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Segons les poques estadístiques disponibles, de cada 100 empreses familiars que
s’apropen a la segona generació només en perviuen 30,de les quals només 15 con-
tinuen actives en tercera generació.

Sobre les causes de la curta vida de les empreses familiars i de les dificultats que
experimenten en el seu desenvolupament, és convenient analitzar la veracitat d’u-
na afirmació que, tot i ser repetida des de fa anys, no ha estat mai comprovada a
fons de forma empírica.

Així, és habitual escoltar o llegir que el cicle de vida de la majoria de les empreses
familiars està inexorablement determinat pel fet que «l’avi la funda, els fills l’afe-
bleixen i els néts l’enterren», o que el desenvolupament de les capacitats empre-
sarials dels membres de cada generació segueixen l’evolució, també inexorable,
d’«un avi empresari, un fill enginyer i un nét poeta». No obstant això, i sense voler
negar la propietat amb què es poden aplicar aquestes afirmacions a algunes situa-
cions reals, no es pot perdre de vista que només reflecteixen una petita part de la
veritat, ja que no sempre és la generació següent, la de l’«enginyer» o la del «poe-
ta», la culpable d’afeblir o enterrar l’empresa, sinó que cal buscar la culpa en els
errors comesos pels membres de la primera generació i, precisament, en l’última
part de la seva etapa al capdavant de l’empresa familiar.

A l’empresa familiar sol succeir que, quan els predecessors retarden la successió,
ho fan perquè estan convençuts que encara no és necessari plantejar-la d’una
manera formal i definitiva, i aquesta situació, amb freqüència, va unida al fet que
els predecessors també pensen que estan «immunitzats» del perill de caure als
paranys de l’empresa familiar. De manera que, el que encara és més greu, sense
adonar-se’n, aquests predecessors no «saben» el que necessita l’empresa que
governen i no permeten l’accés a persones que ho «sàpiguen». Per aquest motiu
és necessari que els interessats es convencin que les paraules clau per a la solució
dels problemes de successió són: «planificar-la» i «aviat».
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PRESENTACIÓ

En una economia de mercat, l’empresari és la peça clau. Si no hi

ha empresaris, no hi ha empreses, no hi ha creació de llocs de treball ni

de riquesa. Així de senzill. Les experiències en què s’ha volgut substituir

l’empresari i el mercat per funcionaris i planificació econòmica han aca-

bat en un fracàs estrepitós. 

En el conjunt de les empreses, les familiars són l’element bàsic del

teixit empresarial a la majoria dels països del nostre entorn econòmic. A

França, el 60,5% de les empreses són de caràcter familiar; a Itàlia, el 75%;

a Alemanya, el 82%; al Regne Unit, el 76%. Als Estats Units, el 90% de les

empreses són propietat o estan controlades per una família i, de les

empreses cotitzades a la borsa, el 42% són empreses familiars. A Espanya,

el 71% de les empreses que facturen més de 200 milions de pessetes a l’any

són empreses familiars.

Atesa la importància de la funció de l’empresari en una economia

de mercat i de l’empresa familiar en el conjunt de les empreses dels paï-

sos del nostre entorn, no podia faltar en una col·lecció d’estudis i infor-

mes com aquesta, centrada en identificar els principals problemes que té

plantejats la nostra economia al llindar del segle XXI, un volum dedicat

a l’empresa familiar, amb l’objectiu de contribuir a millorar-ne el conei-

xement i el funcionament.

El problema que ens preocupa és que, si bé les empreses familiars

pateixen, com qualsevol altra empresa, crisis d’adaptació a l’entorn, de

creixement i de maduració, es veuen afectades a més a més de forma

específica per problemes de successió. De fet, poques empreses familiars

aconsegueixen sobreviure al seu fundador. Els resultats de les investiga-

cions realitzades mostren que un 70% no passen a la segona generació, i
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que, del 30% que ho aconsegueix només un 15% continuen actives a la

tercera.

En aquest volum, el professor Miguel Ángel Gallo analitza en pro-

funditat i amb un estil directe el procés de successió a l’empresa familiar.

El professor Gallo ocupa a l’IESE la primera càtedra, i durant molts anys

l’única, d’empresa familiar a Espanya. És, sens dubte, la persona que més

ha investigat el tema al nostre país i, com a consultor, ha assessorat mol-

tes i importants empreses a l’hora d’emprendre aquest procés tan com-

plex. Per aquest motiu, el llibre que presentem uneix rigor acadèmic i

experiència pràctica.

Al capítol primer planteja la qüestió que quan l’empresari té entre

60 i 70 anys i es troba molt sovint menys capacitat i menys motivat per

assumir risc, és quan precisament ha d’escometre amb més energia la

reactivació d’una empresa madura, amb la inversió econòmica que això

representa; i, en aquestes circumstàncies, com pot resultar de fatal per a

l’empresa retardar la jubilació.

Al capítol segon presenta directament el tema de la preparació dels

successors i contesta preguntes tan interessants com les relacionades amb

el moment més adequat per iniciar-la o quines són les qualitats, coneixe-

ments i actituds que el successor ha de desenvolupar o posseir.

Al capítol tercer tracta la preparació de l’empresa i de la seva orga-

nització per a la successió. Aquí destaca la conveniència, sempre que

l’empresa familiar tingui una certa dimensió, de passar de l’estructura

funcional a la divisional i d’activar les funcions del consell d’adminis-

tració i dels comitès de direcció.

Al capítol quart s’estudien les relacions entre la família i l’empre-

sa. Destaca aquí la necessitat de desenvolupar un marc jurídic i organit-

zatiu adequat per potenciar aquestes relacions i que es concreta en el pro-
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tocol familiar i en el consell de família, on s’han de plantejar les qües-

tions potencialment conflictives.

Al capítol cinquè tracta el procés de preparació per a retirar-se de

la persona que fins al moment ha tingut el poder de decisió a l’empresa

i ha estat líder de la família. S’analitzen aquí els estils de successió, les

formes de retirar-se i la necessitat de preparar-se amb temps per treballar

d’una altra manera i en altres coses.

Als capítols sisè i setè tracta les qüestions específiques del pas de

la segona a la tercera generació i de la successió quan la propietat està

repartida en dues parts iguals.

Per acabar, al capítol vuitè es presenta una sèrie de casos il·lus-

tratius d’importants empreses espanyoles (González Byass, Lladró, La

Vajilla Enériz i Repostería Martínez) que han emprès o pensen empren-

dre el procés de successió. Els casos han estat preparats a partir de la

informació facilitada per les mateixes empreses i el material ha estat

coordinat pel professor Fernando Casado, catedràtic d’economia de

l’empresa a la Universitat de Barcelona i director de l’Institut d’Empresa

Familiar.

Confiem, doncs, que aquest volum contribueixi a la millora del

coneixement de la problemàtica de la successió a l’empresa familiar i

que aquest coneixement pugui servir per augmentar la taxa de super-

vivència en passar d’una generació a la següent.

Josep M. Carrau
Director del Servei d’Estudis

Barcelona, març de 1998
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I. INTRODUCCIÓ

La incidència que en el desenvolupament de l’economia ha tingut

en el passat, està tenint en l’actualitat i tindrà en el futur l’empresa familiar

no pot posar-se en dubte. A vegades, però, aquesta influència no ha estat

reconeguda, no s’ha volgut comprendre i promoure i, fins i tot, s’ha pretès

eliminar-la a força de substituir la iniciativa privada per una iniciativa públi-

ca promoguda des de l’Administració del país.

D’acord amb els estudis de demografia empresarial, la gran majoria

de les empreses dels països desenvolupats, en què s’ha respectat la llibertat

d’iniciativa, són empreses familiars. A més a més, s’observa també que la

presència de les empreses familiars és superior als països més avançats i

que han assolit abans un nivell elevat de desenvolupament.(1)

Com és natural, la proporció d’empreses familiars és més gran entre

les empreses joves que entre les antigues; és també superior a les empreses

mitjanes i petites, i resulta diferent segons els diversos sectors d’activitat

econòmica.

El paper que juguen les empreses familiars a Espanya és similar al

que tenen a d’altres països de la Unió Europea, amb les lògiques diferències

derivades del fet que Espanya es va incorporar més tard a l’evolució empre-

sarial d’Occident.

D’acord amb la informació proporcionada per una mostra de 750

empreses espanyoles, formada per empreses familiars i no familiars amb

una facturació superior als 200 milions de pessetes el 1986, el percentatge

d’empreses familiars a Espanya era del 71%.(*)

11LA SUCCESSIÓ A L’EMPRESA FAMILIAR ■

(1) American Family Business Survey, 1997. Briere, 1991. Hugron, 1990. Leach, 1990. Regojo i Silva, 1997. Smyrnios,
Romano i Tanewski, 1997.Ward, 1986.
(*) En l’Annex 1 es troba la informació sobre aquesta mostra.



L’anàlisi del grup format el 1989 per les 1.000 empreses espanyoles

més importants pel seu nivell de facturació palesa que el percentatge

d’empreses familiars disminueix de forma notable a mesura que creix la

dimensió de l’empresa i passa d’un 17% a tot el grup a només un 10% entre

les 250 empreses més grans d’Espanya.(2) Aquests dos percentatges se situen

cap a la meitat del nivell corresponent als Estats Units.(3)

D’altra banda, la presència de l’empresa familiar canvia molt a Es-

panya segons els sectors d’activitat econòmica. Hi ha molt poques empre-

ses familiars grans en sectors com construcció naval, cautxú i pneumàtic,

metal·lúrgia, petroli, energia elèctrica i vidre. En canvi, tendeixen a roman-

dre i a desenvolupar-se, fins ocupar els primers llocs, en:

– Sectors en què la força dels avantatges competitius recolza en un

elevat i permanent compromís amb una postura ideològica, una

tradició, uns particulars actius immobilitzats o un patrimoni consi-

derat «històric» per la família.

– Sectors en què els avantatges competitius tenen una important

relació amb algun coneixement, habilitat o actitud que es transmet

més naturalment de pares a fills, per via de l’experiència, i que

han de ser adquirits aviat en la vida.

– Sectors més relacionats amb la producció de béns de consum que

amb la de béns de capital, o amb la producció de serveis que re-

quereixen freqüents i importants innovacions tecnològiques.

– Sectors en què, dins d’una intensa internacionalització, la impor-

tància de les marques locals continua essent molt elevada.

– Sectors en què el procés d’internacionalització d’una empresa es

realitza més per les exportacions que per les inversions directes a

l’estranger.

12 ■ INTRODUCCIÓ

(2) Gallo i Estapé, 1993.
(3) Davis, 1983. Donnelley, 1973



– Sectors amb una estructura no gaire concentrada.

– Sectors amb activitats que poden ser considerades com una «ex-

tensió natural» de les activitats «domèstiques».

– Sectors en què les inversions que cal fer per mantenir el liderat no

són extraordinàriament elevades.(4)

Com es pot observar, hi ha moltes empreses familiars i és normal

que continuï essent així, sempre que es potenciï la tendència natural de

moltes persones a emprendre activitats econòmiques per subvenir a les

necessitats de la família i a desenvolupar-les amb el recolzament dels mem-

bres de la família, els quals, a més a més, són vistos com la continuïtat del

negoci.

Però, desafortunadament, el problema de les empreses familiars no

radica tant en el naixement com en el desenvolupament i en la continuïtat.

En efecte, l’anàlisi de les 1.000 empreses més grans d’Espanya els anys

1972, 1982 i 1992 palesa que el percentatge d’empreses familiars ha dismi-

nuït de forma notable i ha passat del 40% el 1972 al 23% el 1992, després

de superar el mínim del 17% el 1989 esmentat en un paràgraf anterior.(5) (*)

Les causes d’aquest índex de mortalitat o, des d’un altre punt de vis-

ta, de la baixa esperança de vida de les empreses familiars, són realment

preocupants. D’acord amb els coneixements actuals sobre l’empresa fami-

liar, una bona part d’aquestes causes està relacionada amb els canvis genera-

cionals, ja que, segons les poques estadístiques disponibles sobre ambdós

punts, de cada 100 empreses familiars que s’apropen a la segona generació

només en perviuen 30, de les quals només 15 continuen actives en tercera

generació.(6) (*)

13LA SUCCESSIÓ A L’EMPRESA FAMILIAR ■

(4) Gallo i Estapé, 1993.
(5) Gallo, Cappuyns i Estapé, 1996.
(*) En l’Annex 2 es troba la informació sobre aquestes mostres.
(6) Dyer, 1986.
(*) En l’Annex 3 hi ha informació sobre l’esperança de vida de les empreses familiars.



A Espanya, els canvis generacionals de les empreses familiars tenen

actualment i tindran en el futur un fort protagonisme. En efecte, cap a la

meitat de la dècada dels vuitanta, dues terceres parts de les empreses fami-

liars espanyoles estaven en primera generació, és a dir, encara no havien

patit el «sedàs» que ocasiona el pas de primera a segona generació, i era

d’esperar que més de la meitat passés pel procés de successió a segona en

els propers deu anys.

L’intent d’ajudar aquestes empreses familiars és el que anima les

pàgines d’aquest llibre, que comença amb un seguit de comentaris sobre

dues problemàtiques poc conegudes o mal interpretades, però amb una

gran incidència en la continuïtat de les empreses familiars: la «maduració

del negoci» i la «crisi estructural».

Maduració del negoci. Crisi estructural

Sobre les causes de la curta vida de les empreses familiars i de les

dificultats que experimenten en el seu desenvolupament, i abans de tractar

la problemàtica específica de la successió, és convenient analitzar la veraci-

tat d’una afirmació que, tot i ser repetida des de fa anys, no ha estat mai

comprovada de forma empírica.

Així, és habitual escoltar o llegir que el cicle de vida de la majoria de

les empreses familiars està determinat pel fet que «l’avi la funda, els fills l’a-

febleixen i els néts l’enterren», o que el desenvolupament de les capacitats

empresarials dels membres de cada generació segueixen l’evolució, també

inexorable, d’«un avi empresari, un fill enginyer i un nét poeta».

No obstant això, i sense voler negar la propietat amb què es poden

aplicar aquestes afirmacions a algunes situacions reals, no es pot perdre de

vista que només reflecteixen una petita part de la veritat, ja que no sempre

és la generació següent, la de l’«enginyer» o la del «poeta», la culpable d’afe-

blir o enterrar l’empresa, sinó que cal buscar la culpa en els errors comesos
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pels membres de la primera generació i, precisament, en l’última part de la

seva etapa al capdavant de l’empresa familiar.

Com a exemple d’aquesta última afirmació, hi ha dues conegudes

situacions que, si no són resoltes per la generació precedent, acabaran

esclatant com una bomba de rellotgeria a les mans de la generació de l’«en-

ginyer» o del «poeta»: la maduració del negoci i la crisi estructural.

Tots els negocis maduren, és a dir, passen els anys i arriba una època

en què les vendes comencen, primer, a aturar-se i, després, a caure, al principi

a poc a poc i més tard en picat. Uns negocis maduren abans que altres, però

rar és el negoci que no ha madurat entre els 20 i els 30 anys d’existència.

Totes les persones envelleixen. No hi ha cap dubte que el treball al

capdavant de l’empresa desenvolupa les capacitats directives del fundador

de l’empresa familiar, però el més habitual és que, passats aquests 20 o 30

anys, aquesta persona ja no tingui la mateixa capacitat, com quan era jove,

per dur a terme canvis importants en les activitats de la seva empresa. I si,

d’altra banda, no s’hi ha produït l’entrada de joves directius, des de fa temps,

l’organització haurà envellit de la mateixa manera que el seu fundador.

Totes les necessitats canvien.Tampoc no hi ha dubte que les necessi-

tats de les persones canvien amb el temps, i els fundadors d’empreses fami-

liars no són immunes a aquest canvi. Amb el pas de 20 a 30 anys, el més

natural és que canviïn les preferències, augmentin les necessitats d’status i

de seguretat econòmica, i que disminueixi la capacitat per prendre riscos.

Aquestes tres circumstàncies, en coincidir en el temps, fan que quan

el fundador arriba als 60-70 anys, i es troba amb menys capacitat i motivació

per arriscar-se, és precisament quan ha d’escometre amb més energia la

reactivació estratègica d’una empresa madura, amb la inversió econòmica

que això comporta, i, al mateix temps, rejovenir-ne l’organització, ja que és

molt difícil aconseguir una reactivació intensa amb el suport d’un equip

humà envellit.
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Atès que la solució de la situació de «maduració» de l’empresa fami-

liar, mitjançant la reactivació estratègica, és realment complicada,(7) la deci-

sió que sovint pren el fundador és negar l’existència del problema de la

maduració del negoci i de l’envelliment de l’equip directiu o, sense negar-

ho, deixar les coses tal com estan tot pensant que els que venen darrera, la

segona generació, són els responsables de trobar una solució, ja que, al cap-

davall, l’empresa serà seva i tenen prou recursos per sortir-se’n, sense voler

comprendre o acceptar que retardar els canvis no sol ser mai una bona sor-

tida per als problemes que planteja l’adequació d’una empresa al mercat.

La «maduració del negoci», però, podria haver-se evitat si, al moment

oportú, s’hagués propiciat l’evolució de l’empresa familiar i de la seva orga-

nització entrant en nous negocis, diversificant-se cap a negocis relacionats

amb cicles de maduració desplaçats en el temps, incorporant successiva-

ment directius més joves a l’organització, buscant alternatives per finançar

els actius i no haver de comprometre el patrimoni econòmic personal en

l’empresa familiar, etc.

