho e composto por 6 pessoas, sendo dois homens e quatro

mulheres(vide quadro 7). Urn dos homem e herdeiro direto do fundador (neto) eo outro, 0

presidentedo Conselho e rnarido de bisneta, acionista da empresa. Urna das conselheiras e

netado fundador, ftlha do primogenito; outra e viuva de neto do fundador; outras duas sao

bisnetasdo fundadof. No Conselho sac tratados assuntos diversos, como os balancetes, 0



planejamento estrategico, lan<;:amentode produtos, distribuic;.ao de lucros. Assuntos que

envolvem grandes decisoes, roo se tratando da administrac;.ao interna da empresa. AS

participantesse reunem uma vez por mes e devem consultar 0 grupo que representam para

tomaras decisoes cabiveis, que incluem 0 direito ao veto. Segundo EZ houve uma epoca em

queas viuvas acionistas foram colocadas no Conselho, para que tivessem oportunidade de

estarmais a par dos acontecirnentos da empresa. 9 Vma especie de forum de conciliac;.aoda

familia.A conformac;.ao do Conselho de Socios, com a maioria feminina vem ratificar 0

poderque elas possuern, pelo fato de terem herdado as ay5es, mas tambem por reunirem as

caracteristicasadequadas para desempenhar bem seu papel de conselheiras. Conforme relato

deEW, uma das herdeiras do Conselho, elas roo estao la para enfeitar. Os gestores da

empresa, homens da familia, nao desejavam ter pessoas inexperientes no Conselho e

investiramno conhecimento tecnico das herdeiras, relatado por EW:

Quando entrei nao sabia absolutamente nada. Tive que jazer curso de

matematica jinanceira, apreciaq:iio de balanq:o e aproveitamos a experiencia

deles. A empresa joi muito generosa para conosco. Eles promoviam cursos,

palestras, debates, aulas e jaziam com que as mulheres do Conselho

panicipassem, porque eles niio queriam nenhuma boba la dentro.

Pelo relato de quatro herdeiras conselheiras, 0 Conselho e uma instancia de poder na

empresae elas 0 exercern, respaldadas pelas ay5es que possuem. Com excec;.ao de uma

conselheira,mais voltada para atividades intelectuais, as outras tres conselheiras atuais tern

ouja tiveram empresas e estao habituadas ao mundo dos negocios, reunindo caracteristicas

valorizadaspara 0 cargo em questao: objetividade, intuic;.aopara os negocios, perseveranya,

firmeza,experiencia profissionaL espirito conciliador, sensibilidade, serenidade, equilibrio

emocional,respeito pela hierarquia, disponibilidade para 0 trabalho. Vma das conselheiras

ex:erceuatividades na esfera de negocios como empresaria (indUstria e comercio) por 30

9 Entrevistando as herdeiras que participam do Conselho constatou-se que elas se sentem honradas em
participarda empresa dessa forma, ja que para elas esta vetada a participayao na gestao interna. Inclusive
essae uma regra que nao consta de nenhum documento formal, mas, conforme disseram, e a politica da
empresa.Verbal, mas que tern forya de lei, acatada pelas mulheres sem nenhuma oposiyiio. Conforme
Bourdieuafmnava: A dominayao se exerce nos corpos sem que nem seja percebida, em muitos casos. EV
chegoumesmo a afirmar que na empresa sempre foi assim, a presidencia recai sobre 0 primogenito, assim
comoja era desde os tempos medievais. la EW e EX assumiram 0 discurso deixado pelo consultor
Bcmhoeft:"aqui na empresa agora a sucessiio se da s6 por merito".



anos,detendo vasta experiencia. Pelo exposto percebe-se que as herdeiras escolhidas como

conselheiras reunem os atributos ditos femininos valorizados pela logica empresarial, e que

porsuas incurs6es ao mundo dos negocios, incorporaram alguns atributos ditos masculinos,

requisitados na gestao contemporanea. As conselheiras, assim como os fundadores e os

gestores, reunem urn mix de atributos que as habilitam ao cargo de conselheiras. Estas

mulheresao se incorporarem ao trabalho na empresa adotam urn estilo compativel com a

16gicaempresaria~ MO rnisturando as esferas da familia e da empresa, conforme se percebe

norelato de uma delas, EW:

" Eu tive uma experiencia uns anos atrils que eu debati com um primo e quando

saimosda sala de reunilio ele me abrayou e disse: daqui para jora n6s somos primos. E e
uma coisa interessante, porque IiI dentro da reunilio a gente pode se matar. Voce pode

discordar, discutir, voce argumenta. Saiu daquela porta pra fora acabou. Voces slio

primos,amigos".

Para outra conselheira, EX, ill uma fun¢o irnportantissirna exercida por elas no

Conselhoexplicitada a seguir: "As mulheres jazem um papel interessante Ja dentro que e de

harmonizaylioe cOl1cilia¢o societiIria ".

Pelas falas das herdeiras conselheiras percebe-se a irnpon:ancia da consultoria no

processode profissionaliza¢o da empresa, no que tange a separa¢o das esferas da fumilia,

cia propriedade e da gestao, como segue:

Na ullima assemblha eu jiz queslilo de cilar 0 papel da hannonia familiar do

Conselho. Que nos sempre eslivemos jWllos nos momenlos mais dificeis e nos

mais promissores da empresa. Nenhuma empresa e um mar de rosas. Sempre

ela passa por crises, oscila depende do mercado. E 0 imporlanle foi a

conscienlizaqilo que a genle leve porque a gente foi treinado para islo, porque

islo e lreinamenlo. Foi uma consulloria que veio e fez lres anos de consulloria

fmniliar e que trabalhou urngrupo dafamilia que se preparou para entrar para

o Conselho de Socios. E que os maiores dividendos que nos linhamos adquirido

talvez livessem sido os dividendos de enlender a imporliincia da fmnilia denlro

de uma sala de reuniilo. Que denlro de uma sala de reuniilo e uma empresa e

que fora e umafamilia. Silo primos que se querem bem, se convidam, convivem



Nos pr6ximos tres capitulos apreseota-se 0 marco te6rico da pesquisa, enfocaodo

genero, familia e empresa familiar, oode se buscarao subsidios para a amilise das

infonnayOesprestadas pelas herdeiras.



Os cargos de comando nas empresas geralmente sao 0 coroamento de uma carreira e

significama deten<;:aode poder decis6rio, status pessoal e altos salarios, sendo alvos de

acirradas disputas intemas. No caso das empresas familiares estas disputas envolvem urn

elemento complicador, pois neste caso entram em cena os familiares, herdeiros dos

fundadoresque travam uma especie de luta pelo poder, no processo sucess6rio.

A empresa familiar torna-se 0 palco de multiplas representayoes, contracenadas pelos

principaisatores que guardam entre si fortes relayoes de parentesco.

No bojo destas relay6es familiares dentra da empresa, sao percebidas as relay6es de

genera que the sac subjacentes, marcando 0 tom da musica orquestrada pelas empresas

familiares.

Assirn faz-se necessario tecer urn pano de fundo conceitual que possa desnudar as

relay6esde genera que permeiam 0 cenario onde se travam as disputas pelo poder nas

empresasfamiliares de grande porte.

Desta forma, considera-se essencial destacar a irnportancia da percep<;:aode genera

como uma categoria util de analise, na constru<;:ao das relay6es sociais e mais

especificamentedas relay6es que se estabelecem no seio das grandes empresas familiares,

emfunyaodo pracesso sucess6rio, para a melhor compreensao do lugar das herdeiras nestas

empresas.

Identificada a irnportincia do estudo de genera para a melhor compreensao do

objetodesta pesquisa, passaremos a dialogar com alguns autores que tern abordado 0 tema

deumaforma politica, tornando transparentes as relay6es de poder existentes entre homens

emulheres.

Nao se trata aqui de apresentar estudos sobre a vida de algumas mulheres - objeto da

historiasocial das mulheres, consideradas como categoria socialmente visivel, analisadas

comocategoria separada, mas abordar genero sempre de forma relacional entre os sexos.



Diferentemente da historia social das mulheres, 0 estudo de genero a que nos

reportaremos busca investigar a percep¢o de genero em urn determinado contexte socio-

cultural, a fim de entender a assimetria existente nas rela90es entre homens e mulheres, bem

comoperceber a dimensao das rela90es de poder existentes entre os generos.

Levantando 0 historico sobre 0 uso do termo genero, percebe-se que, na decada de

oitenta as ferninistas usaram 0 termo num esforyo em buscar legitirnidade acadernica para

seusestudos. A principio "genero" apenas substituia 0 termo mulheres e so mais tarde e que,

pela contribui9ao de algumas ferninistas americanas, 0 uso do termo se amplia e passa a

designar as relavaes sociais entre os sexos, significando que comportamentos masculinos e

femininossao construidos social cultural e historicamente.

Foi inclusive atraves do movimento ferninista que a mulher surge como urn novo

sujeito coletivo, inspirando uma serie de estudos que, sob diversos angulos, procuraram

problematizar a condi¢o ferninina.

Davis, citada em Scott, (1995), desempenhou urn grande papel no avan90 do uso do

termogenero, com sua declara¢o em 1975.

Pen so que deveriamos nos interessar pela hist6ria tanto de homens quanto das

mulheres, e que nao deveriamos tratar somente do sexo sujeitado, as;sim como

urn historiador de classe nao pode fixar seu olhar apenas sobre as

camponesas. Nosso objetivo e compreender a importiincia dos sexos, isto e, dos

grupos de genero no passado hist6rico. Nosso objetivo e descobrir 0 leque de

papeis e de simbolismos sexuais nas diferentes sociedades e periodos, e

encontrar qual 0 seu sentido e como elas funcionavam para manter a ordem

social ou para muda-Ia.

Dentro deste contexto, 0 termo genero, alem de substituir 0 termo mulheres, sugere

umainter-rela¢o entre as informa90es sobre homens e mulheres. Ou seja, constatou-se mo

ser mais possivel estudar as mulheres sem estudar os homens - urn sexo se defme pelo

outro. Nas abordagens contemporaneas de genero, percebe-se uma preocupac;;ao em se

entenderas relavaes existentes entre categorizavaes de aspectos considerados masculinos e

femininos.Essa forma de analise toma-se util pois perrnite visualizar como genero perpassa



as relavoes permeadas por poder, nao so entre homens e mulheres, mas tambem entre

homens e homens e entre mulheres e mulheres. No caso da sucessao das empresas familiares

de grande porte, ha relatos onde ocorreu a exclusao de alguns homens, como no caso da

empresaMatarazzo, ja citada anteriormente. 0 capitulo 6 mostrara a forma como genero se

revelana sucessao da empresa Leao If. SfA, revelando quem se inclui e quem se exclu~m no

caso especifico.

Embora diversas abordagens sobre genero tenham sido colocadas pelas historiadoras

feministas, urn elemento fundamental mo foi totalmente desvendado - a questao do poder

inerentenas relavoes sociais - clarificado na abordagem de Scott.

Para suprir esta lacuna deixada pelas historiadoras feministas, Scott apresenta seu

proprio conceito de genero, amarrando duas proposivoes basicas:

1.0 genero e urn elemento constitutivo das relavoes sociais, baseadas nas

diferenyas percebidas entre os sexos e

2. 0 genero e uma forma prirnaria de dar significado as relavoes de poder.

Segundo a autora, 0 genero irnplica a inter-relayao de quatro elementos:

1. os simbolos culturalmente disponiveis que evocam representavoes sirnbOlicas;

2. os concertos normativos que expressam interpretavoes dos significados, dos

simbolos contidos nas doutrinas religiosas, educativas, cientificas, politicas ou

juridicas e tomam a forma tipica de uma oposiyao binaria fixa, que afuma de forma

categorica e inequivoca 0 significado do homem e da mulher, do masculino e do

feminino;

3. uma concepyao de politica hem como uma referencia as instituivoes e a

organizavao social;



4. a identidade subjetiva. Aqui e necessimo exammar as formas pelas quais as

identidades generificadas sao substantivamente construidas e relacionar seus achados

com toda uma serie de atividades, de organizayOes e representayOes sociais

No entender da autora nenhum dos quatro elementos pode operar sem 0 outro, e

umavez estabelecidos como urn conjunto objetivo de referencias, os conceitos de genero

estruturam a percepvao e a organizavao concreta e simbolica de toda a vida social. E, na

medida em que essas referencias estabelecem distribuiy5es de poder, 0 genero torna-se

implicadona concepvao e na construvao do proprio poder.

Seguindo este raciocinio, podemos afirmar mesmo, que 0 genero fornece urn meio de

decodificar 0 significado e de compreender as complexas conexoes entre varias forrnas de

interavaohumana.

A partir desta constatavao de Scott, buscar-se-a desenvolver os quatro pontos

citados pela autora, recorrendo a outros auto res que tambem evocam as questoes

simbolicas,politicas, as normas institucionais e a construvao das identidades subjetivas.

homens e por momentos ate podemos pensar na existencia destes mundos separados, mas a

realidade social nos desperta e nos coloca a emergencia de se entender as mulheres atraves

das relay5es sociais que sao construidas, de geravao em geravao, em cada sociedade e em

cada grupo social.

Cada grupo social busca seu espavo, utilizando-se dos meIOS que the estao

disponiveis, instituindo normas e regras que legitirnam a sua permanencia no poder.

Neste caso podemos dizer que as ideologias desempenham grande papel como

justificadoras da posivao que se deseja alcanvar e perpetuar, estando a serviVOdas classes

dominantes ou que almejam 0 poder. Vma vez absorvidas e aceitas pela mente humana,

cristalizam-se como verdades absolutas quase que irrefut:iveis.

Na literatura de genero analisada, percebe-se a construvao de uma ideologia que

busca explicar e legitirnar a dominavao masculina e a sua preponderancia na construvao dos,



valores da sociedade ocidental moderna. Ressalta-se aqui que muito desta Iiteratura exagera

ao tentar universalizar a dominac;;aomasculina, utilizando-se de casos especificos, onde ela

de fato ocorre para toma-Ia como fato preponderante na sociedade ocidental. Ha certamente

determinados grupamentos sociais onde esta dominac;ao masculina se torna mais evidente,

mas em outros pode ocorrer justamente 0 contrario, ou seja, uma dominac;;aofeminina. Nos

grupamentos onde ocorre a dominac;;aomasculina, muitas vezes nem as proprias mulheres

percebem a manipulac;ao invisivel, porem rea~ existente nas relac;oes sociais, que as tornam,

ao mesmo tempo, climplices e vitimas do sistema social vigente.

Como ja afmnavam Rosaldo e Lamphere, (1979) "no aprendizado de ser mulher, em

nossa propria sociedade, aceitamos e interiorizamos uma imagem freqiientemente

depreciativa e constrangedora de nos mesmas". Lugar de mulher e na cozinha ou no tanque.

Empresa e urn ambiente inospito, improprio para as mulheres. Quem vai garantir a

sobrevivencia dos maridos e dos filhos se as mulheres pretendem tomar os seus lugares nas

empresas? Estas silo algumas questoes formuladas constantemente pela sociedade e que

servem para fomentar 0 sentimento de culpa daquelas que se aventuram pelo mundo do

trabalho fora de casa, e tambem no mundo dos negocios, como e 0 caso das empresas

familiaresque trataremos mais especificamente no capitulo 5.

Assim e que, defmir 0 que e ser homem e 0 que e ser mulher vai depender muito das

interpretac;5es biologicas associadas a cada modo cultural de vida.

Qualquer que seja a organizayao relacionada a origem ou a posse de propriedade

e mesmo se essas organizay<>es aparentemente fonnais sejam reflexos das

relay5es conflituosas entre os sexos, os valores de prestigio estao sempre ligados

as atividades do homern.

Seguindo este raciocinio, Rosaldo conclui que as mulheres so adquirem poder e urn

sentido de valor quando silo capazes de transcender os lirnites domesticos, tanto penetrando

no mundo "dito" masculino, como criando urna sociedade entre elas mesmas.

Quando 0 sistema social nao valoriza as atividades domesticas da mulher, mas

confere valor as atividades masculinas ele esta emitindo uma sinalizac;ao dlibia para as



mulheres: seja domestica para garantir a sobrevivencia da familia e tenha poder e valor

trabalhando fora, gerando grandes conflitos para a maioria das mulheres, que vivem se

questionando se estao tomando a melhor decisao para suas vidas. (OLIVEIRA, 1999)

Muitas sao as conseqiiencias desta dubiedade em que sao circunscritas estas

mulheres. As que optam pela carreira estao sempre carregando 0 peso de mo serem

"perfeitas" maes, ou esposas ou donas de casa. E as que optam pela vida exclusivamente

domestica, tendem a constituir urn sentirnento de baixa auto-estirna, comparando-se de

forma desfavonivel com as mulheres que tern uma vida publica mais valorizada pela

sociedade, em muitos casos gerando crises continuas de depressao, no momenta em que os

ftlhos crescern, se tomam independentes e saem do "ninho". 0 sentido de utilidade destas

mulheres sofre urn enorme baque nestes momentos. Muitas vao tentar uma entrada na vida

publica, buscando uma oportunidade no mercado de trabalho. Se nao em atividades

remuneradas pelo menos em atividades sociais beneficentes, para compensar 0 sentimento

de desvalor criado no interior da familia e corroborado pela sociedade.

Para Bourdieu (1999), a familia, como unidade domestica e urn dos lugares em que a

dominac;;aomasculina se manifesta de maneira indiscutivel. E 0 principio de perpetuayao das

relayOes de forya materiais e sirnbOlicas que ai se exercem coloca-se essencialmente fora

desta unidade, em insrnncias como a Igreja, a Escola ou 0 Estado e em suas ayoes

propriamente politicas, declaradas ou escondidas, oficiais ou oficiosas.

Citamos como exemplo na sociedade brasileira, a proteyao do homem bigamo.

Como 0 direito brasileiro mo considera a bigarnia, 0 homem que mantem uma relayao fora

do casamento esta isento de pagar pensao a segunda mulher. Neste caso 0 Estado age

oficializando a dominac;;aomasculina, desprotegendo a mulher.

Como resultado da manifestayao da dominac;;aomasculina, percebe-se a etema luta

por espayO observada nas relayoes entre os sexos, na maioria das situayOes da vida. Para



comprovar 0 seu valor as mulheres vilo it busca de mats conhecimento, entrando

macic;;amentenas faculdades e disputando os mesmos cargos e salarios junto com os

homens,no mundo do trabalho.

Na opiniao de Rosaldo e Lamphere, enganam-se as mulheres se pensam que assim

estao ajudando a construir uma sociedade mais igualit:iria e mais justa. Estlo e reforc;;andoa

diferencia~o entre os sexos e justificando a ideologia dominante, alem de se desgastarem

ftsicamente na tentativa de suprir todas as necessidades domesticas e do trabalho fora de

casa.(ROSALDO E LAMPHERE, 1979).

Para estas autoras as sociedades mais igualitarias rillo sac aquelas nas quais homens e

mulheres se op5em ou mesmo competem, mas sim aquelas onde os homens valorizam e

participam na vida domestica do lar, e as mulheres participam de eventos publicos

importantes.

No caso da sociedade norte - americana a ideologia e sobre urn ideal complementar.

Fala-se sobre igualdade sexual - "marido e mulher formam uma alma unica". Entretanto,

como apontam as autoras anteriormente citadas, a sociedade americana e organizada de

forma a criar e explorar uma distancia radical entre 0 publico e 0 privado, 0 domestico e 0

social,0 homem e a mulher.

Este conflito entre ideal e realidade geralmente contribui para gerar ilus5es e

desapontamentos tanto para os homens quanta para as mulheres.

Observa-se que em todos os lugares, as culturas tern determinado 0 homem como

categoria oposta it mulher, em valor e importancia moral.

Se formos buscar explicayOes na biologia veremos que ela e incapaz de explicar esta

oposi~o naturalizada.Simone de Beauvoir, em sua magistral obra - 0 segundo sexo -

(1980, v. 1), discute esta questao do determinismo biol6gico, onde 0 homem e sempre

considerado 0 Sujeito e a mulher 0 Outro.



Na sl/a concep¢o, dentro dos valores eminentemente masculinos estabelecidos pela

sociedade, muitas perguntas ficam sem resposta e carecem de maiores reflexoes por parte de

toda a sociedade. Entre as questoes primordiais feitas por Beauvoir destacam-se:

Que circunstancias restringem a liberdade da mulher e quais ela pode superar?

E por que a mulher foi defmida como ooutro?

Do ponto de vista da biologia 0 corpo da mulher e urn dos elementos essenciais da

situa¢o que a mulher ocupa no mundo. Mas nao basta para defini-la. 0 corpo, segundo

Beauvoir, s6 tern realidade vivida enquanto assurnido pela consciencia atraves das avoes e

no seio de uma sociedade.Neste sentido a biologia mo e suficiente para responder it

pergunta por que a mulher e 0 outro? Trata-se de saber 0 que a humanidade fez da remea

humana.

Para esta autora, e it luz de urn contexte ontol6gico, econornico, social e psicol6gico

que teremos que esclarecer os dados da bi910gia.

Assim como mo basta dizer que a mulher e uma remea, nao se pode defini-la pela

consciencia que tern de sua feminilidade, uma vez que a mulher toma consciencia desta no

seio da sociedade de que e membro. Discorre Beauvoir que esta consciencia e fruto do

simbolismo elaborado como linguagem pela realidade humana. Para ela, uma vida e uma

relayao com 0 mundo. E escolhendo-se atraves do mundo que 0 individuo se defme. E a

mulher tambem se defme como ser humano em busca de valores, no seio de urn mundo de

valores, mundo cuja estrutura econornica e social e indispensavel conhecer.(BEAUYOIR

1980,vol. 1).



Ainda,no entender da autora a consciencia que a mulher adquire de si mesma mo e

definidaunicamente pela sexualidade. Ela reflete uma situayao que depende da estrutura

economicada sociedade, estrutura esta que traduz 0 grau de evoluyao tecnica a que chegou

a humanidade.

3.2 A CONSTRU<;Ao DA IDENTIDADE DA MULHER - UM

CALEIDOSCOPIO DE PERSONAGENS

Se, por urn lado, a evoluyao biol6gica do hornem e lenta, a cultural e cada vez mais

rapida,sendo a regra social mais forte que as regras biol6gicas e psicol6gicas.

E e dentro do conjunto de regras sociais estabelecidas que homens e mullieres vao

construindo suas identidades, fonte de significados e experiencia de urn povo. (CASTELLS,

1999).

Segundo este autor e necessario estabelecer-se a distinc;ao entre a identidade e os

papeis, que sac defmidos por normas estruturadas pelas instituiy5es e organizac;oes da

sociedade. Para Castells, normas organizam significados e papeis organizam func;oes, sendo

quea construyao social da identidade sempre ocorre em urn contexto marcado par relac;oes

depoder.

Se pretendermos compreender os significados das representac;oes sobre 0 mundo

masculino e feminino, devemos enmo incursionar pelas veredas do estabelecimento das

normas. Quem as criou, quando apareceram e por que se finnaram de tal forma que, na

maioriadas vezes, nem conseguimos mais identificar suas origens e toda uma justificayao

que!he e subjacente. Mesmo os papeis que as pessoas de ambos os sexos desempenham na

sociedade sac tambem pre-determinados pela cultura e, sem contestayao , acabam sendo

reproduzidos de gerayao em gerayao.

Afrrmar a diferenc;a entre homens e muIheres nao e algo novo, segundo Oliveira

(1999) .Ela afrrma que "0 sexismo se apoiou nesta diferenya para classificar as mullieres mo

s6como diferentes, mas, sobretudo como inferiores".



A autora discorre que no unagimirio masculino as mulheres ocupam 0 lugar da

metade perigosa da sociedade, vendo-as como ameac;;aa supremacia masculina. Segundo

Oliveira, as mulheres, ao passarem a fronteira do mundo dos homens, 0 flzeram

escamoteando 0 lado feminino da vida, para corresponder ao novo perfll exigido pela

sociedade. A mensagem recebida foi: para ser respeitada, pense e aja e trabalhe como urn

homem; para ser amada continue sendo mulher. Neste sentido a sociedade cobrou, ao

mesmo tempo dois papeis das mulheres: ser homem e ser mulher, gerando grandes crises de

identidade, sobretudo para aquelas que pretenderam trabalhar fora sem abdicar da familia.

A ambigiiidade vivida pelas mulheres, resultante deste tipo de cobranc;;a da

sociedade, faz com que elas se desloquem de urn desejo a outro, de uma existencia a outra,

de uma personalidade a outra, num esforc;;odesesperado para nao perder nada, para ser tudo

ao mesmo tempo. Conforme Oliveira, a fragmenta¢o da personalidade feminina faz dela urn

caleidosc6pio de personagens, e e nesse caleidosc6pio que se multifaceta e se dissolve a

existencia feminina.

Sair da ambigiiidade supce uma discrirnina¢o dos termos da contradi¢o e uma

integra¢o do eu capaz de suportar 0 conflito. Quando nao trabalhadas, as contradi<;ces

trabalham invisiveis, e mo perrnitem as mulheres situarem-se frente a elas.

Para exemplificar a ambigiiidade vivida pelas mulheres, Oliveira (1999), situa tres

tiposde conduta de mulheres no mundo dos homens:

1. a rela¢o equivoca das mulheres com 0 saber

3. 0 medo do sucesso.

Segundo a autora, a rela¢o das mulheres com 0 saber se cerca de urn clirna de

indefinic;;aoem que entram em jogo 0 desejo de conquistar novos horizontes, e, ao mesmo



tempo, e com igual forya, a falta de autoconfianya, 0 sentimento de estranheza em face da

intimidade com 0 conhecimento.

A fala feminina na esfera publica e considerada sofrida porque e a fala da estrange ira,

ciaque nao domina os codigos, da que titubeia, da que se sente mal, fora de lugar. Esta

situayao parte da percepyao do espa90 publico como rigoroso e exigente, regido pelo saber

instrumental levando a associayao deste saber a linguagem conceitual e finalmente a

identificayao desta com 0 masculino.

A fala sofrida e a relayao equivoca com 0 saber sao, segundo Oliveira, manifestayoes

de urn desejo mal formulado, impreciso, de nao renunciar totalmente aos tra90s da cultura

feminina _ que continua viva e presente na vida das mulheres - ainda que essa presenya

represente urn complicador para novas experiencias, vivencias e desafios que elas mesmas

desejam e reivindicam No entendimento de Oliveira, 0 dominio da palavra e do saber sao

pre-requisitos essenciais para que as mulheres possam efetuar uma travessia bem sucedida

no espayO publico, muito embora 0 ta~ desejado exito seja ao mesmo tempo tao temido, ta~

procurado quanta sabotado.

o medo do sucesso travestido em medo do fracasso constitui-se no terceiro

elemento do desempenho problematico das mulheres no mundo dos homens. S~, de urn

lado, as mulheres querem mudar de vida, por outro, temem as conseqiiencias das mudanyas.

Sentem-se incapazes de assumir 0 desafio de seus proprios desejos. Negociar 0 sucesso

profissional com 0 equilibrio familiar e afetivo pondera Oliveira, parece a muitas mulheres,

configurar uma ameaya de desencontro que elas preferem evitar. Neste caso, a feminilidade

e sucesso aparecem como dois polos desejados, mas mutuamente excludentes, e a

constatayao dos riscos do exito e 0 que leva as mulheres, seja a evitarem os papeis nos quais

o exito e possivel seja a fazerem 0 necessario para que 0 exito nao se materialize, seja a se

concentrarem em "carreiras femininas", nas quais 0 sucesso nao causa os mesmos problemas

quando e alcanyado em "carreiras masculinas".

Talvez seja esta a explicayao que encontrariamos para 0 elevado percentual de

participayao de mulheres em profiss5es relacionadas a saude, educayao e alimentayaO,



consideradas como que uma extensao das capacidades femininas desenvolvidas e ja testadas

no lar.

Apontando caminhos para se tentar sair desta ambigiiidade, Oliveira ressalta a

importincia da exterioriza¢o, pelas mulheres, das contradiyoes a que estao submetidas, do

sim e do nao, das tensoes que decorrem desse sirn e desse nao, da paralisia que se instaura

entre eles.

Ao exteriorizar sua angustia, as mulheres estariam retirando de si a culpa,

depositando-a nos ombros da sociedade, deixando de lado a pretensao de resolver tudo

sozinhas.

Cunhando 0 termo "representayees sociais", 0 franees Serge Moscovic~ citado em

Castro (1997), nos introduz no campo de estudos da psicologia social, e nos permite amp liar

o entendirnento a respeito das representayees sociais de genero, tao irnportante para 0

esclarecirnento do sentido que se da a essas relayees, tambem objeto da nossa inyestiga¢o

nesta pesquisa - sobre 0 lugar da herdeira no processo de sucessao das empresas familiares

de grande porte, uma vez que urn dos nossos objetivos e detectar as representayoes das

herdeiras sobre 0 significado de pertencer a uma familia cuja identidade se constr6i pela

empresa. Para 0 autor, .

Representa95eS sociais silo conhecimentos do senso comum, sobre uma grande

quantidade de assuntos que povoam 0 cotidiano das pessoas. Silo conhecimentos

pniticos, que se constituem a partir das experiencias individuais, mas tambem de

saberes ou modelos de pensamento recebidos e transmitidos pela tradiyao, pela

educayilo e pela comunicayao social.

Representar irnplica uma figura e no que ela significa, ou seja, numa forma e em seu

sentido. 0 sentido e que da carater sirnb6lico a representa¢o, sendo que 0 aspecto



imagetico, figurativo da representayao, e insepanlvel do seu aspecto significante. Assim, a

toda figura corresponde urn sentido e a todo sentido uma figura, segundo Moscovici ..

Aventurando-se por urn territorio quase que exc1usivamente explorado pelas

mulheres, Bourdieu (1999) traz, em sua "Dominayao Masculina", elementos novos a

respeito das causas e efeitos sociais da dominayao simbOlica, orientando de outra forma a

pesquisa sobre a condiyao feminina, a relayao entre os generos e a ayao destinada a

transformar estas relayOes.

A dominayao masculina, segundo 0 autor, e resultante da violencia simbolica,

violencia suave, insensive1, invisivel a suas proprias vitimas e que se exerce essencialmente

pelas vias puramente simbOlicas da comunicayao e do conhecimento, ou melhor, do

desconhecimento, do reconhecimento ou, em ultima instancia, do sentimento.

Muitas mulheres nem chegam a perceber que suas ayoes e reayOes sao uma resposta

a esta imposiyao cultural masculina, pelo futo dela estar ta~ ineorporada e "naturalizada" na

sociedade. Segundo Bourdieu, a forya simbolica e uma forma de poder que se exeree sobre

os corpos, diretamente, e, como por magia, sem qualquer coayao fisiea; mas essa magia so

atua eom 0 apoio de predisposiyOes colocadas, como molas propulsoras, na zona malS

profunda dos corpos.

Nesta linha de racioemio, 0 poder simbolico nao pode se exercer sem a eolaborayao

dos que the sao subordinados e que so se subordinam a ele porque 0 constroem como poder.

E este poder e inscrito de forma duradoura no corpo dos dominados sob forma de esquemas

de percepyao e de disposiyoes (a admirar, respeitar, amar, etc) que 0 tornam sensivel a

certas manifestayOes simbOlicas do poder.

Contrariamente ao pensamento das feministas que acreditam em uma mudanya na

condiyao das mulheres pela simples tomada de conseiencia, Bourdieu afrrma que so se pode

chegar a uma ruptura da relayao de eumplieidade que as vitimas da dominayao simbOlica tern

com os dominantes, atraves de uma transformayao radical das condiyOes sociais de

produyao de tendencias, que levam os dominados a adotar, sobre os dominantes e sobre si

mesmos, 0 proprio ponto de vista dos dominantes.



Para 0 autor nao basta a tomada de consciencia - e necessario a transforma¢o das

proprias estruturas geradoras da domina¢o, particularmente da estrutura de urn mercado de

bens simbolicos cuja lei fundamental e que as mulheres nele sac tratadas como objetos que

circulam de baixo para cima.

Neste sentido e que ele afirma que as disposiyoes sac inseparaveis das estruturas que

as produzem e reproduzem, tanto nos homens quanta nas mulheres.

E no encontro com as expectativas objetivas, afirma 0 autor, que estao inscritas,

sobretudo irnplicitamente, nas posiyOes oferecidas as mulheres pela estrutura, ainda

fortemente sexuada, da divisao do trabalho, que as disposiyOes ditas "femininas", inculcadas

pela familia e por toda a ordem social, podem se realizar, ou mesmo se expandir, e se ver, no

mesmo ato, recompensadas, contribuindo assirn para reforyar a dicotomia sexual

fundamental, tanto nos cargos que parecem exigir a subrnissao e a necessidade de seguranya,

quanto em seus ocupantes, identificados com posiyOes nos quais encantados ou alienados,

eles sirnultaneamente se encontram e se perdem.

A logica essencialmente social do que a sociedade chama de "voca¢o", tern por

efeito produzir tais encontros harmoniosos entre as disposiyoes e as posiyoes, encontros que

fazem com que as vitimas da domina¢o sirnbOlicapossam cumprir com felicidade, as tarefas

subordinadas ou subaltemas que lhes sao atribuidas por suas virtudes de submissao, de

gentileza, de docilidade, de devotamento e de abnega¢o.

Neste sentido as atividades masculinas sac revestidas de nobreza e as femininas de

baixo valoLEssas concepyoes sao formadas no seio das farnilias e reforyadas pela escola e

Estado.A esse respeito refuta Daniel Bertaux, citado em Saffioti (1992): "a escola nao

representa senao urn papel secundario no processo de reproduyao das relayOes de

produ¢o".

Segundo ele, a escola foi muito enfatizada por outros autores porque os mesmos nao

se detiveram na analise da institui¢o da heranya, diretamente responsavel pela reproduyao

da relayao capital- trabalho.



Para Bertaux nao se pode tambem atribuir a familia indiscrirninadamente urn papel

chave na constituivao da distribuivao antroponomica.10 Cada familia exerce uma irnportincia

relativa nos membros do grupo familiar: familia rica, familia openiria, familia de

proftssionais, de camponeses etc. 0 autor coloca: "as familias das pessoas, como formas de

elas viverem seus meios sociais de origem, marcam-nas profundamente, mas nao as marcam

da mesma maneira".

A dominavao masculina referenciada em Bourdieu, que constitui as mulheres como

objetos sirnbolicos, cujo ser e urn ser percebido, tern por efeito coloca-Ias em permanente

estado de inseguranc;a corporal ou melhor, de dependencia sirnbOlica: elas existem prirneiro

pelo, e para, 0 olhar dos outros, ou seja, enquanto objetos receptivos, atraentes, disponiveis.

Delas se espera que sejam "femininas", isto e, sorridentes, sirnp:iticas, atenciosas, submissas,

discretas, contidas ou ate mesmo apagadas. E a pretensa feminilidade muitas vezes nao e

mais que uma forma de aquiescencia em relayao a expectativas masculinas, reais ou

supostas, principalmente em termos de engrandecimento do ego. Em conseqiiencia, aponta

Bourdieu, a dependencia em relayao aos outros (e nao so aos homens) tende a se tomar

constitutiva de seu ser.

Esta heteronomiall eo principio de disposic;oes, como 0 desejo de atrair a atenyao e

de agradar.Assirn e que a mulher tern a necessidade do olhar do outro para se constituirem,

elas esrno continuamente orientadas em sua pnitica pela avaliayao antecipada do aprec;o que

sua aparencia corporal e sua maneira de portar 0 corpo e exibi-lo poderao receber (dai uma

propensao mais ou menos marcada, a autodepreciac;ao e a incorporavao do julgamento

social sob forma de desagrado do proprio corpo ou de tirnidez).