La segona situació, la situació de crisi estructural, és una malaltia

que es presenta en tot tipus d’empreses, familiars o no, quan l’assignació de

responsabilitats de direcció a les persones no és coherent amb els objectius

que formen l’estratègia de la companyia ni amb les capacitats de fer coses

dels directius. No obstant això, a l’empresa familiar, aquesta malaltia, que

tendeix a presentar-se durant les etapes avançades de la segona generació,

pot arribar a ser «crònica» i «terminal».

En efecte, sovint, en aquesta segona generació, les responsabilitats

són exercides per germans o per fills de socis en funció d’uns acords esta-

blerts a la primera generació, o tàcitament acceptats per tots, per a la «coge-

rència» o per al repartiment de les funcions directives, del tipus, per exem-

ple, «un les vendes i l’altre la fabricació», etc. Acords que, a més a més, es

mantenen de forma inalterable al llarg del temps, al marge dels canvis de

16 ■ INTRODUCCIÓ

(7) Ward, 1986.



l’entorn i dels productes o de les dimensions de l’empresa, i que es conver-

teixen en una tradició que immobilitza l’evolució de l’estructura de respon-

sabilitats de l’empresa.

A les empreses no familiars, aquesta «crisi estructural» que apareix

quan no hi ha coherència entre el que les persones fan, o poden fer, i el

que la implantació de l’estratègia precisa acostuma a durar poc temps. En

efecte, en aquestes empreses s’analitzen amb rapidesa els problemes que

originen la crisi, es decideixen les solucions, es defineixen noves funcions,

es canvien les responsabilitats que han d’exercir les persones, es produei-

xen separacions de directius, es busquen i s’integren noves persones, es

canvien les remuneracions per premiar els que compleixen l’estratègia, etc.

A les empreses familiars de segona generació, però, en comptes d’ac-

tuar amb rapidesa a l’hora d’identificar la necessitat d’aquests canvis i d’im-

plantar solucions, per més que siguin doloroses, els protagonistes, els mem-

bres de la família, donen la culpa dels problemes a la manca de coordinació

entre ells i, en conseqüència, durant molt de temps intenten millorar-la. El

fracàs dels esforços de coordinació,entre d’altres raons perquè la coordinació

no és el problema, els du a pensar que necessiten la mediació d’una tercera

persona i intenten resoldre la situació amb l’ajuda d’un «home bo». Massa

sovint, però, després d’un llarg període de temps, s’adonen que l’«home bo»

no sap com resoldre el problema o no li fan cabal. En no trobar cap solució

i pensar que han fet tot el possible, cada membre de l’organització torna a

fer el que feia, però, per tal de no provocar conflictes, deixant en «terra de

ningú» les noves i crítiques responsabilitats que és necessari emprendre per

implantar l’estratègia de canvi que l’empresa «demana a crits».

La manca de decisió en la resolució de la crisi potser hagi originat

un cert clima de pau entre els membres de la família, però, ben segur, haurà

afeblit l’empresa en no fer-se el que calia durant molt de temps. I aquesta

situació és la que heretarà la tercera generació, la del «poeta»: una organitza-

ció tan feble que aviat morirà i que només cal enterrar.
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Les persones que han tingut l’oportunitat de conèixer a fons moltes

empreses familiars saben que, amb molta freqüència, la realitat és ben dife-

rent a la que inclou la frase «l’avi funda, els fills afebleixen i els néts enter-

ren». En efecte, el problema no és tant la manca de capacitat de les següents

generacions com que els membres de la segona generació, sense tenir ben

definides ni experimentades entre els mateixos les «regles del joc» pròpies

d’una «empresa familiar de germans», han de reactivar un negoci que la pri-

mera generació ha deixat madurar excessivament, i a la tercera generació,

normalment una «empresa familiar de cosins», s’afegeix la dificultat de

recompondre un sistema de relacions humanes entre els membres de la

família i entre la família i l’empresa que està en desequilibri per culpa de

les prolongades crisis estructurals.

Retardar la successió

Les bones empreses familiars, i és ben sabut que n’hi ha força que

no mereixen aquest qualificatiu, es caracteritzen per l’assoliment de mane-

ra natural de dues fortaleses que els són pròpies: la unitat i el compromís.

Com és lògic, ja que en cas contrari no podrien competir, les empre-

ses no familiars també assoleixen i conserven aquestes fortaleses, però, per

fer-ho, en comparació amb les empreses familiars, han de dur a terme

importants esforços.

La unitat –la voluntat de continuar junts, d’harmonitzar les preferèn-

cies a l’hora de triar els objectius i de coordinar la manera de treballar per

assolir-los–, en tenir com a resultat que les persones tenen interessos co-

muns, desenvolupen una bona comunicació i reconeixen amb facilitat l’au-

toritat del cap de l’organització, simplifica molt el govern de l’empresa i la

direcció de les seves activitats.

El compromís –la voluntat de dedicació intensa i prolongada, de

sacrifici personal i autoexigència–, en representar el lliurament a un ideal i
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la disposició a adaptar-se a les futures circumstàncies,(8) és una de les moti-

vacions més importants per a la consecució de l’estratègia, en especial pel

que fa al llarg termini.

Aquestes dues fortaleses, però, tenen el risc potencial de transfor-

mar-se, passant d’un extrem a l’altre, en les dues febleses oposades, caracte-

rístiques de les empreses familiars «dolentes»: la desunió i l’abstenció.

I no hi ha cap dubte que tant la desunió, amb el seu reguitzell d’inte-

ressos en conflicte, de divisions i d’odis, com l’abstenció, amb les reivindica-

cions i les urgències que l’acompanyen, se situen entre les raons internes

(és a dir, que no tenen l’origen en les evolucions de l’entorn) que més

influeixen en l’alt índex de mortalitat de les empreses familiars.

Però, ¿què té a veure amb la successió la transformació de les fortale-

ses de la unitat i el compromís en les febleses de la desunió i l’abstenció?

Doncs, com està prou comprovat, molt més del que a primera vista sembla.

En efecte, d’una banda, quan es retarda la successió, els membres de

la següent generació troben greus dificultats per harmonitzar les seves pre-

ferències i formes de fer amb les d’uns predecessors que, cada cop més

grans, no perfilen el futur ni es decideixen a cedir el poder, de manera que,

cada cop més, s’erosiona la unitat. D’altra banda, la voluntat de dedicació i

de sacrifici personal arriben a esgotar-se com a motivacions en no establir-

se de manera correcta el «perquè» del seu lliurament personal a l’empresa

familiar, de manera que s’erosiona el compromís.

Ara bé, com resulta evident, retardar la successió no és l’únic parany

en què «cauen» les empreses familiars. Les empreses familiars poden come-

tre molts altres errors, entre els quals, però, hi ha quatre trampes que, si s’hi

«cau» i no es rectifica, condueixen a la pèrdua de les fortaleses de la unitat i

del compromís.
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Quan en les relacions entre la família propietària i l’empresa es cau

repetidament en les trampes de «confondre el fet de ser propietari amb el

de tenir capacitat per dirigir», de «no seguir les pràctiques generalment

reconegudes com adequades per a la gestió empresarial» i de «confondre

els vincles d’afecte, propis de la família, amb els vincles contractuals, propis

de l’empresa», s’acabaran presentant amb forta intensitat les febleses de la

desunió i de l’abstenció.

No obstant això, potser el parany més important en qualsevol em-

presa familiar, per ser a l’origen dels esmentats amb anterioritat, rau en el fet

que les persones que tenen el poder, i de manera especial en el cas del fun-

dador, pensin que estan «immunitzats» i que per aquest motiu, gràcies a no

se sap quin tipus de vacuna, són «resistents» a caure en els errors relacionats

amb cadascun dels paranys. Aquestes persones no haurien d’oblidar mai

que, al món empresarial, ningú no està al marge de l’error i, molt menys, en

punts tan delicats com els anteriors, en què, en confluir en una persona pos-

tures tan diferents com les de pare, propietari i cap executiu principal de

l’empresa, són necessàries dosis molt elevades de prudència, és a dir, una

gran capacitat per «veure les coses com realment són» al llarg de molt anys,

sovint tota la vida.

A l’empresa familiar acostuma a succeir que, quan els predecessors

retarden la successió, ho fan perquè estan convençuts que encara no és

necessari plantejar-la d’una manera formal i definitiva, i aquesta situació,

amb freqüència, va unida al fet que els predecessors també pensen que

estan «immunitzats» del perill de caure als paranys de l’empresa familiar. De

manera que, el que encara és més greu, sense adonar-se’n, aquests predeces-

sors no «saben», d’una banda, el que necessita l’empresa que governen i,

d’una altra, no permeten l’accés a persones que ho «sàpiguen». Per aquest

motiu és necessari que els interessats es convencin que les paraules clau

per a la solució dels problemes de successió són: «planificar-la» i «aviat».(9)
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En el fons, es pot pensar que tot retardament en el procés successo-

ri és el «resultat» d’unes causes i que, per tant, per resoldre’l cal trobar

aquestes causes sense deixar-se confondre, al mateix temps, pel fet que, per

part de les persones que no són el predecessor, és habitual donar indiscri-

minadament la culpa de tot el que va malament a l’empresa familiar a no

haver realitzat la successió abans o després, d’una o altra manera.

Això és el que passa, per exemple, quan els problemes de la «madu-

ració del negoci» o de la «crisi estructural», comentats anteriorment, són atri-

buïts a un procés successori mal resolt, ja que, tot i estar relacionats amb la

successió, són problemes que es poden solucionar amb la diversificació o

el redisseny de l’estructura de responsabilitats, que poden perfectament

aplicar-se amb independència del que succeeixi en el procés successori.

Sovint, i aquesta és una de les causes habituals del retardament en la

successió, el predecessor i la resta de l’organització de l’empresa familiar

no «saben» com estructurar el problema de la successió, i com que no es

decideixen a dedicar-hi temps ni diners, ni a demanar ajut, tampoc no saben

com planificar-lo o com implantar la solució.(10) Tanmateix, també pot pas-

sar que el predecessor no «vulgui» ser succeït i, com té prou poder per

impedir qualsevol amenaça de remoció del seu càrrec que se li presenti,

s’oposi directament i clarament a desenvolupar el procés.

El procés de successió és molt emocional(11) i, sovint, no tan racional

com seria desitjable,(12) motiu pel qual és més còmode resistir-se, negar-ne la

necessitat, acceptar que no s’està actuant a temps, etc., que prendre una

postura activa per solventar-lo.(13)

D’altra banda, no es pot perdre de vista que, en comparació amb

l’empresa no familiar, el procés de successió en una empresa familiar, a més

a més d’ésser un procés complex, requereix molt més temps. Per aquest
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motiu, no es pot pretendre que quedi resolt en unes poques reunions o

gràcies a l’assoliment d’un acord.(14) En efecte, el pas de primera a segona

generació no consisteix només en passar d’un cap executiu principal al

següent, com és habitual a l’empresa no familiar, sinó que, amb el canvi d’a-

questa persona, se solen presentar canvis en l’estructura de propietat, en

els interessos dels propietaris i en les formes de govern.(15)

Per tots aquests motius, per estructurar amb encert el problema de

la successió, el primer que cal tenir en compte és quines parts el compo-

nen i com es relacionen. Un procés de successió està format per:

– La preparació dels successors.

– El desenvolupament de l’organització.

– El desenvolupament de les relacions entre l’«empresa» i la «fa-

mília».

– La jubilació i el retir del predecessor.

Aquests quatre processos, que són objecte dels quatre capítols se-

güents, es caracteritzen per ser complementaris i, per aquest motiu, han

d’implantar-se pràcticament al mateix temps.

En efecte, la preparació dels successors, és a dir, la capacitació de

persones perquè ocupin el lloc de cap executiu principal de la futura orga-

nització, en una empresa familiar liderada pel seu fundador, és també capa-

citació per dirigir una nova organització més desenvolupada en què ja no

hi serà la figura del fundador, però on probablement hi actuaran d’altres

membres de la família, que necessitarà sistemes de formulació de l’estratè-

gia i de conducció de persones més avançats, etc.

Al seu torn, aquest desenvolupament de l’organització haurà de ser

coherent amb els canvis en la família propietària cap a un nombre més gran

d’accionistes, que probablement tindran interessos diferents, mantindran
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nous tipus de relacions entre ells i la direcció de l’empresa pel que fa a l’e-

xercici del govern, preferiran diferents actituds sobre la rendibilitat del

capital i el repartiment dels resultats econòmics, etc.

En certa mesura, es pot pensar que un procés de successió a l’em-

presa familiar s’assembla a la preparació d’un equip esportiu d’alta compe-

tició. Cal preparar els «jugadors» líders, s’ha de desenvolupar l’estructura de

membres de l’equip que competeix amb ells, cal establir les regles del joc, i

l’entrenador ha d’«enretirar-se» quan comença la competició de debò i de

continuar «observant», «analitzant» i «ajudant» fins al final de la temporada. El

procés de successió no és una tasca d’un dia, ni és feina d’una única per-

sona, ni tampoc és l’activitat en un únic punt, el punt de «formar el suc-

cessor».

Tal com ja s’ha indicat, tota successió és un canvi organitzatiu, i els

canvis (figura 1) necessiten «líders» que els implantin gràcies als seus conei-

xements per fer realitat el canvi i a la voluntat de dur-los endavant. Líders
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que ensenyin els «seguidors», plens de voluntat però sense els coneixe-

ments necessaris; líders que, per convenciment, arrosseguin els «escèptics»

que sí en saben però que no volen, o que, si no canvien, els separin de l’or-

ganització abans que els seus dubtes o el seu pessimisme s’encomanin als

«seguidors» o facin causa comuna amb els «contraris»; líders, en fi, que tin-

guin prou ànim i poder per apartar aviat els «contraris» i evitar-ne així la

influència nociva. El retardament en la successió quan el predecessor osten-

ta el poder i no vol ser succeït, és a dir, és un «contrari» al canvi, té difícil so-

lució.

D’acord amb les formes d’estructurar-se legalment seguides per la

pràctica totalitat de les empreses familiars, el dret a ostentar el poder en el

govern de l’empresa el tenen els propietaris del capital. A l’empresa fami-

liar, en especial en la primera generació, el fundador, a més d’aquest poder

com a propietari, té el provinent de la seva posició com a pare o cap de

família, i quan els dos punts recolzen en la falta de coneixements i en la

manca d’intenció de canvi, el fundador acaba «morint al peu del canó», des-

prés d’actuar com qui pensa que «després de mi, el diluvi».

Quan la persona que ostenta el poder legal i l’autoritat de cap de

família no vol de veritat «planificar aviat» la successió, ben poca cosa es pot

fer. Difícilment el consell de terceres persones o una «sublevació» dels fills

podrà convence’l d’iniciar el procés. I, si l’inicia, recularà a la primera o

segona ocasió, que aviat se li presentarà, en pensar que els successors no

fan les coses com ell vol que es facin.

Transmetre a la següent generació una empresa familiar rendible,

amb una estratègia de desenvolupament «viable» i un equip de directius en

forma, aconseguir formar una visió de futur en l’estratègia, la propietat i el

govern, que es converteixi en el «somni» compartit de tota la família, és el

test final de l’excel·lència directiva d’un empresari familiar.(16)
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Com és natural, la successió de primera a segona generació –de pares

a fills– és diferent de la successió de segona a tercera generació –de ger-

mans a cosins–,(17) però l’esquema indicat dels quatre processos és vàlid en

ambdós casos. En els propers quatre capítols s’analitza cada un d’aquests

processos amb l’enfocament de la successió de pares a fills. Les peculiari-

tats del pas de la segona a la tercera generació s’estudiaran al sisè capítol i

la circumstància de la successió de dos socis a «parts iguals», al setè. Final-

ment, a la segona part del llibre, diversos protagonistes de processos suc-

cessoris comentaran «com ho han fet».
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II. LA PREPARACIÓ DELS SUCCESSORS

¿Quan convé començar la preparació d’un successor? ¿Quants

successors cal preparar? ¿És possible la successió per un equip en comp-

tes d’una única persona? ¿En quines circumstàncies pot ser preferible

que el successor sigui un directiu no-membre de la família? ¿Quines són

les qualitats, coneixements i actituds que els successors han de desenvo-

lupar o tenir? ¿Quins sistemes són encertats per desenvolupar-los? ¿Com

estar segur que els han assolit en grau suficient? ¿Qui ha d’escollir el suc-

cessor?

Qüestions com les anteriors formen part des de sempre de la pro-

blemàtica peculiar de les empreses familiars i, amb tota seguretat, ho conti-

nuaran essent en els propers decennis, per més que la investigació faci

avançar els coneixements sobre els processos successoris i ajudi a conduir-

los amb més ordre i més bones circumstàncies en relació amb l’època en

què s’inicien.

En efecte, una resposta escaient i concreta per a moltes d’aquestes

qüestions necessàriament ha de començar amb la paraula «depèn», ja que

les circumstàncies de cada empresa i de cada família són diferents; a més a

més, aquestes circumstàncies poden canviar intensament i en poc temps

dins d’una mateixa empresa. Per aquest motiu, un capítol com el present,

que tracta de la preparació de successors, només pot aspirar a indicar un

nombre, com més ampli millor, de regles de prudència, prou experimenta-

des i d’eficàcia comprovada.