10 Segundo 0 dicionario Houaiss da lingua portuguesa refere-se antroponomia como a ciencia que trata das
leis que regulam 0 desenvolvimento do organismo humano em relayao ao ambiente e a outros
organismos. 0 autor aqui quer dizer que existem varias classificay5es de familia e que cada tipo de
familia in\. constituir um grupamento diferenciado de pessoas.

11 Segundo 0 dicionario Houaiss da lingua portuguesa, heteronomia significa sujeiyao a uma lei exterior ou
a vontade de outrem, ausencia de autonomia. Segundo Kant, sujeiyao da vontade humana a impulsos
passionais, inclinay6es afetivas ou quaisquer outras determinay5es que nao pertenyam a um ambito da
legislayao estabelecida pela consciencia moral de maneira livre e autonoma.



Aos ollios dos homens, as mulheres que romp em a relayao tacita de disponibilidade,

reapropriam-se de certa forma de sua imagem corporal, sac vistas como nao femininas, 0

que se da tambem com as mullieres intelectuais.

o acesso ao poder, seja ele qual for, coloca as mulheres em situayao de double-bind:

se atuam como homens, elas se expoem a perder os atributos obrigat6rios da "feminilidade"

e poem em quesmo 0 direito natural dos homens as posiyoes de poder: se elas agem como

mulheres, parecem incapazes e inadaptadas a situayao.

Do ponto de vista de Bourdieu a mullier esm condenada a se ver atraves das

categorias dominantes, isto e, masculinas.

Aqui se faz necessario apresentar urna ressalva ao traballio de Bourdieu em

Dominayao Masculina, para 0 que utilizaremos a critica desenvolvida por Correa em seu

artigo "0 sexo da dorninayao" (1999). Neste texto a autora aponta para as tendencias

universalizantes de Bourdieu, quanta a dominayao masculina, ja mo discutidas e negadas por

outros auto res contemporaneos, por ocultar as especificidades culturais de cada povo em

cada epoca. Segundo Correa, a dorninayao de genero ocorre diferentemente em cada

sociedade nao sendo, portanto, a dorninayao masculina aplicivel a todas as sociedades como

ele pretende. Conforme aponta Strathern, citada em Correa, a respeito da sociedade

Melanesia, 0 masculino e 0 feminino como principios estruturais estruturantes circulam

naquela sociedade, nao estando inteiramente corporificados em homens e mulheres. Desta

forma, atenta para os excessos nas tendencias generalizantes de Bourdieu, esta pesquisa se

ateni a observayao do caso particular da empresa estudada, para identificar as

especificidades que se apresentam em relayao a dominayao de genero.

Alem da varmvel dominayao, tao evidente em Bourdieu, ha que se referenciar

tambema explorayao sofrida pelas mullieres.



Para Saffiot~ 0 patriarcado pode ser pensado como urn dos esquemas de dominayao-

explorayao componentes de uma simbiose da qual participam tambem 0 modo de produyao

eo raClsmo.

Conforme os Arrnstrog's citados em Saffioti: "As mulheres sac simultaneamente

sujeitas ao capitalismo, a domimlncia e a seus corpos. Colocar a questiio de forma

alternativa e 0 mesmo que perguntar se sao as ideias ou as condiyaes materiais que

estruturam a subordinayao das mulheres". Elas sac insepaniveis. Agemjuntas. Patriarcado e

capitalismo nilo sac sistemas aut6nomos, nem mesmo interconectados, mas 0 mesmo

sistema. Como formas integradas, elas devem ser examinadas juntas. Com esta postura,

reforya-se a ideia de simbiose patriarcado-racismo-capitalismo, que Saffioti tern defendido.

Para a autora nilo basta a constatayao da dominayao, mas a explorayao tambem deve ser

explicitada no que se refere as relayaes de genero.De acordo com Saffioti, a organizayao

social de genero constr6i duas vis5es de mundo, de onde se pode conduir que, a perspectiva

da mulher e, portanto, seus interesses, divergem do ponto de vista do homem, e, par

conseguinte, dos interesses destes. Uma vez que as experiencias adquirem urn colorido de

genero, como, alias, ocorre com a classe e a etnia tambem, a vida nao e vivida da mesma

forma por homens e mulheres.

Extraimos de Marx, citado em Saffioti, 0 entendimento sobre a formayao do

conceito de classe. Segundo ele, uma classe constitui-se historicamente quando seus

membros nao apenas se conhecem e convivem, como tambem se identificam, uns nos outros,

interesses comuns. Assirn, uma classe nilo se constitui sem sua inerente dimensao politica,

que consiste, basicamente na identificayao de interesses comuns de seus membros e da

profunda distancia - mais do que isso, do antagonismo - que a separa de outras classes. Por

exemplo: as costureiras a domicilio ou externas da tabrica, permanecendo isoladas umas das

outras, desconhecendo-se mutua mente, nilo constituem uma classe ou urn fragmento de uma

classe.

Para Saffiot~ uma vez estabelecida a ontologia do pensamento ocidental - a

oposiyao entre 0 EU e 0 OUTRO- uma ontologia feminista prop5e uma concepyao da

relayaoEU-OUTRO.Tanto 0 EU quanta 0 OUTRO sac formados par uma serie de relayaes



com varios outros. Pela otica ocidental, a oposiyao do EU ao oUTRo condiciona sempre

lutas do EU para dominar ou anular 0 oUTRo. Por outro Iado quando se concebem 0 EU e

o oUTRo como seres analogos, as relayoes entre as pessoas se processam atraves da

identificayao e da diferenciayao. A pessoa e entendida como urn ser relacional e historico.

Na opiniao de Sherry Ortner (1979), os esforyos dirigidos unicamente na mudanya

das instituiyaes sociais, por exemplo, atraves do estabelecirnento de quotas salariais, ou

atraves da aprovayao das leis de igualdade de trabalho e salario, nao podem ter efeitos de

longo alcance se a Iinguagem e as figuras culturais continuam a fomecer uma irnagem

relativamente desvalorizada da mulher. Por outro lado, continua Ortner, esforyos dirigidos

apenas as mudanyas de pretensoes culturais, por exemplo, atraves de surgirnento da

consciencia de grupos masculinos e femininos, ou atraves de revisoes de materiais

educacionais e de irnagens de midia, nao podem ser bem-sucedidos a menos que a base

institucional da sociedade mude para a manutenyao e 0 reforyo da visao cultural modificada.

ConcIuo este capitulo com outra afirmayao de Ortner: "tanto homens quanta

mulheres podem e devem ser envolvidos em projetos de criatividade e transcendencia".



Por se tratar de uma investiga~o sobre 0 papel da mulher dentro da empresa

familiar, esta pesquisa nao poderia avanyar coerentemente se nao lanyasse urn olhar sobre as

caracteristicas da familia brasileira, em suas diversas manifestayoes, na tentativa de resgatar

alguns aspectos marcantes da cultura familiar brasileira e perceber 0 papel que e destinado it

mulher dentro da institui~o familia.

Neste intuito, adentramos 0 universo de pesquisa de alguns historiadores da familia,

antrop610gos, soci610gos e psicanalistas, para compreendermos melhor 0 comportamento

das pessoas dentro das familias.

Antes de tecer os fios que formam a cultura familiar no Brasil e oportuno aqUl

registrar alguns conceitos de familia, sob 0 enfoque antropol6gico.

Levi-Strauss, citado em Carvalho (1992), defme a familia como urn grupo social

possuidor de pelo menos tres caracteristicas:

1. tern origem no casamento;

2 e constituida pelo marido, esposa e filhos provenientes de sua uniao; conquanto

seja licito conceber que outros parentes possarn encontrar 0 seu lugar pr6ximo

ao nuc1eo do grupo;

3. os membros da familia esmo unidos entre si por:

a. layos legais;

b. direitos e obrigayoes economicas, religiosas ou de qualquer especie;

c. entrelayamento de direitos e obrigayoes sexuais e uma quantidade variada e

diversificada de sentirnentos psicol6gicos tais como amor, afeto, respeito, medo,

etc. (CARVALHO: 1992, pp. 29 e 30).

Em face da diversidade das formas de organiza~o das relayoes familiares, Durham,

citada em Carvalho, propoe uma distin~o entre familia e parentesco, conc1uindo que

familias sao unidades socais concretas que "articulam relayoes de consangiiinidade, afinidade



e descendencia em nucleos de reprodu<;:ao social", enquanto parentesco "diz respeito ao

modo mais ample de ordena<;:aodas relavoes de afmidade, descend encia e consangiiinidade

que regula as rela0es entre familias e determina as formas de heranva e sucessao".

No caso desta pesquisa e de acordo com Durham, as regras que definirao a sucessao

estarao circunscritas nas rela0es mais amplas, ou seja, de parentesco.

Buscando os prirneiros estudos sobre familia no Brasil, encontramos Gilberto Freyre

e Sergio Buarque de Rolanda que travaram urn perfil da familia brasileira, que, se nilo

caracteriza a totalidade dos modelos de familia no Brasil, tern 0 merito de reunir algumas

caracteristicas que ainda permeiam nossa sociedade.

Neste modelo as mulheres sac colocadas em uma situa<;:ao de submissao - a

castidade das fIllias - os fIllios embalados e amamentados por negras de boa saude, amados

pelas escravas jovens; os moleques as crias ilegitirnas, os agregados, os afIlliados, os

parentes, os amigos, 0 padre, todos como se fossem uma familia.

Alguns estudiosos do tema familia tern contestado 0 modelo de familia patriarcal de

Freyre, que, segundo e1es nilo retrata todo 0 BrasiL mas se circunscreve apenas a regiao do

nordeste brasileiro12
. Para 0 restante do Brasil essa teoria seria apenas urn mito construido

no contexto das decadas de 20 e 30 do seculo XX e mesmo assirn bastante aceito pela

sociedade, ao contnirio de outros modelos que se tentou co10car, como a sociedade

democnhica e antiautoritaria de Jose Bon.ifacio.

12 Cita-se a pesquisadora Mariza Correa, ern sua trabalho "Repensando a Familia Patriarcal Brasileira"
inserido na obra Colcha de Retalhos organizado por Maria Suely Kofes Almeida de 1982.



Analisando 0 modelo gilbertiano, Almeida coloca que, enquanto uma construc;;ao

ideologica que serve para representar a familia brasileira, este modelo funciona como medida

de valor para a vida familiar e para as pessoas nela envolvidas.

Desse modo pode-se pensar no modelo de familia patriarca Icomo uma estrutura de

relayOes entre desiguais: pais e filhos, homem e mulher, branco e negro, senhor e escravo,

senhor e agregado, etc.

Ainda em Almeida (1987), a estrutura de rela«oes entre diferentes que a familia

patriarc

al estabelece como desiguais, encobre 0 grau de explorac;;aoe subordinac;;aoexistente

na sociedade brasileira. Mas ao mesmo tempo, essa estrutura revela a forma sui generis

como a familia exerce essa explorac;;ao e subordinac;;ao: atraves da brandura, existente na

intirnidade entre superiores e inferiores.

Em que pesem as diferen~s nos modelos de familia encontrados no Brasil 0 modelo

de Freyre serve como instrumento de analise, na medida em que se transforma em

construc;;aoideologica que abrange uma serie de contradiyOes que transcend em os limites da

familia, entre as quais as questoes econ6micas, afetivas, sexuais, raciais e de poder, refor«a

Almeida.

Visto como conteudo ideologico, 0 modelo gilbertiano tern 0 merito de possibilitar 0

conhecimento de urn panlmetro comum a toda forma de diversidade de organiza«ao familiar,

permitindo perceber 0 fio condutor das mudan~, ao cargo do tempo.

o trabalho destes dois autores - Freyre e Rolanda - publicados na decada de 1930

converge em alguns pontos, que passaremos a destacar em seguida.

A cordialidade e a ausencia de preconceito racial no colonizador portugues sao

rnarcas presentes tanto em Casa Grande e Senzala quanta em Raizes do Brasil. Do ponto de

vista de Freyre a escravidao no Brasil foi suavizada pela ausencia, entre os lusos, de

preconceitos raciais, fruto da bicontinentalidade do pais em sua formac;;ao,entre a Europa e

a Africa, sendo "Casa Grande e Senzala", lembrada como matriz historica da chamada

democracia racial brasileira.(V AINFAS, 2002).



Freyre louvava a vocac;ao colonialista lusitana e vislumbrava em nossas origens

sociais uma vocavao it concOrdia afetivizada.

Ja no entender de Rolanda (1995), a senzala nao triunfa e os negros foram urn

legado pessimo - respons3.vel pelo triunfo do latifundismo predatorio, pela inocuidade das

instituic;oes e pelo personalismo autoritario.

A cordialidade, ressaltada em Rolanda, tern fundamento nas nossas raizes e

remontam ao periodo colonial. Vma suavidade dengosa e ac;ucarada, uma acentuavao

singularmente energica do afetivo, do irracional do passional.

o brasileiro recebeu 0 peso das "relac;oes de simpatia" que dificultam a incorporavao

normal de outros agrupamentos. 0 homem cordial nao pressupoe bondade, mas somente

predominio dos comportamentos de aparencia afetiva, inclusive suas manifestac;oes externas,

nao silo necessariamente sinceras nem profundas, de acordo com Rolanda.

As caracteristicas dos povos ibericos que herdamos dos portugueses, apontadas por

Holanda, acabaram por formatar a cultura da familia patriarcal brasileira, marcada pelo

autoritarismo do pater familias, pelo predominio do poder em maos dos homens e da heranc;a

que favorece diferentemente homens e mulheres.A cordialidade tanto para 0 bem quanta para

o mal vista na obra de Rolanda, tambem se fuz presente em Freyre, no modelo de

patriarcalismo.

Para nao situarmos 0 modelo de familia patriarcal como unico modelo dominante no

Brasil recorremos ao ponto de vista de outros autores, com quem passamos a dialogar em

seguida.

No entender de Correa (1982), tomar 0 modelo de familia patriarcal como modelo

dominante, e ignorar que foi atraves de uma luta suja, de infmitos pequenos conflitos e

manipulac;oes, e da violencia, que este modelo se impos.

Segundo ela, nem so em tomo dos engenhos foram sendo formadas as fumilias no

Brasil. Tivemos fazendas de criavao de gada, de plantavao de algomo, erva-rnate no Parana,

que, a principio, utilizou bastante a mao de obra indigena.



A familia patriarcal pode ter existido e seu papel ter sido extremamente importante,

apenas nao existiu sozinha, nem comandou do alto da varanda da Casa Grande 0 processo

total de formayao da sociedade brasileira, afirma Correa. 0 grande problema, segundo a

autora, e que 0 conceito de familia patriarcal como tern sido utilizado ate agora, achata as

diferenyas, comprirnindo-as ate caberem todas num mesmo molde, que e entao utilizado

como ponto central de referencia, quando se fala de familia no Brasil. Em se tratando da

mulher na familia patriarcal do Brasil colonial, percebe-se a condiyao de inferioridade em

que esta se encontrava, em relayao ao homem.

Os fazendeiros encerravam suas mulheres quando saiam em viagens, recolhiam as

adulteras e as filhas sem dote em conventos e mosteiros, sendo mesmo relatados casos de

assassinato de mulheres adulteras.

De acordo com a moral da epoca 0 adulterio era a pnitica perrnitida aos homens,

sancionado pela sociedade, imperdoivel para as mulheres.

Havia uma tensao perrnanente entre os irnpositores de uma ordem pre-estabelecida e

aqueles que a resistiam cotidianamente.

Para Correa, nao se pode escrever a historia da familia brasileira, mas apenas sugerir

a existencia de urn panorama mais rico, a coexistencia, dentro do mesmo espayo social, de

virias formas de organizayao familiar, a persistencia desta tensao revelando-se, nao naque1a

"quase maravilha de acomodayao" que e para Gilberto Freyre 0 sistema de Casa Grande e

Senzala, mas na constante invenyao de maneiras de escapar ou de melhor suportar aquela

dominayao.

"A dominayao da mulher sempre esteve presente na forrnayao da familia brasileira

sobre 0 escravo, 0 pa~ 0 marido e muitas vezes 0 irmao sobre a mulher", afirma Correa.

Se enfocamos 0 modelo de familia nuclear burguesa (pa~ mae e filhos) percebemos

uma outra noyao do sujeito - considerado como individuo livre, valendo pelo que e,

independente de linhagern, a quem todas as oportunidades "estariam" disponiveis. Aqui se



tern 0 surgimento do individuo enquanto sujeito da hist6ria, que se coaduna com 0 nucleo

fundamental da modemidade.

Embora nao seja exclusiva, a familia ocupa urn lugar privilegiado nesse processo de

constru9iio da subjetividade do individuo.

A familia nuclear burguesa, na medida que promove urn espac;;opara a intimidade,

propiciando 0 desenvolvimento da afetividade e sexualidade, exerce urn papel

importantissimo nesse processo.

Naturalmente que esse papel e relativizado, uma vez que a familia nuclear burguesa

contemponlnea e complementada por relac;;5esque se estabelecem entre amigos, vizinhos e

empregados.

A respeito da questiio da subjetividade, hi duas vertentes principais, afrrma Velho

(1987). Vma delas aftrma que a subjetividade e algo natural, portanto nasce com 0

individuo. A outra afm que e algo construido, produzido e arbitnirio, diferenciada, para

cada tipo de sociedade.

Embora persistam essas duas correntes te6ricas elas concordam em urn ponto - a

familia e uma institui9iio fundamental no processo de socializa9iio da subjetividade.

Mesmo percebendo que nao hi urn unico tipo de familia, mas uma pluralidade de

modelos, constata-se uma articula9iio entre as familias nucleares, fato que contribui

significativamente para a constru9iio social da identidade, sendo a familia, portanto

fundamental para a compreensao da subjetividade dos individuos que compoem essa

sociedade.

No Brasil, ha, segundo Velho, grandes diferenc;;asnos modelos de familia, diferenc;;as

essas relacionadas a classe social, a grupo de status, grupo de ethos, tradiyoes regionais, etc.

A antipsiquiatria, aftrma 0 autor, considera a familia nuclear 0 lugar do sufoco. Vma

unidade isolada, auto-referida, com pouca capacidade de estabelecer relac;;5es de

sociabilidade com outras unidades.

Essa e uma posi9iio bastante radical da familia, que e contestada por outros cientistas



Bott, citada em Velho, mostra os varios tipos de familia existentes: umas matS

articuladas, outras menos.

Dentro da perspectiva de Velho, mesmo que em alguns momentos haja uma ruptura

de lac;os de familia de origem, acontece a recuperac;ao dos lac;os de parentesco em outros

momentos da vida. 0 individualismo, muito presente nos modelos de familia nuclear, nao e

totalmente desligado de uma rede de relac;oes sociais com os parentes.O momento do

casamento ou a chegada dos filhos serve muitas vezes para a reaproxirnac;ao dos lac;os de

parentesco .

Mesmo nos modelos de familia nuclear, ha oportunidades das pessoas se

relacionarem com outros de fora do circulo da familia como avos, tios, primos, arnigos.

Depois de todas essas colocac;ees, nao ha como negar a estabilidade da instituic;ao - a

familia - e sua inserc;ao no universo de parentesco que nao muda assim ilio rapidamente.

As arnizades que conquistamos - uma area considerada de liberdade do individuo-

muitas vezes sao tambem indiretamente encarninhadas pelas proprias familias. Desde a

escolha do "melhor colegio" para os filhos estudarem, 0 "melhor clube" para freqiientarem,

a igreja etc, ja sao evidencias do cerceamento da liberdade do individuo para se relacionar

fora da familia.

Samara (1987), concorda com Velho, no sentido em que afm ser impossivel se

falar em urn unico modelo de familia brasileira, sendo tambem inviavel utilizar urn conceito

generico para representar a sociedade brasileira como urn todo.

No nordeste ha que se referenciar a familia patriarcal extensa, mas no suI 0 modelo

apresenta urna estrutura mais simplificada com menor nilmero de componentes.

Segundo Samara (1987: p. 32), no Brasil havia urn componente crucial - unioes

consensuais, concubinato, ilegitirnidade. No passado conviviam lado a lado:

o casamento, a moral e a propria subrnissao e a castidade da mulher;

alto indice de ilegitirnidade, a falta de casamentos e a insatisfac;ao

revelada nos testamentos e nos processos de divorcio.



A autora acha mesmo que os historiadores estavam obcecados pelo ideal de recato e

pureza e exageraram nesse quadro, estabelecendo estereotipos que se encaixam ate 0

Muito do ideal de castidade e submissao da mulher nao passou de urn mito

construido, uma vez que, a partir do seculo XVllI ja se percebe a dissoluyao de casamentos

arranjados pelas farnilias, onde mulheres divorciadas conseguiam sua parte no patrimonio e a

tutela dos filhos.

Pela analise dos testamentos e dos processos de divorcio verificou-se que as

mulheres de diferentes niveis sociais levaram tensoes para 0 casamento, provocadas por

rebeldia ou mesmo insatisfayao. Os adulterios eram confessados nos testamentos - solteiras

e viuvas com fillios ilegitimos, confessados como "fruto" da fragilidade hurnana.

o recurso da Roda,13 existente nas santas casas de misericOrdia no Brasil colonial e

que perdurou ate por volta de 1948, atesta 0 grau de hipocrisia da sociedade brasileira, que

convivia com a ilegitimidade, nesse caso resolvido pelo proprio Estado, que abrigava as

crian~ expostas ou enjeitadas, fruto de ligayoes ilegais e so mais tarde os ftlhos dos pobres

que nao podiam sustenta-Ios. Sao Paulo viveu esta experiencia por rnais de urn seculo,

afm Gonyalves (1987). As tensoes na familia, nesse caso eram resolvidas com a ajuda do

Estado, para perpetuar 0 ideal de castidade e moralidade dentro das furnilias.

Passando os ollios sobre os costumes do Brasi~ atraves das lentes dos viageiros no

seculo XIX, Quintaneiro (1995), nos relata algumas praticas das farnilias, que demonstram 0

autoritarismo do pater familias, que chegava, em alguns casos, as raias da crue1dade.

Mulheres eram encarceradas pelos rnaridos em casa, quando estes saiam em viagem Muitas

vezes eram trancafiadas em conventos ao qual 0 marido pagava urna mensalidade e a mulher

nao opuriha resistencia. Em alguns casos relatados na obra de Quintaneiro, os pais

encerravam as ftlhas em convento para evitar a partilha da heranya entre elas -

encarceramento faryado - pr<itica que comeya a declinar a partir de 1850, par ordem do

13 Roda era urn mecanismo que existiu nas santas casas de misericOrdia do Brasil e que consistia literalmente
de urna roda , incrustada na parede, onde uma parte ficava para fora e a outra para dentro do predio. As
maes solteiras ou seus emisslirios levavam os heres indesejados e depositavam na roda e a giravam para
que as freiras pudessem recolhe-los do lado de dentro da santa casa.



imperador. Mais do que nunca, nessa epoca, as mulheres eram dadas em casamento com] 0

ou 12 anos para algum homem rico, mais velho, de 60 anos ou mais, servindo, segundo

Bourdieu, como objeto de troca.

Como nos mostram os historiadores do periodo colonial brasileiro, as mulheres

ocupavam urn lugar de inferioridade em relayao ao homem, na familia patriarcal.

percebemos uma mudanva significativa naqueles habitos do Brasil colonial. Em que pesem

os casos de exclusao das herdeiras das empresas da familia, alguns avan<;os se podem

apontar para as herdeiras do nosso tempo. Atualmente ja se percebe a maior participayao

das mesmas em atividades s6cio-culturais, maior acesso as faculdades em busca por

conhecirnentos e uma futura realizayao profissional, como tambem no que se refere a

escolha dos parceiros conjugais. Mesmo sofrendo a discrirninayao da familia, em alguns

casos, as herdeiras esmo indo a luta para alcanvar 0 seu espa90 na sociedade e nas empresas.

Escrevendo sobre 0 feminino na primeira republica, Castro (1997) nos apresenta

algumas considera<;oes a respeito da mulher paranaense naquela epoca.

Segundo esta autora, a filosofia comteana14 exerceu grande influencia na forrnayao

do perfil da mulher paranaense na prirneira republica. As mulheres eram formadas para

exercer 0 altruismo e preparar as crianvas para serem bons cidadaos, defensores da patria.

Estava presente urn grande sentirnento de civismo que enaltecia a figura feminina, a quem

eraatribuida a capacidade de amar, sofrer, se doar pelos outros, pela patria.

Na esteira destes principios a profissao rnais valorizada era a de professora prirnaria.

A mulher se dedicava as letras e artes e era afastada das carreiras t6cnicas que exigiam rnais

matematica analitica.

14 Referente ao frances Augusto Comte, criador da doutrina positivista para a qual toda a atividade fJlos6fica
e cientifica deve efetuar-se somente no quadro de analise dos fatos verificados pela experiencia. Esta
doutrina alcan\X>u grande expressao no Brasil, exercendo influencia sobre diversos lideres republicanos,
como Benjamin Constant. 0 lema Ordem e Progresso na bandeira brasileira e um dos ideais comteanos.
(Larrousse Cultural).



Separado da religiilo, 0 positivismo servlU para idealizar a figura feminina com a

materna, misturando-se com a figura da Republica - a P3tria-mile.

Nestes contornos, a mulher tinha uma vida recolhida a esfera domestica, sem

participayiio ativa na vida politica. So adquire 0 direito ao voto em 1932.

o ideal comteano comeya a dar mostras de seu declinio quando se alarga a corrente

liberal da republica, que se interessou pela participayiio feminina no mercado de trabalho,

relata Castro. Emjornal de 1913, citado em Castro, pode-se ler urn discurso feminista, em

que a mulher ja procura se libertar da tutela masculina, interessando-se por varios tipos de

profissiio. No Parana as mulheres encontraram alguns irnportantes defensores, citando-se 0

jurista Pamphilo de Assun9ilo.

Em se tratando das mulheres de Curitiba, presente no trabalho de Joana Maria

Pedro, em «Historia das Mulheres no Brasil", havia uma certa diferenciayiio entre as diversas

etnias que contribuiram para a formayiio da populayiio da cidade. As alemils e italianas eram

exaltadas e valorizadas como 0 ideal da esposa que se queria para os ftlhos da terra. Os

jornais exaltavam suas qualidades a fim de promover os casamentos destas com os luso-

brasileiros. (PEDRO, 1997).

Na opiniiio de Samara, mesmo que hoje a familia esteja menor (nuclear), isso nilo

parece interferir no ciclo de obriga0es mutuas que unem os individuos ligados por

parentesco, amizade ou trabalho.

Ainda que na aparencia, os la90s de sangue e solidariedade parecem ser resistentes e

ainda estiio presentes na trama social.

Haja vista a experiencia relatada por Vieira (1998), na empresa da familia em

Curitiba, 0 ex-Banco Bamerindus, urn exemplo que parece se encaixar perfeitamente na

constatayiio anterior de Samara, onde as assirnetrias entre os sexos na empresa familiar,

citadas na obra, nilo chegam a promover verdadeiras rupturas nos relacionamentos, mas urn

simples "desligamento sutil", nesse caso da parte mais «fragil", sem uma confrontayiio



explicita, mas uma especie de renuncia na area do trabalho, para se manter intacta a area da

familia.

No Brasil 0 discurso legal sobre a familia e bastante reducionista - se restringe it

familia patriarcal monogarnica e nuclear, em face it diversidade concreta das familias

brasileiras, pondera Barsted. (1987).

Para esta autora, a familia estruturada pela legislayao brasileira e a codificayao de

uma visao de mundo das elites dominantes, preocupadas com a legitirnayao, em termos

legais, dos layos familiares, com a definivao do poder marital e paterno, com a legitirnayao

ciaprole e a regulamentayao do patrirnonio.

Nesse sentido 0 legislador codifica ao myel das regras do direito as relavoes de poder

e a delirnitayao dos papeis sociais, ou seja, submete 0 direito as regras sociais vigentes.

o codigo civil brasileiro de 1916, ainda em vigor15, reconhece urn unico tipo de

familia - aquela constituida pelo casamento civil - a familia nuclear burguesa, acrescida de

outros membros ligados par lavos consangiiineos ou de dependencia, (familia extensa rural).

Neste modelo hi uma hierarquia clara - urn chefe - 0 marido a quem se subordinam a

mulher e os filhos. A monogarnia e 0 modelo protegido, sendo 0 adulterio considerado

A legislavao brasileira, claramente marcada pelo positivismo calcado nos padroes de

moralidade; so concedeu it mulher 0 direito ao voto em 1932, momenta em que a mulher

passa a ser considerada cidada plena em sua relayao com 0 Estado.Entretanto, a mulher

continuou sem capacidade civil legaL que so poderia ser exercida pela mediayao do marido,

sendo ela casada. Casada, a mulher perdia parte de sua cidadania.

15 Este trabalho de pesquisa baseia-se no c6digo de 1916, pelo fato do novo c6digo nao ter sido publicado ate

a elaborayao deste trabalho.



A legislayao sobre a familia, de 30 a 64 - indica, segundo pesquisa de Barsted, a

permanencia do modelo juridico familiar que se fundarnenta na assimetria sexual e
?

geracional, incentivando a procriayao e centralizando todo 0 poder na figura do pater

familias.

Esse quadro s6 se modifica em 62, com 0 Estatuto da Mulher Casada, lei 4121/62,

onde ela passa a ter capacidade juridica plena.

A constituiyao brasileira de 1988, em seu artigo 5°, 1- atesta que homens e rnulheres

sao iguais em direitos e obrigayoes, materia regulamentada pelo c6digo civil brasileiro, nos

artigos 233 e seguintes para os homens e 240 e seguintes para as rnulheres.

Podemos perceber a preocupayao do Estado com a familia no texto do artigo 226 da

CRFB/88, que revela - a familia, base da sociedade, tern especial proteyao do Estado. No

entanto, continua priorizando 0 casamento civil como forma de legalizayao da familia,
•

mesmo que no iexto legal haja uma exceyao feita a umao estaveL tambern considerada, para

efeitos de proteyao do Estado, como entidade familiar, mas deixa claro que 0 Estado deve

se esforyar para transfonrui-Ia em casamento.

Em se tratando da regularnentayao legal sobre a sucessao, 0 c6digo civil brasileiro de

1916 cIa as coordenadas. Em seu artigo 1603, 0 c6digo estabelece urna hierarquia sobre as

pessoas que tern direito a sucessao legitirna:

Para Samara, 0 desenho da familia e a ideologia legal a seu respeito, passam

indiferentes as mudanyas mais profundas da sociedade.

Para efeitos de sucessao, os fillios legitimos se eqUlpararn aos legitimados, aos

naturais reconhecidos e aos adotivos. Conforrne a CRFB/88, em seu artigo 227 &6°' os



filhoshavidos ou nao da relayao do casamento, ou por adoyao, terao os mesmos direitos e

qualificay5es,proibidas quaisquer designay5es discriminatorias relativas a ftliayao. Pela atual

constituiyao,nao ha mais distinyao entre filho legitimo, legitimado ou ilegitimo.

Se nao houver descendentes sera charnado 0 ascendente. 0 art. 1607 do codigo civil

diz:na classe dos ascendentes 0 grau rnais proximo exclui 0 rnais remoto, sem distinyao de

linhas.

o art. 1611 do mesmo codigo afirrna que a falta de descendente e ascendentes sera

deferidaa sucessao ao conjuge sobrevivente.

Caso nao haja c6njuge sobrevivente, serao chamados os colaterais, ate 0 4° grau.

(art. 1612). Na classe dos colaterais 0 mais proximo exclui 0 mais remoto, salvo 0 direito de

representayaoconcedido aos filhos de irmaos (art. 1613).

Em que pesem as inovayoes no texto legaL nao se percebe mudanyas rnais profundas

nospadroes de familia no Brasil. Na pr<itica, 0 que se observa e a mobilizayao unica do

rnovimentodas mulheres.

Num modelo de familia baseado no casamento, que por sua vez, e pautado pela

desigualdade dos papeis masculino e feminino, a promessa da realizayao integral da

individualidadenao tern espayo para dar certo. Nao ha complementaridade e os problemas

mo silo percebidos como estruturais e acabam sendo vividos no plano das relayoes

interpessoais,atraves de queixas e ressentirnentos, pela deteriorayao do plano afetivo, reitera

Carvalho.(1992).

Concordando com Samara, Carvalho atesta que nao houve, na sociedade brasileira,

urnmaior questionamento do modelo de familia nuclear, enquanto padrao que orienta 0

comportamentodas pessoas na vida social.

Mesmo havendo uma lei escrita garantindo direitos iguais a homens e mulheres,

prescrevendotoda uma hierarquia no caso de heranya, ha ainda urn grande distanciamento

entrea lei e a pratica no Brasil, conforme atestam diversas pesquisas nesta area, e que

estaremosabordando ao longo deste trabalho.



pouquissimas demandas no municipio pesquisado Tudo transcorre em clima fraternal, pelo

menos de acordo com os depoimentos, segundo Moura.

Saindo urn pouco do mundo das leis escritas e entrando no mundo das norrnas nao

escritas, tem-se a familia como 0 lugar privilegiado - urn espayO e uma instituiyao que faz

suas proprias leis, considera Da Matta. (1987).

Segundo este autor, ha urn distanciamento muito grande entre a lei para os da rua e a

lei para os de casa.

No Brasil, a familia e tida como valor, lugar privilegiado, de grande importancia,

exaltada em expressoes do tipo "moya de familia", "nome de familia", so para citar algumas.

Digno de nota tambem e a pnitica do nepotismo no Brasil - expressao do usa

patriarcal de urn orgao publico, ilio comum, tao repugnante, mas mesmo assim bastante

tolerado, na politica do pais.

a que se observa no Brasil, segundo Da Matta, e 0 usa de relayoes sociais para se

chegar ao poder. Ao se chegar ao poder, os politicos atuam como familias patriarcais

distribuindo favores. Aos poderosos e aos amigos tudo.

Neste sentido e que 0 autor afrrma: a lei foi feita para os "outros", os que nao tern

relacionamentos com os poderosos.

As leis sao elementos do mundo da rua; as regras nao escritas ou mesmo discutidas

das amizades e dos parentescos pertencem ao universo da casa, continua Da Matta.

Por isso a extrema dificuldade encontrada nas empresas farniliares para se exercer a

lei escrita, que assegura os mesmos direitos e deveres para homens e mulheres. a trabalho

de Fontana "Como fritar as Josefinas" (1996), que ilio bem retrata a situayao na empresa da

familia - a Sadia - vem demonstrar que as norrnas nao escritas tambem se estendem ao

universo da empresa familiar, muitas vezes uma extensao da cultura da propria casa.

A distancia entre leis e praticas sociais perpetua 0 nepotismo autoritirio e faz com

que a vida social decorra movida por duas eticas altamente diferenciadas, no Brasil. Vma

deIas aplica-se as razoes da familia e outra e usada para exercer uma razao publica.



Neste aspecto observa-se, em algumas empresas familiares, uma semelhanc;;acom

certas prMicas da familia patriarcal que, ignorando 0 texto legal redige seu proprio

regulamento, com a fmalidade de distribuir cargos e favores para alguns membros

privilegiados da familia, conforme 0 relato de algumas herdeiras destacadas por Barbieri em

"A batalha das herdeiras na empresa familiar" (1997).

Se nos atemos as regras da familia patriarcal podemos perceber que 0 lugar da

mulher e no ambiente de casa e nao da rua. Nesse sentido a aquisi9iio de conhecimento e

cultura servem mais para capacitar melhor as futuras esposas e miles, do que para preparar

futuras sucessoras nas empresas familiares. As mulheres, com rarissirnas excevoes, nao sao

preparadas para se elevar a posi9iio de concorrentes dos familiares homens, nas empresas

familiares, pelo menos nas grandes empresas, conforme re1ato de algumas herdeiras. Nos

casos onde existem mulheres em cargos de mando nessas empresas, observa-se a ausencia

de herdeiros homens ou em idade para assumir posiyoes de mando, ou tamoom urn

desinteresse, por parte dos herdeiros homens, quanta ao tipo de negocio da familia. Ha

viuvas comandando empresas e filhas sendo preparadas para a sucessao, como parece ser 0

caso do grupo Pao de Ayucar, mas estes podem ser considerados como casos isolados no

Brasil, nao podendo servir, to davia, de modelo para a sucessao na empresa familiar de

grande porte. Na maioria dos casos, pelas pesquisas ja realizadas, constata-se que as

mulheres sao preparadas para a casa e 0 homem para a rua, ou para a empresa, nesse caso.