En el desenvolupament de les capacitats d’una persona perquè

pugui arribar a ser el cap executiu principal d’una empresa familiar, es

poden distingir tres etapes: preparació «remota», preparació «propera» i pre-

paració «in situ».A més a més, ja abans de començar la primera etapa i fins

més enllà de la tercera, cal preparar el successor perquè sigui i actuï habi-
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tualment com una persona humana lliure. Als apartats següents d’aquest

capítol, després de tractar algunes de les qualitats humanes que precisen els

successors, es treballarà el contingut de cadascuna de les etapes.

Virtuts humanes per dirigir

Un successor ha de ser una persona lliure, i ser lliure significa pos-

seir capacitats per escollir el bé, és a dir, prou coneixements per distingir

el que és bo del que és dolent, i força de voluntat per dedicar-se al que és

adequat per a l’empresa i apartar-se del que no ho és.

Sovint, l’adquisició d’aquests diferents tipus de coneixements, que

permeten trobar el que és adequat per dirigir l’empresa, és considerada

pels predecessors com el punt més important que cal cobrir en la prepara-

ció dels successors, motiu pel qual busquen els millors col·legis, les univer-

sitats i les escoles de negocis més bones i intenten que compleixin plena-

ment els seus requisits. No obstant això, aquests coneixements, tot i ser una

base imprescindible i una bona plataforma per fer cada cop «més i millor» a

l’empresa, serviran de poc als successors si, al mateix temps, no han assolit

una autèntica formació de la seva voluntat.

El treball de dirigir una empresa de negocis, com a treball esforçat

de conducció de persones per a la consecució d’una finalitat econòmica,

mitjançant la utilització eficaç i eficient dels mitjans, i en el marc d’una

actuació responsable amb tots els interessats, està molt relacionat amb el

que habitualment es coneix com «força de voluntat». Per aquest motiu, per

ser capaç de fer-ho bé, conduint persones i relacionant-se amb els diferents

grups d’interessats, el successor, com a part clau de la formació de la seva

voluntat, ha d’assolir i perfeccionar progressivament un conjunt de virtuts

humanes, com, per exemple, la laboriositat, la tenacitat, la veracitat, la lleial-

tat, la integritat i la prudència, virtut que ordena totes les anteriors.
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La primera d’aquestes virtuts humanes tan pròpies de la direcció de

l’empresa és la laboriositat. Intensa aplicació al treball a l’empresa, que no

està renyida amb el descans, tan necessari per a l’equilibri emocional i la

salut física de les persones que viuen en la urgència d’aconseguir que

la seva empresa competeixi amb èxit permanentment al mercat, ni amb la

dedicació a la família, sense la qual qui fa de cap de l’empresa familiar per-

dria el «punt de mira», és a dir, la raó de l’esforç per fer tirar endavant la

seva família.

Unida a la laboriositat, hi ha la virtut humana de la tenacitat. Fermesa

i constància en la persecució dels objectius de desenvolupament, creixe-

ment i evolució de l’empresa.Virtut que, com passa amb totes, consisteix en

assolir un punt mitjà, en aquest cas entre la feblesa i la inconstància, per una

banda, i la tossudesa que ofereix una enèrgica resistència a la transformació,

per l’altra.Tossudesa que, amb freqüència, es troba en les persones que diri-

geixen les empreses familiars en primera i segona generació i que tan peri-

llosa resulta, ja que els condueix a fer les coses «com sempre s’han fet», sense

percebre la necessitat de canviar-les per compassar l’actuació de l’empresa a

les variacions dels clients, competidors i tecnologies.

Un punt de vital importància a l’empresa familiar és que l’home o la

dona que han d’exercir de cap han de procurar-se la confiança de les per-

sones que l’envolten, en especial dels altres membres de la família propietà-

ria, però també de directius i caps que no procedeixen de la família, de

col·legues, de proveïdors, de clients, etc. Aquesta necessitat d’aconseguir i

de conservar la confiança de les persones resulta encara més imprescindi-

ble per als successors del fundador d’una empresa familiar, ja que, habitual-

ment, el nombre de membres de la família amb els quals han de tractar és

més gran, i les seves relacions amb ells són de germà a germà i no de pare a

fills; d’altra banda, el successor no és, normalment, qui ha escollit els direc-

tius ni els caps, i, fins i tot, per a clients i proveïdors pot ser un perfecte

«desconegut», com a mínim, en comparar-lo amb el seu predecessor.
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Com a part del seu futur treball al capdavant de l’empresa familiar,

tot successor ha de conservar les dues fortaleses esmentades al capítol ante-

rior, la unitat i el compromís, que, com és ben sabut, s’afebleixen quan l’em-

presa familiar cau als paranys també indicats al mateix capítol.Ara bé, no es

pot dubtar que si el successor, futur cap executiu principal de l’empresa, a

més d’actuar com un bon empresari, obté la confiança dels membres de la

seva família, obre un camí eficaç perquè ambdues fortaleses es conservin i

s’incrementin.

Fer que totes aquestes persones atorguin la confiança al successor

no és una tasca senzilla, ja que, a més de la competència professional, a la

que farem referència més endavant, i de les esmentades virtuts humanes de

la laboriositat i la tenacitat, és precís que tingui d’altres qualitats, com la

veracitat, la sinceritat, la lleialtat i la integritat.

Perquè els altres confiïn en ell, un successor ha de ser una persona

veraç, és a dir, una persona que habitualment diu la veritat i utilitza la veri-

tat quan actua, la qual cosa vol dir que no solament és contrari a la false-

dat sinó que és lluny de ser una persona indiscreta, amb poca fortalesa per

preservar informació que no s’ha de fer pública pel bé de l’empresa i per

resistir pressions de familiars i propietaris que es creuen amb el dret

permanent de conèixer de manera indiscriminada tot el que passa a la

«seva» empresa.

Perquè la veracitat sigui completa, ha d’estar acompanyada de la

sinceritat, és a dir, de la manca de fingiment en la manera d’expressar-se,

de manera que es puguin compartir amb naturalitat les idees i no amagar la

realitat, sigui bona o dolorosa, per una pruïja mal entesa d’estalviar pati-

ment als altres membres de la família o d’evitar les crítiques i les pressions

en la manera d’enfocar l’acció a l’empresa.

De la mà de la veracitat i de la sinceritat, vénen la lleialtat i la inte-

gritat. Lleialtat que és exactitud en el compliment dels compromisos adqui-

rits i que, al mateix temps, du a animar i a recolzar les persones que formen
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part de l’equip, a fer que l’empresa es dirigeixi amb esperit de servei a tots

els qui hi tenen interessos legítims, i a correspondre les persones de qui es

rep ajuda. I, finalment, la qualitat de la integritat, pròpia de qui actua hon-

radament i du a terme el seu treball amb austeritat i grandesa d’ànima.

Després de fer referència a aquest conjunt de qualitats, és oportú

insistir de nou en el fet que per ser lliure, per distingir el que és bo del que

és dolent, els homes i les dones d’empresa s’han d’esforçar en aconseguir la

virtut humana de la prudència, que es caracteritza pel seny i pel discerni-

ment en la tria dels mitjans, és a dir, dels recursos i dels plans d’acció per

atènyer les fites, és a dir, els objectius de la direcció estratègica de l’em-

presa.

En arribar a aquest punt, és probable que el lector pensi que la for-

mació d’un successor per a l’empresa, un successor que tingui les virtuts

humanes i les qualitats esmentades fins ara, és una missió impossible. Però,

tot i que certament no és una tasca senzilla, tampoc cal veure-la com una

tasca irrealitzable i, el que és pitjor, desanimar-se i no escometre-la posant-

hi l’esforç que precisa. Els antecessors poden estar segurs que formar suc-

cessors no solament és possible si s’hi posen els mitjans necessaris, sinó

que és una de les «aventures» més apassionants de la direcció d’una em-

presa.

Per tal d’evitar el desànim, cal deixar clar, des d’aquest capítol, que

un predecessor no pot caure en la temptació de construir l’empresa fami-

liar perquè sigui el futur refugi en què els membres de la família menys

capacitats o, el que és pitjor, menys humanament virtuosos ostentin el

poder. Deixant de banda la falta de responsabilitat social d’aquest predeces-

sor, si aquesta situació es promogués o es permetés s’arribaria amb certesa

a complir la dita comentada al capítol anterior: «la primera generació fa una

empresa familiar, la segona generació l’afebleix i la tercera l’enterra».

Ben al contrari, cal tenir clar que la formació en les virtuts humanes

i en les qualitats esmentades és factible sempre que el predecessor i el còn-
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juge posin els mitjans, els quals, d’altra banda, com veurem a continuació,

no són extraordinaris.

En aquest sentit, no s’ha d’oblidar que la formació en les virtuts

humanes esmentades és part de l’autèntica formació que tots els pares i

mares desitgen i promouen per als seus fills, i que els pares estan especial-

ment capacitats per conferir-la, ateses les seves relacions de paternitat i

maternitat, sempre que no s’inhibeixin i donin exemple personal.

Al mateix temps, i com és ben sabut, el predecessor i la seva cònju-

ge han de tenir present que el procés d’adquisició de virtuts humanes és

un procés lent, en el qual s’avança gràcies a la successiva repetició dels

actes propis de cada virtut, motiu pel qual és molt convenient que els suc-

cessors tinguin múltiples oportunitats d’exercitar-los; a més a més, els pre-

decessors han de tenir paciència, «saber esperar», convençuts que, quan els

esforços són honestos i intel·ligents, els resultats sempre arriben.

Els bons resultats no s’aconsegueixen per la sort o per l’encert d’u-

na única decisió. Ben al contrari, s’assoleixen amb la perseverança. En efec-

te, qualsevol persona normalment constituïda compta amb la potencialitat

d’adquirir les qualitats indicades i, al mateix temps, en la seva vida es donen

múltiples oportunitats per a l’exercici de les virtuts humanes; del que es

tracta, doncs, és d’aprofitar aquestes oportunitats, sabent que, si es falla, es

pot i s’ha de començar i recomençar de nou tants cops com faci falta per

aconseguir que aquest conjunt de passos endavant i endarrera es convertei-

xi en un deixant d’avanç positiu.

En la preparació del successor, el més important és ensenyar-li i aju-

dar-lo a aprofitar les circumstàncies de la vida per formar-se, en lloc de

«protegir-lo» excessivament perquè no passi les privacions i els patiments

que van viure els seus predecessors.Així, per exemple, cal ser constants en

l’exigència del compliment dels compromisos d’estudiar en iniciar els dife-

rents nivells de preparació acadèmica, de conviure en pau, d’ajudar els

altres. Igualment, cal que aprengui a assumir les conseqüències dels seus
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actes, sense caure en la frivolitat de moure’s com els penells empesos pel

vent.Animar-lo a dir la veritat, passi el que passi, ja que on hi ha veritat hi

ha autèntica llibertat, i a viure austerament, fent honor a la servitud social

que acompanya la possessió d’un patrimoni empresarial, ja que el fet que

visqui amb més mitjans que els seus predecessors no ha de comportar mai

que pugui ser menys virtuós que ells.

Finalment, tot i que convé tenir en compte que aquest camí de

millora en les virtuts humanes no té fi, ja que sempre es pot avançar, i, és

més, quan no s’avança es corre el perill de recular, cal animar-se, ja que per

dirigir bé una empresa no és necessari posseir les virtuts en un grau heroic:

n’hi ha prou amb estar en el camí de millora i tenir la intenció eficaç d’a-

vançar.

Preparació remota

Dins del procés de preparació d’un successor abans de la incorpo-

ració a l’empresa familiar, la distinció entre preparació «remota» i «propera»,

entenent per «remota» la que es realitza abans de complir els 18 anys o d’in-

gressar a la universitat i per «propera» la que es du a terme des d’aquesta

situació fins a la incorporació a l’empresa familiar, pot ser considerada com

una pura discussió terminològica i, fins i tot, com una distinció arbitrària.

No obstant això, la comprensió de les diferències entre els dos tipus de pre-

paració té importància de cara a aconseguir una formació més completa

dels successors, ja que hi ha aspectes d’aquesta formació, com es comenta a

continuació, que és convenient iniciar tan aviat com sigui possible.

Per entendre millor el perquè de la preparació remota i la manera de

dur-la a terme, cal partir de dues premisses. La primera consisteix en la con-

veniència que el predecessor i la seva cònjuge actuïn d’acord amb l’axioma

següent: «la persona humana només pot estimar allò que coneix i, si real-

ment estima, farà l’esforç de conèixer cada cop més per arribar a estimar

millor».
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En aquest sentit, cal tenir en compte que la majoria dels successors

comencen a conèixer «la seva» futura empresa familiar de llavis de la seva

mare i del seu pare, mitjançant les converses, i també els significatius silen-

cis, que mantenen davant d’ells sobre la situació de l’empresa familiar, les

característiques del seu treball personal, els ideals que busquen i pro-

mouen, els problemes que travessen, els seus èxits i fracassos, etc.

Si amb aquestes converses, o silencis, només es recalquen els aspec-

tes negatius del treball, que sempre es presenten quan es tracta de fer tirar

endavant una empresa, o són motiu d’agre discussió o d’intenses divergèn-

cies entre el pare i la mare, és molt difícil que aquests primers coneixe-

ments sobre «la seva» futura empresa familiar empenyin els successors a

estimar-la.Amb la repetició d’aquestes situacions negatives, a poc a poc, els

successors deixaran de considerar l’empresa familiar com «seva» i no faran

cap esforç per conèixer-la més; per contra, afegiran a les múltiples rebel·lies

de l’adolescència i de la joventut la de voler i arribar a demostrar la seva

independència anímica de l’empresa creada pels seus pares, mitjançant la

negativa a treballar-hi o, fins tot, a preocupar-se de la seva evolució.

Per aquest motiu és molt important que els pares sàpiguen recalcar

els aspectes positius de l’empresa familiar no solament en les converses

davant dels fills, sinó també fent veure com la gent utilitza els seus produc-

tes, promovent visites esporàdiques, etc., alhora que expliquen el que l’em-

presa familiar significa com a oportunitat per fer tirar endavant econòmica-

ment la família, la influència que té treballar-hi pel desenvolupament perso-

nal i professional del pare i de la mare, les possibilitats que els proporciona

de dur a terme un treball significatiu i de contribuir a resoldre les necessi-

tats de diversos tipus que sempre hi ha a la societat, etc.

La transmissió d’aquesta visió positiva no s’ha de confondre, com

desgraciadament passa amb alguns predecessors, amb «despertar» en els

successors diversos somnis de tipus més aviat idíl·lic dels quals en seran els

protagonistes més endavant gràcies al «gran» esforç i a l’«enorme» generosi-
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tat dels seus predecessors, com a vegades s’intenta quan, tot ensenyant-los

les instal·lacions de l’empresa, se’ls diu la coneguda frase «algun dia tot això

serà teu» o se’ls anima a utilitzar privilegis i serveis que l’empresa propor-

ciona però que no els corresponen. Si s’actua així, s’està molt lluny de for-

mar-los en les virtuts humanes de la laboriositat i de la tenacitat comenta-

des a l’apartat anterior i, per tant, de posar els fonaments adequats per a la

preparació del successor.

En sentit contrari, sí es pot afirmar que la transmissió d’una visió

positiva de l’empresa familiar ha de correspondre al propi i autèntic con-

venciment del predecessor i la seva cònjuge que per a ells «ha pagat la

pena» treballar i fer tirar endavant l’empresa familiar i, en conseqüència i

sense tenir la intenció de limitar la llibertat de ningú, pensen que per als

seus successors arribar a treballar a l’empresa familiar pot ser una clara

alternativa de dur a terme un treball enriquidor i significatiu.

La segona premissa que cal tenir en compte durant els anys de la

preparació remota, íntimament relacionada amb l’anterior («conèixer per

estimar»), és la conveniència que els successors puguin realitzar algun

tipus de «treball en pràctiques» a l’empresa familiar per tenir l’oportunitat

d’incrementar les virtuts humanes i les qualitats comentades amb anterio-

ritat.

En aquest sentit, és molt important que aquests treballs no puguin

ser considerats com càstigs per portar-se malament, per no haver aprovat

algunes assignatures o per no demostrar prou interès pels estudis.Actuant

d’aquesta manera, en comptes d’ajudar a conèixer i estimar més l’empresa

familiar, els membres de la següent generació acabaran sentint repulsió cap

a ella i cap a tot el que significa. Per motius similars, aquestes feines tampoc

no han de ser una repetició «idèntica» del que el predecessor va fer quan

era jove, un buscar mitjançant el principi «que comenci des de baix com jo
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vaig començar» la repetició de la pròpia història o aconseguir «autoperpe-

tuar-se».(1)

En canvi, en oferir l’oportunitat de dur a terme períodes no molt

llargs de treball en pràctiques, la selecció del contingut d’aquest treball i de

la persona que el supervisarà, la rotació de tasques, la remuneració, etc.,

han d’orientar-se amb tota claredat al doble objectiu ja comentat: conèixer

millor l’empresa familiar i poder exercitar des de molt joves les virtuts de la

laboriositat i de la tenacitat, ja que no hi ha cap dubte que un treball ben

orientat i ben realitzat és una escola de virtuts per a qui el realitza, que és la

finalitat dels treballs en pràctiques de l’època de la preparació remota.(2)

Si, per contra, aquest treball és tediós, repetitiu, no té sentit, no pro-

dueix aportacions concretes o és considerat com una manera de treure’s

del damunt un fill perquè no «faci la guitza» a casa, en lloc de resultar una

escola de virtuts, serà el lloc on existirà el perill de perdre la veracitat i la

sinceritat prèviament assolides, de manera que serà sincera la propera oca-

sió de comportar-se deslleialment.

Preparació propera

No fa gaires anys, quan l’accés a la universitat era més restrictiu que

en l’actualitat i quan no hi havia institucions com les escoles i les facultats

d’«empresarials», orientades a desenvolupar i transmetre el saber relacionat

amb l’empresa, no era estrany que el fundador d’una empresa familiar es fes

preguntes com les següents: ¿per què enviar el meu fill a la universitat?, ¿per

què forçar-lo a estudiar?, ¿quina utilitat té, per al seu futur treball a l’empre-

sa, dedicar tants anys a aprofundir en temes poc relacionats amb el quefer

empresarial, si on aprèn de debò un empresari és a la «universitat de la

vida»?
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No obstant això, tant en èpoques anteriors com avui en dia, quan

pràcticament la majoria de les persones poden accedir a la universitat, es

pot donar la mateixa raó sobre la conveniència de fer una carrera univer-

sitària com una part del procés de preparació propera d’un successor. En

efecte, tot i que l’objectiu dels seus estudis universitaris no sigui directa-

ment l’empresa, sí poden ser una escola de formació de qualitats i de vir-

tuts humanes, i el fet d’acabar-los i d’assolir el corresponent grau acadèmic

és un bon indicador de la laboriositat i de la tenacitat necessàries per diri-

gir una empresa familiar.

D’altra banda, a més de la raó anterior, no es pot perdre de vista

que, atesa la situació actual dels mercats pel que fa a l’increment del nivell

de competitivitat, avenços tecnològics i globalització i a l’evolució dels

valors i de les expectatives de les persones, no hi ha cap dubte que la pre-

paració per dirigir professionalment una empresa exigeix, avui en dia,

adquirir més coneixements teòrics i experimentals que no fa gaires anys.

No obstant això, si bé es pot afirmar en certa forma la conveniència

de tenir els màxims coneixements, d’acord amb la vella dita «saber no ocu-

pa lloc», no es pot afirmar que totes les carreres universitàries preparin

igual, de forma propera, per al treball a l’empresa. Per aquest motiu, a l’hora

d’escollir els estudis universitaris, i sense voler amb això limitar la llibertat

de decisió dels successors, però sí oferir orientacions prudents, són oportu-

nes consideracions com les que s’indiquen tot seguit.

Per dirigir una empresa s’ha de comprendre l’estructura i el com-

portament del seu entorn, tant si es tracta de l’entorn econòmic com de

l’entorn social o polític. Tanmateix, és necessari parlar el «llenguatge dels

nombres», és a dir, entendre els sistemes de costos, els balanços i els comp-

tes de resultats. D’altra banda, cal comprendre i saber aplicar els processos

que formen la direcció estratègica, com, per exemple, la formulació de l’es-

tratègia, de la pressupostació i control, del disseny de l’organització, etc. De

forma similar, s’ha de tenir un cert domini de les tecnologies pròpies del
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producte o del servei que l’empresa familiar posa al mercat i de les tecnolo-

gies en què recolza l’avantatge competitiu que li permet competir amb èxit

al mercat.

En la tria dels estudis universitaris, a més a més de tenir en compte

els criteris sobre els coneixements que cal adquirir, és molt important no

perdre de vista que tota empresa és una comunitat de persones i, per

aquest motiu, per dirigir-la s’han de posseir coneixements sobre el compor-

tament humà en l’organització basats en una antropologia sense errors i en

una ètica segura, i és evident que no totes les institucions acadèmiques

tenen aquesta última qualitat.

Aquesta etapa de la preparació propera és el moment d’establir

bases sòlides per ajudar els successors a no caure en el futur en una temp-

tació freqüent en les persones que dirigeixen i governen les empreses fami-

liars: no voler «mirar a fora» de l’empresa, no fer l’esforç de conèixer els

competidors ni els entorns diferents, només «contemplar-se» ells mateixos,

pensar que la pròpia empresa fa les coses millor que els altres, creure que

«com a casa, enlloc», inhibir-se i no prendre part de les diferents associa-

cions i institucions intermèdies que formen el teixit social proper.Aquesta

temptació sol tenir la funesta conseqüència de no voler ni saber canviar a

temps que tants cops s’observa en l’evolució de moltes empreses familiars i

que comporta que la majoria d’aquestes empreses, al final de la primera

generació, tinguin madurs els seus productes i estiguin situades en sectors

també madurs.

Per no caure en aquesta temptació, és convenient tenir l’hàbit de

voler conèixer com es fan les coses en altres llocs i l’experiència de viure-ho

de forma pràctica. Per aquest motiu, durant l’etapa de preparació propera,

resulta aconsellable desenvolupar part dels estudis en altres regions i països,

amb la lògica premissa d’estar capacitat per desenvolupar-se en altres idio-

mes, aptitud que és bo iniciar durant l’etapa de la preparació remota, i la

conseqüència final d’assolir-ne un bon domini.
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Amb aquesta mateixa intenció, atès que els estudis universitaris són

habitualment compatibles amb treballs en empreses a dedicació parcial

durant períodes prou llargs de temps i a temps complet durant períodes

més curts, cal animar i ajudar els successors a realitzar, com a mínim, una

part d’aquestes activitats en empreses diferents a l’empresa familiar de la

seva família i, fins i tot, fora del seu país, promovent sempre una actitud

oberta a l’adquisició de nous coneixements, en aquest cas coneixements

gairebé sempre experimentals, ja que es tracta de treballs operatius en acti-

vitats empresarials.

En arribar a aquest punt, cal fer algunes consideracions sobre el

moment en què s’ha d’incorporar el successor a l’empresa familiar. Davant

de possibles alternatives com «immediatament després d’acabar els estudis

universitaris», «de manera progressiva durant els últims anys de la carrera» o

«després d’un període de permanència en una altra empresa», cal pregun-

tar-se què és en termes generals el més convenient perquè el procés de

successió sigui un èxit.

L’experiència d’èpoques anteriors a l’actual, tot i que no tan allunya-

des en anys, ens mostra que massa sovint el predecessor i el successor van

actuar moguts per la urgència de dur a terme una incorporació immediata.

Urgència que, si es considera prudentment i detingudament, resulta sovint

innecessària.Així, molts cops s’observa que els membres de la segona gene-

ració encara tenen pendents algunes assignatures o algun curs per acabar

la carrera universitària, i quan hi ha diversos membres de la segona genera-

ció treballant junts és fàcil descobrir que aquesta urgència es va accelerar

amb els anys, ja que al «primer» només li falten assignatures; al «segon», un o

dos cursos, i el «tercer» només ha acabat el primer any de la carrera.

No obstant això, cal no oblidar que, llevat de circumstàncies de molt

pes, en el terreny de la preparació de successors la urgència és enemiga del

que és bo. Hi ha temps per endavant, i més quan l’esperança de vida profes-

sional activa dels predecessors s’ha prolongat. El més oportú és no córrer,
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no posar temptacions al successor perquè entri aviat a «ajudar» (les tempta-

cions de tenir poder, de guanyar diners i de fer coses més divertides que

estudiar i examinar-se). El més aconsellable és tenir «paciència» durant un

temps més.

Així sembla, a més a més, que pensen els membres joves de la famí-

lia que han assolit el màxim grau de preparació acadèmica en el camp de la

direcció d’empreses. Com es pot observar a la taula 1, només el 7% dels

alumnes d’un dels programes «màster» més prestigiosos d’Europa tenien

la intenció d’incorporar-se a l’empresa familiar de la seva família en acabar

els estudis.

Sense donar regles fixes, perquè la data adequada per a la incorpora-

ció depèn de moltes circumstàncies, tant el predecessor com el successor

han de considerar que treballar durant uns anys en una altra empresa, a més

a més de l’avantatge esmentat de «mirar a fora», afegeix quelcom molt impor-

tant per al successor: més seguretat en si mateix i un prestigi superior

davant dels directius no familiars i dels altres membres de la família.
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Seguretat que procedeix d’estar preparat per fer coses a la pròpia

empresa perquè s’han sabut fer en una altra i de saber que no depèn de

l’empresa familiar per viure, perquè ha comprovat que està capacitat per

guanyar-se la vida en un altre lloc.

Prestigi davant dels directius de l’empresa familiar i dels altres accio-

nistes i respecte com a professional, perquè, en demostrar que ha estat

capaç de fer bé les coses en una altra empresa, ha deixat clar que no neces-

sita la permanent ombra protectora del predecessor per actuar i prendre

decisions i que en la seva elecció com a directiu de l’empresa familiar no

s’ha caigut en el parany de confondre el fet de ser propietari amb el d’ésser

capaç de dirigir.

Paral·lelament a aquestes consideracions sobre el moment de la

incorporació del successor a l’empresa familiar, i com iniciació a l’estudi de

l’etapa de la preparació «immediata», cal analitzar el desfasament d’edats

que de forma natural sol donar-se entre predecessor i successor, per les

exigències de prudència i equilibri en les dedicacions de temps que «impo-

sa» a un predecessor plenament decidit a tenir èxit en el procés succes-

sori.

Com es pot apreciar a la figura 1, les èpoques de la preparació

remota i de la preparació propera del successor corresponen, aproximada-

ment, al període de temps en què el predecessor passa dels 30 als 50 anys.

Habitualment, durant aquests anys és precisament quan el fundador està

fent els esforços més importants a l’empresa, ja que ha de passar de «tenir

una idea» a «fer un negoci» i l’organització absorbeix tot el temps del direc-

tor general i n’exigeix el compromís absolut amb el desenvolupament.

El fundador d’una empresa familiar no ha d’oblidar mai que els seus

fills són més importants que els negocis i que, a més a més, en dedicar-hi el

temps d’atenció que precisen, demostra, amb fets tangibles, que entre els

fills i l’empresa familiar no hi ha conflicte. Per formar bé els seus succes-

sors, tant durant l’etapa de la preparació remota com durant la de la prepa-
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ració propera, el predecessor, encara jove, hauria de mantenir l’equilibri en

l’ordre de valors que atorga la maduresa, que, d’altra banda, no es correspon

amb la vellesa sinó amb el ple compliment de les responsabilitats pròpies,

en aquest cas les de pare compromès amb el bé dels seus fills, que és la

seva formació humana, convençut que així també aconseguirà el bé de

l’empresa familiar quan passi de primera a segona generació, ja que, com és

sabut, com més estreta és la relació entre el cap de l’empresa i el seu suc-

cessor més augmenten les possibilitats d’una successió eficaç.(3)
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A més del desfasament d’edats, el predecessor i la seva cònyuge han

de tenir en compte que, en les relacions pare-fill, hi ha èpoques que poden

resultar més «fàcils» que altres.(4) Així, per exemple, a la zona «A» de la figura

2, en què s’acostuma a produir en els predecessors la crisi dels 40 o de la

«transició de la meitat de la vida» i en els successors un procés d’indepen-

dització de la família, les relacions entre els pares i els fills solen ser més
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difícils que a la zona «B», quan el predecessor travessa un període més tran-

quil dins d’una edat mitjana i el successor, al mateix temps que desitja fer

esforços per assolir un futur brillant, accepta la conveniència de tenir tu-

tors.

Conèixer l’existència de la zona «A» ha de dur el predecessor a tenir

paciència amb ell mateix i amb els seus successors i, en una acceptació de

les coses tal com són, a intentar estrènyer els llaços amb els membres de la

següent generació. D’aquesta manera, les relacions a la zona «B» seran més

profitoses i es construirà la base per resoldre els problemes de la zona «C»,

amb un predecessor a prop de la jubilació i un successor en la crisi dels

40.Aquests esforços són difícils, però, quan els problemes de les relacions

entre la primera i la segona generació s’enfoquen des d’aquesta perspecti-

va positiva, millora la planificació a llarg termini de l’empresa familiar.(5)

¿I si després d’haver seguit les indicacions d’aquest apartat resulta

que el successor, «en l’últim moment», o gairebé en l’últim moment, no vol

incorporar-se a l’empresa familiar? Deixant de banda que aquest tipus de

sorpresa és difícil que es produeixi quan l’etapa de preparació propera ha

transcorregut en el marc d’unes relacions sinceres i lleials, el predecessor

ha de fer l’esforç de comprendre que si la decisió presa pel successor és

una decisió meditada, madura, basada en els coneixements sobre l’empresa

i sobre ell mateix assolits durant el procés de preparació, gairebé segur que

és la millor decisió, de manera que l’haurà acceptar, convençut que, com a

mínim, gràcies a l’esforç realitzat s’haurà preparat bé un futur accionista i,

potser, un futur membre del consell d’administració. No tots els fills són

iguals, ni tots han de voler incorporar-se a l’empresa familiar. Si es fa pressió

de forma imprudent, tot i que de manera indirecta, es corre el risc de fer

mal als fills i a l’empresa familiar.(6)
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Incorporació. Preparació immediata

La incorporació d’un successor que ha seguit les etapes esmentades

és, en molts aspectes, equivalent a la incorporació en una empresa no fami-

liar d’una persona jove que té capacitats i oportunitats per arribar a ser

relativament aviat un membre de l’equip d’alta direcció. No obstant això, en

altres aspectes, la incorporació d’un successor presenta peculiaritats prò-

pies, ja que es pretén que aquesta persona jove arribi a ser el cap d’una

organització que té les característiques d’una empresa familiar.

Una condició necessària perquè la persona que s’incorpora a una

empresa pugui arribar a desenvolupar bé el seu treball és que les tasques

estiguin ben definides, i una bona definició implica l’explicitació per a un

període de temps fixat de les tres dimensions que formen tot treball direc-

tiu (figura 3). En primer lloc, s’han de concretar de manera operativa les

responsabilitats o, el que és equivalent, les funcions que cal realitzar i els

objectius que s’han d’aconseguir; és a dir, tant per a la persona que s’incor-

pora com per als seus superiors i pares, ha de quedar clar «el que ha de

fer». En segon lloc, s’han de fixar els nivells d’autonomia amb què la perso-

na ha de treballar en les funcions que té assignades, és a dir, ha de quedar

clar quin és el grau d’autonomia en la definició del detall dels objectius que

cal assolir, en la tria dels mitjans per a la consecució dels objectius i en el

control dels resultats. Finalment, atès que la persona que s’incorpora és una

part de tot l’equip i el seu treball ha de coordinar-se amb el treball de tota

l’organització, s’han de determinar els criteris que cal seguir perquè la per-

sona s’integri amb la resta de directius, és a dir, ha de quedar clar amb qui

ha de coordinar-se i els mitjans o procediments per fer-ho, com, per exem-

ple, despatxos periòdics amb el seu superior, reunions de diferents comitès,

compliment dels pressupostos, etc.
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Una definició de responsabilitats ambigua és inadequada per a la

incorporació dels successors. Contestar a la pregunta natural que qualsevol

successor fa en incorporar-se sobre «què he de fer» amb manifestacions

com «acompanyar-me», «mirar», «observar», «aprendre», «ja s’anirà definint»,

«ajudar els altres», «adobar el que vegis mal fet», etc. equival a voler confon-

dre el successor, a dificultar-ne el procés d’incorporació i aprenentatge, per

manca de concreció, ja que no s’ha de perdre de vista que la concreció és

la primera condició per a l’«acció», que és el que desitja qualsevol succes-

sor acabat d’incorporar.

Aquest comentari sobre l’ambigüitat no s’ha d’entendre en el sentit

que tots els llocs directius de l’estructura de responsabilitats d’una empre-
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sa familiar han d’estar sempre explicitats amb detall, la qual cosa, a més de

resultar pràcticament impossible, faria perdre els avantatges que un cert

nivell d’ambigüitat ofereix en èpoques en què l’estratègia està patint

importants transformacions, hi ha canvis en l’estructura de responsabilitats

o quan un predecessor vol comprovar a fons i amb veracitat el grau d’auto-

nomia amb què és capaç de treballar el seu successor. El que sí s’està afir-

mant és que aquesta ambigüitat resultat inadequada en el moment de la

incorporació a l’empresa familiar i durant la primera part de la preparació

immediata.

No obstant això, i en relació amb l’ambigüitat en la definició de les

responsabilitats del successor, tampoc s’ha de perdre de vista que, a vega-

des, el predecessor la utilitza com un mecanisme d’«autodefensa». En pri-

mer lloc, perquè és més fàcil criticar el treball del successor quan no s’ha

concretat el que havia de fer i, en segon lloc, perquè, en retardar així el pro-

cés de preparació immediata, el predecessor pensa que serà oportú retar-

dar la seva jubilació, és a dir, que haurà de continuar durant més temps

exercint de cap executiu principal, ja que qui l’hauria de substituir al cap-

davant de l’empresa encara no està prou preparat.(7)

Perquè la preparació immediata d’un successor, és a dir, la que es du

a terme al llarg, per exemple, dels cinc primers anys de treball a l’empresa

familiar, s’orienti millor a l’objectiu inicial –que el successor arribi a ser un

membre de l’equip d’alta direcció–, és important comprendre que les fun-

cions assignades en la definició del seu lloc de treball han d’estar directa-

ment relacionades amb les activitats de consecució, millora i utilització de

l’avantatge competitiu de l’empresa, és a dir, amb el que fa que l’empresa

familiar sigui «diferent» i que els clients la prefereixin en comparar-la amb

els seus competidors. No hi ha dubte que conèixer a fons aquest avantatge

competitiu, les causes on recolza, les maneres d’incrementar-lo i les evolu-
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cions per les quals ha de passar en el futur, és primordial per a qui serà el

principal responsable de mantenir-lo sempre vigorós.