Esta pesquisa se preocupara em conhecer a forma como as relayoes de genero e

parentesco perpassam a quesffio sucessoria, apontando especificidades da empresa familiar,

objeto deste estudo.

No proximo capitulo apresenta-se a caracteriza9iio da empresa familiar, suas

especificidades, conflitos e tensoes.



Neste capitulo sera exploracia mais detalhadamente a empresa familiar. Desde sua

conceitua<;:ao,vista sob diversos olhares, passando pela aborciagem cias possiveis origens da

empresa familiar no Brasil, sua heranya historica, 0 enfoque cuhural permeando a gestao das

EF's 16 ate 0 processo de sucessao, seus conflitos e desafios. Parte cia bibliografia citacia

provem de trabalhos de consultores que se baseiam em suas experiencias com empresasl7 e

parte refere-se a pesquisas cientificas academicas iealizadas no Brasil e que apontam para

especificiciades na constitui<;:aoe no desenvolvimento de empresas farniliares no pais.

Urna empresa familiar e aquela que tern sua origem e sua historia vinculados a urna

familia; ou ainda, aquela que rnantem membros da familia na adrninistra<;:aodos negocios.

Ja para Robert G. Donnelley, citado em Bernhoef (1989), nos Estados Unidos, urna

companhia e consideracia empresa familiar, quando esta perfeitamente identificada com urna

familia ha pelo menos duas gera<;5es e quando essa liga<;:aoresulta numa influencia reciproca

na politica geral cia fmna e nos interesses e objetivos da familia Para que se concretize essa

situa<;:aoseria necessario a existencia de urna ou rnais das condi<;5es abaixo, segundo 0

2. esposas e filhos dos atuais ou antigos dirigentes encontram-se no Conselho

administrativo;

16 EF'S e a sigla que utilizaremos para representar Empresas Familiares neste trabalho.

17 Ressaltamos que a literatura dos consultores pesquisados nilo abrange a questilo sucess6ria de forma
interdisciplinar. voltando-se basicamente para a obten'fiio de resultados econ6micos nas empresas. Dessa
forma completamos este capitulo com 0 enfoque de outros autores, nilo consultores que possuem uma
visiio mais sistemica. de cunho alltropol6g:ico que se coaduna com 0 enfoque desta pesquisa.



3. os valores institucionais importantes da ftrma identiftcam-se com uma familia, seja

em publicavoes formais da companhia, seja em tradivoes informais da organizavao.

4. as avoes praticadas por urn membro da familia refletem-se, ou acredita-se que

reflitam, na reputavao da empresa, independentemente da sua ligavao formal com a

administravao;

5. os parentes que participam da companhia sentem-se obrigados a ftcar com avoes

por razoes mais do que puramente fmanceiras, especialmente quando ha prejuizos;

7. cada membro da familia precisa chegar a urn acordo quanta as suas reiavoes com

a empresa, ao determinar sua propria carreira a seguir.

No caso brasileiro, conforme Bernhoeft, existem certas caracteristicas que tipiftcam a

empresa familiar, entre as quais:

2. lavos afetivos extremamente fortes influenciando os comport,amentos,

relacionamentos e decisoes da organizavao;

3. valorizavao da antiguidade como urn tributo que supera a exigencia de eftcacia

ou competencia;

4. exigencia de dedicavao, caracterizada por atitudes tais como mo ter honirio

para sair, levar trabalho para casa, dispor dos ftns de semana para convivencia

com pessoas do trabalho, etc ... ;



8. jogos de poder, onde muitas vezes mats vale a habilidade politica do que a

capacidade administrativa.

Observando essas caracteristicas citadas, percebe-se que 0 aspecto familiar esta

muito mais relacionado ao estilo com que a empresa e administrada, do que somente ao fato

de seu capital pertencer a uma ou mais familias.

Muitas dessas caracteristicas podem tambem ser encontradas em empresas tidas

como "proftssionais", nao estando, portanto, restritas ao universo das empresas familiares.

Para Bernhoeft (1989), a maior caracteristica da empresa familiar encontra-se em sua

propria historia. Em sua origem, todas as empresas familiares tern urn ponto em comum -

ela e urn ideal que deu certo. Da ideia e do empreendedorismo do fundador nascem a

maioria das empresas familiares, e esse esforyo irnenso realizado toma, muitas vezes, dificil

o encaminhamento do processo de sucessao ou proftssionalizayao das empresas.

Observando 0 ponto de vista de outros autores, sobre a conceituayao de empresa

familiar, encontramos Constanzi e Lanzana (1999), que enfocam a empresa familiar sob os

criterios de propriedade e controle, indissociaveis, para esses autores.

Para eles a empresa familiar tradicional e aquela em que urn ou mais membros de

uma familia exerce consideravel controle adrninistrativo sobre a empresa, pelo fato de

possuir parcela signiftcativa da propriedade do capital.

Gracioso, citado em Constanzi e Lanzana, aftrrna que a propriedade nao e suftciente

para se definir empresa familiar, sendo necessario a existencia de uma estrutura gerenciaL na

quala maioria dos cargos-chave e preenchida por membros da familia proprietaria .

Assirn quanta maior a concentrayao de capital nas maos de uma familia, mais ela vai

exercer 0 controle da empresa.



Desse fato deriva a perda de importancia das empresas familiares perante as grandes

corporayoes que tern capital aberto e bastante pulverizado e tambem 0 fato da recusa das

empresas fami1iaresem abrir 0 capital temendo a perda de controle da empresa.

empresas de pequeno e medio porte de capital fechado, com propriedade

fortemente concentrada ou ate mesmo exclusiva da familia - empresas

familiares centralizadas e,

empresas fami1iares de grande porte - que tendem, a ser de capital aberto,

tendo portanto, reduyao do grau de concentrayao da propriedade do capital.

Tern geralmente gestao proflssionalizada, maior descentralizayao do controle,

com menor participayao de familiares no quadro diretivo. Sao as empresas

familiares descentralizadas ou abertas.

No Brasil, a maioria das empresas fami1iares sac PME'S18, e centralizadas, conforme

pesquisa de Constanzi e Lanzana. As empresas familiares de grande porte acabam sendo

alvos mais faceis das grandes corporay5es estrangeiras, uma vez que sao descentralizadas e

mais passiveis de venda ou fusao, na visao dos auto res citados.

18 Aqui estamos utilizando a sigla PME'S para identificar as pequenas e medias empresas. Considera-se
pequena a empresa com mais de 20 e menos de 100 funcionarios e media aquela entre 100 e 499
funcionarios segundo classificayilo do SEBRAE.



Ao iniciar este item cabe ressaltar 0 concerto de empresario que se esta considerando

nesta pesquisa. Refere-se ao tipo de empresario citado por Schump eter, da empresa

capitalista modema, cujas preocupavoes basicas sao 0 desenvolvimento tecnologico e

aumento de eficiencia. (BRESSER PEREIRA, 1974). Neste sentido 0 autor defme:

o empresario industrial capitalista como sendo aquele que, em nome proprio ou

em nome dos acionistas, dirige uma empresa, inovando e promovendo a

acumulayao de capital, sendo dirigente e executor de inovay5es, de reorganizayao

dos fatores de produyao, ao nivel das empresas. 0 autor entende que nao basta

dirigir uma empresa para ser empresario. Para merecer este nome 0 dirigente de

empresas devera nao so comandar 0 processo de investimento como ser inovador,

no sentido de reorganizar os fatores de produyao, contribuindo, atraves de sua

atividade, para 0 aumento da produtividade e, portanto, para 0 desenvolvimento

economico. (BRESSER PEREIRA, 1974, p. 196).

Contrariando toda uma corrente te6rica brasileira, Bresser Pereira afirma que ate 0

fimdos anos quarenta a industrializayao brasileira foi realizada por uma nascente burguesia

nacional, em que os empresarios erarn, em sua maioria, irnigrantes ou descendentes de

irnigrantes radicados no Brasil. 0 inicio deste processo de industrializa~o no Brasil coincide

com 0 momento em que 0 capitalismo internacional entra em crise (1929) e, portanto, so

pode ser viabilizado pela iniciativa dos empresarios industriais brasileiros. Bresser Pereira

afmna que a industrializa~o brasileira nao teria ocorrido sem a cria~o de urn excedente - 0

que foi proporcionado pelo cafe - mas ressalta que 0 capital empregado diretamente na

industria nacional, cerca de 80% dos fundos utilizados na funda~o das empresas industriais

tern origem em recursos proprios ou da familia dos empresarios. Para ele 0 capital social

basico para a cria~o da industria nacional veio do excedente do cafe, que propiciou 0

desenvolvimento de toda a infra-estrutura de transportes, portu<iria, de energia eIetrica, de

servic;ospublicos e tambem a infra-estrutura bancaria, que condicionaram e facilitaram a



industrializa~o em Sao Paulo. No entanto, no que se refere ao capital diretamente investido

nas novas industrias brasileiras, a pesquisa de Bresser Pereira afirma que nao foi a oligarquia

agnirio-comercial a investidora nem a principal fmanciadora destas novas indUstrias. 0

capital neste caso veio diretamente de fundos proprios das familias dos empresarios, sendo,

os recursos de terceiros, secundarios neste processo.(1974, pp. 210-211).

Relatando a historia de algumas empresas familiares no Brasi~ Vidigal aponta 0 caso

da familia Prado, que se manteve it frente dos negocios da familia por quase 200 anos,

constituindo-se em urn exemplo de ex~o it regra gera~ onde as empresas nao costumam

chegar it quarta gerayao.

Nesse caso 0 autor justifica essa longa perrnanencia nos negocios, pelo fato desta

familia ter, alem de cultivado uma etica do trabalho, tamoom praticado 0 casamento dentro

cia mesma familia para nao dividir a heranya. Entretanto, hoje quase mais nada resta do

patrirn6nio dessa familia.

o cicIo do cafe foi substituido pelo cicIo da industria que prosperou com as levas de

imigrantes europeus que chegaram ao Brasil no fmal do sec. XIX e comeyo do xx.

Para muitos autores a industrializa~o brasileira decorreu predominantemente da

classe oligarquica rural do cafe, sugerindo urn desenvolvirnento baseado nas tradiyoes da

familia patriarcal brasileira. No entanto, uma pesquisa de 1962, realizada por Bresser

Pereira, nao so contesta esta afrrma~o, mas apresenta dados reais levantados em sua

pesqmsa em que ele desvela as origens etcnicas do empresariado paulista. Do total do

UnIverso pesquisado observou-se que apenas 15,7% tinha origem brasileira e a grande

maioria - 84,3% - tinha origem estrangeira. Dos estrangeiros, observou-se que 49,5% deles

eram, eles proprios, estrangeiros e os demais 34,8% eram ftlhos ou netos de estrangeiros.

Entre os grupos etnicos houve 0 predominio dos italianos, seguidos pelos alemaes,

austriacos, portugueses e arabes. Com esta pesquisa Bresser Pereira reforya a participa~o

dos irnigrantes na constitui~o da indUstria no Brasil, urna vez que Sao Paulo pode ser

considerado urn exemplo signiftcativo do processo de industrializayao brasileira.



Exemplificando a tese de Bresser Pereira cita-se 0 caso dos Matarazzo. Em 1882

iniciou seu imperio em Sorocaba, vendendo e comprando banha, 0 italiano Francisco

Matarazzo. Chegou ao Brasil, vindo de Castelabate, provincia de Salerno na Icilia, com 27

anos, com esposa e fillios, trazendo na bagagem urn pouco de dinheiro, heranya recebida do

pai e muita vontade de veneer. Iniciou seus neg6cios com 0 comercio de banha 0 que depois

se estendeu para a industria. 0 titulo de "conde" foi conseguido em troca de sua ajuda

fmanceira feita a Icilia na primeira guerra mundial.

o estilo de gestao das IndUstrias Matarazzo passava por uma grande concentrayao

de poder, espirito inovador que se traduziu na alta tecnificayao da empresa - equipamentos

irnportados. 0 conde Matarazzo concentrava poder, reaIizando as funyoes de comprador e

de vendedor, ou seja, mais de comerciante.

No entanto, apesar da empresa ter encarnado urn papel inovador, no que tange a

tecnificayao, ela nao realizou todo seu potencial tecnico e se submeteu a sensibilidade

empirica do comerciante-industriai. (MARTINS, 1973).

Nesse caso observa-se urn exemplo da inovayao tecnol6gica distante da inovayao na

gestao, trayo caracteristico da industriaIizayao brasileira, que se insere no periodo de

transiyao no Brasil - do imperio para a Republica, de atividade agrario-comercial para 0

agrario industrial. (Id., 1973).

o caso Matarazzo ilustra bem a econornia de urn pais que precisou industriaIizar-se

antes do pleno rompimento de relayoes econornicas e sociais internas fundadas nos vinculos

coloniais. A cultura danica, 0 capitao-de-industria e 0 paternalismo empresarial podem ai

ser vistos como caracteristicas marcantes do surgimento da indUstria brasileira.

Antonio Pereira Ignacio, 0 jovem portugues que chegou ao Brasil com 10 anos em

1880, estabeleceu-se tambem em Sorocaba e iniciou aquela que viria a se transformar na

empresa Votorantirn. No caso dessa empresa 0 fundador apostou na capacidade gerencial

do genro, Jose Ermirio de Morais, que mais tarde comprou as ayoes dos seus cunhados e

passou a deter 0 controle total da empresa., ate hoje existente e forte no setor de cirnento no



A Sadia, fundada em 1944 por filho de lavradores, descendentes de italianos - Attilio

Francisco Xavier Fontana - em Concordia, municipio de Santa Catarina, figura em 4° lugar

entre as 100 maiores empresas do suI do Brasil, com uma receita liquida, em 2001, de

R$3.277.623.000,00, de acordo com 0 Balanvo Anual de Empresas da Gazeta Mercantil.

Idolatrado por sua neta Yara Fontana, que the tece os maiores elogios em sua obra, 19

Attilio Fontana foi urna figura adminivel portador de urn tino comercial revelado ja aos 10

anos de idade, quando comevou ganhando dinheiro vendendo biscoitos. Rigor, disciplina,

talento e humanitarismo se mesclam na biografia do fundador da Sadia.

Mesmo apontando todas as qualidades do fundador, em seu livro, Fontana (1996),

MO oculta os dissabores vividos na empresa e a falta de reconhecirnento do seu trabalho, 0

que culminou com seu pedido de dernissao da Sadia.

A autora demonstra a grande influencia da familia na formavao de sua personalidade

e visao empresarial e aponta aquelas que sao, no seu ponto de vista, as maiores causas dos

problemas vividos pelas empresas farniliares: rnistura entre rmo e emovao, afetividade e

profissionalismo, parentesco e afmidade - urna rnistura de papeis.

Segundo ela, a maioria dos autores de empresas farniliares pecam quando so relatam

o lado epico das empresas, ocultando os ranvos dos relacionamentos mal resolvidos. Temas

como machismo e mulheres sac os grandes ausentes dessas narrativas.(FONTANA,1996).

Partindo de sua experiencia na Sadia, Fontana denuncia os esquemas que vigoram

em algumas empresas familiares: opressao, repressao e controle. Em muitos casos, as

empresas familiares atuam de forma semelhante a uma penitenciaria de seguranva maxima,

afuma a autora.

19 Estamos nos referindo ao livro de Yara M.Fontana ''Como Fritar as Josefinas".Sao Paulo: Cultura editores
associados, 1996. No livro a autora mesela a historia da Sadia com sua propria historia na empresa da
familia e relatos de outras herdeiras.



Contrariando os consultores de ernpresas familiares que so encontrarn palavras

elogiadoras e otimistas a respeito do futuro dessas ernpresas, Fontana percebe e aponta os

sete pecados do capital, que, segundo ela, tern levado ao desaparecimento de rnuitas

empresas familiares, e que cita-se a seguir:

A respeito desse ultimo topico, percebe-se, na literatura dos consultores de ernpresas

familiares urna grande preocupayao com a perpetuayao do negocio e dos lucros para a



familia. Deveres socials da ernpresa nao sao enfocados nos trabalhos dos consultores

consultados.

Ha muitos outros casos de europeus que cnararn grandes ernpresas no Brasi~

citando-se aqui:

Presente em mais de 120 paises, inclusive no Brasil, a Benetton e urn outro exemplo

de ernpresa familiar de sucesso, embora nao tenha ainda sido colocada a prova, por nao ter

sofrido a primeira sucessao. Ainda assim e urn exernplo interessante a ser colocado, pois traz

significativas semelhan~s e diferenc;as em rela¢o as EF'S brasileiras.

Uma historia de luta e sucesso depois da segunda guerra mundial confere a familia

italianaBenetton urn lugar de destaque na esfera das ernpresas familiares, em escala mundial.

o primogenito Luciano assurniu 0 arrimo da familia aos 10 anos quando falece seu pai.

Dotado de uma visao privilegiada, percebeu urn grande nicho de mercado para roupas e,

junto com sua irrna Giuliana, inicia 0 negocio de produ¢o de blusas coloridas de tric6 para

jovens. A grande aceita¢o do seu produto levou-os a uma expansao espetacular pela

Europa e depois para todo 0 mundo. Hoje fomecem roupa e outros artigos para mais de

8000 lojas em mais de 120 paises diferentes. Ali se somou criatividade, uniao da familia e

visao de mercado, gerando a cria¢o, nao so da marca Benetton, mas de uma ideologia -

quebra do tradicionalismo- traduzido em autonornia e liberdade ao consurnidor e pree;os

acessiveisao estudante e mais tarde a todas as faixas etarias.

Urn tra~ marcante dessa ernpresa e a descentraliza¢o da produ¢o, com a

utiliza¢o de trabalho de fabricas de terceiros e capital quase sempre proprio na fase de

crescimento. Na irreverencia das propagandas reside 0 projeto de comunica¢o da empresa

que pretende discutir a realidade e valorizar a igualdade entre as rac;as. Diferentemente da



maioria das grandes empresas familiares, a Benetton e urn exemplo ViVO de

complementaridade entre os sexos. Contou com a disposi<;:ao e a criatividade da co-

fundadora Giuliana e da visao empresarial de seu irmao e fundador Luciano. A empresa com

pouco mais de 40 anos ainda nao realizou sua primeira sucessao, mas no depoimento de seu

fundador, talvez a segunda gera<;:aonao se ocupe exclusivamente em produzir roupas, 0 que

mostra ja uma diversifica<;:aode interesses na familia. Em quarenta anos, a familia Benetton

construiu urn verdadeiro imperio, mas ainda nao se pode aflfmar nada de concreto a respeito

cia sucessao dessa empresa, so aguardar os desdobramentos do seu

desenvolvimento. (MANTLE, 1999).

Alem da contribui<;:ao relevante dos irnigrantes no desenvolvirnento industrial do

Brasil, nao se pode omitir 0 papel de grandes brasileiros nesse processo, como por exemplo,

Maua, 0 gaucho que construiu a primeira estrada de ferro no pais e dotou 0 Rio de Janeiro

de ilumina<;:aoa gas, conforme atesta VidigaL

Outro brasileiro ilustre foi Delmiro Gouveia que no final do sec. XIX construiu em

Recife urn tipo de CEASA, alem de uma moderna industria de linhas de costura no sertao de

Alagoas, tendo para tal instalado urna usina hidreletrica - a de Paulo Afonso.

Esses sao apenas alguns, entre os muitos casos de empresas familiares, cada qual

com sua trajetoria especifica, embora guardem, entre si algumas semelhan93-s.

No Brasil, ate que viesse a cria<;:aodos grandes monopolios estatais no periodo

militar, todo 0 crescimento econ6mico veio da iniciativa privada, liderado pela empresa

familiar, afrrma Vidigal. E ainda hoje as empresas familiares, e aqui estao representadas

empresas de diversos tamanhos e segmentos da economia, respondem por 50% a 60% da

economia mundial. So por esse foco ja se justifica 0 interesse de pesquisas que possam

analisar as dinamicas das empresas familiares.



As CrIses nas empresas familiares nao derivam apenas do processo de sucessao,

conforme atestam Constanzi e Lanzana (1999).0 processo de globalizavao, segundo esses

auto res gerou uma serie de modificavoes em todas as empresas, afetando tamoom as

empresas familiares. 0 aumento da concorrencia, decorrente da abertura comercial e do

incremento do investimento direto estrangeiro sac a principal e imediata conseqiiencia da

globalizavao, apontam os auto res. Nesse processo, as empresas ineficientes perdem espavo,

sejam fumiliares ou nao.

No Brasil cresceu consideravelmente 0 numero de aquisivoes e fusees de empresas

no periodo de 1992 a 1997, fase em que 0 Brasil lanva 0 plano real e aposta nas

privatizavees. De todos os setores economicos 0 de bebidas e fumo foi 0 que mais sofreu 0

processo de fusees e aquisivees no periodo aludido, conforme atesta os autores citados.

Urn fenomeno bem caracteristico da globalizavao e a concentravao de mercados eo

aparecimento de ET'S (empresas transnacionais)20, onde 0 mercado e bastante pulverizado.

No contexte da globalizavao, Constanzi e Lanzana apontam muitos problemas

enfrentados pelas empresas familiares, entre os quais citam-se:

20 Por empresas transnacionais estamos designando as ernpresas que ja nao possuern urna serle territorial,
nern nacionalidade propria. Estiio espalhadas por tooo 0 rnundo e nao possuem urn imico centro de
decisao. Tern urna administraylio descentralizada, adaptando-se aos espal(OS geognmcos em que se
estabelecem. .



Entretanto, apesar destas desvantagens, algumas empresas familiares estao

subsistindo, a medida que conseguem se reorganizar e superar os problemas citados,

profIssionalizando a gestao da empresa, abrindo seu capitaL eliminando membros da familia

cia presidencia e diretorias, realizando associac;5es com outras empresas e parceiros

internacionais, planejando a sucessao, preocupando-se com 0 desenvolvimento tecnologico

e a conquista do mercado internacional.

Mesmo perdendo espac;o entre as grandes empresas, as empresas familiares

continuarao tendo espac;o entre as maiores empresas, desde que com urn perfIl e mentalidade

totalmente alterados, de acordo com a opiniao de Constanzi e Lanzana.

No Brasil podemos citar empresas como a Abril, Andrade-Gutierrez, Globo,

Odebrecht, Pao de Ac;ucar, Vicunha, Votorantin que tipifIcam a sobrevivencia da empresa

familiar. Ao lado desses exernplos, convivem no Brasil uma serie de empresas que

sucumbiram, por nao terem tido capacidade para se reestruturar e acompanhar as exigencias

de urn novo tempo. Bernhoeft (1999). Muitos grupos furniliares no Brasil foram abalados e

nao conseguiram manter 0 controle sobre suas ernpresas que tiveram grandes desempenhos

em outras epocas da econornia do pais.

Bernhoeft faz uma comparac;ao interessante entre 0 carvalho e 0 barnbu para

diferenciar as empresas efemeras das duradouras. 0 carvalho, aparentemente solido, pode

ate ser arrancado se fustigado por ventos fortes e de varias direc;5es. Ja 0 bambu tern raizes

muito fortes e e bastante flexivel. Balanc;a, se dobra ao vento, mas volta sempre a posic;ao

ereta. Usando essa rnet<ifora0 autor quer dizer que as empresas duradouras serao aquelas

que conseguirem frrrnar bases solidas de principios, valores, ftlosofIa e posturas coerentes.



Dessa forma ela estani apta a enfrentar as intemperies do mercado. Na empresa familiar 0

Bambu tambem pode servir de exemplo. Para perpetua-la e necessario flexibilidade, mas

tambem fIrmeza de valores e principios.(BERNHOEFT, 1999).

Por maiores e mais solidas que sejam, as empresas familiares tendem a passar por

grandes conflitos no processo de sucessao, caso nao tenham sido preparadas para esse

momento, pelo proprio fundador, enquanto vivo.

o caso Matarazzo e urn exemplo disso. Chegando a ser 0 maior grupo empresarial

da America Latina, aos cern anos foi a falencia. Acredita-se que isso se deveu em grande

parte ao processo sucessorio mal resolvido. 0 fundador passou 0 comando para 0 12° de

seus treze filhos que niio soube gerenciar, conforme Vidigal (1999). Esse filho niio se

preocupou em modernizar, inovar. Em 1970 vem a falecer e deixa 0 controle para sua filha

cayula que nunca havia trabalhado e nao foi capaz de mudar os rumos da empresa que

acabou falindo.(pISClTELLI, 1999).

o que a principio pode parecer urn paradoxa, acaba sendo uma decorrencia da

manutenyao da cultura da familia patriarcal no Brasil. E 0 que nos mostra a noticia

estampada no jornal Gazeta Mercantil de 08.07.02.

Segundo aquele artigo, as brasileiras sao, em nivel mundiaL as mulheres malS

empreendedoras. E 0 motivo vem explicado em seguida: a maioria destas mulheres se viu

"foryada" a assurnir uma posiyao de empresaria, por ter se visto, de repente, "empurradas"

para a rua, por situayoes de divorcio e necessidade de educar os filhos.



Dados do IBGE conflfmam que 25% dos lares brasileiros atualmente sac mantidos

por mulheres, 0 que vem mostrar a capacidade de supera<;:iiodas mulheres quando se vem

frente a uma situa<;:iiode responsabilidade na familia

Ja no caso das herdeiras, furar 0 cerco nas empresas familiares pode ser mais duro do

que abrir 0 proprio negocio, conforme dec1arayoes de Fontana, em rela<;:iioa sua experiencia

no grupo Sadia.

De acordo com 0 relato desta herdeira, as oportunidades nao sac 19ualS para

herdeiros e herdeiras. Nos onze anos em que tentou trabalhar na empresa da familia,

Fontana angariou: projetos barrados, salario sem funyao e nenhuma aten<;:iioas suas

aspirayoes em construir uma carreira. A saida foi 0 pedido de demissao para criar e

desenvolver projetos empresariais proprios.

Na fala de Fontana pode-se observar a extensao da cultura familiar para a cultura da

empresa, no que tange ao lugar dos homens e das mulheres. "A mesa da copa da inf'ancia

tinha sete lugares. Pai, mae, dois meninos e tres meninas. Os filhos sempre ocuparam as duas

cabeceiras, no que eram justificados pela mae, dizendo que eram maiores e necessitavam de

lugares mais confortaveis. Na firma, a mesa de trabalho so havia lugares para os meninos".

Na Sadia, foram ao todo 30 mulheres e 16 homens. Nenhuma das mulheres foi

preparada para exercer qualquer cargo na empresas, exceto 0 de secretaria.

Nas empresas familiares e mais facil uma mulher de fora fazer carreira do que as

herdeiras, que ja nascem fadadas a exercer papel secundario, reitera Fontana. Nesse sentido

e que devemos compreender as informay5es relatadas na revista Veja - ediyiio especial

Mulher de ago/set 94. Nesta reportagem 0 pesquisador Roberto Venosa mostra ser mais

facil ascender em ordem decrescente, em empresas multinacionais, nacionais, estatais e por

ultimo nas empresas familiares.

Muitas herdeiras ouvidas por Fontana revelaram que a maioria delas fica, no minimo

neurotica, quando nao loucas, pelo fate de serem sumariamente irnpedidas de ascender ou

mesmo de trabalhar nas empresas familiares. Na pesquisa de Barbieri, percebe-se tambem a

irnportancia da terapia como recurso utilizado pelas herdeiras para "conseguir" sobreviver e

conviver em uma empresa familiar.



A manuten<;ao do status quo nas empresas familiares, justificando 0 estado de

discrirnina<;aorelatado em Fontana, e fruto da inercia, do comodismo e do medo de mudar

de alguns herdeiros, que podendo ser diferentes, preferem reproduzir 0 modelo de seus

antepassados. ''Meus algozes, voluntaria ou involuntariamente, eram todos sangue do meu

sangue", desabafa Fontana, em seu livro.Os esquemas, nas empresas familiares, sao de

opressao, repressao e controle, onde 0 submisso pratica a submissao com "naturalidade".

Muitas vezes nilo tern consciencia do grau de aliena<;aoem que vive.

Esses esquemas, relatados em seu livro, guardam estreita semelhan<;:acom uma

penitenciaria de seguran<;:amaxima, relata Fontana. A saida, nestes casos, e 0 corte com a

familiaou com a empresa.

Aqui vemos novamente as evidencias de Samara, quando ela afmna, que embora na

aparencia, persistem os layos de sangue na familia. No caso de Vieira, relatado

anteriormente (leia-se caso Bamerindus) e de Fontana (leia-se caso Sadia), a saida foi cortar

com as empresas, para preservar "os layos de familia".

Nestes casos ocorreram situayoes de conflito e tensoes, que se confrontaram com 0

modelo de familia que a sociedade previu, levando as pessoas a buscarem saidas alternativas,

para organizarem suas vidas, mesmo que 0 modelo ainda seja sua referencia e continue

presente em suas representayoes.

Voltando ao texto da Gazeta Mercantil e tomando por base 0 caso das herdeiras

podemos dizer, nesse caso, que as herdeiras podem ter sido empurradas para essa atividade

de empreendedoras para atender suas necessidades, aqui entendidas em urn sentido mais

ample. Nao so pelo objetivo financeiro, de gerar renda para se auto-sustentar e a familia,

casos mais raros, uma vez que as herdeiras, seguindo 0 modelo de familia patriarcal

burguesa, na maioria dos casos, geralmente se casam com pessoas de condiyiio fmanceira

semelhante, mas para atender outras necessidades, como por exemplo:



. necessidade de provar para si mesma que seria capaz de atuar na empresa familiar,

caso tivesse sido possivel;

. necessidade de provar para a familia que teria competencia para gerir os

negocios familiares, caso !he tivessem dado a chance.

Uma justificativa para este fen6meno - empresarias herdeiras fora da empresa

familiar - seria tambem 0 fato de, em muitos casos, 0 nome de familia, no lugar de ajudar,

acaba se tornando urn estigma pesado, irnpossibilitando a entrada das herdeiras profIssionais

em outras empresas. Fica difIcil alguem dar urn emprego para uma herdeira, alguem que ja

possui urn futuro garantido. Nao ha cargo nem salario que possa remunerar uma herdeira,

do ponto de vista da sociedade. Nesses casos a heranya do nome acaba sendo urn fardo

pesado demais para algumas herdeiras, que acabam sendo enta~ "empurradas" para suas

proprias empresas. (FONT ANA, 1996).

Como se nao bastasse 0 repudio da propria familia, ha urn outro aspecto bastante

interessante, abordado no livro de Fontana, que se refere as representayOes dos demais

funcionarios da empresa a respeito das herdeiras.

Para eles as herdeiras sao "princesas", incapazes de realizar qualquer traba!ho em

casa ou na frrma, 0 que vem atestar 0 poder da cultura dos proprietarios no desenvolvirnento

da cultura organizacional das empresas familiares, bem como 0 poder da cultura patriarcal

que ainda permeia os valores da sociedade brasileira.

Na percepyao de Fontana, nas raizes dos problemas da empresa familiar encontram-

se: mistura entre razao e emoyao, afetividade e profIssionalismo, parentesco e afmidade,

gerando uma mistura de papeis. Para esta autora-herdeira, a maioria dos autores de

empresas familiares nao relaciona os ranyos dos relacionamentos mal resolvidos. So narram

o lado epico. Nao se fala do machismo, nem de mulheres. Ha uma total invisibilidade do

aspecto de genero na literatura que trata de sucessao nas empresas farniliares.

Segundo Almeida (1987), ha toda uma literatura baseada em Rousseau, e

posteriormente sancionada pela teoria psicanalitica freudiana, que Ira se debruyar sobre a

natureza feminina, em especial sobre 0 instinto materno, fator que Ira condicionar as

atividades da mulher, lirnitando as oportunidades que ela tera na democracia formal



nascente. Esse, alias, e urn atributo muito valorizado nas empresas familiares, sobretudo

pelos herdeiros, que vem ai uma justificativa plausivel para retirar as herdeiras da

concorrencia pela sucessao. Afmal de contas alguem tern que desempenhar 0 papel de

educar a prole, atribuiyao que os pais estao cada vez mais negligenciando e delegando,

quase na sua totalidade, para as miles, em todas as classes sociais.

Segundo Vidigal das empresas criadas em Sao Paulo em 1940 e 1950, constata-se

urn grande numero de falencias e desaparecirnentos devido aos conflitos de sucessao.

o autor aponta como a maior causa dos conflitos 0 fato do fundador ter tido uma

atitude errada na empresa e na familia. Achar que era etemo e nao preparar os filhos para

assumir depois dele.

Da prirneira para a segunda gerayao ocorre uma mudanya desafiadora na empresa.

Ela deixa de ser uma sociedade baseada no trabalho e passa a ser uma sociedade com

vinculos e relacionamentos que se pautarao pelo capital ou patrirn6nio. (BERNHOEFT,

1999). Nao e uma opyao livre. Portanto precisa ser construida e exercitada, afirrna 0 autor.

Neste aspecto 0 consultor e favoravel a criayao de Conselhos que podem ser de herdeiros

ou de socios. Nesses casos os membros dos Conselhos nao deverao exercer funyoes

executivas na empresa. Sua realizayao profissional devera ocorrer em outras atividades, fora

da empresa. 0 processo de sucessao torna-se mais facil quando realizado pelo proprio

fundador. Mas 0 que se observa com maior freqiiencia e que os fundadores irnaginam que

silo irnortais e relutam em passar a faixa. Detem 0 poder e 0 controle da empresa ate a

morte, dificultando bastante 0 processo sucessorio.

De saida uma questiio fundamental se coloca: como separar a administrayao da

propriedade da gestao da empresa?

No entendirnento de Bernhoeft, a empresa continuara a sofrer os desafios do

mercado e necessita de uma gestiio capaz de conduzi-Ia ante as dificuldades, ou seja, e
necessario uma gestiio profissional para que a empresa familiar subsista.



Para se realizar com sucesso 0 processo de sucessao, 0 autor ressalta a importancia

da cria<;:aodo Conselho, no caso urn Conselho socieuirio, cuja missiio e administrar a

transi<;:aoe a pulveriza¢o dos interesses dos socios, de uma gera¢o para outra, educando-

os para esta nova rela¢o.

Este Conselho devera ter uma gradativa isen¢o para arbitrar eventuais conflitos de

interesse entre 0 capital e a gestiio.

Vma outra solu¢o que 0 autor apresenta e urn Conselho de herdeiros, onde eles

possam dedicar seus esfor90s, habilidades e conhecimentos com 0 fim de zelarem pelos

interesses dos acionistas, administrando seus conflitos. Esses Conselhos sugeridos pelo autor

nao devem ser constituidos, segundo ele, de executivos que tenderiio a se ocupar de

situa<;:oesmais imediatas, de seus departamentos, exc1uindo os problemas de natureza

estrategica e politica.

o importante e que, com 0 tempo, 0 Conselho aprendera a trabalhar junto e criar

uma sinergia, construindo uma rela¢o profissional de confian<;:aentre seus componentes.

Para 0 autor citado, a cria¢o e a manuten¢o dos Conselhos refere-se a uma etapa

do processo de profissionaliza¢o das empresas fumiliares.

Nota-se que a solu¢o apresentada pelo autor e consultor, passa pela criavao de urn

orgao que tern por objetivo promover a comunica¢o entre os socioslherdeiros de uma

forma organizada. Vma especie de forum de debates. Com isso todos podem opinar,

concordar, discordar, porem, representativamente. Vma forma de administrar os conflitos

familiares impedindo que os mesmos se alastrem para a sociedade.