D’altra banda, les responsabilitats assignades en la preparació imme-

diata han de ser exigents i representar un repte, ja que, en cas contrari,

aquest treball difícilment satisfarà un successor amb capacitat per ser el

futur cap executiu principal. No obstant això, en sentit contrari, no s’han

d’encarregar «missions impossibles» o obligar a prendre riscos que superin

les capacitats, ja que són ben coneguts els problemes psicològics i, fins i

tot, psiquiàtrics de successors als quals s’ha demanat més del que podien

fer i que acaben debatint-se en el camp de les depressions per no haver

sabut «estar a l’altura de les circumstàncies».

Com s’ha pogut observar en els comentaris anteriors, la complexitat

de la incorporació i de la preparació immediata és gran. Per aquest motiu

s’ha d’emfatitzar la conveniència que, durant aquests primers anys, el suc-

cessor treballi amb el recolzament i el consell de persones més grans i que,

amb més capacitat directiva, desitgin actuar com a orientadors i, fins i tot,

com a mestres. Freqüentment, com veurem més endavant, la persona ade-

quada serà un directiu no membre de la família, però, a vegades, pot resul-

tar més convenient que la tutoria sigui realitzada per un membre extern i

independent del consell d’administració o per algú que no treballi a l’em-

presa familiar. El que gairebé sempre és preferible és que, durant aquests

primers anys, qui dugui la tutoria no sigui exclusivament el predecessor, la

qual cosa no vol dir, evidentment, que es despreocupi de la preparació

immediata, sinó que actuï de manera més prudent.

A vegades resulta convenient pensar en la intervenció de dues per-

sones diferents –un «entrenador» i un «tutor»–(8) i per períodes de temps

superiors als empleats a les empreses no familiars.(9) Un «entrenador», possi-
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blement un directiu no familiar que, a més d’estar segur de la seva per-

manència a l’empresa familiar i de voler exercir aquesta missió,(10) l’ajudi a

percebre millor els problemes propers tant en relació amb els seus infe-

riors com amb els seus superiors, el prepari per actuar amb més encert a

curt termini en l’entorn immediat de l’organització de l’empresa familiar.

Un «tutor», possiblement un membre del consell d’administració, que l’ajudi

a comprendre millor la situació i l’evolució a llarg termini de l’empresa

familiar, tant en la seva estratègia com en la seva organització, i que l’orienti

en la maduració de les virtuts humanes que tant s’han emfatitzat al

començament d’aquest capítol.

El següent pas en la preparació immediata del successor, després de

fixar unes funcions per un període no gaire llarg de temps, per assolir

objectius concrets que es puguin mesurar, consisteix en incrementar aviat i

de manera progressiva els nivells d’autonomia amb els quals ha de desenvo-

lupar aquestes funcions, ja que, al final, tota successió efectiva està relacio-

nada amb la capacitat de treballar amb la màxima autonomia d’un cap exe-

cutiu principal.(11)

Durant aquesta etapa, i estretament relacionada amb l’autonomia, ja

que n’és una forma particular, també cal donar al successor moltes possibi-

litats perquè exerciti la seva capacitat d’iniciativa i, així, pugui posar aviat

en pràctica les seves qualitats d’emprendre. Com és evident, aquesta capaci-

tat d’iniciativa difícilment es posarà en exercici si es «força» el successor a

seguir habitualment uns criteris de fer preestablerts, se l’obliga a consultar

totes les decisions o es posa «mala cara» quan no consulta o quan es desvia

del camí seguit normalment. Per aquest motiu, en la preparació immediata

d’un successor no solament és important donar-li cada cop més autonomia,

sinó que, a més a més, cal fer palès que es desitja que l’exerciti disminuint

la periodicitat dels controls, acceptant els canvis que implanta, disculpant
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els errors naturals que pugui cometre, convertint els errors en una ocasió

positiva d’aprenentatge.

En un moment determinat, que acostuma a presentar-se cap al final

d’aquesta etapa, es planteja una dilema important per a la formació del suc-

cessor: escollir entre avançar pel camí que el conduirà a ser un directiu

profundament preparat en una especialitat funcional, com, per exemple,

finances, desenvolupament de productes, màrqueting, fabricació, etc., o

avançar per un altre camí en el qual s’adquireix una visió més general de

l’empresa i una capacitat superior per integrar altres persones.

Si bé hi ha molts camins per desenvolupar les capacitats adequades

per exercir la direcció general, la majoria de possibilitats estan formades

per successives etapes en què, mentre s’amplien els coneixements especia-

litzats, cada cop més propers als de la direcció estratègica (eix de les X a la

figura 4), s’adquireix una més gran capacitat per integrar persones, cada

cop més capacitades, en l’assoliment d’objectius cada cop més complexos

(eix de les Y).
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Aquestes etapes successives s’aconsegueixen amb una rotació de les

tasques i amb una progressiva presa de responsabilitats de més alt nivell.

L’avanç en aquest camí ajuda el successor a relacionar-se amb més perso-

nes i amb maneres diferents de treballar, però requereix que estigui dispo-

sat a deixar o a delegar el que feia fins llavors. Per aquest motiu, també com-

portarà el sacrifici d’haver d’abandonar una especialitat que es començava

a dominar, sacrifici compensat, però, per la satisfacció de la promoció i per

l’increment personal del coneixement de la direcció general.

Què és ser un professional de la direcció?

En arribar a aquest punt del capítol, és oportú fer algunes considera-

cions sobre el que vol dir ser un professional de la direcció d’empresa i des-

criure quines són les qualitats en què ha de destacar, ja que l’èmfasi posat

en descriure les etapes de la preparació remota, propera i immediata, en els

estudis universitaris, en els idiomes, en realitzar treballs a d’altres empreses

o en l’adquisició de coneixements funcionals, ha pogut produir algun tipus

de confusió o, si més no, generar una certa desorientació.

Freqüentment, moltes persones que no coneixen a fons el treball de

dirigir una empresa pensen que un professional de la direcció és una per-

sona amb estudis universitaris, preferiblement d’econòmiques o d’enginye-

ria, que parla tres o quatre idiomes i que ha treballat uns quants anys en

una empresa, també preferiblement gran, multinacional i amb sistemes

avançats de direcció. Aquestes mateixes persones, quan afirmen que l’em-

presa familiar ha de professionalitzar-se, el que estan manifestant és que

s’hauria de substituir els membres de la família en les tasques de dirigir

l’empresa per persones que tinguin aquestes característiques o similars. No

obstant això, sense negar que les característiques esmentades són una bona

base per arribar a construir, sovint amb rapidesa, l’edifici de les qualitats

bàsiques d’un director d’empresa, és necessari insistir en el fet que a la pro-
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fessionalitat de la direcció s’hi ha d’afegir, a més a més, un altre ordre de

conceptes.

Un professional és un home o una dona que sap articular els proble-

mes complexos de la seva professió, en aquest cas els problemes de la

direcció de l’activitat socioeconòmica que és una empresa; és a dir, un pro-

fessional és una persona capaç d’identificar els problemes de supervivèn-

cia i desenvolupament, de distingir-ne les causes dels efectes, que encerta a

l’hora de descobrir les prioritats en les relacions entre les diferents causes i

els diversos efectes, que sap estructurar aquests problemes en les diferents

parts que els componen i sap trobar camins eficaços per solventar-los.

Però, en el cas d’un professional de la direcció d’empresa, i tan important

com el que acabem d’indicar, atès que molts dels camins de solució o dels

plans d’acció han de ser implantats per altres persones, ha de saber identifi-

car quines parts de l’acció pot i ha de delegar i la manera de fer-ho i, conse-

qüentment, ha de saber controlar el que ha delegat per poder introduir

canvis si és necessari i per integrar el conjunt de les persones que l’ajuden

en tasques de direcció (figura 5).

Quan a l’empresa s’està exercint llocs directius de baix nivell, en

tenir menys responsabilitats i haver de resoldre problemes menys comple-

xos, les necessitats de delegar i de controlar són poques.Amb l’increment

del nivell de responsabilitat directiva, fins arribar a la direcció general, el

nombre i la complexitat dels problemes augmenten i fan necessari saber-se

moure en el camí de l’equilibri entre delegar i controlar (fletxa de la figura

5) per no caure en cap dels dos extrems oposats: el «caos», determinat per

l’excessiva delegació, o la «burocràcia policíaca», motivada per un control

excessiu.

És evident que el successor de l’empresa familiar, a més d’assolir els

coneixements comentats als apartats anteriors, ha d’avançar en la possessió

de les qualitats pròpies del bon professional de la direcció d’empreses que

acabem d’esmentar. En aquest sentit, dins de l’estructura de responsabili-
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tats, un dels llocs directius que resulta més adequat per assolir aquesta for-

mació és el de responsable de la direcció d’una «unitat estratègica de nego-

ci», que, com veurem tot seguit, està força allunyat del treball d’«adjunt del

predecessor», títol important, però que massa sovint només consisteix en

acompanyar-lo durant els viatges, assistir a les reunions, assentir a les seves

afirmacions o fer de secretari.

La majoria de les empreses que han superat les primeres etapes del

seu cicle de vida solen estar formades per diverses «unitats estratègiques de

negoci». Una unitat estratègica de negoci (figura 6) està constituïda pels

següents elements:

– Una part dels productes de l’empresa, agrupats en aquesta unitat

per les característiques estratègiques d’aportar funcionalitats simi-

lars als clients, tenir estructures de costos similars i basar-se en tec-

nologies semblants de producció, distribució i ús.
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– Una part dels clients de l’empresa, que s’agrupen en aquesta uni-

tat per actuar amb hàbits de compra similars i poder de compra

semblant.

– Un avantatge competitiu peculiar, és a dir, particular de la unitat

estratègica de negoci i gràcies al qual s’aconsegueix que els clients

prefereixin els seus productes als productes dels competidors que

tracten de convence’ls amb els seus propis avantatges competi-

tius.

– Les activitats de la cadena de valor de l’empresa realitzades exclu-

sivament per o per a la unitat estratègica de negoci.

Un successor responsable d’una unitat estratègica de negoci s’en-

fronta amb reptes de direcció que, al mateix temps, generen oportunitats

molt importants per a la seva formació. Reptes i oportunitats com les d’ac-

tuar de líder d’una part concreta de l’organització de l’empresa, estar molt

a prop dels clients i dels competidors per assolir els objectius de la seva

unitat, agrupar persones amb especialitats diferents en l’assoliment d’a-

quests objectius comuns, implantar i fer servir sistemes de direcció per aju-
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dar els membres de la seva unitat a assolir aquests objectius, responsabilit-

zar-se de l’increment de les seves capacitats, etc.

D’altra banda, el successor té també el repte de mantenir una bona

coordinació amb els directius responsables d’altres unitats estratègiques de

negoci, de dependre o formar part d’un comitè integrador de direcció i de

participar a les seves reunions de treball i d’haver d’informar el consell

d’administració de l’empresa familiar.

Paral·lelament, atès que les unitats estratègiques de negoci solen ser

considerades en termes econòmics com centres de beneficis, el successor

que està al capdavant d’una d’aquestes unitats haurà de «retre comptes» d’u-

na manera més completa que quan s’és responsable d’un centre de costos,

situació habitual quan es dirigeix una funció especialitzada. En efecte, retre

comptes en un centre de beneficis comporta el compromís de formular i

complir un pressupost operatiu i d’inversions i l’assoliment per la venda

dels productes dels marges de contribució que proporcionin la rendibilitat

establerta per als diferents tipus de recursos utilitzats a la unitat.

D’acord amb els punts anteriors, no hi ha dubte que estar al capda-

vant d’una unitat estratègica de negoci, en ajudar a incrementar la pròpia

iniciativa i la capacitat d’emprendre i a avançar de pressa en el desenvolu-

pament de la capacitat integradora, quan s’han exercit bé les responsabili-

tats rebudes, és un pas encertat per ocupar el mateix càrrec en altres uni-

tats més grans i més complexes i poder arribar així a formar part de l’equip

d’alta direcció de l’empresa familiar.

Aquesta forma de construir l’empresa familiar sobre diverses unitats

estratègiques de negoci té avantatges addicionals per a l’empresa familiar

quan el fundador té més d’un fill, amb edats no gaire diferents, treballant i

formant-se al mateix temps a l’empresa. Si cadascun dels fills es responsabi-

litza d’una unitat estratègica de negoci, no es genera la situació que un fill

estigui sota les ordres d’un altre durant aquest període de la formació

immediata, quan encara són joves i, potser, no han assolit la maduresa
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necessària per saber manar o obeir un germà més petit o d’edat similar.A

més a més, aquesta divisió facilita la part de l’avaluació que recolza en

l’«avaluació per resultats», atès que els objectius que cada unitat estratègica

de negoci ha d’assolir, a més de resultar més complets i concrets pel que fa

a la seva identificació, són responsabilitat directa de qui la dirigeix i és més

fàcil avaluar-ne el grau d’assoliment.

Si a totes les empreses el sistema d’avaluació de qualitats, coneixe-

ments i actituds de cada membre de l’equip directiu és un dels sistemes de

direcció més importants, de cara al desenvolupament de fortaleses que

recolzin el creixement i l’evolució de l’empresa, a l’empresa familiar aquest

sistema d’avaluació és plenament crític.

En efecte, l’avaluació dels coneixements i de les actituds que es pos-

seeixen per complir adequadament les tres dimensions del lloc directiu

que s’exerceix (figura 3), és a dir, de les qualitats per exercir funcions, per

fer-ho amb més o menys autonomia i per integrar-se en el conjunt, és el

principal punt de partida per dissenyar els plans de formació i les carreres

professionals dels directius i dels membres de la família que treballen

a l’empresa familiar. Per aquest motiu es pot afirmar que, a mitjà termini,

l’empresa serà el que el seu sistema d’avaluació configuri.

Si bé aquest tema de l’avaluació de directius es tractarà al proper

capítol, en descriure la «preparació de l’organització» per a la successió, és

oportú avançar la conveniència de realitzar-la fonamentalment amb el

suport de persones independents, com poden ser alguns membres externs

del consell d’administració. Menys adequat resulta que l’avaluació la facin

directius que estan sota les ordres dels predecessors, per la dificultat que

pot representar actuar amb equanimitat en aquestes situacions i, possible-

ment, el menys adequat és que l’avaluació recolzi únicament en l’opinió del

predecessor, ja que, tot i que els pares habitualment coneixen molt bé els

seus fills, no és tan freqüent que els coneguin d’una manera completa ni

que manifestin el seu coneixement amb plena objectivitat.
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Al llarg del procés de preparació immediata, en una empresa fami-

liar cal fer l’esforç necessari per arribar a garantir que el successor és psi-

cològicament «fort», és a dir, que està en condicions d’assumir les responsa-

bilitats i de superar els problemes d’ansietat que se li puguin presentar. Per

aquest motiu, força sovint, resulta recomanable que el successor se sotmeti

a les proves psicològiques adequades, determinades per un bon especialis-

ta.Així com ningú se sent menystingut per haver-se de fer una radiografia o

una prova d’esforç seguida d’un electrocardiograma, els successors i els

seus parents no haurien de pensar que es posa en dubte la seva sensatesa o

serenitat: es tracta només de conèixer millor les seves aptituds.(12)

Successió per un equip en comptes
de per un únic successor

Durant l’últim decenni s’observa una tendència a defensar, com

alternativa a un successor únic, la successió per un equip de persones for-

mat per diversos fills i algun directiu no familiar; de manera semblant, fa

uns anys, es defensava la postura de deixar als fills el negoci o els negocis i

a les filles patrimonis immobiliaris equivalents o, més lluny encara, la insti-

tució d’un «hereu» com a únic propietari, al qual s’imposaven determinades

obligacions sobre la capacitació i manutenció dels seus germans.

Els temps han canviat. D’una banda, el valor de la igualtat entre per-

sones, en aquest cas els hereus membres de la família, està més potenciat i,

en la pràctica, més aconseguit. D’altra banda, les empreses, per sobreviure,

necessiten cada cop més recursos i tenir una dimensió més gran, de manera

que resulta poc aconsellable una divisió patrimonial que comporti la sepa-

ració d’actius importants.Al mateix temps, s’han descobert noves formes de

conservar un patrimoni unit, donant oportunitats de liquiditat als membres

de la família que no volen formar part del grup propietari de l’empresa

familiar.
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Els temps també han canviat pel que fa al coneixement de les

estructures de responsabilitats adequades perquè una empresa assoleixi els

seus objectius.Així, avui en dia, es coneixen amb més precisió, en el sentit

de la seva significació pràctica, quines són les responsabilitats d’una junta

general d’accionistes i d’un consell d’administració com a òrgans de govern

de l’empresa, on els diferents propietaris tenen dret a defensar els seus inte-

ressos, en comparació amb les responsabilitats del cap executiu principal i

del comitè de direcció en el qual es recolza.

No obstant això, els temps han canviat poc pel que fa a la presa de

decisions difícils i compromeses i a la posada en pràctica, ja que continuen

essent poques les persones que s’animen a dir la veritat i a assumir amb

determinació les conseqüències de fer tirar endavant els plans d’acció

corresponents a les seves decisions. Sense menysprear l’existència de cir-

cumstàncies i d’ocasions en què un predecessor ha de ser succeït per un

equip, ni l’avanç en el coneixement del treball participatiu en equip i de les

regles que el fan eficaç, ni la conveniència per a l’èxit d’alguns processos

successoris d’aliances entre germans,(13) en la majoria de les ocasions una

organització precisa d’algú que «faci de cap» i que doni «unitat», tot i que la

seva elecció resulti difícil pels problemes i sentiments que pot suscitar en

els no escollits, la qual cosa no vol dir que no se sotmeti, tant de bo de

manera positiva i de grat, al recolzament d’un òrgan de govern que, en el

cas de l’empresa, és el consell d’administració.

En relació amb el punt anterior, cal insistir que un procés successori

no està acabat si el «successor», sigui una persona o un equip, no ha estat

escollit i les regles del joc, per a una primera època, no han estat establer-

tes i viscudes.A vegades, la successió per un equip reflecteix la manca de

decisió a l’hora de triar; si fos així, a la separació del predecessor caldria afe-

gir dos problemes: la tria del successor i la substitució del predecessor.
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Com actuar si el successor no està preparat?

En determinades ocasions pot passar que per l’exigència d’una

dedicació plena a l’empresa, per haver pensat en la successió massa tard,

per problemes entre els cònjuges, o per accidents inesperats, com la mort

del successor, els predecessors acaben «arribant tard» per culminar a temps

i amb èxit el difícil procés de tenir un successor preparat.

En aquestes situacions, cal insistir en dos punts que, potser, poden

semblar excessivament concisos i forts, però no per això són menys certs:

«Mai és tard a la vida» i «Tot té remei menys la mort». En la preparació del

successor, és molt diferent disposar de poc temps que actuar de forma

equivocada. Si es disposa de poc temps, s’haurà d’anar més de pressa, no es

podran «acabar» tots els «detalls», però ambdues coses no han de comportar

decisions errònies ni la presa imprudent de riscos importants.

Un d’aquests errors és voler «regalar» al successor la «inclusió» a l’e-

quip d’alta direcció de la companyia, entenent per inclusió el fet de ser

acceptat com a cap executiu principal o com a directiu important tant per

la resta de membres de l’equip com pels principals accionistes. La inclusió

es pot aconseguir en un espai de temps inferior al que normalment es

necessita per dur a terme les últimes fases de les etapes de preparació pro-

pera i immediata, sempre que el successor tingui capacitats i estigui decidit

a posar-s’hi. Però la inclusió no es pot «regalar», perquè es fonamenta en

l’autoritat professional, la qual, com ja s’ha indicat amb anterioritat, no té

per què estar unida al «cognom», tot i que aquest cognom signifiqui que s’és

o s’està a punt de ser el propietari de l’empresa familiar.

Anar més de pressa en la preparació significa que els successors

s’esforcin més per arribar a comprendre aviat els negocis de l’empresa,

dedicar-hi més temps, intensificar la rotació de llocs directius, recolzar en

tutors i entrenadors més bons.Anar més de pressa significa aprendre abans

a ser un professional de la direcció, motiu pel qual és precís gaudir de més

oportunitats d’experimentació en estructurar problemes complexos i, força
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més important, ser prou prudent per acceptar de bon grat i amb ànim de

rectificar les indicacions rebudes. Finalment, anar més de pressa representa

assolir aviat un compromís personal amb tota l’organització, que no pot

veure el successor com un intrús que vol «saltar-se» etapes i estalviar-se

esforços, sinó com una persona que afronta amb fermesa una situació

d’urgència i que està disposada a obtenir la col·laboració de les persones

adequades per solventar-la.

Els directius no familiars com a successors

En considerar la successió a l’empresa familiar, el més habitual és

pensar en successió de pares a fills.Ara bé, a causa de la natural diferència

d’edat, quan la successió passa d’un membre de la primera generació a un

de la segona i, amb posterioritat, d’un de la segona a un de la tercera, el can-

vi de persones al capdavant de la direcció general a l’empresa familiar

només es produeix dos cops en un període de temps proper als 40 anys.

Sovint passa, però, que l’evolució de les situacions empresarials fa

recomanable escurçar el període de permanència d’un cap executiu prin-

cipal al capdavant de l’empresa familiar, per la necessitat d’incorporar més

capacitat de canvi i noves idees a la direcció de l’empresa.A vegades, també

pot passar que la diferència d’edat entre pare i fill sigui molt gran, de mane-

ra que esperar a passar el poder d’un a l’altre podria generar un retarda-

ment excessiu en el canvi de cap executiu principal.

Aquestes circumstàncies i d’altres, com, per exemple, tenir més d’un

fill en procés de preparació, sense saber-ne encara el grau de capacitació

per actuar com a cap executiu principal, o no disposar d’hereus interessats

en dirigir l’empresa familiar, unides al fet d’estar envoltat de directius no

familiars amb els quals s’ha treballat durant molts anys i que, a més a més,

són de confiança i saben fer les coses de la forma desitjada, condueixen a

plantejar la successió de primera a segona generació en dues etapes. Una

primera etapa, amb l’actuació d’un directiu no familiar com a cap executiu
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principal de l’empresa familiar i, una segona etapa, amb el «pas del testimo-

ni» a un membre de la següent generació de la família.

És evident que l’èxit d’una decisió d’aquest tipus depèn en gran

mesura de les característiques del directiu no familiar escollit com a succes-

sor. Per aquest motiu, enfront de la gent que considera la majoria dels direc-

tius no familiars com persones vàlides i discretes que, ocultes en l’anoni-

mat, posen el millor del seu esforç al servei de la família i demostren així

una lleialtat i una capacitat de sacrifici que, a vegades, no és compresa ni

corresposta com es mereix pels propietaris, i enfront també de la gent que,

en sentit contrari, emfatitza les experiències negatives en què aquests direc-

tius no familiars s’han aprofitat de la situació per ostentar el poder de for-

ma poc respectuosa amb els interessos dels propietaris, s’han perpetuat en

el seu exercici i, fins i tot, han incrementat el seu patrimoni d’una manera

poc responsable, convé aprofundir en el coneixement de les seves motiva-

cions i dels seus estils de direcció, per, si cal procedir a una successió en

dues etapes, no equivocar-se en la tria del directiu no familiar que farà de

cap de l’organització durant la primera de les dues.

En relació amb les motivacions d’aquestes persones, la investigació

realitzada amb un ampli nombre de directius no familiars que han exercit

durant llargs períodes de temps càrrecs d’alta direcció en empreses fami-

liars(14) fa pensar que les raons de la seva permanència són les tres que es

comenten tot seguit. En primer lloc, la possibilitat d’exercir aviat unes res-

ponsabilitats directives d’alt nivell, superiors a les que possiblement hau-

rien assolit en una altra empresa. En segon lloc, arribar a formar part de

l’autèntic equip d’alta direcció amb els membres de la família, és a dir, tenir

accés directe a la informació crítica sobre els desitjos, intencions i proble-

mes dels propietaris. I, en tercer lloc, rebre una remuneració de mercat, tant

pel que fa al nivell dels components fix i variable com a la manera d’esta-

blir-los.

60 ■ LA PREPARACIÓ DELS SUCCESSORS

(14) Perkins, 1992. Gallo, 1991.



D’altra banda, en aquesta investigació, per bé que s’identifiquen

raons de permanència a l’empresa familiar, tot i que no tan importants com

les tres esmentades, com la lleialtat i correspondència al recolzament rebut

de la família o la superació amb el fundador de diverses crisis empresarials,

per a molts dels directius no familiars no és una motivació important la

possibilitat de ser un cap executiu principal que actuï de «frontissa» entre

una generació i la següent, actitud gens estranya atès que els riscos d’aques-

ta posició són molt elevats i les conseqüències dels errors poden resultar

molt cares, ja que en els judicis sobre la seva actuació incideix més l’afecti-

vitat que l’economia.

En relació amb els estils d’alta direcció, a l’hora d’escollir un directiu

no familiar per ocupar el càrrec de cap executiu principal, és molt signifi-

cativa la classificació d’estils en tres tipus: incremental, personal i institucio-

nal.(15) Aquesta classificació no pretén distingir maneres d’actuar en funció

de l’eficàcia en l’assoliment de resultats de creixement i rendibilitat per a

l’empresa, ja que, amb qualsevol dels tres estils es poden assolir, sinó els

comportaments dels directius amb els diferents interessats i, conseqüent-

ment, els valors amb els quals s’impregnarà l’organització.

L’estil incremental correspon a un polític hàbil, pacient, que

avança a poc a poc, sense manifestar les seves finalitats de manera comple-

ta, actuant de manera indirecta amb el recolzament dels actors més

influents i buscant els camins amb menys oposició. L’estil personal és

característic del directiu que es basa en fets i no en política, que centralitza

el poder i la informació, que avança assumint responsabilitats amb clara

determinació, donant ordres directes i exigint resultats, i que aparta de l’or-

ganització les persones que no pensen o actuen com ell. Finalment, l’estil

institucional correspon a un expert promotor dels valors de l’empresa, el

qual, amb profunda dedicació a les decisions crucials i constant atenció als

61LA SUCCESSIÓ A L’EMPRESA FAMILIAR ■

(15) Badaracco i Ellsworth, 1988.



detalls, modela l’organització perquè reflecteixi uns valors atractius per a

persones competents.

Quan el directiu no familiar que succeeix el fundador té un estil

«incremental», hi ha el risc que el cap executiu principal implanti a l’empre-

sa un tipus de relacions entre la família i l’empresa que l’ajudin a fer la seva

«política», recolzant avui en «uns» i demà en «uns altres», enfrontant els dife-

rents membres de la família, per tenir les «mans lliures» per prendre deci-

sions, sense preocupar-se de veritat de la formació dels membres de la famí-

lia que l’han de succeir ni, molt menys, de la preparació de l’organització

per a la successió, i, el que és més greu, impedint l’oportú desenvolupament

de les relacions entre la família i l’empresa, que es comentaran als següents

capítols. Si, en canvi, el directiu no familiar té un estil «personal», es pot

donar el cas que, en la recerca de l’eficàcia, per evitar problemes a l’empre-

sa, aquesta persona «aparti» cada cop més la família de l’empresa i, amb l’ex-

cusa d’una «professionalització» necessària, trenqui els llaços existents entre

l’empresa i la família, els quals, en ser propis d’una empresa familiar, tard o

d’hora tornaran a sorgir. Quan el directiu no familiar que succeeix el funda-

dor té un estil «institucional», és quan hi ha més garanties de continuïtat de

l’empresa familiar, ja que aquesta persona, preocupada per la instituciona-

lització dels valors, es dedicarà a fons a la preparació de successors i a la

resta d’activitats que ajudin a garantir la continuïtat de l’empresa amb el

caràcter d’empresa familiar.

Com es pot deduir dels comentaris fets en aquest apartat, perquè la

successió de primera a segona generació amb un directiu no familiar

actuant com a cap executiu principal durant un període intermedi tingui

èxit, cal encertar la tria d’una persona que, per exercir un estil de direcció

institucional, tingui entre les raons per romandre a l’empresa familiar la de

ser un enllaç entre dues generacions.
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III. L’ORGANITZACIÓ I LA PREPARACIÓ
PER A LA SUCCESSIÓ

Per a qualsevol tipus d’empresa, el procés de successió en les res-

ponsabilitats de la direcció general és un dels aspectes més importants de la

«direcció estratègica», el qual, a més a més, acostuma a ser considerat com

una de les principals responsabilitats del consell d’administració i del cap

executiu principal, motiu pel qual, a l’hora d’analitzar-lo, és natural que es

faci la distinció entre «estratègia» i «organització».

Al món de l’empresa, s’entén per «estratègia» la situació futura que

es desitja assolir al llarg d’un període determinat de temps. L’estratègia

comporta, doncs, un seguit de decisions: els àmbits futurs de productes i de

serveis on l’empresa ha d’estar activa, els àmbits de clients als quals es vol

dirigir, els àmbits geogràfics on operar, els avantatges competitius en què

posar l’esforç per mantenir i desenvolupar la posició competitiva, la confi-

guració que cal donar a les activitats, les dimensions quantitatives del crei-

xement i de la rendibilitat que cal assolir sobre els recursos empleats i les

creences i valors en què basar-se per fer realitat els punts anteriors.

Per «organització» de l’empresa s’entén el conjunt format per l’es-

tructura de responsabilitats i pels sistemes d’alta direcció que utilitza.

L’estructura de responsabilitats està constituïda, bàsicament, com s’ha

indicat al capítol anterior, pel grup de persones que exerceixen les tas-

ques de direcció, pel contingut dels seus llocs directius pel que fa a les

funcions i objectius, pel nivell d’autonomia amb què han d’actuar i pels

criteris que cal seguir per integrar-se amb la resta de directius. Els siste-

mes de direcció estan constituïts pels procediments que cal seguir per

definir l’estratègia i controlar-ne l’assoliment i per donar suport als direc-

tius en el seu esforç per aconseguir els objectius i per capacitar-los per a

futures responsabilitats.
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Per tenir èxit en la direcció estratègica d’una empresa, és imprescin-

dible un alt grau de coherència entre l’estratègia i l’organització. En efecte, i

seguint un símil ben senzill, una organització pot assemblar-se al «vehicle»

que cal «utilitzar» per assolir l’estratègia, és a dir, per «arribar» i «arribar a

temps» als objectius que la formen. Si el vehicle no és l’adequat, la meta

marcada, l’estratègia, és utòpica o, el que és equivalent, si l’estratègia no

«respon» a les capacitats de l’organització, o a les capacitats que pugui

desenvolupar en un futur no gaire llunyà, els objectius estratègics no es

faran mai realitat.

En aquest sentit, i de cara a un procés successori, no es pot perdre

de vista que l’organització –estructura de responsabilitats i sistemes de

direcció– que «acompanya» un fundador acostuma a ser una organització

peculiar, quan se la compara amb l’organització d’una empresa no familiar

que opera amb productes similars i té unes dimensions semblants o amb

una empresa familiar que ja està en segona o tercera generació. En efecte, el

tipus de directius que forma l’estructura de responsabilitats desenvolupada

pel fundador d’una empresa familiar respon amb claredat a les seves carac-

terístiques personals i, per tant, té qualitats complementàries, fet ben natu-

ral, ja que, a mesura que fa avançar la seva empresa o la prepara per a futurs

desenvolupaments, busca i incorpora les persones que poden exercir les

funcions per a les quals se sent menys capacitat o per a les quals està

menys motivat. D’altra banda, quan l’empresa familiar és encara petita, la

incorporació d’aquests directius genera molts canvis, com, per exemple,

increments importants de capacitat executiva, amb les corresponents

necessitats d’una més gran delegació per part del fundador i, per tant, de

noves dificultats en la coordinació, motiu pel qual el fundador té tendència

a plantejar i implantar evolucions progressives.
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Els directius que no són membres de la família

A conseqüència d’aquestes circumstàncies, hi ha diverses realitats

que caracteritzen els directius que formen amb el fundador l’estructura de

responsabilitats d’una empresa familiar que s’apropa al final d’etapa de la

primera generació i que no es poden oblidar en preparar l’organització per

a la successió. Una d’aquestes realitats és la similitud en valors importants,

com, per exemple, el que al fundador i als directius els sembla desitjable en

relació amb el tipus de riscos econòmics que cal prendre, el creixement i la

diversificació que cal aconseguir, l’estil de relacions que convé mantenir

amb el personal, etc.

Amb les persones importants d’una empresa de primera generació,

se sol fer realitat al llarg de la seva vida el vell refrany «Cada ovella amb la

seva parella». Com és natural, un fundador que ostenta tot el poder no s’en-

volta de persones que opinen públicament de manera diferent o que li

plantegen una oposició dura, freqüent i sistemàtica. El fundador prefereix

envoltar-se de directius que complementin les seves capacitats personals i

que, tot i plantejar reptes amb les seves opinions, duen a terme la seva feina

partint d’una visió comuna del futur de l’empresa, basada en uns valors

similars.

Quan, en la selecció dels directius que s’incorporen a l’empresa

familiar, es dóna molt de pes als criteris esmentats, es corre el risc de caure

en una altra de les realitats que sovint s’observen en aquestes empreses:

que les persones acabin actuant com «sí senyors», per disminuir progressi-

vament el desig d’oposició constructiva a les formes d’actuar del fundador

i, per no voler o no saber dir «no», acceptar, sense criticar, els diagnòstics i

les línies d’actuació futura per a l’empresa que marca el fundador. És a dir,

acaben actuant com persones més preocupades pel seu futur personal fins

al moment de la jubilació que per la continuïtat de l’empresa familiar un

cop ja no hi siguin.
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Una tercera realitat que també caracteritza el grup de directius al

final de la primera generació és el fet que aquests directius no familiars tin-

guin edats similars, ja que són contractats bàsicament en un mateix període

del cicle de vida de l’empresa familiar, quan, després de superar el seu estat

embrionari, experimenta un important creixement, i amb la intenció addi-

cional que els resulti fàcil treballar en equip.

Aquestes tres realitats han de ser tingudes en compte, prudentment,

a l’hora de triar els «entrenadors» i «tutors» recomanats al capítol anterior

per a la preparació dels successors, ja que resulta clara la conveniència d’es-

collir un directiu no familiar que, a més de no ser un «sí senyor» i de tenir

una diferència d’edat intermèdia entre pare i fill, tingui qualitats clares de

liderat, tot i que, per les seves característiques personals, no s’assembli tant

al fundador ni actuï sempre de la manera que li resulti més còmoda o prefe-

rible.