Os representantes do Conselho, segundo 0 consultor, devem ser escolhidos pela

familialivremente, devendo representar cada nuc1eo familiar.

Na Europa ha uma tendencia a se formar Conselhos de familia. Ja nos EVA a pratica

e a forma¢o de consorcio de primos.



A sucessao e urn processo complexo e bastante delicado, pois envolve tambem

questoes emocionais muitas vezes nao resolvidas no ambito familiar que podem gerar

disputas pelo poder, chantagens, vaidades que tern mais 0 poder para destruir do que para

construir. Qualquer que seja a solu~o encontrada para a empresa familiar (Venda, cisao,

continuidade), isso so se funi com muito dialogo, reitera Bernhoeft (1999).

A primeira coisa que precisa ser colocada, no entender do consultor e que 0 coletivo

(a sociedade herdada) deve estar acima do individual.Vontade e determinac;ao das pessoas e

o que vai facilitar 0 entendimento de todos para a criac;ao de urn acordo societirio, segundo

a opiniao dos consultores. Nao se pode ignorar que em todo esse processo criam-se

situac;5es de tensoes e jogos de poder, onde alguns membros abdicam em favor de outros

para preservar a harmonia fumiliar. E em muitos casos os que abdicam sao os do sexo

feminino. Aqui ressalta-se uma tendencia generalizante dos consultores de empresas que

deve ser colocada it prova, uma vez que em seus trabalhos nao se distingue 0 tamanho da

empresa de que estao falando nem 0 ramo destas empresas, 0 que pode tender para uma

distor~o da realidade. Sabe-se que nem todas as empresas familiares sao grandes e sabe-se

tambem que a participa~o das mulheres nestas empresas e bastante diferenciada,

considerando 0 tamanho eo ramo de atua~o. Nao so pode haver discrirnina~o em rela~o

as herdeiras quanta pode ocorrer com alguns herdeiros tambem E, de acordo com alguns

trabalhos acadSmicos, as mulheres nao estao totalmente alheias ao processo de sucessao

como os trabalhos dos consultores referenciados parece querer demonstrar.

Tome-se, por exemplo, uma pesquisa realizada por Durand, a respeito da forma~o

inicialda produ~o de tecidos no pais e de urn pequeno empresariado textil em Sao Paulo.

Sua pesquisa demonstra que os herdeiros destas empresas texteis estiveram, desde

crianc;as,envolvidos na empresa de tal modo, que dar continuidade a ela lhes parecia como a

mais natural decisao. (DURAND, 1985). Os sucessores foram, por assim dizer, criados na

propria empresa da familia.

Quanto as mulheres, pela pesqUlsa de Durand, percebe-se que existe uma

participa~o maior das mulheres na gestao empresarial no setor textil em relac;ao a outros



ramos da industria, que praticam a interdiyao do trabalho ativo da mulher. Essa participayao

maior das mulheres neste setor, explica-se, segundo Durand, pelo fato dos produtos de

vestuario pessoal e de uso domestico serem comprados mais por mulheres do que por

homens e a maior parte do esfor90 mercadol6gico estar dirigido ao publico feminino.

com tecelas e costureiras de fubrica e a domicilio com vendedoras de porta-a-porta, que

muitas confecvoes ainda utilizam.

"Essas afmidades tornam, em resumo, as esposas, filhas, noras e demais parentas de

empresarios texteis candidatas a estilistas, a gerentes comerciais ou encarregadas de lojas, e,

mo raro, a supervisoras de produyao e responsaveis pela modelagem. E uma circunstancia

que aumenta 0 potencial de gestao a ser recrutado no interior das familias proprietarias e

que resulta, em inumeros casos, que maridos e mulheres e pais e filhas trabalhem

Atualmente volta-se a dar importancia ao tema empresa familiar, e por toda parte

criam-se institutos de apoio a empresa familiar. Pesquisas realizadas por Vidigal as bolsas de

valores de Nova Yark e Londres atestam que 0 desempenho em longo prazo, de empresas

com 0 controle familiar negociadas em bolsa e substancial e melhor do que 0 de empresas de

controle pulverizado, administradas por gestores e profissionais.

No Brasil ja se podem citar varios exemplos de empresas que estao conseguindo

realizar a sucessao de forma equilibrada e com sucesso, par exemplo, a Votarantin, Hau,

Rede globa, Sadia21 e tambem, ao que tudo indica, aqui no Parana a empresa objeto de

estudo dessa pesquisa, a Leao Ir. S.A, com mais de cern anos atuando no ramo de bebidas.

2\ No caso da Sadia 0 sucesso no processo de sucessao nao e visto da mesma forma pelos herdeiros e
herdeiras. Citamos nesse trabalho 0 ponto de vista de uma de suas herdeiras - Yara Fontana - que relata
sua experiencia na empresa e sua exclusao do processo de sucessao "vitorioso" que a empresa realizou.
Nem sempre 0 que e considerado uma sucessao de sucesso, pelos consultores tern a mesma conota9ao
para a familia envolvida.



As empresas familiares sac a forma predominante de empresa em todo 0 mundo, 0

que faz delas urn fenomeno ao mesmo tempo comurn e especial. Comum pela grande

incidencia e especial pelo fato de congregar interesses de negocios com interesses de

familias, muitas vezes dificeis de conciliar.

Acumulando experiencia de mais de uma decada na area de consultoria em empresas

familiares, Kelin E. Gersick, John A. Davis, Marion McCollom Hampton e Ivan Lansberg,

propoem urn modelo de desenvolvimento para a compreensao eo gerenciamento de padroes

de mudan<;4em empresas familiares.22

Na opiniao dos autores, muitos problemas enfrentados pelas empresas familiares vem

cia dificuldade em se separar os papeis de cada urn e as esferas de competencia adequada

para exerce-Ios. Para clarificar essa questao os auto res desenvolveram urn modelo

tridimensionaL onde separam tres esferas distintas, suas estruturas e seus pIanos de as-ao.

Assim identificaram as esferas da Familia, da Propriedade e da Empresa, cada uma

com sua dinfunica propria, dependendo da fase em que se encontra a empresa. Para cada urn

dos subsistemas - Familia, Propriedade e Gestao da Empresa _ e proposto uma dimensao

separada de desenvolvimento. Esse modelo tern por objetivo tentar isolar os problemas que

surgem nas empresas familiares para que sejam resolvidos dentro da esfera mais apropriada.

No entanto, os autores ressaltam que focalizar urn subsistema de cada vez so serve para

ajudar no diagnostico; no final 0 modelo continua sendo de urn sistema integrado e

multidimensional. Nao se pode resolver problemas em empresas familiares olhando so para

urndos lados. Uma li\Ao que os auto res tiram do modelo proposto e:

22 Para compreensao de todo 0 modelo recorrer it obra dos autores citados. De Gera9ao para Gera9lio. Sao
Paulo: neg6cio editora ltda, 1997.



"Trate a empresa como uma empresa familiar, possuida e dirigida por individuos que

sao, uns para os outros, muito mais que associados em neg6cios; trate a familia como uma

familia que tern uma empresa, envolvendo parentes que escolheram trazer suas carreiras e

vidas fmanceiras para 0 dominio familiar; e trate os proprietarios com 0 respeito que eles

conquistaram investindo nao apenas seus bens, mas sua identidade pessoal e 0 futuro de seus

fllhos no sucesso do empreendirnento". (GERSICK et all, 1997, p. 285).

A segunda liyao que eles tiraram foi a respeito da natureza constante e inevitivel das

mudanyas ligadas ao desenvolvimento das empresas, tanto em nivel da familia, quanta da

propriedade e da empresa. Identificando a fase de desenvolvirnento que esmo passando,

familiares, proprietarios e gerentes terao melhores condiyoes de preyer as conseqiiencias das

mudanyas a fun de planejar 0 futuro das empresas familiares de uma melhor maneira, para

garantir-lhe a continuidade.

o processo da sucessao, se nao encarado com seriedade pela familia, pode se

transformar em urn problema que muitas vezes vai parar nos tribunais. Quando nao

resolvidos, esses problemas acarretam 0 desaparecirnento das empresas ou sua venda. Sao

muitos os casos no Brasil e no exterior em que ocorrem brigas judiciais envolvendo

familiaresdescontentes com 0 processo de sucessao nas empresas. (pISCITELLI, 1999).

Para Barnes e Hershon, citados em Bernhoeft (1989), 0 principal problema na

sucessao e profissionalizayao da empresa familiar e que, historicamente, a maioria das

empresas tende a se apoiar muito mais na psicologia familiar e pessoal do que na 16gica

empresarial.Neste sentido, profissionalizar a empresa nao significa retirar 0 controle familiar

e simplesmente entrega-Io a urn grupo de executivos contratados extemamente. Esse

processo de profissionalizayao deve ser feito de dentro para fora, ou seja, envolvendo todas

aspartes comprometidas.

A empresa familiar e viavel desde que 0 processo de sucessao seja encaminhado

comourn processo, engajando as varias partes interessadas, onde cada segmento envolvido

tenha uma responsabilidade e urn papel a desempenhar na continuidade do

negocio.(BERNHOEFT,1989).



Para alguns, 0 processo sucessorio nada mais e do que urn processo de transferencia

do poder que leva de urn a dois anos de importantes mudanvas na cupula da empresa, afrrma

Lodi (1987). Para este autor 0 processo se inicia muito antes, quando os fllhos do fundador

ainda sao pequenos, onde varias medidas devem ser tomadas para preparar a fase posterior

da sucessao. Lodi aponta tres fases distintas que se constituem na prepara¢o dos herdeiros

da empresa familiar.

Na fase 1, a familia vai passar os principios bilsicos de sua educa¢o para os fllhos.

Os valores, os comprometimentos com as atividades do fundador. Seria a transrnissao da

vocavao da familia, que mais tarde sera acrescida de uma boa forma¢o universitilria. Esse

periodo inclui urn periodo de 3 a 5 anos de experiencia fora da empresa.

Na fase 2, inicia-se 0 aprendizado do herdeiro dentro da empresa, come<;ando com

as atividades mais simples ate adquirir 0 conhecimento de toda a organiza¢o. Aqui tambem

seprivilegia a continuidade dos estudos e a forma¢o politica do futuro sucessor.

A fuse 3 constitui a mudanva na estrutura societilria da empresa para dar lugar ao

novo sucessor, garantindo-lhe a transferencia do poder na empresa. Nesse ponto fazem-se

necessarias alteravoes societilrias para acornodar 0 sucessor para que este possa exercer 0

poder sern disputa. Urn born aconselharnento contilbil e juridico podera corroborar em uma

sucessao sem conflitos.

Para Bernhoeft (1999), urn dos grandes equivocos nas empresas farniliares se refere

ao preparo dos herdeiros, induzindo-os a ver a empresa como unica fonte para sua

realiza¢o plena. Ao lade dessa pratica ainda encontra-se 0 preconceito machista das

empresas farniliares que fornecem 0 treinamento exclusivamente aos herdeiros homens,

excluindo as herdeiras que sao apenas preparadas para 0 casamento, tranqiiilidade



patrimonial ou ate urn eventual negocio proprio que Ihes permita conciliar 0 papel de mae

com 0 de empresaria.

Do ponto de vista de Bemhoeft (1999), todos os herdeiros deveriam ser preparados

para assumir seu futuro papel na empresa, uma vez que existem tres alternativas de

participayao na empresa familiar:

Para todos os tres papeis exige-se uma preparayao que muitas vezes nao ocorre. 0

importante em todos os casos e perpetuar 0 legado recebido da melhor forma possivel

conciliando com a realizayao individual de cada herdeiro.

No caso do herdeiro optar pelo primeiro papel - de acionista - 0 autor aconselha urn

treinamento no sentido de capacitar esses herdeiros a atuar de forma inteligente e

cooperativa com aqueles que irao adrninistrar a empresa. Isso inclui 0 conhecimento de seus

direitos e deveres, conhecimentos basicos de leitura e interpretayao de informavoes

gerenClalS,participayao em eventos e palestras, situayao de mercado, com 0 intuito de

manter-se informado a respeito dos negocios da familia. A falta de inforrnayao podera criar

situayoes de tensao e corrflito entre os farniliares.

Se 0 herdeiro opta pela segunda altemativa - herdeiro conselheiro - ele tambem

precisa de treinamento, embora ainda nao existam muitas opyoes de escolas no Brasil

realizando essa funyao, segundo atesta Bernhoeft (1999). Os herdeiros conselheiros devem

ser antes de tudo, pessoas com forte habilidade politica e diplomatica, pois terao que

adrninistraros eventuais corrflitos que surgirem entre os farniliares, exercitando a capacidade

degerar harmonia entre os socios.



Os herdeiros que fazem parte do Conselho nao deverao participar de func;;5es

executivas na empresa, a fun de exercerem seu papel com auto nomia, atesta Bernhoeft

(1999).

A tarefa desse grupo e da mais alta importancia uma vez que e ele que ira cuidar da

sucessao, trabalhando 0 aspecto aglutinador e de arbitro dos interesses e conflitos dos

socios.

Aos herdeiros que optarem pela gestao, terceira alternativa possivel, muitos sao os

cursos de preparac;;aonas faculdades, tanto em myel de graduac;;aoquanto de pos-graduac;;ao.

No entendimento de Bernhoeft (1999), 0 que falta a esses herdeiros, muitas vezes, e a

compreensao de que nilo sao os Unicos donos e que estao gerindo uma empresa que

pertence a outros, portanto nao podem decidir tudo sem consulta aos familiares.

Nas alternativas de herdeiro acionista e herdeiro conselheiro, a realizac;;aoindividual

devera ser alcanc;;adafora da empresa familiar, em outra organizac;;ao como participante -

socio ou empregado, ou mesmo em empresas proprias. Para esses a empresa familiar nao

deve ser vista como meta, relata 0 consultor Renato Bernhoeft (1999).

Para melhor entendermos 0 estilo de gestao da ernpresa familiar no Brasil iremos

dialogar com alguns autores que discutem a questao da cultura da ernpresa em geral e, em

particular, da cultura da ernpresa no Brasil.

Refletindo sobre a dimensao paterna nas relay5es de trabalho Davel e Vasconcelos

apontarn a influencia do colonizador e a submissao que permeiam a cultura das ernpresas

brasileiras. Segundo os autores, a sociedade brasileira foi construida com urn corte profundo

entre 0 povo e a elite. Sempre houve urn mundo inferior e dominado e urn mundo superior,

europeu, triunfante e dominador. Nesse sentido a cultura da sociedade brasileira foi



elaborada desde 0 inicio, sem dar espac;os para as relac;oes minimas de convivencia entre as

pessoas que pensam de forma diferente.

Na estrutura econ6mica e do mundo do trabalho, surgidos do nosso processo

colonial, 0 senhor de engenho organizava sua atividade produtiva e sua unidade familiar ao

mesmo tempo e da mesma forma, sem fronteiras hem demarcadas. Tinha urn poder total Ele

dominava, explorava e exercia 0 papel de PAI (que protegia) em todas as suas necessidades.

Existia urna relavao de dependencia muito forte.

Para Davel e Vasconcelos a historia brasileira gerou urn tipo de estrutura familiar

autoritiria e centralizada na figura paterna. Na industrializavao brasileira (sec. XX) os

openirios eram egressos de urn mundo oligarquico regido pelas normas tipicas da sociedade

arcaica. Assirn foi criada uma ambigiiidade. De urn lade uma modernidade material,

tecnologica e de outro, trabalhadores presos a urn irnaginario em que os nucleos centrais de

autoridade ainda sao aqueles gerados em estruturas familiares centradas na figura paterna,

plena de autoridade e poder, conforme 0 exemplo citado anteriormente das industrias

Matarazzo.

A evidencia de uma concepvao patriarca I da organizavao e facil de ser verificada,

segundo Morgan (1996). Segundo 0 autor, as organiza96es formais, tipicamente

fundamentadas em caracteristicas associadas ao sexo masculino na sociedade ocidental, tern

sido historicamente dorninadas por homens, exceto naqueles cargos em que a funvao e dar

apoio, servir, agradar, bajular e entreter. Dessa forma os homens tern apresentado a

tendencia de dominar os papeis e func;oes organizacionais quando existe uma necessidade de

comportamento direto e agressivo, enquanto as mulheres, ate ha hem pouco tempo, foram

confmadas a papeis que tendem a coloca-Ias em uma posivao de subordinavao, como nas

areas de enfermagern, trabalho de escritorio e secretariado, ou enta~ em papeis destinados a

satisfazer a diferentes tipos de narcisismo masculino.

Para Morgan, a abordagem burocratica da organizavao tende a fomentar as

caracteristicas racionais, analiticas e instrumentais associadas com 0 estere6tipo ocidental de

masculinidade e a diminuir as habilidades tradicionalrnente encaradas como sendo



"femininas", tais como intui¢o, educa¢o e apoio por empatia. Em muitas organizayoes

formais, uma pessoa acata a autoridade de outra exatamente do mesmo modo como uma

crianya acata a autoridade do pai.

Criticos da abordagem patriarcal sugerem que, em contraste com valores matriarcais,

que enfatizam amor incondicional otirnismo, confianya, compaixao e uma capacidade de

intui¢o, criatividade e felicidade, a estrutura psiquica da familia dominada por homens

tende a criar urn sentimento de impotencia, acompanhado por urn medo e dependencia da

autoridade. (MORGAN, 1996).

Na gestao do tipo maternal ou matriarcal a organiza¢o estaria associada a uma

irnagem inconsciente feminina, onde 0 motor de sua autoridade psicologica e a oferta

reiterada de amor, bem mais que a coer¢o e a interdi¢o. A vida organizacional, sob a

influencia de valores matriarcais seria muito menos hierarquizada, mais compassiva e

holistica, os meios seriam mais valorizados que os fIns e haveria mais toledincia pela

diversidade e abertura a criatividade, aponta Morgan.

Essa logica de transforma¢o da organiza¢o estaria ligada a propria logica de

transformayao da familia, que se constitui em urn elemento chave para a compreensao de

como poderao evoluir as organizayOes. A familia nuclear burguesa, consolidada no sec.

XVIII com a privatiza¢o da instituiyao familiar, deixa de ser apenas uma unidade

econornica, tornando-se urn lugar de refugio, de afetividade, de relayoes, sentimentos entre

o casal e os fillios. (.ARIEs, 1978, citado em DAVEL E VASCONCELOS).

Com a desestrutura¢o eminente da familia nuclear, comprovada pelo numero

significativo de divorcios, 0 que se presencia hoje e novamente 0 enfraquecimento da

capacidade de resistencia do individuo as pressoes externas, ja que este mo conta mais com

a prote¢o da familia nuclear.

As modillcayoes nos modelos de familia trazern, portanto, modillcayOes para 0

interior das organizayOes. Nesse sentido e que afmna Pages (1987) que 0 individuo desloca

a prote¢o perdida, pela perda da familia, para a organiza¢o, vista agora como



organiza9ao-mae. Ele possui uma demanda de amor insatisfeito pela mae e urn medo de

perder seu amor, constantemente cultivado pela organiza9ilo.

Assim como a familia tern passado por grandes transforma90es, assim tambem as

empresas estao se deslocando de urn eixo centrado no recurso da autoridade paterna para

urn de cunho mais materno, 0 que se evidencia pela implanta9ao de programas de gestao

pela cultura e gestao pela qualidade, ta~ enfatizados hoje pelas organiza90es.

Segundo Davel e Vasconcelos, esta e urna tendencia mundial que encontra eco

tamoom no Brasil. Entretanto eles afmnam que 0 Brasil e urn pais de ambigiiidades e que

aqui convivem os dois modelos - 0 velho e 0 novo, as vezes ate dentro de uma mesma

organiza9ilo, sendo este urn grande desafio para 0 Brasil - a supera9ilo do velho modele

patriarcal ou a fusao dos dois modelos para a cria9ilo de urn novo.

Da mesma forma como se pretende analisar as organiza90es observando as

transforrna90es que se MO no ambito das farnilias, assim tambem muitos te6ricos das

organiza90es tern tomado emprestado alguns conceitos da antropologia e teorizado sobre

organiza90es, segundo seu interesse.

Conceit os recorrentes na literatura das organiza90es, como cultura, simbolos e mitos

sao freqiientemente utilizados para construir a hist6ria das empresas, muitas vezes

descolados de seus significados originais de cunho antropol6gico.

Essa e a percep9ilo do professor da escola de altos estudos de Montreal Omar

Aktouf(1996). Para 0 professor, ha urn exagero e uma inadequa<;:aono uso desses conceitos

quandotransportados para 0 ambito das empresas, e ele alerta que deve se ter cuidado ao

analisara literatura pertinente a cultura das organiza90es.



Tylor, citado em Aktouf, foi 0 primeiro a utilizar, em 1877, 0 termo e para ele

"cultura e este todo complexo que inc1ui saberes, crenyas, a arte, a moral, os costumes e

todas as outras aptidoes e habitos adquiridos pelo homem enquanto membro de uma

Nesse entendimento, a cultura implica uma interdependencia entre hist6ria, estrutura

social, condiVOes de vida e experiencias subjetivas das pessoas, constituindo-se em urn

conjunto de elementos em relayoes dialeticas constantes: relayoes concreto-economicas,

sociais e simb6licas.

Citando Marx e Engels, Aktouf afirma que toda comunidade hurnana e submetida, na

sua constituivao como sociedade, a uma diaIetica fundamental que se estabelece entre tres

niveis e sistemas: 0 sistema de produvao de bens materiais (economia, trocas, bens e

mercadorias, tecnicas, ciencias, etc), 0 sistema de produvao de bens sociais (regulamentos,

leis, costumes, normas etc.), e 0 sistema de produc;:aode bens imateriais (magia, religioes,

simbolos, crenyas, etc).

Nessa linha de raciocinio nao e possivel separar as ideias e as representavoes daquilo

que constitui a vida sociaL articulada em tome da maneira como estao distribuidos os status,

os papeis relativos as diversas situayoes sociais, e as reiavoes de produyao estabelecidas em

tome das atividades economicas.

Assim temos que a cultura e urn complexo coletivo feito de "representavoes menta is

que ligam 0 material ao imaterial". (AKTOUF, 1996).

Para Gooudenough, citado em Geertz (1978), a cultura de uma sociedade consiste

no que quer que seja que alguem tern que saber ou acreditar a fun de agir de uma forma

aceita pelos seus membros.

,
comportamento das pessoas em sociedade, a cultura e constituida de simbolos que mo

significado it vidahumana.



Muitas sao as escolas a respeito de culturas de empresa, mas conforme Aktouf,

qualquer que seja a escola, pelo menos na corrente dominante, a "cultura de empresa" e tida

como a quase magica comunhao de todos, patroes e operarios, dirigentes e dirigidos, em urn

mesmo e entusiastico movimento de sustentac;;ao da empresa e seus objetivos, conceito

bastante discutido pelo autor.

A empresa e concebida como urn "cirnento social urn sistema de crenyas, de valores

e de normas, que constituem modelos de comportamento, urn conjunto de simbolos, de

significados e de objetivos compartilhados". (AKTOUF, 1996, p.43).

Outros autores tambem fuzem core a Aktouf, no que tange a critica desse conceito

de "cultura de empresa", como se observa em Cuche, citado em Carvalho. (1997).

Segundo Cuche, essa e uma forma bastante redutora do conceito de cultura, uma vez

que sugere que a empresa nao so e capaz de criar uma cultura propria, de acordo com sua

vontade, mas de irnpo-la aos membros da organizac;;ao.Nesse caso a cultura e compreendia

como algo exterior aos individuos, acirna deles e que se irnpoe sobre seus comportamentos.

Transportado da antropologia para a ciencia da administrac;;ao,0 conceito de cultura

distancia-se de seu significado e passa a ser usado com abusos e aplicados as organizayoes

conforme seu interesse.

Pretendendo ser uma forma de gerar uma identidade entre os individuos com a

empresa, 0 movimento de cultura organizacional ainda que comporte urn inegavel aspecto

participativo, nao coloca urn paradeiro nem na alienac;;aonem na dominac;;ao. (TIXIER,
I

1996, citado em AKTOUF).

Na maioria dos casos 0 que se chama de "cultura de empresa" e a suposta

capacidade de urn dado grupo (os gestores), atraves da utilizac;;aode ritos, cerirnonias,,

simbolos e mitos apropriados, suscitar, reforyar ou modificar valores, atitudes e crenyas

consideradas "eficazes" (0 termo eficaz, nunca definido nos trabalhos, parece significar

rentabilidade monetaria crescente) no conjunto de membros da organizayao, afm Aktouf



"0 advento do conceito de cultura organizacional nao representa a descoberta da

cultura pelos administradores, mas apenas uma ressignificayao". E essa ressignificac;;ao 03.0

deve ser vista como 0 resultado de desenvolvimentos te6ricos exclusivamente internos a
administrayao. Pelo contnl.rio deve ser interpretada como mais urn indicio da mudanc;;a de

status que 0 cultural sofreu na sociedade contemporanea, na qual 0 entendimento da

realidade se verifica principalmente atraves da dimensao simb6lica. (BARBOSA, 1999,

p.108).

A cultura e algo muito vasto, muito importante, inscrita muito profundamente
nas estruturas sociais, na historia, no inconsciente, na experiencia vivida e no vir
a ser coletivo humano, para ser tratada, de maneira tao trivial, como uma
variavel dependente, cujos fatores e componentes podem ser isola dos, medidos,
tratados e construidos. (AKTOUF, 1996).

Segundo Carvalho, se a noc;;ao de "cultura de empresa" tern algum sentido, e para

indicar 0 resultado das confrontac;;5es culturais entre os diferentes grupos sociais que

compoem a empresa.Desse modo, diferentes culturas se entrecruzam dentro de uma mesma

empresa. Isto significa que, do ponto de vista antropol6gico, a noyao de cultura de empresa

designa urn sistema cultural que 03.0 exclui contradic;;5es e conflitos (CARV ALRO, 1997).

Ra uma multiplicidade de estilos administrativos e alguns estudiosos tern se lanc;;ado

a analise dos mesmos, a uma escala mundial.

E em relayao ao Brasil? De que forma as caracteristicas hist6rico-culturais influem

nas regras de gestao empresarial, no caso brasileiro?

A heranc;;a escravocrata ainda se faz presente na sociedade brasileira percebida na

hierarquia onde a 16gica senhorlescravo ainda permeia as relac;;5es empregador/empregado,

afmna Carvalho (1997).

A pratica de urn poder centralizador, heranc;;a da sociedade patriarcal, hem como as

desigualdades que permeiam as re1ac;;5es sociais nas mais diferentes instancias, sao marcas

introjetadas no povo brasileiro que dificultam a pratica de uma gesmo mais igualitciria,

afmna Da Matta , citado em Carvalho.



Assim, mesmo que a sociedade democratica modema e igualitaria tenha adotado 0

principio da meritocracia para justificar a hierarquizayao social das pessoas, percebe-se que

esse principio nao e aplicado da mesma forma em todas as sociedades e, alem disso, nao leva

automaticamente a igualdade. E 0 que conclui Livia Barbosa, quando analisa as sociedades

americana, japonesa e brasileira em relayao ao conceito de cultura inserido no principio

as soluyOes meritocniticas norte-american a e japonesa silo as que objetivamente
oferecem os maiores ganhos para a sociedade e os maiores custos para 0

individuo, ao passo que a brasileira, ao contnirio, propicia os maiores custos
socia is e os menores custos individuais, visto que nao estabelece diferenya entre
maus e bons desempenhos, salvaguardando a auto-estinla individual.

"Criado para irnpedir a discrirninayao social no passado, 0 principio meritocratico

acaba sendo ele mesmo um mecanismo discriminatorio das sociedades modernas".

Iremos encontrar 0 criterio da meritocracia sendo utilizado como justificativa para a

irnplantayao do processo de profIssionalizayao das empresas familiares, apresentadas por

consultores organizacionais. Entretanto, no ambito das empresas percebe-se um uso muito

particular desse principio, em alguns casos caminhando, lado a lado, com outros criterios

nao ilio explicitos, como as relay5es de parentesco, descendencia e genero, que pretendem,

para todos os efeitos, permanecer no limbo.

No proximo capitulo estaremos apresentando a historia da empresa contada pelas

herdeiras e a sua interpretayao.

23 Para maiores esclarecimentos quanto a meritocracia nos paises citados ver 0 livro de Livia Barbosa
"Igualdade e Meritocracia" - A Etica do Desempenho nas sociedades Modernas.



6 A mSTORIA DA EMPRESA CONTADA PELAS HERDEIRAS E SUA

INTERPRETA(:Ao

Neste capitulo apresentamos a historia da empresa na visao das herdeiras, 0 que

compreende suas declaray5es pessoais e a analise e interpretayao das informay5es obtidas, a
luz do marco teorico referenciado nos capitulos 3, 4 e 5 deste trabalho.

Antes de passar a historia propriamente dita sera feita uma breve caracterizayao das

entrevistadas para que se possa localiza-Ias na genealogia da familia e em relayao aos

gestores atuais.

Foram 6 ao todo as herdeiras entrevistadas, incluindo a mae de uma delas que

chegou no momenta da entrevista e respondeu a algumas perguntas. Para que nao sejam

identificadas convencionou-se 0 uso das siglas: EQ, EV, EW, EX, EY e EZ. Quatro das

entrevistadas sao da terceira gerayao e duas sao da quarta gerayao. Pode-se visualizar

melhor a posiyao das entrevistadas na familia, observando a figura 2, no capitulo 2 que

mostra a genealogia da familia Leao.

EQ e viuva de neto do fundador, filha de industrial curitibano de grande renome no

passado. Herdeira de parte das ayoes deixadas por seu marido. Participa atualrnente da

Assembleia de acionistas. Tern duas filhas: uma e EX, membro do Conselho de socios e a

outra nao foi entrevistada e e esposa do atual presidente do Conselho de Socios, que

representa seus interesses na empresa.

EVe neta do fundador, a unica mulher dos 5 filhos de Agostinho E. de Leao Jr. que

foi 0 3° presidente da empresa. E viuva, possui 0 terceiro grau completo e esta novamente

na faculdade estudando. Fala varias linguas e nao teve nenhum de seus descendentes na

empresa. E uma das conselheiras atuais.
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EW e bisneta do fundador, neta de lvo Abreu de Leao, 0 4° presidente da empresa.

Casada, irma do atual presidente. Possui 0 2° grau completo, e uma das conselheiras, desde

a fundayao. Nao tern nenhum filho trabalhando na empresa. Atua no setor de agropecwlria,

como adrninistradora dos bens herdados.

grau completo e e prima prirneira do atual presidente. E uma das conselheiras desde a

fundayao do Conselho de Socios e nao tern nenhum filho trabalhando na empresa. Atuou

como empresaria por 30 anos nas areas de comercio e industria em Curitiba, inclusive

exportando seus produtos. Atualmente administra uma empresa no ramo irnobiliario e outra

na area agropastoril - dos bens herdados da familia.

EY e viuva de neto do fundador e cunhada de EV. Herdou todas as ayoes de seu

marido. Nao distribuiu as avoes entre os filhos e e uma das 4 conselheiras. Tern 0 2° grau

completo, ja teve empresas e e hoje administradora dos bens da familia. Nao tern nenhum

ftlhona empresa. Seu marido foi diretor da empresa.

EZ e neta do fundador, filha de Luiz Gil- 0 fIlho mais move. Tern 02° grau, e viuva

e administra os bens da familia na area agropecuaria. Nao participa do conselho e e

representada por urn irmao - urn dos 2 homens que participam do conselho e que ja foi

diretor da empresa.

Vma vez caraeterizadas as entrevistadas, passemos entao it interpretayao da historia

daLeao Junior S/A.

Analisando a historia da empresa e suas sucessoes, bem como todos os homens que

ocuparam cargos de gestao na empresa, conforme quadros 4, 5 e 6 mostrados no capitulo 2,

pode-se depreender a logica da sucessao nesta empresa que passamos a apresentar em

seguida.Pelas narrativas do livro do centenario sabe-se que 0 fundador faleceu muito cedo e



o primeiro sucessor foi uma mulher- sua esposa, D. Maria Clara Abreu de Leao que realiza

uma gesmo de bastidores, tendo it frente seu sobrinho Altevir Ferreira de Abreu.

A empresa adota uma sistematica em relayao aos descendentes, que val ser

modificada estruturalmente, s6 a partir da consultoria realizada na empresa pelo consultor

Renato Bernhoeft de 1994-1997.

Esta e uma frase dita por uma das herdeiras entrevistadas e que e a base do

entendirnento da regra de sucessao que vigorou nesta empresa ate 1997.

Perguntada sobre a formalizayao dessa regra de sucessao da gestao, a herdeira EV

aflfmou:

Niio Ii bem uma regra familiar. Niio hiJ nada escrito. E mais uma po/itica

familiar que tem sido seguida 'natura/mente'. 0 filho mais ve/ho e 0 lierdeiro.

Existe desde 0 tempo feudal. 0filho mais ve/ho herdava e 0 imliio era ajudado

pe/o mais velho. E aqui foi assim. Uma maneira como era e sempre foi. Nada

foi p/anejado. Foi vindo natura/mente.

Essa regra, que prioriza 0 sexo rnasculirlo, alem da antecedencia, exclui as mulheres

dafamilia dos cargos de gesmo, muito embora essa "politica familiar" pareya funcionar sem

maioresquestionamentos por parte das mulheres da familia. Nesse caso, ha urna percepyao

delasde que ha homens em numero suficiente para gerir a empresa. Nao ha necessidade da

presenvafeminina. E, alem do rnais, todos se dao muito bem, relataram as herdeiras. Aqu~

percebe-seuma certa semelhanva com os procedirnentos adotados em Sao Joao da Cristirla

em MG, relatados por Moura (1978). Naquela pesquisa a autora identificou 0

estabelecirnento da regra da prirnogenitura para a heranva da terra e a responsabilidade do



herdeiro para com os irmaos mais novos. Tudo transcorrendo em urn clima de cordialidade

na familia. Na Leao Jf. a politica da familia, no que tange it gestao, revela alguns trayos da

familia patriarcal brasileira, citados por Freyre e Holanda, no que se refere ao autoritarismo

do pater familias, ao predominio do poder em maos dos homens, e da heranya que favorece

diferentemente homens e mulheres.Tudo revestido de uma "naturalidade", onde 0

autoritarismo do pater familias e diluido pela cordialidade ambivalente. De gerayao em

gerayao as mulheres sao ensinadas a nao discordar dos homens, sejam eles os pais, maridos

au mesmo irmaos e cunhados. Cria-se assim urn clirna de "cordialidade" familiar em que se

torna quase impossivel a mudanya da propria politica da familia. Aqui se percebe a

supremacia dos valores familiares na conduyao da empresa, a prevalencia do principio de

"harmonia familiar" que fecha as portas para qualquer tipo de discordancia da politica de

sucessilo adotada. A tradiyilo na sucessao tern sido seguida e respeitada e a ala ferninina, ao

que parece, nilo se sente prejudicada com isso, nem mesmo excluida desse processo. Os pais

das herdeiras preocuparam-se em deixar para elas urn legado material que suprisse suas

necessidades, e, portanto garantisse a continuidade das regras familiares.

o fato da sucessao nesta empresa sempre recair sobre os homens, para as pessoas

de fora da familia e da empresa pode soar como discriminayao absurda e irtiusta. Mas,

quando nos aproxirnamos mais da historia dessa familia constatamos outras interpretayoes

para esse fato. Desde Maria Clara, esposa do fundador, ate as gerayoes atuais, as mulheres

desta familia nilo estiveram it margem de sua historia como meras expectadoras da realidade.