L’organització funcional i la incorporació
del successor

L’estructura de responsabilitats d’una empresa familiar en primera

generació sol ser, en la majoria dels casos, una estructura funcional, és a

dir, una estructura en què les responsabilitats s’agrupen segons les fun-

cions especialitzades (vendes, màrqueting, fabricació, finances i adminis-

tració, etc.). El més habitual, en aquesta estructura funcional, és que el

fundador actuï com a únic integrador, exercint la responsabilitat de «cap

executiu principal» i, a vegades, responsabilitzant-se a més a més d’alguna

funció més especialitzada o particular (disseny de productes, alguns

comptes de clients importants, etc.). La resta de funcions són dirigides per

directius no familiars, ja contractats com a especialistes o perquè s’han

capacitat amb el temps i a mesura que el creixement de l’empresa ho feia

necessari.
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Ateses aquestes circumstàncies, és freqüent que un successor, en

incorporar-se a l’empresa familiar, es trobi (figura 1) amb una estructura de

responsabilitats sense «llocs» lliures, ja que els llocs directius estan «coberts»

per directius especialistes i més grans, i sense un «comitè de direcció» amb

els objectius d’integració i de participació dels directius en els problemes

de la direcció general. En cas d’haver-hi un «comitè de direcció», però, pot

donar-se el cas que tingui una manera de funcionar més pròpia d’un grup

de persones que, profundament marcades per la personalitat del «cap»

(a l’empresa familiar, el fundador), l’informen i diuen que sí a tot el que

ell diu.

De cara a la preparació del successor, aquesta situació pot generar

resultats bons i també resultats dolents, els quals, com és natural, també

depenen de l’evolució de les circumstàncies i de les qualitats del successor.

El més important per aconseguir que els resultats siguin bons és introduir

canvis d’una manera pensada, «programada», en lloc d’actuar de forma

improvisada o còmoda.
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Una de les actuacions que els predecessors solen fer i que, en prin-

cipi, no resulta gaire aconsellable és «inventar» per al successor un càrrec

d’«adjunt a direcció general» (figura 2) per «ajudar» el fundador en tot allò

que li vagi dient, en tot allò que el fundador no pot fer per manca de

temps o de coneixements, en nous projectes sense definir de manera prou

correcta i, tan important com tot això, amb un tipus de relacions amb la

resta de directius que, en no estar definides, són difícils d’entendre i de

mantenir.

El càrrec de director general, com qualsevol càrrec directiu d’una

estructura de responsabilitats, es defineix en funció de les tres dimensions

–responsabilitats, autonomia i integració– comentades al capítol anterior; el

càrrec d’adjunt a direcció general, per la seva banda, hauria de ser l’excep-

ció mai admissible a aquesta regla de disseny. Per aquest motiu, perquè el

lloc d’adjunt tingui contingut real i factible, és precís indicar amb concreció

(figura 3) quines de les funcions del director general i, potser, d’altres direc-
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tius passen a ser de la seva responsabilitat i també quines funcions noves

s’hi afegeixen i per què.

Al mateix temps, també cal explicitar el nivell d’autonomia que

l’«adjunt» tindrà en la realització de les seves tasques. En fer-ho, el predeces-

sor ha de ser clarament conscient que, en atorgar autonomia, perd graus de

llibertat i corre el risc que les coses es facin com no li agrada o, fins i tot,

que no es facin tan bé com fins llavors. No obstant això, l’autonomia en l’ac-

ció no es «dóna avui» per «prendre-la demà», sinó que es confereix perquè

hi hagi aprenentatge i, en conseqüència, s’originin noves maneres de fer. Cal

respectar amb serietat i, si convé, carregar amb les conseqüències de l’auto-

nomia conferida, sense fer marxa enrere, llevat que es produeixin errors

greus o hi hagi males intencions.

El nomenament d’un successor com a adjunt ha de comportar can-

vis progressius en les activitats del predecessor per tal de coordinar l’equip
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de directius. En aquest sentit, per prosseguir amb les indicacions del capítol

anterior sobre les capacitats integradores d’un successor, seria una impru-

dència demanar a un successor-adjunt, poc preparat, que fes quelcom tan

difícil con integrar directius més experimentats i preparats, com també

demanar a aquests directius que es comportin amb el successor, en la presa

de decisions importants, tal com ho han fet sempre amb el fundador.

Quan el seu lloc directiu com a «adjunt» al director general no queda

prou definit, el successor corre riscos importants, perquè no sabrà amb

prou claredat què fer ni com ha de fer-ho. Riscos en la formació; riscos en

les relacions amb altres directius, perquè no assolirà una autèntica integra-

ció en l’organització; riscos, possiblement els més importants, d’erosió de

les relacions amb el seu pare, fins arribar a una difícil comprensió mútua i,

desgraciadament, a una pèrdua de la confiança.

La incorporació d’un successor a una organització funcional pot

comportar també altres resultats positius no previstos inicialment ni pel

predecessor ni pels directius principals.Així ha succeït en moltes empreses

familiars espanyoles en què el successor, en trobar que tots els «camins» fun-

cionals per incorporar-se a l’equip de directius importants de l’empresa

familiar estaven «tapats» pels directius no familiars (senyors «A»,«B» i «C» de

la figura 1), ha pres la decisió d’iniciar-ne un de nou, que sovint ha estat

l’exportació, per al qual els altres directius no havien manifestat interès o

no estaven prou preparats.

L’evolució d’organització funcional
a organització divisional i la incorporació
del successor

Un predecessor que vulgui continuïtat en el creixement i en l’evo-

lució estratègica de l’empresa familiar ha d’actuar convençut que l’organit-

zació que conduirà el successor serà diferent a la que ell ha construït i està
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dirigint. Per aquest motiu, ha d’animar-se a introduir canvis organitzatius

substancials i a fer-ho amb prou anticipació.

En efecte, sovint, més convenient que establir un càrrec d’adjunt,

amb les dificultats que s’acaben de comentar, o esperar que el successor

descobreixi una funció nova i adopti el repte de fer-la tirar endavant, amb el

risc de la incomprensió d’uns directius no familiars especialistes i gelosos

de les seves «competències», és millor orientar l’evolució de l’estructura

funcional de responsabilitats cap a una forma més adequada per al creixe-

ment i la diversificació com és l’organització divisional, la qual, en establir

divisions per tipus de productes, de clients o de geografia (autèntiques uni-

tats estratègiques de negoci, amb comptes de resultats o, com a mínim, mar-

ges de contribució), ofereix als successors i als altres directius les oportuni-

tats que s’han comentat al capítol anterior i fa que l’empresa familiar avanci

cap a nous camps i defugi el risc d’acabar amb productes madurs en mer-

cats també madurs.

Les estructures de responsabilitats funcionals no són les més ade-

quades per formar integradors, ja que són estructures que preparen espe-

cialistes en les funcions segmentades, especialistes funcionals que treballen

a les ordres d’un únic integrador, el cap executiu principal. En canvi, les

estructures divisionals ofereixen més llocs, com el de director de divisió

(figura 4), en què és necessari que els responsables actuïn posant intensa-

ment en pràctica les capacitats integradores, motiu pel qual són més ade-

quades per a la formació de directius joves, en aquest cas els successors, en

les capacitats pròpies d’un director general.

En la preparació de l’estructura de responsabilitats per a la succes-

sió, a més de l’evolució de funcional a divisional, és oportú fer una altra con-

sideració. El fundador d’una empresa familiar por treballar durant un llarg

període de temps sense la necessitat d’un comitè de direcció (figura 1),

però és difícil que aquesta situació es repeteixi quan el seu successor esti-

gui al capdavant de l’organització.

71LA SUCCESSIÓ A L’EMPRESA FAMILIAR ■



En primer lloc, perquè l’empresa que el successor ha de dirigir és

més gran i més complexa i, per tant, exigirà un nivell superior de coordina-

ció de les activitats. En segon lloc, perquè una part dels directius que ha de

dirigir són més grans i tenen més experiència, de manera que el seu recol-

zament mitjançant el comitè de direcció és imprescindible i la seva substi-

tució, sense l’existència del comitè, difícil. En tercer lloc, perquè pot donar-

se la situació que hi hagi membres de la família, com per exemple, algun

germà, amb percentatges significatius de propietat, que treballen en càrrecs

directius de l’empresa familiar i volen formar part del comitè de direcció. I,

finalment, perquè l’existència d’un comitè de direcció proporciona més

seguretat a la resta de propietaris, alguns dels quals poden ser ara membres

d’un consell d’administració, que en primera generació no existia o no era

actiu.

Per tots aquests motius, el fundador ha d’entendre que una empresa

familiar en segona generació no pot «dependre» tant del membre de la famí-

lia que fa de cap de l’organització, el seu successor, com «depenia» d’ell en
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primera generació, ja que l’empresa és més gran i, a més a més, hi ha més

actors interessats en els diferents papers,(1) motiu pel qual ha d’animar-se a

introduir canvis com els esmentats o com els que comentem tot seguit.

Sistemes de direcció: definició del futur. 
Mesura de l’assoliment de l’estratègia

Si la formació de successors, la incorporació de directius capacitats i

el disseny d’una nova estructura de responsabilitats són punts bàsics per

garantir la continuïtat de l’empresa familiar, el desenvolupament dels siste-

mes de direcció té la mateixa importància. En aquest punt, l’empresa fami-

liar té l’agreujant que, massa sovint, un fundador és un bon professional del

negoci que ha fet realitat, però no passa de ser un formalitzador de sistemes

de direcció regular, entre d’altres raons perquè, en la majoria dels casos, no

s’ha vist en la necessitat de professionalitzar-los per fer tirar endavant la seva

empresa.(2)

La professionalització dels sistemes de direcció a l’empresa familiar

no s’ha d’entendre mai com la implantació de formalismes innecessaris

«exigits» per mals administradors d’empresa i que arriben a «ofegar» els

autèntics emprenedors, ni com la còpia indiscriminada de determinades

tècniques en voga que poden resultar inoperants per a una empresa fami-

liar concreta. L’autèntica i necessària professionalització dels sistemes de

direcció a l’empresa familiar ha de ser entesa com l’aplicació d’unes formes

d’actuar que ajudin a realitzar les tasques de formular l’estratègia i de con-

duir directius d’una manera més objectiva i completa en les situacions de

l’empresa, discussió menys recolzada en les intuïcions o en les preferències

de persones singulars, afavorint que persones menys singulars amb l’esforç

del seu treball també puguin assolir idees brillants.
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El fundador d’una empresa familiar, en comptes de menystenir la for-

malització d’aquests sistemes entestant-se en fer les coses com sempre les

ha fet, ha d’esforçar-se per implantar-la, convençut que, si tantes i tan bones

empreses ho fan, és degut a la utilitat que tenen per dirigir de forma orde-

nada l’empresa, amb el recolzament d’un equip de directius que participen

en el procés de direcció estratègica. Un predecessor que de veritat vulgui

aconseguir una successió reeixida no pot esperar que el successor formalit-

zi els sistemes de direcció. Els ha de formalitzar abans per afavorir la incor-

poració del successor, ja que l’organització on entrarà a treballar estarà més

desenvolupada i, en aquest sentit, serà més professional en la manera d’ac-

tuar com un conjunt de persones.

El sistema de direcció que cal implantar per a la periòdica «definició

del futur» de l’empresa és el sistema de «formulació de l’estratègia».

Aquest sistema, basat en l’anàlisi d’evolucions previsibles en l’entorn micro-

econòmic que envolta l’empresa (canvis en els competidors, en els clients,

en les tecnologies, en els proveïdors, en els sindicats, etc.) per identificar

alternatives estratègiques de producte-mercat i analitzar les configuracions

d’activitats i de recursos més adequades a les alternatives escollides, pot

prendre diverses formes segons el grau de participació dels directius: des

de la possibilitat d’«encarregar» de forma sistemàtica la formulació de l’es-

tratègia a consultors especialitzats externs i procedir després a discutir els

resultats amb els directius de l’empresa, fins a realitzar la formulació a par-

tir de les opinions d’un grup molt restringit de directius i de membres del

consell d’administració.

Entre les diverses formes que pot adoptar el sistema de «formulació

de l’estratègia», en una empresa familiar que està preparant la manera més

adequada per tenir una successió reeixida, cal inclinar-se decididament

pels plantejaments que afavoreixin la participació dels directius joves, per

les oportunitats d’aprenentatge en direcció general que, gràcies a la partici-

pació, es poden originar.
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En efecte, formular una estratègia és dissenyar i escollir una situació

futura per a l’empresa, i per dissenyar i escollir de manera prudent cal

entendre les diferents alternatives disponibles.Al seu torn, aquesta compren-

sió requereix voler i saber entendre el que altres persones opinen i propo-

sen i les raons que els mouen a fer-ho. Sens dubte, entès així, aquest exercici

prepara la persona que tindrà la responsabilitat de dirigir l’empresa.

D’altra banda, quan una persona participa aportant idees sobre el

futur de l’empresa on treballa i en la presa de decisions que condueixen a

tries estratègiques, adquireix un compromís de fer tirar endavant –de fer

realitat– el que ha col·laborat a escollir, i, sens dubte, la capacitació per

adquirir compromisos i complir-los (i que els altres directius «vegin» com

s’actua de «forma compromesa») és un gran pas per arribar a ser cap execu-

tiu principal d’una empresa familiar.

L’estratègia, tant els diferents elements que constitueixen la situació

futura que es vol assolir com els recursos de diferents tipus que es compro-

meten per aconseguir-ho, ha de ser quantificada, ja que, com ja s’ha indicat

amb anterioritat, sense concreció i, en especial, sense concreció numèrica

és difícil l’acció pràctica i eficaç de les persones.Aquesta quantificació, atès

el contingut de l’activitat empresarial de lliurar productes i crear riquesa,

ha d’expressar-se en termes de termini, qualitat i quantitat, que normalment

s’acaben sintetitzant en pessetes d’inversió, rendes, despeses i resultats i en

les diferents proporcions que mesuren els rendiments econòmics sobre els

recursos empleats.

El sistema de direcció que formalitza aquestes «quantificacions» és el

sistema de «pressupostació» i el sistema de direcció que formalitza el

coneixement del grau en què els objectius prèviament quantificats s’estan

complint i en què els recursos prèviament assignats s’estan comprometent

és el sistema de «control pressupostari».

Els sistemes de «formulació de l’estratègia», «pressupostació» i «con-

trol pressupostari», comentats en aquest apartat, són convenients per a tots
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els tipus d’empresa, però són especialment necessaris per a la bona succes-

sió de l’empresa familiar. En efecte, quan una empresa familiar passa de pri-

mera a segona generació passa, normalment, de ser una empresa amb un

únic propietari a ser una empresa amb diversos propietaris, amb diferents

graus de participació directa en l’activitat de l’empresa i de coneixement

del que hi pot passar o del que hi està passant, però que estan interessats,

com és natural, en conèixer tant com sigui possible el que succeeix a la

seva propietat.

L’empresa familiar de segona generació sol tenir, en el terreny de la

pressupostació, d’altres diferències respecte a l’empresa familiar de primera

generació, com l’existència d’un nombre més elevat de propietaris, que

necessiten que el rendiment del seu capital es materialitzi mitjançant divi-

dends, o la necessitat de tenir en compte aquest nombre més elevat de pro-

pietaris a l’hora de dissenyar els plans d’increment dels «recursos propis»,

sigui per aportacions de capital o sigui per destinar a reserves una part

més important dels recursos generats. Situacions com aquestes són, sens

dubte, raó suficient per implantar els processos de pressupostació i de con-

trol pressupostari abans de la successió.

Sistemes de direcció per a la conducció 
de directius

En la preparació dels sistemes de l’organització d’una empresa fami-

liar per a la successió, potser l’aspecte més important i complex és el que

fa referència al grup de sistemes que ajuden a conduir els directius en el

treball d’implantar l’estratègia i a millorar-ne les qualitats de cara a poder

realitzar, en el futur, encàrrecs directius més difícils.

En el disseny i aplicació del sistema d’assignació de recursos, com

a procediment sistemàtic que cal seguir per prendre periòdicament les

decisions d’assignació de responsabilitats corresponents a cada directiu, és

a dir, d’«aplicar» el recurs més important de qualsevol empresa –les seves
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persones preparades– o, dit d’una altra manera, d’explicitar «qui» ha de fer

«què», posant a la seva disposició el temps, els diners i les persones necessà-

ries, en una empresa familiar que canvia de primera a segona generació s’ha

de cuidar de manera especial l’objectivitat en la selecció de les persones,

per no caure en el primer parany esmentat al capítol anterior i per l’e-

xistència d’un nombre més elevat de propietaris amb diferents tipus de

relacions i d’interessos, comentada a l’apartat anterior.

Per la seva banda, els sistemes de comunicació i de rendició de

comptes requereixen un disseny més acurat, ja que, en les formes d’infor-

mar de manera precisa i completa sobre «què» cal fer i de garantir que

aquesta informació sigui plenament compresa per «qui» la rep, ara hi ha

dues generacions de la família, potser amb diversos membres de la segona, i

directius no familiars ocupant posicions superiors i inferiors. Uns i altres

han de comunicar-se bé, evitant les llacunes i els malentesos tan freqüents a

les empreses familiars, i han de voler i saber donar la raó del que han fet,

dels èxits aconseguits i dels que cal aconseguir, de les dificultats trobades i

de les previsibles, etc.