Pelo contrario. Elas, com suas caracteristicas, com seu capital social consistente, foram de

grande valia para a manutenyao do nome da familia e consequentemente da empresa, ate a

atualidade. Ao abrayar 0 projeto de constituiyao de suas familias nucleares, sem qualquer

ajuda do marido, segundo a maioria das herdeiras, essas mulheres desempenharam urn papel

fundamental, diria mesmo indispensavel na familia Leilo - de reprodutoras da cultura da

familia - de padroes eticos e sociais que garantem a "distinyao" da familia e sua

caracterizayao como elite da sociedade paranaense. Conforme relato de EW, bisneta do

fundador, a mulher tern capacidade para fazer todas as coisas, inclusive gerir uma empresa,

porem quando se traba\ha fora a\guma colsa sempre perece. Segundo e\a, "0 homem so e



projissional enquanfo a mu/her Ii fudo, e bem mais defalhisfa. Quando um jilho adoece a

mil/her corre para casa".

Mesmo achando que a mulher e capaz de assumir papeis de gestao na empresa, EW

nao discorda da regra de familia que impede, que tanto ela quanto suas filhas possam

concorrer a esses cargos. Nesse caso, uma regra nao escrita, aceita pela familia sem obje~o,

conforme Da Matta (1987).

Pelas entrevistas pode-se perceber que houve uma preocupa~o dos pais em garantir

as ftlhas um patrimonio material suficiente para que elas "nao se preocupassem" em

trabalhar fora e continuassem 0 projeto da familia de repassar os valores it sua descendencia,

neutralizando, de urn certo modo, a regra de sua exclusao da empresa. A importancia dada it

cultura e it tradi~o nessa familia, de uma certa forma direcionou os casamentos, que, via de

regra, ocorreram com pessoas de mesmo nivel social cultural e economico. Pelos relatos

das herdeiras sabe-se que havia uma preocupaC(aodos mais velhos em propiciar aos filhos e

netos uma educa~o primorosa, conforme eles mesmos haviam recebido de seus

progenitores. 0 relato abaixo vem ratificar esta preocupa~o da familia. Consta que uma das

avos de duas conselheiras era auto-didata. Estudou em casa com preceptores e falava 5

linguas. Segundo suas netas EW eEX:

A gente passava todo dia na casa da avo. Ela era uma matriarca mesmo. Em

volta de uma mesa imensa. Ela sempre estava lendo e mandava a gente estudar.

Ela era completa. Me lembro uma vez que ela me obrigou a ter uma aula de

desossar frango. Dava aula de culinaria para as netas. A gente estava pronta

pra namorar e ela dizia:cestou fazendo urn vatapa. Venham ver.Ela dizia algo

que sempre lembramos: quem noo sabe fazer noo sabe mandar. A gente

considerava que meu avo era as asas ~ era 0 empreendedor que voava. Ela era

as raizes que fixavam a Grvore. Ela era a razoo. Tinha urn espirito forte. Com

esta avo tinhamos liberdade. Nos aprendemos a dirigir com 0 carro dela.

Tinhamos uns 9 a 10 anos, e ficavamos treinando sem parar em volta da casa

dela. Ela tambem nos ensinava a podar parreira. A gente ia viajar com ela para

a Europa. Fomos varias vezes. Mas ela tinha urn metodo. Tinha horas de



cultura par dia. Do-Ihe museu. E vinho. Na hora do almoq:o e do .ian/ar ela

ensinava, era uma coisa natural dela. Ela era uma enciclopedia.

Essa politica da familia, que buscou preservar a mulher para a gestao do lar, pelo

visto, afastando-as da gestao da empresa, (pelo menos ate 0 presente), nao foi contestado

pelas herdeiras, nao gerando qualquer sentimento de rejeivao ou de exclusao. Na opiniao

delas, ja ha homens demais para executar esse trabalho e 0 que mais se tenta preservar,

nesse caso, e a harmonia familiar. Se houve conflitos neste sentido, eles nao foram relatados

pelas entrevistadas e no final 0 que prevalece sao os la90s de sangue. Elas fIzeram quesmo

de frisar este ponto. "Somos 30 socios e nos damos todos muito hem". Ao lade da garantia

de urn patrim6nio material proprio, alem dos "bons casamentos", as herdeiras tambem sao

incentivadas a abrir seus proprios negocios.

Mesmo que as herdeiras nao percebam urn processo de dominavao masculina

impedindo-as de concorrer aos cargos de mando na empresa, e 0 que esta implicito na regra

de sucessao. Essa naturalidade citada por EV das regras de sucessao na Leilo Jr. tornou-se

natural pelo fato de ter sido praticada, geravao apos geravao, sem contesta9ao feminina.

(BOURDIEU, 1999). Atraves dos la90s de afetividade proprios do parentesco os homens

vilo introduzindo suas regras sem que as mulheres percebam que esmo sendo dominadas. Ao

admirar os pais, maridos e irmaos, elas acabam aceitando urn lugar de menor destaque,

geralmente voltado it vida privada do lar. Para justilicar as regras da familia, exaltam-se os

atributos ditos masculinos e femininos disseminados e aceitos pela sociedade e que esmo na

base da justilicavao dos diferentes papeis dos dois sexos na sociedade.(ROSALDO e

LAMPHERE, 1979). De acordo com estes atributos, 0 homem e revestido de uma aura de

valor e a mulher assume uma condivao subalterna, it sombra dele. Analisando a propria fala

das herdeiras, percebemos que elas assumem uma posivao dubia: ora se manifestam a favor

das mulheres, afrrrnando sua capacidade de empreender e realizar, ora se colocam numa

posi9ilo submissa, de medo, de resigna9ilo.

Mesmo porque as mulheres da familia nilo foram preparadas para a empresa, mas

para 0 lar, segundo 0 relato de EX:



As /IIulheres nao foralll educadas para assumir cO/gos, /lias para a familia. A

mulher tem /IIedo. Ate na polilica a mulher nao consegue preencher as colas.

Nos mes/llas ja fomos convidadas para nos cffildidalar COllitudo pago, /lias nao

qu ise/llas, pais lui muila c017upc;ao na politica e voce tem que se submeter,

perde a liberdade.

No entanto muitas delas tern ou ja tiveram suas proprias empresas. Nesse ponto

tanto elas, quanta seus filhos que nao estao na empresa da familia, pois nao ha cargos para

todos, sac incentivadas a abrir seus proprios negocios. Conforme EX, "nos nao criamos os

jUhos para trabalhar na empresa. Cada um tem seu proprio negocio. Quando abrem uma

empresa eles vem e contam para os parentes da Leao Jr. Todos sabem 0 que os outros

estaofazendo, de uma certa forma ".

Ha urn certo controle da familia por parte da empresa, mesmo que tambem nesse

caso pareya ser uma norma hem aceita por todos. Tamoom aqui percebemos uma certa

ambigiiidade no discurso das herdeiras. Se elas foram criadas para a vida privada, sac

impedidas de concorrer aos cargos de gestao na empresa da familia, regra com a qual

concordam, por que elas se lanyaram na atividade profissional, abrindo e gerindo suas

proprias empresas? E com muito sucesso, conforme 0 relato de duas delas.

Consta que EX, atual conselheira possuiu 4 empresas. Vma empresa do ramo de

confec¢o infantil e adolescentes - industria e comercio - por 27 anos, com lojas em

Curitiba, Sao Paulo e Rio de Janeiro. Outra empresa - fabrica de bonecas - indUstria e

comercio, inclusive para 0 mercado externo, por 21 anos. Vma fabrica de cosmeticos por 8

anos. Outra de aperfeiyoamento humane por 6 anos e atualmente administra os hens da

familia nuclear. Outras herdeiras tamoom ja tiveram lojas, flfmas e continuam ativas,

envolvidas em atividades lucrativas. No grupo familiar de EW e EX as mulheres parecem ter

muito tino comercial. Ha ate uma historia interessante envolvendo 4 primos relatada pelas

entrevistadas e que comprova a educa¢o variada que tiveram, hem como a liberdade para

exercer atividades lucrativas desde a infancia. Vejamos a historia:



Tem um jato muito curioso que aconteceu quando eramos criaJ1(;as.A !oja dos 4 netos

dentro da casa da minha avo. Tinhamos ate cartao. Com produtos que ela jornecia com

brindes da empresa e com coisas que a gente pegava nas gavetas dela. Enos aniversarios

a gente vendia para as pessoas. A avo achava muita grm;a. Os parentes compravam e

pagavam. Tinhamos uma hierarquia no trabalho. EW era a mais nova e jazia os pacotes.

Tinha as bobinas. Nos tinhamos bobina de papel, caixa registradora. E tinha os balcoes. 0

imlaO de EW como era 0 imico homem ficava no caixa. Eu e a minha Irma ficavamos

vendendo. E EW era a empacotadeira.

AMm da loja EW e EX tambem praticavam 0 "comercio na ma" quando crianyas.

Segundo elas:

Eu me lembro do palacete de tia ... onde nos colhiamos fruta e vendiamos na

avenida Joiio Gualberta. No caramwlchiio nos vendiamos. Me lembro da epoca

de novena, vendiamos potes de jabuticaba, mas ganhamos uma nota. Isto

sempre fOi assim. Acho que esta historia de vendedora nos sempre fomos

incentivadas pela avo.

Quando cnan9as menmos e menmas brincavam de loja. Elas eram a malona,

destemidas, ousadas, criativas, mas concederam 0 cargo de maior responsabilidade - cuidar

do dinheiro - para 0 unico irmao. Hoje a historia parece se repetir: na empresa ele e 0

presidente e duas das antigas vendedoras sao consellieiras, e nao se sentem dirninuidas com

isto.Desde pequenas aprenderam a conceder 0 lugar de honra para os homens da familia. E

ate hoje mantem esta regra. Faz parte da cultura que aprenderam e que nao querem mudar.

Parece haver uma discordancia latente, oculta, que irnpulsiona algumas herdeiras

para realizar fora, aquilo que nao podem realizar dentro da empresa. Nao seriam elas

tambem herdeiras da capacidade proflssional de Maria Clara esperando uma oportunidade



para demonstrar seu potencial? Essa e uma pergunta da pesquisadora £rente aos fatos

ocorridos e relatados pelas atuais herdeiras e que so a elas cabe responder. Ao leitor so

podemos deixar uma interrogayao.

Essa ambiguidade e que explica muitas vezes 0 desejo das mulheres em mudar de

vida e ao mesmo tempo temerem as consequencias das mudan~s. Incapazes de assurrllr 0

desafio de seus proprios desejos, negociar 0 sucesso profissional com 0 equilibrio familiar e

afetivo, parece a muitas mulheres configurar uma amea<;ade desencontro que elas preferem

evitar. Neste caso, a feminilidade e 0 sucesso aparecem como dois polos desejados, mas

mutuamente excludentes, e a constatayao dos riscos do exito e 0 que leva as mulheres, seja a

evitarem os papeis nos quais 0 exito e possive~ seja a fazerem 0 necessario para que 0 exito

nao se materialize, seja a se concentrarem em carreiras "femininas", nas quais 0 sucesso nao

causa os mesmos problemas quando e alcan~do em carreiras "masculinas" (OLIVEIRA,

1999).

As fJlhas nao foram criadas para assurrllr cargos na empresa, mas para constituir

familia, atraves do casamento. Nao ha, alem de Maria Clara, nenhuma mulher participando

de cargos de gesrno na empresa. As mulheres acabaram participando da empresa pelas

circunstancialidades. Filhas e viuvas de herdeiros diretos receberam a<;oes por heranya,

participaram e participam como acionistas nas assembleias e como conselheiras no Consellio

de Socios.

Os descendentes homens, ate a terceira gerayao, entravam mo90s para a empresa, e

aprendiam a trabalhar com os parentes mais velhos que estivessem ocupando a gestao e com

os funcionarios mais antigos, ocupando cargos de escriturarios e exercitando na propria

empresa, ate que estivessem preparados para postos mais elevados.

A sucessao, ate 1988, desenvolveu-se privilegiando dois dos fIlhos do fundador: 0

primogenito Agostinho e Ivo, 0 unico filho vivo do fundador, it epoca da 3a sucessao. Estes



dois filhos foram aqueles que trabalharam mais tempo na empresa, e os proximos sucessores

forarn todos descendentes deles, ate 0 momenta Dois descendentes de Agostinho e urn

descendente de lvo. Os descendentes dos outros filhos do fundador nao ocupararn a

presidencia nem fizerarn sucessores na empresa. Alguns deles ocupararn cargos na diretoria,

conforrne se pode observar na figura 2 De 1922, quando Maria Clara passa a presidencia

para Agostinho E. de Leao Junior, seu filho prirnogenito, ate 1988 quando ascende lvo

Leao, bisneto do fundador, a sucessao desta ernpresa seguiu esta logica e pode ser

identificada na genealogia abaixo.



~\

V
i

/~
I .

\'-_.

FIGURA II - IDENTIFICA<;Ao DOS PRESIDENTES NA GENEALOGIA DA

FAMiLIA

No caso da 2a gerac;ao, com a morte prematura do fundador em 1907, seu filho mais

veIho, Agostinho E. de Leilo passa a freqiientar a empresa a partir dos 17 anos, ao mesmo

tempo em que estudava e se preparava para a sucessao. Aos 24 anos entra oficialmente para

a ernpresa como socio gerente, ao lado do Sf. Altevir, com quem fez seu treinamento inicial

na empresa. 0 4° filho de Maria Clara, Ivo Abreu de Leilo, entra na empresa como socio aos

28 anos e Ruy, 0 5° filho aos 26 anos. Ate a morte de Maria Clara em 1935, so eram socios

aqueles filhos que trabalhavam na empresa. Apos sua morte a heranc;a foi dividida e a fIlha

Maria Clara e seu marido Tobias (tambem viuvo da filha Dolores ja falecida) eo fIlho mais

m0lt0Luiz Gil Abreu de Leilo, tomaram-se socios da empresa. Assirn, na 2a gerac;ao, todos

os filhos e 0 genro receberam a«5es dos fundadores. Os filhos que iam completando a

maioridade e trabalhando na empresa receberam ac;oes e os outros - filha, genro e cac;ula, so

as receberam apos a morte da matriarca em 1936, quando da repartivao da heranc;a.

A segunda sucessao em 1922, privilegiou 0 filho prirnogenito do fundador,

Agostinho E. de Leilo Junior que contava na epoca com 30 anos, socio ja ha 6 anos na



empresa. Seus irmaos Ivo Abreu de Leao, Ruy e 0 cavu1a Luiz Gil trabalharam a seu lado

comosocios diretores, apos urn periodo de aprendizado na empresa.

Ainda na gestio de Agostinho - a terceira - em 1942 foram aceitos na empresa como

s6cios, os descendentes homens da terceira gerayao que completavam a maioridade:

Agostinho E. de Leao Filho, filho mais velho do entao presidente e os dois filhos de seu

irmaoIvo: Ivo Leao Fillio e Carlos E. Veiga de Leao.

Com a morte de Agostinho, em 1953, a terceira sucessao recai sobre seu irmao mais

vellio, Ivo Abreu de Leao que ja trabalhava ao lade do irmao ha 27 anos como diretor,

sendo 0 descendente mais velho e que ocupava 0 segundo cargo de maior irnpon:ancia na

empresa.

Ressalta-se que, em cada gestao, alem dos ftlhos herdeiros em cargos de diretoria,

foram aceitos alguns homens que nao eram parentes, funcionarios antigos e dedicados a
empresa, conforme se pode verificar no quadro 6. Na atual gestao ha apenas urn diretor que

MO e da familia, mas na gestao da terceira gerayao havia 4 diretores nao parentes.

A 16gica era enta~ os filhos homens entrarem na empresa movos, tomarem-se socios

ao atingir a maioridade, exercitarem-se na propria empresa e irem galgando postos na

direyao a partir de alguns anos de experiencia. Nesta empresa, ate 1997, prevaleceu 0

principio da incorporavao precoce dos ftlhos homens a empresa, fato este tambem ocorrido

nas pequenas empresas texteis de Sao Paulo, relatado par Durand (1985). Todos os fillios

homens da segunda e terceira gerayao estiveram na empresa ocupando cargos de gestao,

excetuando-se aqueles que venderam sua participayao e aqueles que fuleceram

prematuramente, nao chegando nem a entrar para a empresa. Inclusive urn aflIll, 0 genro do

fundador Tobias de Macedo Junior, tambem ocupou uma diretoria na empresa.

A partir de 1953, com a morte do prirnogenito do fundador que exerceu a

presidencia por 31 anos, e instituido 0 cargo de diretor superintendente, sendo escolhido seu

filho prirnogenito, que fica ate 1964, quando assume a presidencia. No ana de 1963 falece

Ivo Abreu de Leao, 0 4° presidente, e seu filho lvo Leao Filho assume a superintendencia

ate 1968, quando 0 cargo e extinto.



De 1961 ate 1997 existiu 0 cargo de vice-presidente, extinto apos a consultoria de

Bernhoeft. Este cargo foi ocupado apenas por herdeiros diretos, escolhidos entre aqueles

commaior tempo de empresa, conforme 0 quadro 5.

o que se percebe e que, com 0 crescirnento da familia a partir da terceira geravao,

houve urn alargamento na hierarquia adrninistrativa com a criayao de muitos cargos de

gestao na tentativa de atender a todos os socios herdeiros do sexo masculino que

trabalhavam na empresa, ate entao. Diretor superintendente, diretor gerente, sub-diretor,

foram cargos que existiram por essa epoca na empresa. Na epoca de Agostinho E. de Leao

Fillio, 0 5° presidente (1964-1978), havia urn diretor superintendente e mais dois vice-

presidentes, alem de diretores e sub - diretores, tal era a extensao da hierarquia na empresa.

Familia estendida, muitos usufruindo de beneficios da empresa, inchayo na hierarquia

da alta gestao, sobreposiyao de cargos e funy5es - urn periodo dificil vivido pela empresa,

segundo relato das herdeiras. Referindo-se ao periodo da terceira gerayao relata EX:

deste trabalho de consultoria afamilia se conscientizou de que a empresa niio era extensiio

de sua casa ".

Exemplificando a situayao da empresa no periodo anterior a consultoria, apresentam-

se os relatos de EW e de EZ: "Na epoca de meu pai, quando eu era menina, abastecia-se

no posto da empresa, punha-se na conta-corrente, ninguem pagava. 0 produto, cada um

pedia 0 que queria e niio acertava. Hoje niio existe contas-corrente". (EW)

A finna estava com muita gente mandando. A finna era muito grande. Tinha

muitos barracoes vazios. Ai muita gente ia deixando coisas [Q dentro. Estava

umafinna de familia. Quando e de um ou dois inniios e uma coisa. Depois eles

casam tem filhos ... Ai fica muito dono. Havia muito mando, lira a autoridade de

todo mundo. Depois cia consultoria, esses privitegios foram cortados. A maioria

ficou satisfeita. Quem niio ficou disponibilizou suas a<;oese saiu. Uns dois. Hoje

a familia se dividiu em grupos e so manda 0 representante do grupo. Os outros

niio se metem. (EZ)



Constatada a necessidade da profissionaliza<;:aoda empresa, foi entao contratada uma

consultoria que realizou dois anos e meio de treinamento com toda a familia, para se chegar

ao consenso sobre como deveria ser estruturados a gestao da empresa e seus processos de

sucessao futuros. Com a consultoria hi uma reestrutura<;:ao na empresa, no sentido de se

separar as esferas da familia, da propriedade da empresa e da gestao. Extinguem-se alguns

cargos como 0 de vice-presidente, realiza-se 0 acordo societario e institui-se 0 Conselho de

socios. A partir de 1997, fixa-se apenas 0 cargo de presidente e de diretores com funyOes

especificas, incluindo urn executivo de fora da familia. Segundo relato das herdeiras estani a

proxima sucessao sujeita aos ditames do mercado, baseada no criterio de meritocracia.

Poden!haver continuidade de membro da familia na presidencia, desde que este preencha os

requisitosexigidos para 0 cargo, segundo EV:

o conlinuismo se fala para as oUlras gera~oes. Enos assinamos e jizemos

quesliio de colocar que pode exislir conlinuidade. Mas exislem requisilos

fortissimos e niio e porque voce e filho de fulano e delem X de a~oes que pode

enlrar. 0 que enlrar vai concorrer com 0 mercado. Ale para eSlagio de

faculdade. Nossos filhos concorrem com 0 mercado, eles niio lem nenhuma

prejerencia.

A gera<;:aoatual nao esta mais criando os filhos para qualquer cargo de gestao na

empresa. Cada individuo, ftlho dos atuais herdeiros deve cuidar de seu proprio

desenvolvimento profissional e agregar valor a empresa como urn todo - essa e a orienta~o

que {oi dada aos herdeiros pela consultoria e que parece estar funcionando muito bem,

conformerelato das herdeiras. Segundo depoirnento de uma herdeira, EW:



A partir da consultoria aquilo la e uma empresa. Voce nao pode usar nada,

nem de servit;o da empresa. Se voce quer 0 produto, voce paga 0 produto. Ate

se voce quer fazer um trabalho sobre a empresa. Meu filho fez um trabalho de

pos-graduat;ao sobre elva-mate. Todo 0 material que ele usou teve que

devolver. Ele assina um protocolo de saida. A empresa se profissionalizou. Com

toda a familia.

Pela fala das herdeiras entrevistadas percebe-se 0 tom do discurso adotado pela

ernpresa a partir da consultoria, baseado no criterio de meritocracia que estaria na base da

justificayao do processo de sucessao na empresa. Os membros da familia que ja estavam na

ernpresa la permanecerarn, houve uma clarificayao nas funyaes exercidas pela diretoria, urn

enxugamento administrativo e a criayao do Conselho de S6cios, mas algumas regras

tradicionais continuam mantidas como e 0 caso do irnpedirnento das herdeiras aos cargos

de gestao. A familia, inclusive nao descarta a possibilidade da continuidade, desde que 0

candidato ateste sua capacidade e seja confirmado na Assembleia de acionistas.

A consultoria de Bernhoeft foi urn verdadeiro divisor de aguas na Leao Junior e

define urn processo de transiyao - de uma empresa familiar tradicional inchada para uma

empresa familiar enxuta que busca a proftssionalizayao, para manter-se competitiva no

mercado. Mas nao foi capaz de modificar a politica da familia no que se refere ao ingresso

das rnulheres na empresa. Sabe-se que na ultima assembleia de acionistas realizada em maryo

de 2003,0 atual presidente e diretoria foram confirmados nos cargos.

Analisando a hist6ria de crescirnento da empresa sob 0 enfoque das gestoes por

gerayao, delinearnos 0 perfil de desenvolvirnento dessa empresa que apresentamos e

analisamos neste item 0 quadro abaixo relaciona os presidentes da empresa e 0 seu

periodo de gestao.



Agostinho Patriarca Fundador 41 06

Ermelino de Leao (1901-1907)

Maria Matriarca Esposa 40 15

Clara Abreu de (1907 - 1921)
Leao

Agostinho Primogenito Filho 30 31

Ermelino de Leao (1922 - 1953)
Jr.

lvo Abreu 4° filho Filho 55 10

deLeao (1953 - 1963)

Agostinho Primogenito Neto 44 14

Ermelino de Leao (1964 -1978)
Filho

Luiz 2° filho Neto 49 10

Carlos Pereira de (1978 - 1988)
Leao

lvo Leao Primogenito Bisneto 40 Entrando no

Neto desde 1988 15° ana em

2003.



A Leao Junior S/A, pelas sua regras de sucessao, desde a sua fundac;ao, enquadra-

se perfeitamente no que, tanto Donneley quanto Bernhoeft( 1989) caracterizam como

empresa familiar - uma empresa perfeitamente identificada com a familia ha pelo menos

duas geray5es, resultando numa influencia reciproca na politica geral da firma e nos

interesses objetivos da familia. Passou por 6 processos de sucessao, envolvendo quatro

geray5es.

AnaIisand0 os process os de sucessao da empresa, percebe-se a existencia de varios

estilos de gesffio desenvolvidos, de acordo com as gerac;oes que foram ascendendo ao

poder. Pelo quadro 8 pode-se observar que a morte prematura dos homens defmiu 0 tempo

das gestoes de urna mesma gerac;ao, e que cada gerac;ao teve dois representantes da familia

para completar urn cicio geracional urna caracteristica peculiar desta empresa.

Do exposto, extraimos 0 seguinte percurso para essa empresa, que poderiamos

chamar de ciclos do seu desenvolvimento.

Ciclos Caracteriza~o Dura~ao - em Gera~ao Numero de

anos rep resen tada presidentes

I Fundac;ao 21 13 02

manutenc;ao

II Expansao 41 23 02

diversificac;ao

III Conso lidac;ao- 24 33 02

"Inchac;o"

administrativo

IV Modernizac;ao 15 - em 43 01 -

profissionalizac;ao andamento atual



o primeiro cicio de desenvolvimento da empresa, tendo it frente a figura de seus

fundadores, identifica-se com 0 empreendedorismo de Agostinho Ermelino, que

aproveitando-se do momenta oportuno de expansao da erva mate no Parana, conseguiu

auferir resultados significativos, ja nos primeiros anos de funcionamento da empresa. 0

falecirnento do fundador, ainda na fase inicial da empresa, nao aborta 0 empreendimento,

que passa a ter, na figura de sua esposa, Maria Clara, uma continuadora de fibra.

Administrando a empresa 0 dobro de tempo do seu marido, embora nos Bastidores, Maria

Clara assumiu riscos, trocou a razao social da empresa, expandiu as atividades em Curitiba e

educou os filhos para assumir a empresa legada pelo pai.

Neste primeiro cicio muitas maquinas usadas nos processos produtivos ainda foram

desenvolvidas pelos proprios funcionarios - artifices que souberam criar e adaptar as

engenhocas. 0 trabalho era mais brayal e artesanal do que propriamente industrial.

Maria Clara soube delegar func;oes na empresa, para pessoas de sua mais alta

confianya, e conduziu a empresa ate 1922, quando assume seu filho mais velho. De 1922 ate

1935, Maria Clara esteve ao lade dos ftlhos na direyao dos negocios da familia, exercendo

seu papel de socia majoriciria da empresa. Este cicio identifica-se com 0 dinamismo, a

coragem e a sinergia dos fundadores que apostaram em uma ideia que acabou vingando e

permanecendo ate os dias atuais. Durou ao todo 21 anos.

o segundo cicio identifica-se com os membros da segunda gerayao, que envolveu

dais filhos dos fundadores na presidencia. Este periodo, 0 mais longo da historia da empresa

(41 anos) determinou sua trajetoria futura.Os dois irmaos investiram em modernizayao dos

processos de produyao, em maquinario, no marketing, nas instalayoes. Trabalhando juntos,

em sintonia, os irmaos aproveitaram varias oportunidades de negocios que surgiram nas

decadas de 1920 a 1950. Expandiram-se para 0 ramo de seguros, madeira, transporte fluvial,

ouro, agropecwiria, auferindo grandes lucros e solidificando 0 patrirn6nio da familia.

Adotaram 0 principio da auto-suficiencia da empresa. Desde a colheita da erva mate e sua

transformayao em produto final ate a propria embalagem e sistema de distribuiyao do

produto. Tudo era produzido e transportado pela propria empresa. Abriram mercados no



exterior e divulgaram 0 produto internamente. Comemoraram 0 cinquentenario de uma

empresa solida, conhecida e lucrativa. Este periodo que vai de 1922 ate 1963 pode-se

considerar a verdadeira industrializayao da empresa, com altos investirnentos em

tecnificayao e especializayao no ramo, transformando a Leao Junior em uma empresa

modelo no Brasil, em seu segmento.

o terceiro cicio, que durou 24 anos, envolveu dois ftlhos do prirnogenito do

fundador, da terceira gerayao. Recebendo uma empresa grande, os herdeiros desta gerayao

se ocuparam em consolida-la. Os dois irmaos viveram urn periodo de crise da materia-prima

basica e investiram na reposiyao dos ervais. Passaram pelo periodo do Brasil militar,

dificuldades de exportayao e investiram no mercado interno, intensificando 0 marketing do

produto no pais, com apelo nacionalista: matte-leao - 0 cha bem brasileiro.

Popularizaram a marca no mercado interno e recuperaram a autonomia da materia-

prima. Neste periodo foram criados novos cargos de gestfro para acomodar todos os filhos

homens na administrayao da empresa. Familia estendida, utilizando a firma como uma

extensao de casa. Muitos cargos, muitos mandantes, hierarquia extensa, sobreposiyao de

funyoes e mando. Situayao administrativa conflitiva se formando e que vai ser equacionada

s6 no proximo cicio.

o quarto cicio que esta se desenvolvendo com a quarta gerayao, caracteriza-se pela

enfase na modernizayao/profissionalizayao da empresa. Procedeu-se ao enxugamento da

empresa e definiyao de funyoes claras para os diretores. Extinguiram-se alguns cargos de

gestao e instituiu-se 0 Consellio de Socios. Promoveu-se 0 acordo societario e dividiu-se a

familia em grupos de socios, elegendo representantes para cada grupo. Modificararn 0

criterio de ingresso na empresa - pelo principio da meritocracia.

Depois da consultoria em 1997, a empresa buscou a profissionalizayao e introduziu 0

discurso da meritocracia, que segundo Barbosa (1999), foi criado para irnpedir a

discrirninayao social no passado e acaba sendo ele mesmo urn mecanismo discrirninatorio

das sociedades modernas. No caso da Lcio Jf. em que pese 0 criterio da meritocracia, ele

nao caminha isolado. Ao seu lado convivem outros criterios nao tfro explicitos, como as

relay6es de parentesco, descendencia e genera, que pretendem, para todos os efeitos,



permanecer na invisibilidade e que acabam, de certa forma, esgaryando toda uma rede de

significados em diferentes direyoes, atuando assim como mecanismo de "deslegitimayao" do

merito.

Continua-se investindo na inovayao do produto, na modernizayao dos processos de

produyao e no marketing da empresa. Reforya-se a participayao das mulheres em instancias

de decisao da empresa - no Conselho de S6cios. A empresa comemora 100 anos como lider

do mercado nacional no seu segmento - bebidas erva-mate - e continua buscando

competitividade no mercado.

Ressalta-se que desde sua fundayao a Leao Junior SfA sempre se identificou com a

empresa Schumpeteriana, citada por Bresser Pereira (1974) . De 1901 ate hoje a empresa

passou por diversas crises, tanto conjunturais brasileiras e intemacionais, quanta crises

internas, saindo-se de todas com a mesma estrategia: modernizayao, inovayao, tecnologia,

lanyamento de produto. Sempre preocupada com a eficiencia, promoveu 0 enxugamento de

seus quadros administrativos, 0 treinamento de funciomirios, 0 investimento no marketing,

visando 0 incremento da produtividade, a reduyao dos custos e 0 aumento dos lucros.

Observando a trajet6ria das mulheres da familia Leao, atraves dos relatos das

herdeiras entrevistadas depreende-se que sempre houve uma participayao das mulheres na

empresa. Esta participayao foi diferente em cada gerayao e permitiu as mulheres urn transito

de dominios. Criadas e educadas para 0 lar e a familia, para atuar no espayo domestico,

considerado pela sociedade de dominio feminino, as herdeiras acabaram participando da vida

da empresa em maior ou menor grau, pelas brechas abertas pelas circunstancias que

rodearam a empresa e possibilitaram essa transiyao de dominios - do privado para publico.



Com a morte do fundador ascende a presidencia Maria Clara, sua esposa que foi a

pnmelfa sucessora e esteve na presidencia por 15 anos, mesmo que tenha sido a sua

manelfa. Conforme ja enfatizamos no capitulo 2, Maria Clara realizou uma gestao de

Bastidores, tendo delegado a gestao interna para dois funcionarios de sua mais alta

conftanva, sendo urn deles seu parente. Todas as decis5es importantes eram tomadas por ela.

Maria Clara, pelos atributos que possuia, levou a empresa adiante, com flfmeza e

determinayao, assumindo os riscos do negocio e os desaftos inerentes a todo inicio de uma

empresa. Desempenhou urn papel importantissimo nos primeiros anos da empresa a frente

da qual esteve por 27 anos, sendo considerada uma verdadeira pioneira no ramo empresarial

de Curitiba. (15 anos na presidencia e 12 ao lade de seu primogenito, como socia

majoritiria).

Depois de Maria Clara nenhuma outra herdeira ocupou qualquer cargo na empresa,

mas apos seu falecimento, inicia-se a participayao de sua fllha como acionista.

Novamente por forc;a das circunstancialidades - muitos herdeiros faleceram bastante

jovens - as mulheres herdeiras, fllhas e viuvas acabaram participando como acionistas,

desempenhando seu papel nas Assembleias anuais de acionistas.

Nesse caso, cada familia resolveu a situayao das a0es a seu modo. Alguns maridos

deixaram todas as a0es para a esposa e outros bens para os ftlhos, outros dividiram

igualrnente entre esposa e ftlhos. Ha 0 caso de alguns ftlhos da 2a geravao e depois da

terceira que venderam sua participayao acionaria para a empresa e todo 0 ramo deste grupo

nao participa da empresa, por conseguinte. 0 que se pode aflfmar e que os fundadores

dividiram as a0es para todos os ftlhos, inclusive fllhas. Da 2a gerayao em diante cada familia

dividiu a sua maneira. Nao foi possivel colher dados precisos sobre a composiyao societaria



atual da empresa. 0 que se sabe e que ha muitas mulheres participando da Assembleia de

acionistas. Quando da consultoria e do enxugamento administrativo da empresa os

dissidentes venderam suas ay5es e desvincularam-se da empresa. Assim foi resolvido nesta

familia:

Tia EY tem 5Ji/hos. 0 marido dela teve a sabedoria de deixar todas as a90es
para ela. Ele ja sabia que familia e algo complicado. Ele deixou tudo para ela
e deixou outros hens para os Ji/hos. Nos poderiamos ver aqui representados
todos os Ji/hos de tia EY. Mas e ela que detem. E um case. 0 marido confiou
nela. Nao dividiu. Meu pai deixou para minha mlie. A parte maior para minha
inna e para mim e a menor parte para ela, relata EX.

Ja no caso de outra herdeira a partilha se deu de forma diferente: "Meu pai deixou

para minha mile, innilo e para mim. A mile morreu e foi dividido igualmente entre mim e

meu irmiio, afinna EW".

Analisando esses relatos percebe-se que nao houve uma uniformidade no caso da

partilha das ay5es da empresa e que cada familia resolveu a questao a seu modo. Alguns

ramos da familia procederam de forma mais igualitaria, outros nem tanto. Tambem se nota,

nas entrelinhas, que algumas herdeiras diretas ou afms tern hoje mais poder na empresa pelo

fato de deter maior numero de ay5es.

As senhoras da segunda gerayao de herdeiros participavam ativamente das reunioes,

discutindo de igual para igual com os homens e vetando as decisoes que contrariavam sua

vontade. Consta que elas eram mulheres de fibra, muito fortes, verdadeiras matriarcas, que

muito influenciaram a vida de seus familiares, alguns maridos que foram presidentes da

empresa. Conforme relato de EW:

As tres senhoras que participavam antigamente entravam na Assembleia com

um poder acionario atras delas. Com isto, so com isto elas ja eram muito

respeitadas. Enos tambem entramos pelo poder acionario. Quando eu era

pequena eu morria de rir porque as senhoras da empresa eram senhoras de

fibra. Elas discutiam de igual para igual com os homens. Davam sugestoes e

negavam as coisas que elas nao queriam e elas eram muito fortes. E os homens



acalavmll pOl'que e UlIIproblema socielario. Tias A, B e C eram as lres

senhoras que anligamenle parlicipavam da empresa: elas enlravam na

Assembleia com um poder acionario all'cis delas. Com iSLOso elas ja eralll

muito respeitadas. Elas linham voz aliva. Teve uma ocasiiio que uma delas

chegou a lirar 0 proprio nelo da gesliio, porque niio concordava com a gesliio

dele. Ela tirou com 0 poder acionario dela. Niio como avo. Ela enlendeu que

para 0 manejo do dinheiro dela precisava de alguem com mais COmpelencia.

Ela leve fort;a e tirou.

Na empresa cuidaram de acornpanhar a administrayao de seus bens de forma

energica. Ate urn dos netos foi afastado da gesffio pela fory<!acionaria de sua avo, que 0

julgou incapaz de administrar seus bens. Ela teve fory<!e 0 tirou. Atualmente ha muitas

herdeiras participando como acionistas, com maior ou menor grau de poder, de acordo com

a quantidade de ay5es que possuem.

Algumas herdeiras como EQ que e socia minoritiria revelou: "Nao dou nenhum

palpite na Assembleia porque sou representada por minha ji/ha EX e pe/o meu genro

(presidente do conse/ho de sod os). Quando eu estava na empresa de meu pai, ai eu dava

palpite. "

Este e urn outro criterio adotado pela familia. Hi urn respeito pela hierarquia. Quem

tern poder acionario fala, quem nao tern e representado e nao opina.

Apos 1997, com 0 acordo societirio, foi criado 0 Conselho de sOCiOS24
,CUJos

membros sao escolhidos pelos socios, para urn mandato de 04 anos. Como a familia havia

24 0 Conselho de s6cios tern a funyao de prornover a conciliayao familiar e e cornposto hoje por 6 rnernbros.
Quatro rnulheres e dois hornens, sendo dois deles afms - urna rnulher viuva de herdeiro e urn hornem,
esposo de herdeira. Cada conselheiro e eleito pelos s6cios para urn rnandato de 4 anos e detem 12,5% ou
rnais de ayOes, que podern ser dele rnesmo ou de outros que ele representa. Ha que se ter urn minimo de
12,5% para se ter assento no Conselho. 0 conselheiro passa a deter urn voto de qualidade, ou seja, ele



crescido bastante, as avoes estavam diluidas entre os herdeiros e a solu¢o do Conselho,

segundo as herdeiras foi muito boa, pois voltou a aglutinar os socios em torno de grupos de

familias do mesmo tronco.

A principio esse Conselho tern a fun¢o de concilia¢o entre os socios - membros da

familia, pois, apesar de ser uma sociedade anonima, os socios sao todos da familia Leao e,

quando alguern deseja sair, deve obedecer ao criterio de preferencia estabelecido entre eles.

Primeiro deve oferecer as ay6es ao seu grupo e so depois a empresa. Nunca para

pessoas de fora da familia. Essa foi a forma encontrada para perpetuar 0 patrimonio material

em maos da mesma familia.Urn fato curioso e que 0 Conselho de socios seja cornposto

majoritariamente por rnulheres, numa empresa em que nao ha participa¢o ferninina em

cargos expressivos. Nos dizeres de EV: "Na Leilo Jr. as mulheres foram aceitas no

Conse/ho porque os homens foram morrendo. E/es tiveram que nos engo/ir".

Foi tambem introduzido, a partir de 1997, 0 criterio da idade limite para a

permanencia na diretoria - 60 anos, idade em que deve ocorrer a aposentadoria. Apos a

aposentadoria nada impede que 0 antigo presidente passe a cornpor 0 Conselho de socios,

desde que seja eleito, cargo para 0 qual nao hi limite de idade, conforme a informa¢o de

ML, uma das herdeiras entrevistadas. A partir dessa epoca 0 criterio, tanto para a adrnissao

na ernpresa quanta para a sucessao, parece seguir as instruy6es deixadas pela consultoria de

Renato Bernhoeft em 1994. Segundo EX:

Essas regras e que impedem hoje que a empresa se tome um cabide de
emprego. Entra aqui por valor. Aqui nao entra por ser parente mais. Acabou na
geraC;ao passada. Nossos Ji/hos nao tomam conhecimento da empresa. Alguns
nem conhecem a sala do Conselho. Eles tem orgulho da empresa. Mas nao a
tem como meta. Orgulho tem, pois e uma coisa de 100 anos, na qum1a
geraC;ao.

o Conselho atual e composto por: uma neta do fundador, a viuva de neto, duas

bisnetas, urn neto e urn marido de bisneta que e 0 presidente. Nele as rnulheres tern voto de

represent a outros e tern que consulta-los antes de votar. Eles podem discordar e votar contra, na
participa<;:aode seu capital. As decisOes sao votadas por maioria simples - 50% rnais 1 voto.



qualidade, estao representando urn minimo de 12,5% de a0es e podem vetar propostas da

diretoria. Exereem seu poder opinando sobre questoes importantes eomo: planejamento

estrategieo, apreeiayao de balanvo, marketing, destinayao de lueros, entre outros assuntos.

Nao tratam de questoes da adrninistrayao interna.

Pelo relatado, as herdeiras nao estao no Conselho como pevas figurativas, segundo

Nos damos muito palpite no Conselho, pois temos voto de qualidade. Cada urn

tem no minimo de 12,5% e pode votar contra. Se votar a favor passa, se nao,

nao. Nao estamos aqui so para nos preocupar com ftstas. Para nos 0 mais

imponante SaD os numeros. 0 mais importante SaD os numeros, pode ter

certeza. A parte do orr;amento e do planejamento estrategico.

Segundo as conselheiras os gestores vem urn esforvo da parte delas porque elas

deixam tudo para partieipar das reunioes. Eles mudam as reunioes e elas se aeertam e vao,

nunca faltam.

Para partieipar do Conselho as herdeiras receberam urn treinamento espeeifico

oferecido pela empresa que envolveu eursos, palestras, estudos para sua capaeitayao.

Mesmo tendo boas ageneias de marketing trabalhando para a firma os novos

produtos e suas embalagens sao levadas para apreeiayao no Conselho. As mulheres entao

opinam sobre cores e forrnas de embalagens, os sabores, os flavours do produto.

Urn dos grandes trunfos do Conselho de soeios e promover a harmonia familiar,

relatam as herdeiras, pois ele funeiona como urn canal de inforrna0es da empresa para a

familia e da familia para a empresa. Neste sentido as mulheres eonselheiras estao realizando

estas pontes entre os dominios - familia e empresa. Para as herdeiras e uma honra partieipar

do Conselho, sentem-se valorizadas na empresa fundada por seus antepassados. Segundo

EW: "0 principal papel do Conselho e a harmonia familiar. Os diretores silo socios, mas

no Conselho silo representados".



Segundo relato das conselheiras a comemorayao dos 100 anos da empresa foi toda

preparada por elas, 0 que incluiu a elabora<;aodo livro do centemirio, do espa<;oda memoria

na empresa e das festividades. Segundo eIas foi urn trabalho intenso de resgate que durou de

3 a 4 anos. Segundo EW:

Os cem anos fOi todo nosso, do conselho. Nos fomos resgatar isso em depositos.

Tudo caindo, tudo quebrado. Foi um trabalho de resgate que demorou de 3 a 4

anos. Os moveis foram todos restaurados. 0 livro do centenario fOi todo do

conselho. Nos contratamos duas historiadoras. Elas trabalharam dois anos.

Pegamos a Antonia &hwinden que e uma pessoa espetacular. Ela coordenou 0

trabalho. Mas as fotos fOi trabalho nosso. Fomos buscar fotos antigas.

Escrevemos para todas as pessoas antigas da cidade que pudessem cooperar

conosco. Recebemos material preciosissimo de pessoas que nWlca pensamos

que tivessem latas de flandres e nos fomos colocando na sala da memoria.

Fizemos um trabalho junto assim: 0 livro, a sala da memoria e a festa. Isto fOi

uma participar;iio ativa do conselho.

A festa dos cem anos foi uma festa institucional. Deu muito trabalho. Nos

tivemos que entender que a festa niio era uma festa social para amigos. Cada

conselheiro so teve 10 convites para entregar para amigos. Depois era so

fomecedor, comprador, supennercados, 0 atacado. Foram 1500 pessoas

convidadas. Vieram nossos parceiros de fora, do Uruguai, Chile.

Alem desta festa as conselheiras tambem foram as responsaveis pela festa dos cern

anos da familia, a festa dos funcionarios e a elaborayao da arvore genealogica da familia,

iniciativa de uma das conselheiras.



Pelo exposto constata-se que as herdeiras mesmo nao detendo cargos de gestao na

empresa sempre participaram ativamente, seja como acionistas ou como conselheiras,

desenvolvendo urn trabalho importante, diria mesmo de complementaridade com os homens.

Desta forma conclui-se que as herdeiras, depois de Maria Clara, nunca ocuparam a

cadeira da presidencia, mas nao estiveram alheias aos negocios da familia. Seu trabalho pela

empresa, nao consta de livros nem de placas, mas e bastante real e promove dividendos para

a empresa.

Conforme as regras de sucessao na Leao Junior, virnos que as mulheres nao ocupam

cargos de gestao na empresa, estando algumas delas desempenhando 0 papel de

conselheiras, como ja relatado anteriormente. Mas isto nao significa que elas nunca

exerceram urn papel de gestao empresarial. Algumas, talvez irnpelidas peIas regras da

familia, abriram suas proprias empresas e foram muito hem sucedidas.

Ha 0 caso de EX, uma das bisnetas do fundador que exerceu urn papel de destaque

no segmento empresarial feminino de Curitiba, sendo uma mulher muito ativa e pa11icipante

na economia paranaense. Mas, de acordo com seu proprio depoirnento ela sempre foi vista

como urn "ET" pela familia, pois desenvolveu urn estilo de vida muito diferenciado de suas

prirnas. Segundo ela isto se explica pela influencia de seu prirneiro marido que a irtcentivou e

auxiliou nas atividades domesticas para que ela pudesse ser empresaria. No rol de suas

empresas constam irtdustria de confecyao irtfantiL industria de bonecas, industria de

cosmeticos, e comercio dos mesmos produtos, com lojas em Curitiba, Sao Paulo e Rio de

Janeiro, alguns produtos irtclusive para exportayao.

Ja EZ relatou que muitos de seus sonhos foram abortados pelo pa~ filho do

fundador. Urn deles foi a vontade de estudar Direito que nao foi possivel, pois casou-se

muito cedo e outro foi 0 sonho de desempenhar uma atividade profissional. Ela fez urn curso

de tap~ria no Rio de Janeiro e comeyou a dar aulas. Segundo seu depoimento as aulas so



deram preJuizo devido aos lanches que oferecia. Seu pai acabou por desestimular essa

atividade dizendo: "seu marido nao e capaz de sustentar a casa?"

Hoje EZ, viuva de pecuarista, exerce as func;;Oesde administradora dos bens deixados

pelo esposo, auxiliada pelo ftlho. Mesmo sendo ela que tern a "chave do cofre", como ela

mesma afumou, essa administrayao da fazenda no interior do Parana tern que ser

intermediada pelo seu ftlho, pois ate 0 administrador da fazenda se recusava a aceitar as suas

ordens. Ademais, todas as herdeiras que participam do Conselho relataram que sao

administradoras dos bens deixados por seus familiares, pais ou esposos e que sao muito bem

sucedidas em tudo que fazem, na area profissional.

Percebe-se, nessa fala das herdeiras, uma grande preocupayao em estar sempre

precisando provar a si mesmas e a familia a sua competencia. A propria herdeira EZ relatou

que, antigamente, a mulher era "meio burrinha", hoje nao e mais assim Mas para ela a

mulher tern que provar que e boa.

No discurso de EZ podemos perceber 0 poder das convicyoes da familia, que

passadas de gerayao em gerayao acabaram por modelar 0 pensamento das proprias

mulheres. Sem duvida, esse aspecto da incapacidade feminina automatica, urn estereotipo

que a sociedade criou, parece persistir ainda hoje, mesmo quando as mulheres ja chegaram

quase a exausmo para provar 0 contrario.

Relembrando Rosaldo e Lamphere (1979), "na apri:mdizagem se ser mulher, em

nossa propria sociedade, aceitamos e interiorizamos uma irnagem freqiientemente

depreciativa de nos mesmas". Dessa forma a definiyao dos papeis masculinos e femininos

dependem das interpretac;;Oesbiologicas, associadas a cada modo cultural de vida.

Na familia Leao ha casos incontestaveis da capacidade proftssional feminina, mas

isso nilo tern sido suftciente para habilita-Ias aos cargos de gestao na empresa da familia. A

realizayao profissional da ala feminina da familia deve ser alcanyada por conta propria e fora

da empresa. Travos da tradiyao desta familia, preservada de gerayao em gerayao, a regra da

exclusao feminina dos negocios da familia persiste na empresa ja ha quatro gerac;;Oes.

Aos homens que desejararn, ate a quarta gerayao, a garantia de cargos na empresa e

as mulheres, 0 irnpedimento sumario.



EY, uma das herdeiras, viuva de neto do fundador, disse que tudo que ja fez deu

certo. Teve duas empresas, mas que hoje sua empresa e sua fumilia, ela que herdou todas as

av6es do marido, que aos filhos legou outros bens. 0 relato das herdeiras demonstra que

suas performances passada e atual habilitariam-nas para concorrer aos cargos de gesmo na

empresa da familia, mas elas nao desejam gerar conflito entre os familiares, quebrando

regras ancestrais e aceitam, sem relutancia explicita, porem tacita, aquilo que e considerado

por elas como uma politica adequada da familia.

Para essas mulheres, criadas e educadas para 0 lar, verdadeiras "gestoras familiares 25

essa e uma realidade na qual convivem sem maiores conflitos, sem se aprofundar no

significado da regra e de sua manutenvao.

Na opiniao de Samara, mesmo que hoje a familia esteja menor (nuclear), isso nao

parece interferir no cicio de obrigay6es mutuas que unem os individuos ligados por

parentesco, arnizade ou trabalho. Ainda que na aparencia, os lavos de sangue e solidariedade

parecem ser resistentes e ainda esmo presentes na trama social Para estas herdeiras a

manutenvao da harmonia da familia extensa e urn born motivo para nao questionar a regra

do seu impedimento aos cargos de gesmo.

Toda comunidade humana e submetida, na sua constituivao como sociedade, a uma

dialetica fundamental que se estabelece entre tres niveis e sistemas: 0 sistema de produvao

de bens materiais (econornia, trocas, bens e mercadorias, tecnicas, ciencia, etc), 0 sistema de

produvao de bens sociais (regulamentos, leis, costumes, normas etc), e 0 sistema de

produvao de bens irnateriais (magia, religi6es, simbolos, crenvas, etc).(MARX E ENGELS

25 Torno emprestado esse termo "gestoras familiares" da pesquisadora Antonia Pedroso de Lima em que ela
caracteriza 0 papel das mulheres de familias de elite empresarias de Lisboa, em sua tese de doutorado de
1999. Como existe uma grande semelhanya entre sua percepy30 e a minha nesse ponto cito 0 mesmo
tenno, pois se adequou perfeitamente a experiencia das mulheres na familia Lciio.



citados em Aktouf (1996). Seguindo essa linha de raciocinio nao e possivel separar as ideias

e as representayoes daquilo que constitui a vida social, articulada em torno da maneira como

estao distribuidos os status, os papeis relativos as diversas situayoes sociais e as relac;;6esde

produyao estabelecidas em torno das atividades humanas.

Assim nao e possivel entender a sucessao na empresa familiar, objeto desta pesquisa,

se niio adentrarmos no uruverso simbOlico que constitui 0 patrirnonio intangivel da empresa,

a fim de perceber os significados das relayoes sociais e suas representayoes,26 que se

estabelecem em torno, tanto da familia quanto da empresa. Entender 0 patrimonio material

da empresa e sua continuidade implica no entendimento do patrimoruo imaterial ou

intangivel que the empresta suas formas.

Assim e que a cuhura da empresa familiar esti indissociavelmente ligada a cultura da

familia, numa relayao reciproca de sustentayao, tomando-se, portanto, indispensavel a sua

abordagem que passamos a apresentar e analisar neste capitulo.

Desde 0 ambiente do espayO da memoria da empresa, a sala do Conselho de socios,

ate as residencias da familia, a forma de vestir e de falar das herdeiras, tudo se reveste de urn

significado peculiar nesta empresa. Compromisso com valores e praticas estabelecidos e

cultivados, de gerayao em gerayao. Comprorrusso com a tradiyao e com urn certo estilo de

vida. Nos itens seguintes estaremos apresentando e analisando especificamente alguns dos

bens sociais e imateriais da familia e da empresa.

26 Citando MOSCOVICI, "representay5es sociais sao conhecimento do senso comum, sobre uma grande
quantidade de assuntos que povoam 0 cotidiano das pessoas, sendo conhecimentos pniticos, que se
constituem a partir das experiencias individuais, mas tambem de saberes ou modelos de pensamento
recebidos e transmitidos pela tradiyao, educayao e pela comunicayao social.".



6.5.1 ESPA<;O DA MEMORIA DA EMPRESA - DA INVISIBILIDADE A

COMPLEMENT ARlDADE FEMININA NO PROJETO ECONOMICO COLETIVO

SCHWINDEN, Antonia. Leao Junior S.A: empresa centenaria. Curitiba: Leao Junior S.A.,
2001,p.113.

No espayo da memoria ou museu da empresa, moveis de estilo cIassico, sobrios,

pesados, elegantemente dispostos no arnbiente. Fotos antigas dos farniliares, trofeus e placas

cornernorativas. Fotos dos fundadores, urn grande e pesado livro de contabilidade datado de

1934. Letra eximiarnente desenhada, nenhuma rasura. Rernonta ao tempo em que a profIssao

de contador ainda era chamada de guarda-livros. Todas as transayOes da ernpresa estavarn



ali registradas e agora expostas para quem queira examimi-las. Total transparencia ou mais

uma peya de decorayao ?27

As escrivaninhas de madeira de lei, fIrmes, belas, solidas, denotam a preferencia pelo

cl<issico,conservador, marcas do estilo de vida desta familia empresaria. Algumas estantes

de vidro trancadas guardam 'Joias da empresa" - especimes de cuias de prata - objetos

utilizados para se heber 0 chimarrao.

SCHWINDEN, Antonia. Wo Junior S.A: empresa centenaria. Curitiba: Leao Junior S.A., 2001,
p.79.

Por todo lado a preocupayao em se resgatar a memoria da empresa. Contar a sua

historia, preservar 0 patrimonio material e imaterial.

lnaugurado em 23 de novembro de 1999, 0 Espayo da Memoria da empresa foi uma

iniciativa do seu Conselho de socios, que, como ja citado anteriormente, e composto

27 Parece tao confiavel este livro de contabilidade de quase 70 anos.Retrata uma epoca em que talvez fosse
mais dificil burlar 0 fisco, encobrir dados. Os escandalos financeiros hoje, inclusive de grandes empresas, sO
vem a publico anos mais tarde (como nos E.U.A) e 0 computador parece ser urn aliado tremendo, fazendo e
desfazendo, sem deixar rasuras, mostrando e encobrindo, num jogo de experts. Os contadores naquela epoca
tinham que ser fortes, a1em de experts para carregar aqueles pesados livros. Atualmente e urn servi90 mais
leve, em todos os sentidos, mas em 1934... a contabilidade era realmente bastante "pesada".



majoritariamente pelas herdeiras da familia. Abaixo transcrevemos 0 texto da empresa que

encerra 0 "espirito" da cria¢o deste espac;o.

A identidade individual de uma empresa e detenninada por sua capacidade de

presetvar e dar acesso aos registros de sua memoria.

Este espa«O faz parte do esfor«O da empresa Leao Junior S. A em crescer na

historia, buscando salvar as fontes de seu passado para servir 0 presente e 0

futuro.

Implantado na gestao do Diretor_Presidente Ivo Leao Neto, e, agora entregue II

comunidade, concretiza a certeza de que onde 0 homem passou, deixou marca de

sua vida e de seu trabalho. Ai esUi a historia. (SCHWINDEN, 2001).

Depois de 3 a 4 anos de trabalho intenso, na plaea de inaugura¢o do espac;o da

memoria le-se em prirneiro plano, nome do diretor presidente e quando perguntadas sobre a

[mo desta atitude as herdeiras conselheiras responderam:

" Existe entre nos um compromisso tacito de respeito pela hierarquia. Quem esta

no comando fala, os outros ouvem. Niio tem nome de mulher na empresa. E cultural isso.

o homem e que e importante. A mulher niio e. Nos mantivemos iSlO".

Nesta fala das herdeiras percebe-se 0 culto aos valores tradicionais rnantidos pela

familia, que inclui a valoriza¢o da figura masculina e que aeaba tornando invisivel 0

trabalho das mulheres, inclusive com sua propria ajuda.

Nesta iniciativa das herdeiras do Conselho, percebe-se a preocupa¢o em preservar 0

projeto coletivo da familia - a ernpresa familiar - com 0 qual hi urna identifiea¢o por parte

das herdeiras e dos dernais membros da familia que dela participamO proprio espac;o foi

organizado de urna forma elegante, mostrando travos e valores cultivados pela familia,

herdeira de urn estilo de vida de elite, de ascendencia europeia nobre. Os objetos de estilo,

as cores, a decora¢o, os detalhes, denotam a transposi¢o de urna faceta do estilo da vida

privada dos membros desta familia, tradicionalmente organizado pelas mulheres, 0 interior



cias residencias. Este espa<;:o cia memoria, localizado no predio onde funciona a

administra¢o da empresa, destaca-se dos demais ambientes, constituindo-se ele mesmo

numa expressao da territorialidade feminina dentro da empresa e se reveste de urn

significado que vai alem do proprio resgate da memoria da empresa. Ao constituir este

espa<;:oda memoria, as mulheres herdeiras mostrarn sua identifica¢o com 0 projeto

econ6mico da familia, corporificado pela continuidade da empresa. Neste sentido 0 papel

ciasherdeiras reveste-se de urn significado que, a primeira vista, nos havia escapado. Mesmo

mo assumindo cargos de gestao na empresa, elas estao "trabalhando", na sua esfera de

influencia, e promovendo a reprodu¢o dos bens sociais, que em ultima instiincia acabam

por marcar, cada vez mais, 0 proprio nome da empresa na sociedade, favorecendo assim sua

continuidade. Neste sentido nao ha. que se falar em disputas de poder, mas de uma certa

complementaridade de funVOes,aceitas e desempenhadas com prazer pelas herdeiras.

A respeito da cria¢o do espa<;:oda memoria da empresa houve uma surpresa da

parte delas sem rela¢o aos gestores, conforme 0 relato de EX:

Houve surpresa pra gente. Porque quando a gente entregou 0 espac;o da

memoria e escreveu aquela /rase no quadro eles se emocionaram. Porque eles

tiveram que remexer nos baus e tirar 0 que estava esquecido. Dti muito trabalho

mexer com gente. E mexendo no passado nos conseguimos tirar muitas lic;oes

para 0 presente.

Nas comemoravoes festivas da empresa, percebe-se tambem a presenva feminina de

uma forma a resgatar parte de sua memoria.

Esta participavao feminina se fez presente nas comemoravoes do centeruirio da

empresa, em que seus esforvos e trabalhos culminaram em extensa prograrnavao de

festividades pela data historica e representativa na vida da empresa e da familia. Sabe-se que

as herdeiras do Conselho estiveram a frente da coordenavao das festividades nesta ocasiao.

Atraves destas atividades citadas, podemos perceber que as mulheres exercem urn

papel fundamental no desenvolvimento dos negocios da familia. Cumpre a elas 0



estabelecimento de urn clima de familiaridade, intimidade nos espa90s que serao

frequentados pela sociedade, seja interna, seja externa it empresa. Tanto no espa~o da

memoria, quanta nas comemora0es festivas e nas festas da empresa para os funcionarios, a

presenya das mulheres evoca uma atmosfera de intimidade, familiaridade que busca

despertar a confianya entre as pessoas envolvidas nos eventos, 0 que produz, por sua vez,

dividendos sociais e econ6micos para a familia e para a empresa.

Nas festas de fmal de ana para os empregados, a presen~a das mulheres da familia

reforya 0 espirito "familiar" da empresa, muito embora no restante do ana elas nao

participem da vida cotidiana da empresa. Sao ocasioes ferteis em simbolismo, onde se

pretende promover a continuidade dos valores e tradivoes da empresa e dissemina-Ios aos

empregados. E 0 momento onde se recordam os feitos dos fundadores, suas dificuldades e

suas conquistas, inculcando nas mentes 0 espirito empreendedor dos fundadores e de seus

sucessores e sua voca¢o para 0 sucesso. Agradecimentos sac feitos aos funcionarios, parte

importante das conquistas realizadas, urn refor90 para a forma¢o da identifica¢o com a

empresa.

Para alguns, a proximidade fisica com pessoas de familias distintas, como e 0 caso

desta familia pesquisada, ja e suficiente para se sentirem mais importantes, pertencentes ao

restrito circulo da elite social. Sem duvida, a participa¢o das mulheres da familia nestes

eventos coletivos tern a conota¢o de reunir a familia em torno da empresa, celebrando-a e

gerando dividendos sociais irnportantes para 0 futuro da empresa.

As herdeiras da Leilo Jf. continuam como Maria Clara - trabalhando para a empresa

nos seus "Bastidores". Nas placas comemorativas dos eventos da empresa, surge, em

prirneiro plano, 0 nome dos homens da familia - os diretores, algo tambem irnplicito na

cultura da familia, a celebra¢o da honra masculina Embora invisivel, 0 trabalho das

herdeiras contribui em muito para a manuten¢o da aura que se forma em torno, tanto da

familia quanta da empresa. Sao essas "gestoras familiares" que com seu trabalho invisivel,

mas real, complementam 0 trabalho de gestao realizado pelos homens de negocios da

familia. Ao que parece, as mulheres percebem a irnportancia do seu trabalho na esfera

familiar, apesar de reali.z3.-lomuitas vezes nos bastidores. E 0 que nos confirma EY,



participante do Conselho. Ao ser indagada pela pesquisadora se possuia uma empresa

propria ela respondeu: "sim, uma grande familia". Nesta resposta reside a consciencia das

herdeiras do papel de "gestoras familiares" que, em nada fica devendo ao de gestores dos

negocios da familia, ao que tudo indica. Neste ponto concorda-se com a afirma¢o de

Denise Paulme, entrevistada por Miriam Pilar Grossi (GROSSI, 1999), onde ela coloca:

"Acho que as mulheres nilo tem que desejar ser iguais aos homens, elas silo 0 que

silo, e nilo e pouco ".

Penso ser tambem esta, a conclusao de Lima ao constatar 0 trabalho das herdeiras,

da elite empresaria de Lisboa.

A "complementaridade" do trabalho das herdeiras da familia Leao encontra urn

paralelo no trabalho de Lima (1999), que pesquisando algumas familias empresarias de

Lisboa, detectou a irnpomncia do trabalho invisivel das herdeiras na perpetua¢o do projeto

economico coletivo da familia - a empresa.

Segundo esta autora, a nao participa¢o das mulheres no mundo dos negocios e
apenas aparente. Sendo diferente da participa¢o que caracteriza os homens, e menos visivel

e se desenvolve no espavo a que estao associadas as suas caracteristicas defmicionais de

pessoa: a casa e a familia. Para a autora:

A dedicayao das mulheres a familia, a educayao dos filhos e a organiza<;ao do lar

conjugal nao significa que elas nao trabalhem ou que estejam excluidas de uma

participa<;ao ativa e fundamental no projeto familiar. As atividades por elas

desempenhadas implicam formas de trabalho, investimento pessoal, dedicayao e

UIll conjunto de saberes e disposi«Oes pniticas que san fundamentais ao seu

cumprimento. (LIMA, 1999, p.289).



A sala do Conselho de s6cios,28 (sao 30 ao todo), onde entrevistei algumas herdeiras,

uma grande mesa oval, com tampa de marmore e quadros de todos os homens que

estiveram na diretoria da empresa. Num plano abaixo, destaca-se urn quadro de mulher. 0

unico naquele reduto masculino. Bern maior que os demais, ostenta Maria Clara, a esposa

do fundador, em trajes s6brios e expressiio firme. Sem duvida, urn pilar na constru¢o dessa

familia empresaria, onde ainda se valoriza a opiniao dos mais velhos e a harmonia familiar e

urn bem precioso a preservar.

Em todo 0 tempo das entrevistas as herdeiras deixaram transparecer uma

preocupa¢o com a harmonia familiar, e respeito aos membros mais velhos, uma regra

seguida pela familia, que encontra paralelo tambem em tribos indigenas do Brasil, conforme

pesquisa dos antrop6logos. EX, herdeira e membro do Conselho de s6cios, confirma essa

peculiaridade da familia, em sua fala.

Numa empresa familiar niio e nada faci!o Alias, aqui agora tem 99,9% de

opinioes iguais. Agora. Mas hOllve um tempo com muito tumulto ..A empresa

passou por muitas crises, como todas as empresas. Mas superou. E

houve tambem tumultos familiares. Esses sempre foram acalmados por pessoas

familiares mais velhas, que sempre col1aram 0 mal pela raiz. Niio

deixaram que virasse desordem. Umafamilia grande niio e facil.

Outros valores sucedem-se, de gera¢o em gera¢o nessa familia, formando uma teia

de bens sociais tao irnportantes quanta os bens materia is que incorporam 0 patrirn6nio da

empresa. Constituem-se do patrirn6nio irnaterial da familia, que permeiam a vida dos

membros da familia Leao e que podemos perceber de diversas formas. A pnitica do culto it

harmonia familiar e mais urn dos bens sociais da familia. Isso nao significa que todos ficam



satisfeitos com algumas decisoes da empresa, mas que eles tem em vista 0 alvo do consenso

e da harmonia, condi~o indispensavel para a manutenvao das bases da propria empresa e de

sua continuidade. Neste sentido, 0 Conselho de socios instituido em 1995 tem por objetivo

exercer a funvao conciliatoria da fumilia. Mais uma vez, entram em cena as mulheres,

garantindo, por um lado, que as informa<;5esda empresa sejam repassadas a fumilia,e por

outro, mantendo a empresa tambem atualizada a respeito dos assuntos da familia. Inclusive

e atraves da rede de rela<;5esmantida entre as mulheres que se criam os lavos mais estreitos

na familia, lanvando as bases pelas quais os homens se relacionam uns com os outros.

Nos dizeres de EX a respeito de sua tia: "Tia Caia contava piadas e fazia bolo de

casamento pra gente. Era uma mulher maravilhosa. Adorllvel. Engra<;adissima. Juntava

todos da familia ", percebe-se 0 papel das mulheres nas teias de rela<;5esque se estabelecem

no seio das fumilias e que acabam cimentando 0 tecido social das mesmas.

Conforme ja relatado anteriormente, na percepvao das conselheiras, os malOres

dividendos que a familia adquiriu com a consultoria foi entender a importlncia da familia

dentro de uma sala de reuniao. E que mesmo que haja discussoes entre eles na reuniao, 0

que pode acontecer, do lade de fora eles continuam parentes, primos que se querem bem e

devem preservar os lavos de amizade.

Depois da consultoria todos abriram mao de muita coisa. A familia se

conscientizou que a empresa niio era a extensao de sua casa. Entao cada urn

tratou de fazer suas coisas a parte. Ninguem saiu magoado. Houve urn trabalho

primeiro no macro. Teve algumas palestras. Tinhamos reuniao de sabado 0 dia

inteiro com almoqo e depois a conjratemizaqao. Depois do almoqo vinha 0

serio. Vai ser assim, assim ... E todos aceitaram. Nao teve nenhum ramo que se

poderia dizer: aquele ramo tern briga, nada.

28 a Conselho de s6cios e fruto do acordo societario que a empresa realizou em 1994 por influencia da
consultoria contratada a epoca para "organizar" a firrna. Esse Conselho sucedeu 0 Conselho consultivo
criado em 1991, extinto em 1995.



Alem do mais eles tern urn compromisso tacito pela hierarquia e pelos mais velhos da

familia. Desde os fundadores, que mantiveram entre si uma grande sinergia e harmonia,

passando para os gestores da segunda gerac;ao - os dois irmaos que trabalharam lado a lado

na empresa tambem com uma grande sintonia - ate hoje com a familia organizada em

grupos de representac;ao, a harmonia familiar tern sido urn bem precioso para esta familia e

que responde em grande parte pela continuidade da empresa e da uniao da familia.

Podemos citar outras praticas familiares, que tambem exercem 0 papel nesta familia,

de reproduzir e manter 0 patrirnonio irnaterial , como 0 uso continuado de certos objetos de

grande estirnavao da familia, como tamoom de certos nomes proprios, que de tanto se

repetirern, de geravao em gerac;ao, acabam quase por se tomar propriedade exclusiva dessa

familia. As residencias da familia. 0 cultivo dessas priticas pertencendo ao campo do

sirnbolico, nos permite adentrar na esfera das representa<;XSes,da subjetividade, percebendo

as formas como essa familia se celebra, e como os acordos entre eles vao sendo costurados.

No entanto roo e nosso objetivo pesquisar as razoes desse sirnbolismo, apenas

oferecer algumas suposiyoes, algumas pistas. Nesse caso so podemos apontar 0 como e nao

o porque essa familia se celebra de uma determinada forma.

Esse tipo de praticas nas familias tradicionais, que com isso vao se distinguindo das

demais, fazem parte de uma estrategia de continuidade dos bens sociais, adotada pelas

familias que, dessa forma, vao construindo sua historia, alimentando-se dos mesmos habitos

de seus antepassados. (LIMA, 1999). Dessa forma a pesquisadora demonstra que a

"distinc;ao" das familias de elite roo e algo que vem naturalmente, mas sirn construida pelas

proprias familias, pelos valores e tradi<;XSesque elas cultivam

Nos proxirnos itens estaremos tecendo alguns comentirios sobre essas praticas

separadamente.



FIGURA 14 - Casamento de tataraneta da fundadora, usando a mantilha da familia.

Fonte: Foto de familia cedida para a pesquisa. (2002)

Em relavao ao uso de objetos de estimavao de alto valor afetivo para a familia, ha 0

caso do xale ou mantilha - usada como veu de casamento, conforme relato de ML.



Esta mantilha belga foi trazida da Europa pela esposa do fundador, Maria Clara para

o casamento de sua primeira neta, LL, filha de Dolores, ja falecida. Conforme descrivao de

EZ, 0 veu e branco de rendas trabalhadas, longas - cobre a cabeya e se arrasta pelo chao.

Depois da fLlhade Dolores a mantilha passou a ser usada pelas mulheres da familia, com

algumas poucas ex~oes, por ocasiiio de suas nupcias. EZ relatou que ela tinha sido ja a 14a

a usar a mantilha e sua neta tambem se casou com ela recentemente (vide foto acirna).

A mantilha ficava sob a guarda de Maria Clara, ftlha da fundadora e apos sua morte

ficou sob a guarda de sua nora que tern a posse ate hoje. Ve-se aqui nesse exemplo que nao

se trata de apego a urn hem pelo seu valor comerciaL inclusive, conforme relato de EZ, a

mantilha hoje esta ja amarelada pela avao do tempo. No entanto, sua neta casou-se com ela

no ano passado. Trata-se, nesse caso, de continuidade de uma tradivao criada pela familia

devido ao valor simbolico que essa mantilha guarda para os entes dessa familia. Essa e uma

tradivao que se criou na fumilia e que tern sido alimentada por varias gerayOes, configurando

uma parcela do seu capital social. A continuidade do uso de objetos de forte significado

afetivo, reflete mais uma caracteristica dessa familia que, ao transmitir habitos e praticas,

preserva 0 seu capital social intangiveL marca registrada tambem de sua existencia.

6.5.4 A ASCENDENCIA EUROPEIA - FONTE DE VALORES E TRADI<;6ES

Situando-se em uma categoria fumiliar de elite, a fumilia Leilo de Curitiba vem

escrevendo sua historia, que nao comeya a partir da fundayao da empresa em 1901, mas

remonta it chegada de imigrantes espanhois da familia Ponce de Leon, que emigrou para a

America no seculo XVII. Desse tronco descend em tr& ramos: os Ponce de Mato Grosso, os

Leilo da Bahia e os do Parana, dos quais fuz parte a familia empresaria pesquisada.

A ascendencia europeia responde por uma serie de caracteristicas presentes na

familia e na empresa, no que tange ao seu estilo de vida e de conduviio dos negocios. 0

falar, 0 vestir, 0 estilo das residencias da familia, sobretudo a casa do fundador e de seu

primogenito, conforme fotos abaixo. Na transposivao de valores europeus para a familia no

Brasil, a intenvao de perpetuar urn estilo de vida com 0 qual se identificam, valorizam, se



orgulham. 0 estilo de vida das familias de elite europeia foi muito copiado pela aristocracia

rural brasileira do periodo colonial de varias formas: atraves dos filhos que foram mandados

ao exterior para estudar e aprimorar a cultura e pelas importayOes de manufaturas de toda a

especie trazidas pelas familias ricas, desde louyas, tecidos, calyados ate lustres e outras

peyas de decorayao para as residencias. Visitar a residencia do fundador, hoje propriedade

da Inepar, confirma esta predomirulncia do estilo europeu a que nos reportamos. (vide fotos

no item 6.5.6). Alem da descendencia europeia da familia Leao, sabe-se que muitas esposas

de Leao eram tambem descendentes e cultivavam habitos europeus, ensinando para as

crianyas 0 valor da cultura e do trabalho, viajando constantemente para a Europa para

absorver e transmitir trayos daquela cultura para a familia.

No rol do patrimonio imaterial da familia podemos citar a irnportancia dada it

formayao de urn capital socio - cultural entre os seus membros. A pratica de linguas

estrangeiras constitui parte do capital cultural, para alguns membros da familia mais de uma

lingua, como me relatou a neta do fundador, EZ. "0 pai de minha mGe era suir;o e minha

va italiana. Falava-se italiano efrances em casa ".

Hoje EZ, na faixa de 60 anos ainda cultiva esse habito, tomando aulas de ingles, toda

sernana, para se manter atualizada. As linguas estrangeiras aqui entendidas como uma

ferramenta a mais para se conviver em outras sociedades, principalmente a europeia, no caso

desta familia de descendentes de espanhois, suiyos, italianos e ....

As outras herdeiras entrevistadas, do Conselho de socios, tamoom dominam 0 ingles

e relataram que seus pais as educaram para se comunicar com todo mundo, sendo as viagens

ao exterior, uma maneira de aprimorar essa pratica, que a todas foi proporcionado e que elas

tamoom passaram para os filhos. Cita-se 0 caso de uma avo que estudou com preceptores e

falava 5 linguas. Levava os netos it Europa e lhes dava horas de aula sobre cultura. Como

afmnam suas netas. "Ela era uma enciclopidia". Ensinava de tudo as netas: cozinhar,



dirigir, podar parrelfa, cultura. Incentivava as brincadeiras de comercio. Uma educavao

completa.

o gosto pelas artes, de urn modo geraL pode ser observado, pela historia de vida dos

antepassados, conforme relata 0 livro do centemirio da empresa, e e preservado e

transmitido ainda hoje pelas atuais gerayOes, de varias maneiras. Conta-se que 0 pai do

fundador da Leao Jf. SfA, 0 desembargador Agostinho Ermelino de Leao, alem de bacharel

de Direito, foi urn dos fundadores do Museu Paranaense, inaugurado sob 0 nome de

Sociedade de Aclimavao Paranaense em 1876.

Outras instituiyoes culturais de Curitiba devem-se tambem a sua iniciativa como 0

Teatro Sao Teodoro, hoje Guaira, 0 Theatro da Gloria e 0 clube Curitibano.

Contam-se duas peyas teatrais de sua autoria: Julia de Fenestranges e Isabel -a Orm

Paranaense.

o irrnao do fundador, Ermelino Agostinho, tambem bacharel em Direito e

historiador, deixou inumeras e valiosas obras sobre a historia do Parana, tendo sido diretor

do Museu Paranaense por longos anos.

Uma das bisnetas, hoje membro do Conselho lanyou hi alguns anos atras, urn livro

de poesias, de sua auto ria.

As viagens ao exterior sedirnentam 0 lade cultural da familia, que sabe, inclusive,

tirar proveito dessas oportunidades em beneficio da empresa, conforme relato de EW:

" Somos radares do mercado. Trazemos de fora para dentro coisas que a gente

percebe. "

Pelo capricho e elegancia de algumas embalagens dos produtos Leao, percebe-se a

influencia do capital cultural das mulheres da familia que, mesmo fora da empresa, acabam

por transmitir seu estilo ao produto, contribuindo para a inovavao na empresa, outro serviyo

invisivel prestado pelas herdeiras e que contribui para a modernizayao da empresa.

Mesmo tendo boas agencias de criaf80 trabalhando para a finna os novos produtos e

suas embalagens sao levadas para apreciavao no Consellio e passam pelo crivo das



conselheiras. As mulheres entao opinam sobre cores e formas de embalagens, os sabores, os

flavours do produto. Na embalagem de comemora9ao dos cern anos elas participaram

criando 0 r6tulo que iria em todos os produtos . Conforme relato de EX: "Aquela

embalagem dos 100 anOS, aquela fomos nos que criamos. 0 rondo dos cem anos foi

discutido aqui nesta sala. A bola da erva mate na cabec;ado homem etc... "

FIGURA 15 Embalagens de chli preto

SCHWINDEN, Antonia. Leao Junior S.A: empresa centenaria. Curitiba: Leao Junior S.A., 2001, p.
88.

Alem do cultivo do capital cultural, a familia Leao, tambem desde suas origens, com

o pai do fundador, cultivou urn capital social considenivel. 0 desembargador Agostinho

Ermelino de Leao foi Vice-presidente da provincia do Parana, exercendo interinamente a

presidencia em 1866, 1869, 1870 e 1875, tendo participado das principais realiza90es da

provincia como: a constru¢o da linha telegrafica de Curitiba, a funda¢o das col6nias de

imigrantes Pilarzinho e Abranches, 0 projeto da estrada de Cerro Azul a Antonina, a

construvao da estrada da Graciosa e as obras do canal do Varadouro.



Varios membros da familia, tanto homens quanta mulheres, dedicaram-se a obras de

benemerencia, fundando casas de misericordia, dirigindo associayoes caritativas e

imprimindo, com isso, mais e mais 0 nome da familia Leao na historia da sociedade

paranaense. A historia dessa familia por vezes se confunde com a historia do proprio Estado

do Parana. Do imperio a republica, os Leao sempre mantiveram uma ligayao com os

dirigentes do Brasil. 0 pai do fundador, 0 Desembargador Agostinho Ermelino de Leao, ja

se relacionava com 0 imperador D. Pedro II. 0 fundador da empresa hospedou 0 entao

presidente Affonso Penna em seu palacete em 1906 e seu ftlho primogenito e sucessor na

empresa, Agostinho Ermelino de Leao Jr., seguindo a tradiyao, recebeu a visita do

presidente Washington Luiz na decada de 20 em sua fabrica do Portao.

Varios membros da familia tern se destacado em atividades associativistas da cidade

e do Estado, inclusive uma das herdeiras, EX, foi presidente da Associayao das Mulheres de

Negocios de Curitiba por urn periodo, tendo exercido urn papel proeminente na area

empresarial feminina da cidade.

A familia Leao nilo se restringiu aos espayos da empresa, como pudemos observar,

mas ocupou lugar de destaque na sociedade local, regional e nacional, devido, nao so ao seu

capital material, mas sobretudo por ter acumulado urn capital cultural e social consideravel.

o trabalho de Susan Ostrander, citado em Lima, sobre as mulheres de classe alta de

Boston, mostra como os papeis desempenhados, tanto em nivel da familia como da

comunidade, contribui para manter sua posiyao na comunidade. Segundo Ostrander, ao

desenvolverem serviyos para a comunidade, as mulheres adotaram uma forma de

agradecimento pelos privilegios farniliares herdados, mantendo para si posiyaes de poder,

que dessa forma se legitirnarn, e garantindo assim a continuidade do seu gropo como urna

elite.(LIMA, 1999, p.293).

No caso da familia Leao verifica-se uma grande participayao, tanto de homens

quanta de mulheres, em atividades sociais e de benemerencia, 0 que vem coincidir com a

tese de Ostrander, a respeito das praticas das familias de elite de Boston. Quanto mais

visiveis socialmente, mais marcado se torna 0 nome da familia e da empresa,

conseqiientemente.



E certo que a empresa ocupou e ocupa urn lugar de destaque na economm

paranaense e brasileira e este fato, por si so, ja coloca a familia em posiyao de destaque na

sociedade. Mas acreditamos que a familia, pelas suas praticas e tradiyOes, tambem contribuiu

e continua contribuindo para a manutenyao da empresa, do nome da familia e dos seus bens

materiais e imateriais, conforme se pode observar pela trajetoria de seus membros, em cada

gerayao.

Outra faceta dessa familia pode ser observada pelas edificayOes de suas

moradias. Concentrando-se no bairro da Gloria, as primeiras casas foram construidas no

antigo Boulevard Dois de Julho, hoje avo Joao Gualberto. Ainda hoje se percebe a

imponencia do palacete dos Le5es, residencia construida pelo fundador da empresa em

1902. Projeto de seu cunhado, candido de Abreu, a residencia conjugava elementos de

solidez, harmonia e beleza, reunindo tudo que havia de mais requintado naquela

epoca.(Schwinden). Esta casa, hoje de propriedade da empresa Inepar, esta sendo

restaurada para servir a eventos de cunho socio-cultural. Cada detalhe nessa casa. remete a
elegancia e requinte, sendo tecidos, louya, porcelam, lustres, trazidos das inumeras viagens

da familia a Europa. Nos vitrais as iniciais de Agostinho Ermelino e Maria Clara. Os detalhes

da casa em muito lembram detalhes da arquitetura europeia do seculo XIX, colunas

trabalhadas e guirlandas florais nos tetos. Pe direito alto, longas portas de madeira fmamente

entalhadas, tecidos nas paredes e nas cortinas, das inumeras janelas que compoem a

residencia do fundadof. Muitas peyas de decorayao foram trazidas da Europa para compor 0

estilo de vida apreciado pela familia. Lustres, tecidos, louyas, porcelanas, pratarias. Tudo foi

buscado em viagens para proporcionar a familia 0 ambiente de uma casa europeia.



FIGURA 16 - Foto da fachada parcial da residencia do fundador- em restaurayao-

SPANGER Maria Aparecida Fleury Costa, 2003.



guirlandas e Fachada parcial da residencia do primogenito do fundador.(abaixo)

SPANGER, Maria Aparecida Fleury Costa, 2003.



Nas imediavoes das antigas residencias, hoje bairro da gloria em Curitiba, a familia

era proprietaria de grande area, onde se localizam atualmente casas de algumas herdeiras e a

capela da Gloria, construida pelo pai do fundador para uma filha, e doada pela familia it

cidade de Curitiba.

Ao lade da casa do fundador, em urn terreno bastante arborizado, localiza-se 0

palacete construido pelo fllho prirnogenito do fundador - Agostinho Ermelino de Leao Jr.,

uma casa enorme, em estilo europeu, com varios telhados, torres, altas, no estilo normando

29 ainda na posse da familia, e residencia de EV, neta do fundadof. Segundo 0 relato dessa

herdeira, as duas casas tinham comunicayao e as crianyas podiam aproveitar a proxirnidade

com os avos.

Nesta casa repete-se 0 padrao da residencia do fundador. Muitos trabalhos em

madeira, vitrais coloridos e fmas peyas de decorayao, trayo marcante do estilo de vida desta

familia empresaria.

Uma parte das atuais herdeiras, da quarta gerayao, ainda reside na mesma regiao das

prirneiras casas, no bairro da Gloria, em residencias grandes, irnponentes, solidas, bonitas e

modemas, seguindo 0 padrao das prirneiras casas. Todas as ruas que circundam estas casas

receberam nomes de homens da familia Leao, uma homenagem que a cidade prestou a estes

empresarios curitibanos.

EZ, da terceira gerayao, reside tamoom em bairro nobre, em outra regiao da cidade,

sendo que sua casa tambem reflete muito da tradiyao da familia Leao, seja pela localizayao,

pelo tamanho e pela decorayao da residencia, com objetos requintados. Elementos como

estilo, solidez, irnponencia, born gosto, organizayao, estao presentes tamoom na casa de EZ.

Para a familia Leao, a continuidade do capital materia~ tanto quanto do capital

socio-cultural, encontra eco em sellS descendentes, em todas as geravoes, conforme relato

das herdeiras. Tanto urn quanto 0 outro e valorizado de tal forma, a motivar a sua

continuidade, presente tamoom nas oPVOesde residencias que fizeram.

29 Estilo normando refere-se a urn estilo de casa encontrado na regiao noroeste da Franva, a Normandia,
perto do canal da Mancha. No Brasil pode-se ver muitas casas nesse estilo, imponente, charmoso,
romantico (tipo castelo).



Uma outra forma de garantir a continuidade dos bens sociais nessa familia pode ser

observada pelo uso repetido de nomes proprios, em sua maioria masculinos, que, em alguns

casos, chega a 7 gerayoes. Ha tambem alguns nomes femininos, porem em menor

quantidade. Essa caracteristica tambem pode ser percebida em familias nobres europeias,

segundo pesquisa de Lima.

Nos seculos passados 0 maior capital de uma mulher era a fertilidade, para garantir a

descendencia e mesmo a sobrevivencia da familia. Nas familias aristocraticas aliava-se a isso

a necessidade de se ter filhos varoes para que 0 sobrenome pudesse se perpetuar. Ter filhas

era, na maioria dos casos motivo de tristeza para a familia, que ficava, dessa forma, privada

de uma descendencia longa.3o Com menor intensidade esse fenomeno ainda pode ser

identificado em algumas familias, sobretudo nas camadas de elite que valorizam a

continuidade do nome de familia, como forma de perpetuayao de seu projeto identitario

coletivo. Na familia Leao, conforme pudemos constatar pela analise de sua arvore

genealogica, em anexo (1860-2000), ha essa preocupayao em se manter nao so 0 sobrenome

da familia, mas tambem alguns nomes proprios, sobretudo 0 nome do fundador da empresa,

alem de outros nomes da familia que tambem seguiram essa pratica, conforme os quadros

que apresentamos a seguir.

Esta tradiyao, verificada na elite europeia portuguesa por Lima, encontra paralelo na

familia Leao e os nomes proprios de tanto se repetirem, de gerayao em gerayao parecem ser

de uso exclusivo da familia, constituindo-se em mais uma marca registrada da familia, parte

30 Varias sociedades tratam essa questiio da importiincia da varonilidade a seu modo. Na China as mulheres
recebem menos alimento e menos tratamento medico, pois se acredita que serao menos iIteis que os
homens na sociedade. 0 uso repetido de nomes proprios observa-se em muitas familias no Brasil. Em
uma familia tradicional de Minas Gerais, do relacionamento da pesquisadora, 0 principio da varonilidade
teve seu lugar, e acabou por trayar a trajetoria das mulheres da familia - 5 ao todo, sendo 0 iinico varao 0

ultimo dos filhos, nnma tentativa de 10 gestay5es. Este filho recebeu 0 nome do avo, homem de grande
influencia na cidade e no Estado, construtor de nm grande patrimonio material e social, ele tambem que
teve 7 filhas e so 2 homens. Hoje, olhando para tras e verificando a trajetoria dos filhos, posso detectar 0

peso que esse fato desempenhou naquelas vidas. Todas as mulheres se empenharam 0 maximo para
"provar" que eram capazes, e conquistar assim a admirayao do pai. As 5 mulheres tern uma profissao de



de seu acervo socio-cultural - 0 patrimonio imaterial. Repleto de significados, esses nomes

evocam os ascendentes em suas caracteristicas mais valorizadas pela familia.

A familia Leao, do lade masculino descende dos Ponce de Leon da Espanha,

conforme relatado no item 6.4.4 e em sua historia mais remota, conta com alguns membros

femininos tambem descendentes de nobres europeus, citando-se Maria Clara Pereira, avo do

fundador da Leao Jr. que era neta de Maria Clara de Assumps;ao Lanoya., que por sua vez

era neta do duque de Lanoya da Espanha. A esposa desse duque era tambem uma nobre -

neta do conde de Wanderley, 0 primeiro nobre holandes que teria vindo para Pernambuco,

iniciando no Brasil a sua descendencia. Nessa familia esses dois nomes - Agostinho

Ermelino e Maria Clara - ocupam urn lugar de destaque, sendo evocados h:i pelo menos sete

geravoes cada urn, pelo que se resgatou de sua historia.

Os casamentos nesta familia tamoom tern uma marca registrada. Os pares se formam

com pessoas, ou de familia nobre ou influente na sociedade paranaense, perpetuando as

tradivoes de ambos os lados, alem de casamentos entre parentes (primos), em alguns casos.

o casamento entre primos pode ser visto como uma forma de garantir a continuidade do

patrimonio em maos da mesma familia, alem do que para algumas movas de familias

aristocr:iticas, sempre muito resguardadas pela familia, nao havia meios de escapar as

escolhas feitas pelos pais que ainda exerciam grande influencia na escolha de seus maridos.

(nas primeiras geravoes, naturalmente).Atualmente os pais nao escolhem mais maridos para

as filhas, mas h:i uma certa previsibilidade estabelecida no convivio com pessoas da mesma

classe social, 0 que, por si so, j:i e urn fator de determinayao previa, nesse caso.

A seguir serao apresentados alguns quadros que demonstram a extensao da

descendencia e 0 fenomeno do uso de nomes proprios como patrimonio familiar.3l

nivel superior, algumas de bastante destaque na sociedade e 0 linico irmao, que recebeu todas as aten95es
e esperan~s nao conseguiu alcanyar uma profissao promissora .

31 A importincia do uso repetido de nomes proprios em familias de elite tambem foi observada na tese de
doutorado de Antonia Pedrosa de Lima, "Grandes Familias Grandes Empresas" Ensaio antropol6gico
sobre uma elite de Lisboa de 1999, que constatou, para sete familias estudadas, a ocorrencia desse
fenomeno como marca distintiva de familias de elite. Os quadros que apresento neste trabalho sao uma



Nome do ascendente da segunda Total de descendentes

gera(,:io

Ruy 21

Agostinho 61

Ivo 12

Agilio 0

Dolores 15

Maria Clara 14

Luiz Gil 16

Total de membros ate 2000* 158

FONTE: Mapa geneal6gico da familia Leao (1860 -2000)

*Incluindo 0 casal de fundadores e os filhos da segunda gerayao.

adapta9ao de alguns quadros apresentados por LIMA, pelo fato de haver identificado fen6meno
semelhante na familia Leao.



QUADRO 11- DISTRIBUI(:Ao DOS NOMES PROPRIOS DA FAMiLIA

LEAO (1860 - 2000) - POR NUMERO DE MEMBROS

Unidades Percentual %

Total de homens 85 100

Numero de homens 39 45,8
com 0 mesmo nome que

parentes

Total de muIheres 61 100

NUmero de muIheres 15 24,5
com 0 mesmo nome que

parentes

QUADRO 12 - DISTRIBUI(:Ao DOS NOMES PROPRIOS DA FAMiLIA

LEAO (1860 - 2000) - POR NOMES

Totais UNIDADES PARTICIPA(:AO

PERCENTUAL %

Total de nomes 60 100
proprios masculinos

atribuidos a descendentes

Total de nomes 14 23,3
proprios masculinos

repetidos

Total de nomes 61 100
proprios femininos

atribuidos a descendentes



Total de nomes 06 9,6

proprios femininos repetidos

QUADRO 13- DISTRIBUI<;::AoDE NOMES REPETIDOS DA FAMILIA

LEAo (1860 - 2000) - Masculino

NOMES MASCULINOS REPETIDOS NUMERO DE VEZES DE REPETI<;::Ao

Agostinho 4

Ruy 2

Ivo 3

Agilio 2

Luiz Gil 3

Carlos Eduardo 1

Henrique 1

Roberto Decio 1

Thiago 1

Luiz Carlos 1

Tobias 3

Eduardo 1

Jose Alberto 1

Pedro 1



• Conforme se pode observar, pelos quadros, a maior descendencia originou-

se do primogenito do fundador, sendo dele tambem 0 nome mais repetido- Agostinho que, a

partir do fundador gerou mais 04 gera<;5es com 0 mesmo nome. Se formos demonstrar 0

fenomeno pela ascendencia do fundador veremos que Agostinho Ermelino ja fora 0 nome de

seu pa~ 0 Desembargador, de seu avo 0 juiz de direito e conselheiro e de certa forma de seu

irmao - Ermelino Agostinho, advogado e historiador.

• Os outros nomes que se repetem de 2 a 3 vezes referem-se aos ftlhos do

fundador que legaram seus nomes aos seus descendentes.

• Exce<;ao se faz ao nome Tobias, nao descendente direto, mas nome de urn

afun que se casou duas vezes na mesma familia e que tambem seguiu a regra da familia de

repetir nomes pr6prios, nos seus descendentes.

Do significado do nome podemos identificar os valores que essa familia escolheu

para cultuar e cultivar, demonstrando uma das formas como ela se celebra e quer ser

celebrada tambem Agostinho, do latim Augustinus, e urn diminutivo derivado do latim

medieval Augustus que significa, "0 maior", "0 maximo", "consagrado", "sagrado", "santo",

"sublime", "venerado". Ermelino, tamoom dirninutivo, e derivado do grego Hermes e

significa, apoio, arrimo. Vamos encontrar 0 nome Ermelino em outra nobre familia no

Brasil. 0 10 ftlho homem do Conde Francesco Matarazzo Junior, que devido a

desentendimentos farniliares foi preterido na sucessao em favor de sua irma Maria Pia.

(PISCITELLI, 1999, pp. 148-153).



QUADRO 14- DISTRIBUI<;::A.ODE NOMES REPETIDOS DA FAMILIA

LEA.O (1860 - 2000) - Feminino

NOMES REPETIDOS NUMERO DE VEZES DE REPETI<;::A.O

Maria Clara 3

Maria de Lourdes 1

Odete 2

Luisa 1

Maria Luiza 1

Anna Carolina 1

FONTE: Os quadros de 10 a 12 foram adaptados de LIMA, 1999, usando os dados do mapa
geneal6gico da familia (1869-2000).

Nesse quadro podemos identificar como nome feminino realmente significante 0

nome da fundadora., que depois de si constituiu mais tres geray5es de mulheres com 0

Esse nome inclusive, ao lade de Agostinho Ermelino, tern tambem uma historia

anterior it fundayao da empresa. Da parte do fundador esse nome ja pertencia it familia.,antes

de sua esposa te-Io perenizado por tres gerayoes. A tataravo do fundador, Maria Clara de

Assumpyao Lanoya, ja citada anteriormente; sua avo foi Maria Clara Pereira e uma de suas

irmas tambem recebeu esse nome. Coincidentemente foi 0 nome de sua esposa que deixou

depois de si mais tres Marias Claras.

Maria Clara foi 0 nome feminino de maior proeminencia na familia, ao lade de Luiza

e suas combinayoes, Ana Luiza, Maria Luiza, derivativo do nome de urn dos filhos do

fundador, Luiz Gil, cujo nome tambem fez historia, entre os descendentes masculinos da

familia.

Ha tambem 0 caso de descendentes do sexo feminino homenagearem 0 nome

Agostinho, recebendo os nomes de Augusta e Maria Augusta, entre outros nomes proprios

repetidos.



Esta pnitica de se atribuir os mesmos nomes proprios nos descendentes acaba

reforvando as formas de identificavao familiar. Geralmente os prirnogenitos sao batizados

com 0 nome do proprio pai e espera-se que ele siga suas pisadas na vida. Dessa forma torna-

se mais visivel a continuidade das geravoes sucessivas de membros de uma mesma familia,

perseguindo urn mesmo projeto identitario (LIMA, 1999, p.194).

No caso desta familia temos 0 nome Agostinho vindo ja desde 0 avo do fundador,

nome este que ja identifica, depois do fundador a quinta geravao usando 0 mesmo nome.

Pelo valor simbolico e afetivo que carregam, estes nomes proprios constituem uma

parte importante do patrimonio imaterial da familia.

Sao muitos os exemplos desta pratica que se pode verificar na literatura

antropologica cIassica. David Schneider, citado em Lima, em The Critique of the Study of

Kinship, descreve a forma como os Yap legitimam 0 sentido de pertencirnento do individuo

ao grupo social. Eles 0 fazem escolhendo nomes, dentre 0 conjunto limitado de nomes que

sao propriedade do Tabinau - comunidade a que pertencem Mas a condivao para que 0

individuo possa receber estes nomes os pais devem comprovar uma certa fidelidade aos

principios defendidos pela comunidade, de acordo com os principios hegemonicos de

respeito e obediencia aos mais velhos e que seu trabalho nas terras da comunidade foi arduo

e empenhado. Se os pais atribuissem aos filhos nomes de outro Tabinau estariam lhe

conferindo os direitos de pertencirnento a essa comunidade.(LIMA,1999, p. 201).

Travando urn paralelo com esta pratica dos Yap, os nomes proprios da familia Leao

que estao sendo repetidos, sao daqueles membros que estao interessados em dar

continuidade ao projeto identit<iriocoletivo. Aqueles que nao retiram nomes do patrirnonio

familiar para seus fIlhos seriam os membros que, de certa forma, nao estao muito

interessados em investir na continuidade do projeto familiar, muitas vezes ja mais desligados

da empresa da familia. Percebe-se tambem que esta e urna pr<itica mais adotada pelos

membros das primeiras geravoes da familia Leao e que vai se diluindo nos membros da 4a e

Sa geravoes, observando os nomes atuais que a familia esta escolhendo para seus

descendentes. Ressalta-se tamoom que alguns membros ja se desligaram da empresa



vendendo suas ayOes e estao cuidando de seus negocios particulares voltados para outros

interesses.

"Por outro lado, atribuir nomes proprios de parentes a uma crianya nao e apenas urn

ato de piedade filial, e predestinar a crianya a perpetuar 0 seu antepassado homonimo e

atraves disso, proteger uma linhagem".(ZONNABEND, citado em LIMA, 1999, p. 203).

Assirn e que a verdadeira irnportancia da repeti~o de nomes proprios reside no

interesse em repetir os simbolos da identidade familiar, atraves da repetiyao de elementos

que melhor a mostraram, desenvolveram e investiram em sua continuidade. Dessa forma

percebe-se que 0 valor nao esta no nome em s~ mas no interesse que se investe na pessoa

que 0 usa. 0 uso de nomes proprios repetidos, de gera~o em gera~o, contraria a

individualidade do sujeito, inscrevendo-o no passado familiar de forma personalizada,

procurando reproduzir no individuo que recebe 0 nome, a personalidade do antepassado que

detinha 0 mesmo nome. E uma forma de subordina~o da individualidade a urn projeto

familiar coletivo, at raves da heranya de vantagens sirnb6licas compensatorias.

Recebendo os mesmos nomes, crescendo ouvindo as historias de familia,

participando das festas onde se evoca a s figuras dos antepassados, usando os mesmos

objetos, as pessoas desta familia crescem num ambiente "familiar" que, cuidadosamente

construido vai sendo legado, de gera~o em gera~o, at raves dos trayos inequivocos de

continuidade que produzem.

Outro aspecto de relevancia nesta familia e a caracteristica marcante e diferenciada

da longevidade dos homens e das mulheres. Muitos descendentes homens da familia tiveram

uma vida mais curta do que as mulheres, deixando muitas viuvas. 0 fundador faleceu aos 47

anos. Teve 6 filhos homens e duas mulheres. 0 primeiro filho fuleceu com urn ana e 0

segundo filho recebeu 0 mesmo nome daquele e passou a ser considerado 0 primogenito.



Este e urn fato que se reveste da malOr impomncia nesta empresa, pOlS 0

falecimento precoce de alguns homens acaba por determinar a participayao das mulheres na

empresa. Detentoras das ay5es deixadas pelos maridos consta que as senhoras da segunda

gerayao participavam ativamente das Assembleias de acionistas, discutindo em pe de

igualdade com os homens, tirando inclusive presidentes, conforme ja relatado em itens

anteriores. Atualrnente ha muitas mulheres acionistas e 4 mulheres no Conselho de socios -

a maioria. Respaldadas pelo poder acionario que detem.

A segunda gerayao de 5 homens e duas mulheres apresentou

longevidade:

QUADRO 15 - LONGEVIDADE DA FAMILIA LEA.o- 23 gera~ao

Nomes Longevidade

Agostinho 62

Ivo 65

Ruy 28

Agilio 20

Luiz Gil 41

Dolores* 24

Maria Clara 77

• Constitui-se de uma exceyao na familia - faleceu na gripe espanhola.

Ja na terceira gerayao os filhos e ftlhas apresentaram a seguinte longevidade:



QUADRO 16 - LONGEVIDADE MASCULINA E FEMININA DA

FAMILIA LEAO - 33 GERA(:A032

Ascendente Descendente Descendente Longevidade - em

Masculino Feminino anos

1. Agostinho x 71 (vivo - oao

participou da empresa)

x 58

x 61

x 58

y 63 - viva

2. Ivo x 53

x 39

3. Ruy Y 76 VIva
--

y 73 vIva

4. Luiz Gil x 67 - vivo

y 63 - viva

x 51

x 59 - vivo

5. Dolores x 77

y 84

6. x 62

Maria Clara

y 75

32 Neste quadro convencionou-se colocar X e Y para distinguir os membros da familia do sexo ma'>culino e
femi.llino, respectivamente.



Os representantes cia quarta gera¢o estao vivos e na faixa de 50-60 anos (com

exce¢o de urn bisneto falecido em 1992 com 33 anos) e os ciaquinta gera¢o estao vivos e

construindo suas historias, delas mo sendo possivel ainda apontar nenhuma tendencia no

aspecto de longeviciade diferenciacia por genero. Conforme se pode perceber, devido a essa

caracteristica cia familia33 e seguindo a politica de linha masculina, somente Agostinho e lvo

cia segunda gerayao desempenharam uma gestao mais prolongacia na empresa. Na primeira

gera¢o, na fundayao cia empresa, estiveram dois representantes cia mesma gerayao para

completar a gestao ciaquele cicio. Esse fato se mostrou recorrente tamoom na seguncia e

terceira geravoes ciafamilia, sendo envolvidos sempre dois membros ciamesma gerayao para

completar urn cicio geracional na empresa. 0 funciador, que exerceu a mais curta gestao - 7

anos, foi sucedido por sua esposa, que complementou a gestao cia prirneira gera¢o da

empresa - apenas 22 anos de gestao.

A seguncia gerayao foi representacia pelos irmaos Agostinho e lvo e durou ao todo

41 anos - a mais longa cia empresa ate 0 momento, para a mesma gera¢o. A terceira

gera¢o foi representacia pelos irmaos Agostinho Filho e Luiz Carlos e durou 24 anos.

Atualmente vivencia-se a quarta gera¢o na gestao que esta entrando em seu ISo ana em

2003, com lvo Leao Neto.

Observando a longevidade dos descendentes nos quadros acirna, percebemos que as

mulheres tern maior longeviciade, ultrapassando a casa dos setenta e ate dos oitenta. Jei os

homens, com excevao de FC que mo participa cia empresa e que tern 71 anos, mo

ultrapassaram a casa dos setenta anos, alguns tendo falecido muito jovens, na faixa de 20 e

trinta anos. Esta e uma peculiariciade desta familia e que direcionou os processos de

sucessao ciaempresa ate a atualiciade.

33 Segundo relato de uma das herdeiras que nao participa do Conselho de s6cios, h3. uma predominiincia de

pouca longevidade masculina na familia. "Leao e tiro curto", relatou essa herdeira, que assim me

explicava a respeito de urn tempo de tumulto entre as viuvas da familia. Segunda ML as ''viuvas foram

colocadas no Conselho para presenciarem mais de perto a realidade de uma empresa familiar".



Esse fato contribuiu tambem para a altemancia dos ftlhos e seus descendentes na

presidencia da empresa, que sempre seguiu 0 criterio do filho mais velho da mesma gerayao.

Outro ponto que decorre desse fato e a formayao do Conselho de s6cios,

predominantemente constituido por mulheres, que detem atualmente grande parte das ayoes

da empresa e por isso representam os parentes, de cada grupo da familia.

Nao e nosso objetivo de pesquisa identificar as causas deste fenomeno nesta familia,

mas reportando-nos as evidencias desta caracteristica, em todo 0 mundo, sabe-se que os

homens tern uma expectativa de vida menor que as mulheres, situando-se em tome de 5 a 6

anos a menos, geralmente. No caso desta familia a diferenya e muito grande, principalmente

entre os membros da segunda gerayao, fugindo ao padrao universal.

Nao cabe aqui nesta pesquisa indagar as causas do fenomeno nesta familia, tendo

sido ressaltado por se tratar de uma variavel interveniente no processo de sucessao da

empresa ate 0 momento. Para maiores esclarecimentos neste ambito uma pesquisa mais

aprofundada se faria mister.

Nesta familia alguns afins conquistaram urn papel bastante relevante, desempenhando

papeis expressivos na empresa.

Na hist6ria da familia ha 0 caso de urn genro, que, viuvo da pnmerra ftlha do

fundador, casou-se com a segunda filha, tendo participado de cargos de gestao na empresa e

cujos descendentes, dos dois casamentos tambem participaram da diretoria da empresa: urn

fllho na diretoria e atualmente urn neto. Este casamento com as duas filhas do fundador foi

visto com 'naturalidade pela familia". Pela menor longevidade dos homens da familia, ja

relatado, muitas viuvas da segunda gerayao tambem tiveram urn papel de destaque na

empresa, participando ativamente das Assembleias de acionistas.



Na terceira gerayao hi 0 caso de uma viuva de neto do fundador que, tendo recebido

integralmente as ac,:5esde seu marido partieipa atualmente do Conselho de soeios, como

uma das soeias majoritarias da empresa, exercendo seu poder.

Atualmente hi tambem outro afim, esposo de bisneta do fundador que preside 0

Consellio de soeios, representando sua esposa que prefere nao partieipar da empresa, a fim

de euidar de seus interesses pessoais.

No caso dos dois ultirnos afms eitados, a mullier partieipa da empresa por forva da

eireunstaneia - herdeira das ac,:5es.0 homem por representar sua esposa que, seguindo a

politica da familia delegou-lhe a funyao. Alias, as regras de sueessao ji eitadas, nao

encontram qualquer resisteneia do lado feminino. Sendo "necessario", elas abdicam em fuvor

dos homens, sejam irmaos ou maridos. 0 futo das mullieres estarem irnpedidas (isso nao esta

doeumentado, mas tern forva de lei na empresa) de assumir qualquer cargo de gestao intema

na empresa, apesar de algumas sinalizarem ter essa aptidao, parece nao afetar em nada a

auto-estirna das herdeiras, nem dirninuir sua qualidade de vida, conforme se pode perceber

nas entrevistas realizadas. Prevalece a irnportlneia da harmonia familiar e que todos se

empenham em eonquistar, sobretudo as mulheres, bastante tolerantes com as regras de

familia.



As empresas familiares respondem pela maior parcela da gerayao de riquezas que

oxigenam toda a economia, gerando empregos e renda, criando e distribuindo os mais

diversos produtos e serviyos para saciar as necessidades dos individuos na sociedade. No

entanto, no rol das grandes empresas fumiliares, e cada vez mais raro a sua continuidade, a

partir da 23
e 33 geray5es. Urn dos fatores que geram este fenomeno, destacado pelos

consultores organizacionais, situa-se na complexidade das relay5es sociais existentes entre

os dois mundos - 0 da familia e 0 da empresa. Da fundayao para a segunda gerayao

ocorrem mudanyas fundamentais na empresa. Ela passa de uma sociedade constituida sobre

o trabalho para outra, constituida sobre 0 capital, com muitos socios, grande e diferenciada

expectativa dos familiares, 0 que resulta, na maioria dos casos, em situayoes de tensao e

conflito, que nao solucionados, podem levar ao desaparecimento da empresa.

Envolvidas nestas situay5es, algumas empresas buscam 0 auxilio de consultores

organizacionais, a flffi de resolver os problemas e dar continuidade ao projeto economico da

familia. Abaixo saD relatadas as principais consideray5es a respeito do processo sucessorio

na empresa Leao Jf. SfA , objeto desta pesquisa, que teve por objetivo identificar 0 lugar

das herdeiras neste processo. A Leao Junior SfA tambem passou por crises e tensoes,

proprias do processo de crescirnento de uma empresa familiar de grande porte, e buscou

auxilio de uma consultoria objetivando sua profissionalizayao e continuidade. Ressalta-se

que estas consideray5es finais referem-se a uma empresa em particular, e nao sao

apresentadas como generalizay5es, mas como contribuiyOes, nesta area de pesquisa.

o que se apresenta, neste capitulo, saD as observay5es feitas a partir do estudo de

uma grande empresa fumiliar de Curitiba, que guarda certas semelhanyas com outras

empresas de grande porte, analisadas por outros pesquisadores, citados neste trabalho, mas

que possui suas peculiaridades, construidas ao longo de mais de urn seculo de existencia.



Apesar de serem dois ambitos ilio distintos quanta complexos, nao se pode entender

a empresa familiar se nao se considera os principios que norteiam a vida da familia e suas

vicissitudes. Buscar tao somente na empresa as raz6es de sua existencia e COffer0 risco de

conhece-Ia de forma simplificada, deter-se apenas nas aparencias dos fatos, sem, contudo

conhecer as bases mais significativas, que proporcionam a sua continuidade e fornecem as

raz6es mais profundas de sua existencia.

Esta foi a primeira das constatay6es observadas a respeito desta empresa, cUJa

historia guarda uma estreita relayao com a historia da propria familia, nao sendo possivel

tratar de uma, sem abordar a outra. Sao duas esferas distintas, mas que, em certas ocasi6es,

se entrelayam de tal forma, que suas trajetorias se confundem, estando uma sempre a

sustentar 0 projeto identitario da outra. Nao ha como separar as duas historias e, no caso

desta empresa, a uniao da familia e a continuidade de sua tradiyao, deve-se em grande

parcela a existencia da empresa. A familia gera a empresa, que passa a ser 0 motivo mais

forte de sua existencia, seu maior elo de ligayao e seu referencial mais marcante, fonte de

valor e de significados.

Analisando as recomenday6es dos consulto res organizacionais pesquisados a

respeito das empresas farniliares, percebe-se que 0 ambito da familia e identificado, porem

pouco trabalhado, restando as consideray6es de praxe da separayao das esferas da familia,

empresa e patrim6nio, para equacionar os problemas de sucessao nas empresas farniliares.

Na abordagem da maioria destes consultores percebe-se uma forma de tratar a quesilio da

sucessao de maneira compartimentada, evitando abordar as quest6es farniliares em

profundidade, por se tratar do foro intimo das familias, relegando-as a urn plano secundario,

no bojo da totalidade de suas analises e proposiy6es. Dentro das quest6es de foro intimo

destaca-se a questao de genero, que na maioria das obras pesquisadas, e pouco explorada,

ocupando quando muito, algumas poucas linhas, que nao abordam as relay6es de poder

existentes.

No trabalho destes consultores organizacionais pode-se visualizar 0 reflexo de alguns

valores predominantes na sociedade ocidental capitalista: 0 excesso de preocupayao com a

instancia material, aquilo que e tangivel- no caso a empresa em si - e a preocupayao com a



sua continuidade, resultados e sucesso fmanceiro. E reduzida, ou mesmo inexistente, a

preocupac;:ao com questoes de cunho mais sociaL ou seja, a importancia que as empresas

tern para as pessoas - familia, funcionarios, fomecedores e consurnidores - e as relavoes

sociais significantes que sao construidas em tomo das organizavoes. Na totalidade destas

relavoes percebe-se que hi urn capital muito mais precioso sendo construido, alem daquele

que e meramente relatado pela contabilidade dos numeros. 0 "resultado" das empresas

ultrapassa em muito, a propria defmic;:aoque se da a esta categoria, peia ciencia da

adrninistrac;:ao.

Aqui, abre-se urn parentese para discutir 0 significado da palavra resultado,

encontrado nesta pesquisa. Na literatura a respeito de empresas farniliares, "resultado"

sempre significa ganhos economicos e fmanceiros e de preferencia para os proprietirios das

empresas.

No caso da Leao If. SfA, ao procurar peia mac;:a, a pesquisa deparou-se com a

propria macieira. A analise desta grande arvore e de seus frutos - a arvore da propria familia

e sua historia - trouxe a luz novos e ricos elementos, que interpretados, descortinaram urn

"capital" muito mais extenso e complexo, que e legado de gerac;:ao em gerac;:ao. 0

significado de "resultado" foi assim ampliado, considerando todas as riquezas que sao

construidas, cultuadas e transrnitidas, de gerac;:ao em gerac;:ao por esta familia, alem do

capital financeiro, do patrimonio tangivel e que constitui a base de sustentavao de seu

projeto identitirio - 0 de uma familia empresaria da elite curitibana. Assim, a pesquisa

revelou a existencia de urn capital composto de dois patrirnonios distintos, que se

complementam e se sustentam mutuamente.

De urn iado, 0 patrirnonio material - a empresa em si - as instaiavoes, maquinario,

produtos, predios, avoes, distribuidos pelos proprietirios, segundo regras estabelecidas pela

familia. De outro, urn patrirnonio imaterial, intangiveL sirnbOlico, constituido pelos valores,

hibitos, tradivoes, que se preservam pela memoria da familia, cuja irnpoItincia nao e menor

que 0 patrimonio material e que a familia se empenha em transrnitir, tambem, de geravao em

geravao.



Analisando a historia desta empresa, ao longo dos seus 101 anos de existencia,

percebe-se sua preocupa<;ao constante quanta ao aspecto de modernizavao na produvao, 0

aumento da produtividade atraves de investimentos em inova<;ao tecnologica a fim de

maximizar eficiencia, 0 que a identifica com a empresa capitalista schumpeteriana. Seja

inovando na adaptavao de maquinas apropriadas para 0 manejo da erva-mate, inclusive,

realizada pelos proprios funcionarios, no inicio da empresa, ate a importavao de maquinas

modernas da Argentina e da Europa, passando pelas oPvOes mercadologicas, 0 esmero das

embalagens, a preocupavao com a populariza<;ao da marca e do nome da empresa. A

modernizavao das instala<;oes, os laboratorios, a preocupa<;ao com a logistica de

distribuivao, os processos de comunica<;ao intema, 0 projeto pioneiro de plantavao

ecologica dos ervais. A empresa buscou uma modemiza<;ao voltada para 0 produto,

conforme relatado no livro do centenario da empresa (SCHWINDEN, 2001), que mostra a

trajetoria de desafios que essa empresa se lanvou com sucesso, ao longo de uma centena de

anos de existencia. Hoje e uma lider em seu segmento no Brasil.

Criada no inicio do seculo XX, pela iniciativa de Agostinho Ermelino de Leilo

Junior, oriundo de familia culta, de classe media aha, descendente remoto de espanhois, a

Leao Junior S/A nasceu no momenta de grande expansao do cicIo de erva mate, que

ocorreu no suI do Brasil, principalmente em Ponta Grossa. Beneficiando-se das vantagens

do "ouro verde" a empresa teve urn crescimento expressivo, ja nos seus primeiros anos de

existencia, voltando-se para a exportavao da erva mate para os paises vizinhos da America

do SuI.

Contando com 0 dinarnismo dos fundadores e depois de seus descendentes, a

empresa cresceu, diversificou-se, abra<;ou outros setores de atividade como seguros,

rnineravao, transporte fluviaL trigo, madeira, entre outros. Ampliou seu produto no mercado

internacionaL exportando para a Europa e Estados Unidos e no mercado interno,

popularizando a marca, chegando em 2003 como lider absoluta em seu setor no pais.



Passou por diversas CrIses economicas conjunturais do Brasil e do exterior,

sobrevivendo a duas guerras mundiais, abandonou os setores nao lucrativos e concentrou-se

novamente nas bebidas derivadas de erva-mate e recentemente de flores e frutas.

A performance de sucesso que a empresa apresenta hoje e fruto de lutas e conquistas

dos membros da familia Leilo que se mantiveram it frente dos negocios, concentrando capital

e as funy5es de gestao da empresa nas maos da familia. A empresa e urna SfA com 100% do

capital nas maos da familia.

Em toda a sua trajetoria, a empresa VlVenClOUsels processos de sucessao,

envolvendo 4 gerayoes de membros da familia.

Passemos entao ao entendimento da politica adotada pela familia para a gestao da

empresa.

Desde a fundayao ate 1997, quando foi contratada uma consultoria, que realizou urn

trabalho de conscientizayao com a familia e estabeleceu novos criterios para a administrayi'io

da empresa, a logica da sucessao foi a que relatamos a seguir.

Os ftlhos homens entravam ainda adolescentes para a empresa e iam aprendendo 0

trabalho com os funcioru'trios mais velhos e com os membros da familia que ocupavam os

cargos de direyao. Estudavam e exercitavam-se na propria empresa. Ao atingir a maioridade

recebiam ay5es dos pais e entravam legalmente para a empresa como socios, alguns

recebendo cargos na diretoria depois de concluido urn periodo de aprendizado.

Com exceyi'io daqueles que mo se interessaram ou que faleceram muito cedo, todos

os herdeiros homens da familia ate a terceira gerayi'io, entraram para a empresa segundo esta

logica citada. Todos participavam da diretoria.

A prirneira sucessiio recaiu na pessoa da esposa do fundador, Maria Clara, cUJos

ftlhos eram ainda crianyas e adolescentes, mo podendo assumir cargos na empresa e mo

tendo ainda experiencia para tal.

Maria Clara executou uma gestao de "Bastidores", conforme as lirnitay5es de genero

que existiam para as mulheres no inicio do seculo Xx. Desafiando as regras de seu tempo,



Maria Clara desempenhou com bravura 0 papel de uma empresaria naquele periodo (1907-

1935).

Depois de Maria Clara nenhuma outra mulher da familia ocupou a cadeira da

presidencia.

Os sucessores, depois da matriarca, alternaram-se entre dois filhos do fundador - 0

primogenito Agostinho E. de Leao Junior e Ivo Abreu de Leao e seus descendentes.

Agostinho fez dois sucessores e Ivo urn, 0 atual e 7° presidente da empresa.

A regra da familia ate 1997 foi a de fazer 0 sucessor buscando 0 filho mais velho que

estivesse na empresa ocupando 0 cargo mais elevado, abaixo do presidente.

Alem desta regra sempre houve na empresa, a partir de Maria Clara, uma "politica"

interna que impede as mulheres de concorrer aos cargos de gestao e que ate 0 momenta nao

foi contestada pelas herdeiras, em fun~o da Harmonia Familiar que cimenta as rela<;5es de

parentesco nesta familia.

Cada gestor imprirniu seu estilo de adrninistra~o que acaba modelando os ciclos de

desenvolvimento da empresa nos seus 101 anos de existencia.

o primeiro cicio viveu a fuse inicial da cria~o e manuten~o da ideia do fundador,

tendo a frente Agostinho E. de Leao Junior e sua esposa Maria Clara.

o segundo cicio envolveu dois ftlhos do fundador e foi 0 mais extenso de todos.

Identiftcou-se com a diversiftca~o dos neg6cios da empresa e com a tecniftca~o. lniciou-

se neste periodo a fuse mais forte da industrializa~o na Leao Junior, marcando a transi~o

de urn processo de produ~o mais artesanal para outro mais mecanizado, identiftcado com

as inova<;5estecnol6gicas e a busca pela eficiencia produtiva e lucratividade.

o terceiro cicio trouxe novos desafios para os dois filhos de Agostinho JUnior (netos

do fundador), no que se referia a reposi~o da materia-prima basica utilizada na empresa - a

erva-rnate - que passou por urn periodo de escassez. Realizou-se, neste cicio, urn grande

plantio e consolidou-se 0 mercado interno. Neste cicio observou-se 0 inicio de urn processo

de "incha<;o" da administra<;ao, com uma hierarquia ampliada, muitos cargos de gestao e



sobreposi~o de funy6es entre os membros da familia, que usufruiam muitos beneficios,

considerando a empresa mesmo uma extensao de suas casas e contribuindo com isso para a

gera~o de crises e conflitos entre uma familia estendida e uma empresa pouco

proftssionalizada, enfrentando urn mercado competitivo.

o quarto ciclo, atualmente em corso, caracteriza-se pela moderniza~o

administrativa que esta empreendendo, com a ajuda de uma consultoria contratada a partir

de 1994, para viabilizar 0 processo de profissionaliza~o da empresa.

Entre as medidas mais significativas que esta gestao realizou encontram-se: 0

enxugamento de cargos administrativos, a clarifica~o das funy6es dos diretores, a

realiza~o do acordo societario, a extin~o do Conselho consultivo e a cria~o do Conselho

de socios. Foram muitas mudanyas que envolveram urn trabalho arduo com a familia e que

tern dado bons resultados, para a empresa e para a familia.

A partir de 1997, com 0 acordo societario, 0 criterio de adrnissao esta fundarnentado

no principio da meritocracia estabelecendo-se pre-requisitos fortissimos tanto para 0

ingresso na empresa quanta para se concorrer aos cargos de gestio. Os interessados,

excluindo-se as mulheres, deverao concorrer com 0 mercado. Podera haver continuidade na

gestao, caso a pessoa detenha os requisitos exigidos e seja confirmada pelos Socios na

Assembleia.

A partir destas disposiy6es que, segundo as herdeiras, nao geraram maiores divisoes

na familia, os herdeiros, homens e mulheres da Sa gera~o nao estio sendo educados para

assurnir qualquer cargo na empresa, cuidando individualmente de seus projetos pessoais de

crescirnento proftssional.

Impedidas de participar da gestio da empresa pela "politica" da familia, as herdeiras

da familia foram educadas para 0 casamento e para a vida, nao tendo a empresa como meta,

mas como icone, segoranya para a realiza~o de seus projetos pessoais.



Mastadas dos cargos de gestao, mas nao da empresa. Depois de Maria Clara, que

ocupou a presidencia por 15 anos, as mulheres da familia Leao, incluindo herdeiras diretas e

afins, participaram da empresa pelas brechas abertas pelas circunstancialidades. 0 fenomeno

da menor longevidade dos homens da familia acabou por determinar a participayao ativa das

mulheres em duas instancias na empresa: na Assembleia de Acionistas e no atual Conselho

de Socios, onde sac a maioria. Desde a segunda gerayao observou-se uma participayao ativa

das mulheres (as viuvas dos herdeiros) nas assembleias, buscando a melhor adrninistrayao do

seu patrirnonio.

No atual Conselho de Socios as herdeiras diretas e indiretas estao realizando urn

trabalho efetivo e significativo, discutindo e opinando sobre 0 planejamento estrategico,

oryamento, divisao de lucros e que recentemente incluiu as comemoravoes do centeruirio da

empresa, a criayao do espavo da memoria e a realizayao do livro do centenario da empresa,

entre outras atividades.

Desde a fundayao as herdeiras da familia foram guindadas a condiyao de acionistas e

conselheiras pelo poder acionario que detem, sendo muito respeitadas pelos membros

masculinos da familia na empresa.

Mas, rillo obstante 0 trabalho da consultoria, e 0 acordo societario realizado,

permanece a regra de impedimento das herdeiras aos cargos de gestao, que segundo as

herdeiras rillo e bem uma regra, mas sim uma politica da familia, rillo estando escrita nem

formalizada em documentos, mas que funciona como urn c6digo de honra para a familia.

Observando esta regra, pode-se levantar uma interpretavao introdutoria sobre a

sucessao nesta ernpresa, afrrmando ser a mesma, urn processo discrirninatorio em relayao as

mulheres, de dominayao mascu1ina, conforme as tradivoes dos seculos passados.

Sob esta 6tica, estariamos apontando a inexistencia da participayao feminina na

empresa, 0 que, de fato, rillo ocorre. Ou rillo ocorre da forma que poderiamos suspeitar.

Se por urn lado, a regra do impedimento das mulheres caracteriza urn aspecto de

dominayao masculina, no ambito da gestao desta empresa, por outro ela rillo suprime a

participayao das mulheres na empresa, 0 que vem ocorrendo desde a fundadora, que foi

inclusive a primeira sucessora na Leao Jr.



As mulheres herdeiras desta familia empenham-se em urn trabalho que, muitas vezes,

pode parecer invisivel, ate mesmo para elas, mas e bastante real. No projeto coletivo da

familia, cabe as mulheres 0 papel de manter, reproduzir, cultuar e transmitir aos

descendentes, homens e mulheres da familia, todos os valores, que possuem urn elevado

significado para esta familia, corporifieados no patrimonio intangivel. Atuando na esfera

privada e as vezes tambem na publica, no caso das que sao empresarias, as herdeiras

ocupam-se da manuten~o da tradi~o da familia, nao se descuidando do estilo de vida

adotado desde 0 passado, imprirnindo com isso, sua marea, tanto na familia quanta na

empresa. Participando do Consellio de Socios, as herdeiras desempenham 0 papel de

mediadoras entre a empresa e a familia extensa, ai tambem sendo as responsaveis pela

cria~o e manutenc;ao dos lavas sociais entre os membros da familia.

Planejando e participando das festividades comemorativas da empresa elas

emprestam 0 toque "familiar" ao empreendimento, 0 que reforc;a os lavas de

comprometimento dos funcionarios ao projeto economico da familia e assegura uma

legitirna~o da empresa familiar junto a sociedade.

Resgatando a memoria elas demonstram sua identifica~o com os valores cultuados

pelos antepassados e se alinham com 0 projeto economico coletivo da familia - a empresa

familiar.

Viajando e buscando as novidades de fora, as herdeiras cumprem 0 papel de

propulsoras da inova~o do produto da empresa. Sendo "radares do mercado", conforme

afmna~o delas, estao colaborando de forma real para 0 projeto de inova~o continuada que

a empresa empreende.

Do exposto conc1ui-se que as herdeiras da Leao Jr., desde Maria Clara, estao

trabalhando nao na presidencia da empresa, mas pela empresa, na alvada que lhes coube pela

propriedade das ac;oes. Algumas restritas a esfera da familia, outras na esfera da Assembleia

de Acionistas e ainda outras no Conselho de Socios. Em todas estas instlncias, as herdeiras

tern deixado suas marcas, cumprindo urn papel signifieativo e que em muito tern contribuido

para a continua~o desta empresa familiar.



Nao se percebeu descontentamento por parte das herdeiras, pelo fato delas nao

poderem concorrer aos cargos de gestao. Independentemente da discrimina¢o e domina¢o

masculina, implicitas nas regras de sucessao, as herdeiras ocupam sirn urn lugar de destaque

neste empreendirnento, que vai alem de sua participa¢o no Conselho de socios. Elas sao

responsaveis pela sucessao do patrirnonio intangivel que possui urn elevado significado para

a familia. Neste caso poderiamos falar que os homens sao os gestores da empresa e as

mulheres as gestoras familiares. Este e 0 arranjo feito nesta familia, que, de acordo com

as entrevistas realizadas, nao foi questionado, representando, no irnaginario das herdeiras,

uma divisao justa do trabalho. Este trabalho das "gestoras familiares", quase sempre

perrnanece na invisibilidade, mo sendo, portanto, valorizado social e economicamente pela

empresa e ate mesmo pela familia, incluindo as proprias herdeiras. Realizando

"naturalmente" 0 trabalho de mediadoras da familia junto a empresa, de reprodutoras dos

hens sirnbolicos, ou auxiliando no processo de inovayao do produto, as herdeiras esmo

indiretamente reforyando a continuidade da empresa, portanto gerando dividendos

fmanceiros reais para a mesma. E urn trabalho de bastidores que elas executam com prazer,

desvinculando-o de qualquer sentido de remunerayao direta.

Gestores de empresa e gestoras familiares, uma complementaridade que ja esta

completando 101 anos nesta empresa familiar.

Aqui cabe novamente a declara¢o da antropologa Denise Paulme: "As mulheres nao

precisam ser iguais aos homens. Elas sac 0 que sac e mo e pouco".

o patrimonio intangivel gravido de significados para a familia, e identificado pelos

bens sociais do grupo familiar e constituem 0 seu capital sirnb6lico. Deste patrirnonio fazem

parte: as residencias, objetos de alto valor afetivo, 0 culto da memoria, os nomes proprios, 0

capital socio - cultural e a ascendencia europeia.



No estilo das residencias da familia, desde a casa do fundador ate as atuais

residencias, denota-se a preferencia da familia por urn estilo de vida que valoriza a

ascendencia europeia, tida como fonte de valor e distin¢o de classe. Localiza¢o

privilegiada, valoriza¢o de jardins e plantas, solidez, beleza e requinte nos detalhes das

edificavoes e na decoravao dos interiores, sao elementos que conferem "distinvao" a seus

proprietarios e os defme como parte de uma elite da cidade de Curitiba.

A harmonia familiar como urn bem precioso, e outro bem social de grande valor,

bastante cultuado nesta familia e responde, em ultima analise, pela uniao dos farniliares, a

manutenvao da umao da familia em torno de seu projeto coletivo - 0 estilo de vida de uma

camada de elite pelas vias da continuidade da empresa e impede, em ultima instincia a

contesta¢o das herdeiras de certas "politicas" da familia, como a regra do seu impedimento

aos cargos de gestao.

A utilizavao continuada de objetos de alto valor afetivo, como 0 veu de casamento,

por exemplo, usado por diversas mulheres da familia, em varias geravoes, reforva os tra90s

de familia e favorece a constru¢o social da identidade da familia, que assim vai marcando

seu espa90 na sociedade.

o espavo da memoria na empresa constitui urn elemento chave para 0 entendimento

desta empresa e da familia empresaria. 0 estilo de decora¢o, moveis e objetos expostos

neste ambiente, marcam a presenva feminina na empresa, como mediadoras e reprodutoras

das tradivoes e dos valores cultuados pela familia e estendidos a empresa.

o uso repetido de nomes proprios remete a urna tradi¢o europeia que busca, dessa

forma, evocar a importincia dos antepassados, seus valores e aptidoes, com 0 intuito de

preservar 0 estilo de vida da familia e a continuidade da empresa.

Outro bem consideravel cultivado por esta familia, desde os fundadores ate os

membros das novas geravoes, e 0 capital social. As participavoes ativas em atividades de

alto prestigio na sociedade local e regional tanto de aspecto benemerente, quanta cultural

reforva a irnagem da familia, e confere legitirnidade ao empreendimento, abrindo-lhes

diversas portas na esfera dos neg6cios e gerando dividendos reais para a familia e para a

empresa.



Este e, sem duvida, urn capital considenivel que responde, em grande medida, pela

caracterizayao desta familia enquanto elite empresarial de Curitiba. Ao celebrar-se desta

forma, esta familia imprime sua marca na sociedade e refor<;aos projetos dos antepassados,

tanto no que se refere a empresa quanto ao que se circunscreve ao ambito da familia.

Nota-se que esta trajet6ria, que pode, a primeira amilise, parecer "casual", "natural",

conforme 0 relato das herdeiras, e urn processo de escolhas, cuidadosamente construido,

cultuado e constantemente reconstituido e reproduzido, de gerayao em gera<;ao e que

objetiva manter 0 estilo de vida da familia e a continuidade da empresa, numa relayao de

causa e efeito entre as duas esferas - familia e empresa.

Assim e que os dois patrimonios coexistem, alimentam-se mutuamente e se sucedem,

dentro de regras estabelecidas pelas familias, apesar da pouca visibilidade que as herdeiras

demonstram possuir sobre estas imbrica<;oes.

Observando as caracteristicas dos herdeiros e herdeiras desta familia, pudemos

constatar que ambos foram duplamente marcados por genero, demonstrando possuir

caracteristicas como for<;a,garra, determinayao, ousadia, capacidade de assurnir riscos, mas

tambem sensibilidade para as questoes sociais, espirito conciliador, educayao primorosa,

alma generosa e nobre, educada no amor da virtude e do bem.

Tanto os homens quanta as mulheres da familia que estiveram ativamente envolvidos

na gesmo interna e nas esferas de decisao (AssembIeia e Conselho de S6cios) mostraram

possuir as caracteristicas arroladas acima, nao se podendo caracterizar a Leao Junior SfA

como uma empresa exclusivamente masculina, nem tampouco afmnar que a participayao das

mulheres imprirniu urn caniter feminino na empresa. 0 que se viu foi urn trabalho de

complementaridade entre os generos, e que pela harmonia familiar existente, ocorreu na

forma de uma certa separayao de dominios, mas nao totalmente de dominayao de urn sexo

sobre 0 outro.



A manutenvao de valores e pniticas das geravoes passadas vem demonstrar 0 quanta

e mais lenta a mudanva, ou mesmo a inovavao quando se trata de rela0es entre pessoas, do

que 0 e nas rela0es entre coisas - 0 lade material da produvao na empresa, onde a

inovavao se processa com mais rapidez. Na esfera das rela0es interpessoais observa-se urn

ambiente que e, via de regra, carregado de simbolismo, pertencente a esfera das

representa0es e que traz em si uma carga muito forte de significados que constroem 0

proprio sentido da vida das pessoas, definindo seu papel na sociedade. As mudanvas nessa

area sao, pois, muito mais dificeis de ocorrer, pois precisam derrubar muros muito altos,

cimentados por muitas geravoes. 0 medo da mudanva, da perda de poder e de status

conquistados sao os maiores obstaculos as mudanvas mais significativas nas empresas

familiares. Estes obstaculos silo tambem citados por Fontana (1996), em relavao a
incapacidade de alguns herdeiros da Sadia em empreender mudanvas significativas na

empresa em favor de urn processo mais igualitario nas relavoes de trabalho.

Por outro lado, a manutenvao deste status quo, onde e muito valorizada a figura

masculina, encontra eco nas disposivoes das herdeiras, que acabam cimentando sua propria

exclusao dos cargos de gestao. Urn exemplo disso pode ser visto na criavao do espa90 da

memoria da empresa. As conselheiras, mesmo realizando urn trabalho arduo, que demandou

de tres a quatro anos, acabaram homenageando 0 presidente. Na placa de inauguravao do

espa90 le-se, em primeiro plano, 0 nome do presidente da empresa. Sobre esta prMica de

valorizavao do trabalho masculino relata EX, uma das conselheiras: "Existe entre nos um

compromisso tacito de respeito pela hierarquia. Quem esta no comando fala, os outros

ouvem. Nlio tem nome de mulher na empresa. E cultural isso. 0 homem e que e importante.

A mulher nlio e. Nos mantivemos ista".

Detentoras de algumas caracteristicas pessoais, valorizadas pela logica empresarial

algumas mulheres da familia deixaram suas marcas na empresa, nos espavos conquistados

pelo poder de suas a0es. No rol destas caracteristicas sao valorizados: a garra e a forva, a

determinavao e a disposivao para 0 trabalho, a criatividade e capacidade de conciliavao, a

sensibilidade para com as questoes sociais e 0 resgate da memoria. Existentes em alguns

homens e mulheres da familia, estas caracteristicas pessoais, juntamente com 0 peso da

propriedade das avoes, acabaram direcionando a preferencia de alguns membros da familia,



em detrimento de outros, para os cargos de gestao e tambem, mais recentemente, para 0

Conselho de socios da empresa. Os herdeiros que possuem estas caracteristicas estariam

mais habilitados para participar da empresa, inclusive as mulheres, respeitando as regras

existentes. As mulheres SaG respeitadas pelo poder das a<;;oes que possuem e pela

experiencia adquirida em treinamentos e incursoes no mundo dos negocios. Ate agora a

regra da familia, que preve a exclusao das mulheres dos cargos de gestao, nao foi contestada

pelas herdeiras, que seguem valorizando a figura masculina e a hierarquia na familia,

respeitando os membros investidos de poder e os mais velhos. Parece haver, entre os

membros desta familia, uma estreita sintonia, ja presente nos fundadores e que os mantem

ligados e fmnes it politica por eles mesmos instituida. 0 impedimento das mulheres aos

cargos de gestiio aqui nao sendo visto como urn demerito de suas potencialidades e valores,

mas como marca da continuidade de uma cultura tradicional estabelecida pelos antepassados

e que ate hoje nenhum membro da familia ousou modificar. 0 lugar de destaque que as

mulheres ocupam na familia e na empresa foi demonstrado em diversas situa<;;oes(nomes

femininos no patrimonio e no produto, respeito na Assembleia de acionistas e no Conselho)

e a regra do impedimento a cargos de gestao, apesar de ser discriminatoria, decorre de urn

acordo realizado com a anuencia das mulheres, que nao se sentem dirninuidas, nem excluidas

por isso. Inclusive, ate aqui nao houve qualquer interesse por parte das herdeiras em

modificar estas regras. As herdeiras entrevistadas, e que estariam mais aptas a concorrer a

cargos de gestao, relataram nao possuir disponibilidade de tempo, nem disposi<;;iiopara

assurnir tais cargos, uma vez que ja possuem uma carga de trabalho consideraveL para

administrar os interesses da propria familia nuclear, sendo elas mesmas administradoras dos

bens recebidos de heran<;;a,atuando profissionalmente ao lado de filhos, irmaos e maridos,

cuidando de seus interesses comuns.

Mesmo tendo incursionado na area empresariaL como e 0 caso de EX e de outras

entrevistadas, a dimensao e 0 ramo de negocios experirnentado por elas difere

substancialmente de uma industria de bebidas de grande porte, como e 0 caso da Leilo

Junior SfA Para assurnir cargos de gestiio na empresa da familia as herdeiras deveriam estar

sendo preparadas para isto desde cedo, 0 que nao vem ocorrendo. Assim como as herdeiras

de hoje nao foram educadas exclusivamente para a empresa da familia, assirn tambem nao



estao educando suas filhas, nem filhos para tal. Estes estiio sendo educados e preparados

sirn, mas para a vida, niio tendo a empresa da familia como meta, mas como leone e

seguran<;apara viabilizar seus projetos pessoais.
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APENDICE A - Roteiro de Entrevista



1. Hi no museu uma foto de familia que chamou bastante a minha atenyao, com

muitas mulheres. Voces saberiam dizer quantas mulheres herdeiras existiram desde

a funda9ao, entre esposas, filhas e noras?

2. 0 que se sabe sobre 0 periodo de gestao de D. Maria Clara, viuva com 7 filhos

pequenos, no inicio do seculo XX? Desafios e solu90es.

3. Como os fundadores, e em especial D. Maria Clara preparou os filhos homens e

mulheres em relayao a empresa?

4. Como ocorreram os processos seguintes de sucessao? Como se escolhia 0 sucessor

e 0 Conselho? Criterios, regras e formas.

5. Como era a sucessao antes da consultoria de Renato Bemhoeft e como e agora?

6. Depois de D. Maria Clara houve alguma mulher em posi90es de mando na

empresa?

7. Quais sao as regras para a ascensao a cargos de gestao na empresa? Quem as criou?

Desde quando? Essas regras mudaram com 0 passar dos anos?

8. Hi uma aceita9ao unanime das regras de sucessao?

9. Hi urn documento formal que rege 0 processo de sucessao?

10. 0 que a empresa da familia representa para voce?

11. Quais sac as atribui90es do Conselho? Que tipo de assuntos nao sao tratados no

Conselho e quais sao tratados.

12. Hi outras herdeiras? Quais as fun90es das mesmas ante a empresa?

13. Por que as outras nao participam do Conselho? Quem sao as outras herdeiras?

14. Muitas herdeiras foram e estao sendo preparadas pela familia para assumir 0

comando quando 0 se afastar, como parece ser 0 caso do Grupo Pao de A9ucar.

!sso poderia acontecer na Leao Jf. no futuro?

15. Como voces estao preparando os filhos homens e mulheres em rela9ao a empresa?



16. Todos os rnaridos e filhos hornens trabalharn na ernpresa? Quais sac as regras

nesse caso?

17. Hi urn reduzido nurnero de herdeiras em posiyoes de rnando nas ernpresas

familiares.Na opiniao de voces 0 que estaria dificultando a ascensao dessas

mulheres? 0 que poderia ser feito para rnodificar esse quadro?



APENDICE B - Ficha de Identificac;ao da Entrevistada



Nome completo
Escolaridade
Curso superior
Estado civil
Parentesco com 0 fundador:
Nome do pai
Nomeda mae
Cargo que ocupa na LEAo Jr.
Pessoas da familia que
Trabalham na Leao Ir
Marido:
Filho(a):
Filho(a):
Filho(a):
Filho a :
Ocupac;ao profissional fora da
Leao Jr.

Pessoas da familia nessa em resa
marido
Filho a
Filho a
Filho a
Filho a

Nao ( ); sim cargo:
Nao ( ); sim cargo:
Nao ( ); sim cargo:
Nao ( ); sim cargo:
Nao ; sim car 0:

Empresa:
Ramo de atividade:
Cargo:

cargo
cargo
car 0
cargo
car 0



ANEXOS A- Carta de Apresenta9ao para a Leao JUnior S/A

B- Mapa Geneal6gico da Familia Leao - 1860-2000



Ministerio da Educayao
Centro Federal de Educa<;ao Tecnol6gica do Parana

Gerencia de Ensino e Pesquisa .
Programa de P6s-Gradua<;ao em Tecnologia - PPGTE

Ilma Sf'. Margareth Menuci Sett
Gerente Administrativo de Recursos Humanos da Leao jUnior S.A

Dirijo-me a v. sa , na condic;:ao de aluna do curso de Mestrado em Tecnologia do CEFET-

PR, com 0 objetivo de solicitar sua participac;:ao e apoio na pesquisa sobre 0 "lugar das herdeiras no

processo sucess6rio das empresas familiares". Esta pesquisa esti sendo orientada pela professora

doutora, Manlia Gomes de Carvalho.

o objetivo da pesquisa em questao, e identificar 0 papel e 0 lugar que e destinado as
herdeiras nas empresas familiares, dentro do contexte sucess6rio.

Escolhemos a Leao Junior S. A por se tratar de uma empresa familiar s6lida,de grande

importancia para a economia do Parana e que ja vivenciou 0 processo sucess6rio mais de uma vez,

fato este nao muito comum no Brasil.

A eolaborac;:ao de V.Sa e de outros profissionais desta empresa, herdeiros, herdeiras e

gestores, atraves do relato de sua experiencia e viveneia na empresa, sera fundamental para 0

alcanee do objetivo proposto.

Gostaria pois, de eontar com a sua valiosa partieipac;:ao na pesquisa, que devera adotar como

proeedimentos basicos, a realizac;:ao de enrrevistas e 0 levantamento de documentac;:ao (estatutos,

manuais, folder's, formularios, ete), em horirios e locais estabelecidos em comum acordo.

o resultado da pesquisa sera colocado totalmente a sua disposiyao e, havendo solieitac;:ao da

empresa e de seu pessoal, sera garantido 0 anonimato quanta as informayoes eventualmente

levantadas nas entrevistas.

Para qualquer informac;:aoadicional coloco a sua disposiyao meu telefone, 363-7494 e e-mail

cidaspanger(@vJhgo.com.br.



Ciente do quao valioso e seu tempo e do quanta sera gratificante a sua contribuiyao,

antecipadamente agradeyo.

1 ./ // - _;..r //):'I .~ ~
'~ .' ~1 {, ~,/ t:1 ,--u'7/!r-e<::/ ~

Prof'.Marilia Gomes de Carvalho
Orientadora

i4.c:¥ dOP':r. .
Prof' .. S~~a Leszczyski

Coordenaddta do PPGTE