Com ja s’ha comentat al capítol anterior, sense un sistema d’avalua-

ció ben dissenyat és difícil la successió a l’empresa familiar, ja que fa falta

una base objectiva per formar successors. En aquest capítol es vol emfatit-

zar que la implantació d’un mètode per a l’apreciació, tan objectiva com

sigui possible, dels resultats assolits i per a l’aprofundiment en la compren-

sió detallada de les qualitats de la persona, tant pel que fa referència als

coneixements que ja té o que hauria d’assolir com a les actituds que ja té i

seria convenient incrementar, és molt convenient quan hi ha directius no

familiars i diversos membres de la família treballant plegats i quan es neces-

sita que uns i altres es donin suport mútuament, sense intencions fosques i

convençuts que les «regles del joc» són clares i s’apliquen a tothom. El

mateix passa amb el sistema de carrera professional, conjunt d’activitats

que cal dur a terme per perfeccionar les mancances en coneixements i

actituds dels directius, identificades amb el sistema d’avaluació.
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En una empresa familiar que passa de primera a segona generació

cal tenir una cura especial del sistema de remuneració. El procediment

per fixar les remuneracions, tant en la part que roman estable al llarg d’un

cert període de temps com en la part variable, que depèn dels resultats

assolits per l’empresa en conjunt i per la persona individualment, ha de

complir tres condicions: estar d’acord amb les pràctiques i nivells del mer-

cat; aconseguir una intensa coherència entre el tipus de responsabilitats

que s’han encarregat, els resultats assolits i la remuneració final aconsegui-

da, i evitar les contradiccions entre el sistema de «remuneració» i els siste-

mes de «comunicació» i «avaluació» esmentats.

En efecte, si aquesta coherència no s’aconsegueix, el directiu se sen-

tirà motivat per fer les «coses» que se li comuniquen o per les quals se l’a-

valua, d’una banda, i conduït a assolir els objectius pels quals s’aconsegueix

la remuneració variable, que no es correspon amb les «coses» anteriors, d’u-

na altra. A l’empresa familiar, aquesta manca de coherència és perillosa, ja

que, normalment, en lloc de ser atribuïda a errors en el disseny o l’aplicació

dels sistemes, s’atribueix a la indefinició o a l’arbitrarietat del fundador.

La professionalització dels sistemes per a la conducció de directius

influeix de forma notable en la qualitat amb què es desenvolupa el procés

successori d’una empresa familiar, ja que, quan estan ben dissenyats, a més

d’aconseguir el que s’ha dit als paràgrafs anteriors, es posen barreres clares

per no caure en els següents paranys:

– Confondre el fet de ser propietari amb el de tenir capacitat per

dirigir. Quelcom que certament resultarà més difícil si de veritat es

tenen en compte les indicacions dels sistemes d’«avaluació» i de

«carrera professional» a l’hora de fer l’«assignació dels recursos».

– Confondre les regles d’afecte pròpies de la família amb les con-

tractuals pròpies de l’empresa. Parany que es pot evitar amb més

facilitat si, a més dels dos sistemes esmentats, s’implanten els de

«comunicació» i «rendició de comptes».
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– No seguir les pràctiques de mercat en els rendiments pel treball.

Quelcom que també resultarà més difícil si el sistema de «remune-

ració» està ben dissenyat i aplicat.

D’altra banda, en la mesura que aquests sistemes s’implantin correc-

tament, tant els membres de la família que no treballen a l’empresa familiar

com els directius no familiars confirmaran que el predecessor té la intenció

real i pràctica de tractar els successors com autèntics directius, no solament

sense concedir privilegis especials sinó, també, sense imposar exigències

addicionals innecessàries, que sovint són errònies i acaben desmotivant tot-

hom.

Atreure bons directius no familiars

El predecessor d’una empresa familiar ha d’estar convençut que,

durant la preparació de la successió, cal dotar l’organització de les caracte-

rístiques que la facin particularment atractiva per als bons directius no

familiars. Un predecessor ha d’assumir que, si aquests directius no familiars

no «veuen» l’organització de l’empresa familiar com una organització amb

excel·lència professional, difícilment voldran incorporar-s’hi o romandre-hi,

i, sense bons directius que formin equip amb el successor, una successió

reeixida a llarg termini passa a ser una simple quimera.(3)

En l’excel·lència professional de l’organització, els bons directius no

familiars aprecien diversos aspectes que ja han estat tractats al capítol ante-

rior i al present, i que ara se sintetitzen: la intenció que l’empresa familiar

sigui, abans que res, un autèntica empresa amb vocació de creixement i

evolució i doni «oportunitats professionals» a la gent que hi treballa; la

vivència d’una cultura que promou que els millors puguin entrar a l’autèn-

tic equip de direcció, amb independència del fet de pertànyer o no a la

família; l’esforç que es posa en tots els components del procés de succes-
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sió; l’existència i l’aplicació de sistemes de direcció, i, finalment, l’adequada

distinció entre direcció i govern de l’empresa.

L’evolució i preparació de l’organització fins assolir les característi-

ques esmentades és difícil i, desgraciadament, en moltes empreses familiars

s’inicia després de la incorporació del successor, perquè el predecessor no

comprèn la necessitat del canvi o, si l’entén, es desanima davant de la mag-

nitud i la dificultat de la tasca. No obstant això, ben al contrari i com ja s’ha

dit amb insistència, el predecessor, amb la seva autoritat, hauria de liderar

aquest canvi, de manera que el successor, després de ser-ne un protagonista

«parcial», però protagonista al cap i a la fi, iniciés la seva singladura com

autèntic cap executiu principal al capdavant d’una organització ja evolucio-

nada i que ha desenvolupat les capacitats necessàries per escometre les

noves etapes.

Desenvolupament de l’activitat de govern

En una empresa familiar en primera generació, és normal que tant

les responsabilitats de govern com les de l’alta direcció de l’empresa siguin

exercides per una única persona, és a dir, el seu fundador, qui, com a únic

propietari, decideix la forma de repartir la riquesa generada per l’activitat

de l’empresa, la possible obertura de la propietat a d’altres socis, la incor-

poració de directius d’alt nivell, els canvis importants de rumb o la presa de

riscos més importants, etc. En resum, el fundador pren les decisions que a

les empreses no familiars solen ser pròpies dels òrgans de govern escollits

pels propietaris perquè els representin en l’administració del seu patrimo-

ni.Així, també és el fundador qui, com a cap executiu principal de l’empre-

sa, tria l’estratègia que seguirà l’empresa familiar, dissenya l’estructura de

responsabilitats, aplica els sistemes de direcció i decideix sobre les qües-

tions importants, i a vegades no tan importants, que es presenten en el «dia

a dia» de la implantació.
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Per a una empresa, els riscos de la coincidència en les mateixes per-

sones de les responsabilitats de govern i de direcció són múltiples. En desta-

ca, però, el d’una excessiva influència de les preferències personals del

fundador en el procés de direcció estratègica. Influència que sol impedir

els necessaris canvis de l’estratègia i de l’organització als quals hem fet

referència en les pàgines anteriors.

La consideració de la importància d’aquest risc, l’observació de la

gran quantitat d’empreses familiars que decauen i moren, el convenciment

que ningú està lliure de caure-hi, haurien de ser raons prou convincents

perquè, amb l’escarment dels altres, el fundador s’animés a establir aviat un

consell d’administració o un altre òrgan amb funcions de govern equiva-

lents.

Però, a més del risc de l’excessiva influència de les preferències per-

sonals, hi ha dues raons més perquè el predecessor de l’empresa familiar

busqui la col·laboració d’un òrgan de govern. En primer lloc, si es desitja

que l’empresa continuï en segona generació com una empresa familiar amb

futur, cal comprendre que els membres de la família que són propietaris

però no hi treballen necessiten un òrgan on ostentar els drets de la seva

propietat i un altre on exercir el govern de l’empresa. En segon lloc, atès

que el procés de successió, com ja s’ha insistit a bastament, és un procés

delicat i difícil, l’existència del consell d’administració pot ser de gran ajuda

per facilitar-ne el disseny i l’execució i perquè els successors tinguin un

lloc on gaudir d’importants oportunitats d’aprenentatge, sempre que les

persones que el componen i les normes de funcionament hagin estat selec-

cionades de forma acurada i amb aquesta finalitat.(4)

La situació d’un bon nombre de les empreses familiars espanyoles

importants fa pensar que els comentaris anteriors sobre la conveniència

d’establir un consell d’administració tenen poca importància en el seu

comportament real, ja que, com es pot apreciar a la taula 1, un terç de les
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EXISTÈNCIA DE CONSELL D’ADMINISTRACIÓ
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Dades procedents d’una mostra de 151 empreses familiars espanyoles, amb una facturació total lleugerament superior
al bilió de pessetes i amb una ocupació total superior a 65.000 persones.
(Gallo i Cappuyns, 1997).



empreses familiars analitzades no tenen consell d’administració. A més a

més, entre les raons més importants per no tenir-ne, indiquen que no és

necessari o que la seva existència alentiria la presa de decisions.

Aquestes dades, unides a l’alt percentatge d’empreses familiars que,

tot i tenir consell, el consideren un òrgan de govern poc útil (taula 2), fan

que sigui convenient insistir en tots els aspectes que puguin millorar el

nivell i la qualitat del seu funcionament.

Perquè un consell d’administració ajudi en el procés de successió

d’una empresa familiar, és a dir, col·labori en la preparació dels successors i

de l’organització, i per aconseguir que sigui un òrgan de govern adequat

quan el successor deixi d’estar al capdavant de l’empresa familiar, és neces-

sari que sigui un òrgan de govern «actiu» i «útil».

Animar un fundador a tenir un consell d’administració actiu no és

una tasca fàcil, perquè l’activitat del consell comporta certament una «intro-

missió» en les decisions de govern que abans el fundador podia prendre tot

sol, intromissió que, a més a més, pot ser fàcilment responsabilitzada, quan

les coses no s’han pensat prou bé, de la pèrdua de rapidesa. Un autèntic

consell d’administració, en essència, permet que un grup de persones ben

preparades tinguin autoritat per supervisar la direcció estratègica de l’em-

presa, per tutelar el desenvolupament de l’equip directiu i per organitzar la
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veracitat de la informació. Aquestes tres funcions, quan es fan bé, són un

autèntic procediment per «filtrar» les preferències personals poc adequa-

des del cap de l’organització, les quals, en poder-se dur a terme amb rapide-

sa, no ajuden a exercir-les amb encert. L’agilitat i la rapidesa no s’han de

confondre, com massa sovint passa amb els fundadors de les empreses

familiars, amb la manca d’estudi o de calma en la presa de les decisions

bàsiques de cara al futur estratègic i organitzatiu de l’empresa; ben al con-

trari, l’agilitat i la rapidesa neixen de la claredat d’aquests fonaments quan

són interpretats amb encert per una organització que atorga autonomia a

les persones i evita la burocratització innecessària.

D’altra banda, en la pràctica, són molts els fundadors que, després

d’haver-se animat a tenir un consell d’administració, no hi col·laboren per-

què sigui actiu i útil i no permeten que vagi més enllà d’un consell «legal» o

«nominal». Legal, perquè pretén que només compleixi el mínim requerit

pels estatuts de la companyia. Nominal, perquè només busca una millora de

la imatge de la companyia per mitjà de la incorporació d’algunes persones

amb prestigi a un òrgan del qual no s’espera que dugui a terme una autènti-

ca activitat de govern. Fins i tot, en comparar les empreses no familiars amb

les empreses familiars, es pot apreciar que l’activitat dels consells d’admi-

nistració és inferior a les empreses familiars (taula 3).

Perquè un consell d’administració sigui actiu, i sempre partint de la

premissa que les persones que el componen estiguin prou capacitades i

animades a treballar, es precisa, com a mínim, que els consellers disposin de

la informació amb anticipació i que es reuneixin amb una freqüència i una

durada adequades. En efecte, difícilment poden actuar de forma activa uns

consellers sense la informació sobre la situació econòmica de l’empresa

familiar o sense les dades relacionades amb les decisions importants que cal

prendre per substituir aquesta informació amb presentacions fetes durant

la reunió del consell. No hi ha cap dubte que és molt diferent disposar de

temps i d’informació per preparar-se, que posseir l’actitud i la permanent

capacitat per reaccionar en «temps present» davant d’un allau de dades
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presentades de manera fugaç. De la mateixa manera, difícilment poden ser

actius uns consellers que tenen poques oportunitats per reunir-se i treba-

llar o que, quan es reuneixen, ho fan durant poca estona o en unes hores en

què no resulta fàcil el rendiment individual intens, pel cansament i la dis-

tracció de visites a l’empresa o de converses en esmorzars i sopars.

Perquè un consell d’administració pugui exercir bé el seu paper en

la successió no solament ha de ser actiu sinó que, a més a més, ha de ser útil

com a òrgan de govern de l’empresa, és a dir, ha de ser eficaç aportant valor

econòmic per mitjà de la millora en les decisions estratègiques, l’exigència

en la incorporació de directius i en el desenvolupament de les seves capaci-

tats, i l’aportació d’altres recursos, en especial coneixements dels entorns

macro i microeconòmics i dels processos de direcció estratègica. Només

quan és útil en el compliment d’aquestes responsabilitats és quan s’hi pot

pensar com un element de l’organització de l’empresa capaç d’ajudar de

forma eficaç en el procés de successió. Ajuda que consistirà en ser una
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escola de formació dels successors abans de la successió i en ser l’òrgan

que es responsabilitza de la formalització dels sistemes de direcció, que aju-

da el fundador i la família i actua com a autèntic òrgan de govern un cop el

predecessor ha estat succeït.(5)

D’acord amb els estudis realitzats,(6) en els consells d’administració

d’empresa familiar poc útils hi conflueixen dues circumstàncies particu-

lars. D’una banda, hi ha persones singulars de la família que prenen un

excessiu i innecessari protagonisme a l’hora de triar els temes que cal trac-

tar a la reunió i el temps que s’hi ha de dedicar, de manera que, sovint, els

temes escollits tenen poc a veure amb decisions de direcció estratègica de

l’empresa i molt més amb tòpics propis de la família. D’altra banda, es dóna

una manca de rigor en l’ordre i concreció dels tòpics tractats al llarg de la

reunió, passant d’uns als altres, barrejant-los i relacionant-los innecessària-

ment, fent sorgir, sense cap ordre, tòpics nous o antics, comportant-se, en fi,

com si es tractés d’una mena de «caixa de Pandora», situació en què, quan

s’inicia una discussió o es fa un comentari, no se sap què s’hi pot trobar.

La utilitat del consell d’administració d’una empresa familiar, però, no

solament depèn del que fa el predecessor perquè els consellers estiguin ben

informats i se segueixin unes normes encertades de funcionament. També

depèn, i potser amb més alt grau, de les qualitats, coneixements i actituds de

les persones que ostenten el càrrec de conseller. Coneixements que haurien

de complementar els del fundador i actituds que haurien d’afavorir el canvi

generacional, l’evolució de l’empresa quant a productes, mercats i tecnolo-

gies, i la continuïtat del caràcter d’empresa familiar. Coneixements i actituds

que, sobretot, haurien de permetre actuar, com a mínim a alguns consellers,

amb independència plena de les possibles reaccions del fundador a les opi-

nions que manifesten, suggeriments que fan i punts de vista que mantenen,

motiu pel qual és força adequat el nom de consellers «externs» o «indepen-

dents» que solen tenir.
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Tot plegat no vol dir, però, que el consell d’administració no hagi de

tenir consellers «interns», és a dir, persones que treballin com a directius de

l’empresa familiar, o consellers que siguin membres de la família. S’insisteix

només en la conveniència de tenir consellers «independents» que puguin

«enfrontar-se», sempre que sigui necessari, a les preferències personals

desencertades del fundador, que puguin avaluar amb més objectivitat el

desenvolupament de les capacitats dels successors i l’avanç en el pla de

successió i que incrementin el nivell de confiança que la resta de membres

de la família tenen en l’òrgan que els representa al govern de l’empresa.(7)

En el desenvolupament d’un consell d’administració, amb la caracte-

rística afegida de ser útil en la preparació de l’organització per a la succes-

sió, cal tenir tres punts més en compte. El primer punt és la consideració

del temps que necessita per entrar en un bon «règim» de funcionament. El

consell és un equip de persones que, per treballar amb eficàcia, s’han de

conèixer prou les unes a les altres i han de comprendre amb profunditat

les característiques de l’estratègia i l’organització de l’empresa familiar i de

la família.Aconseguir aquests coneixements demana temps i, com la urgèn-

cia no és bona consellera en la problemàtica de la successió, s’hauria de

pensar en un període superior als dos anys de «rodatge» abans de poder

plantejar a fons problemes difícils de les relacions entre la família i l’em-

presa.

El segon punt és incrementar lentament el temps dedicat a la suc-

cessió, ja que, com es pot apreciar a la taula 4, els consells tendeixen a des-

tinar una part molt petita del seu temps a aquest tema. Les raons per actuar

d’aquesta manera poden ser moltes (resistència natural a tocar problemes

«espinosos» i difícils o que el propi successor, que sol ser el president del

consell, no vulgui debatre el tema de la successió amb un grup de persones

més ampli). El predecessor, però, ha de fer que el consell debati detinguda-

ment i amb profunditat la successió, estudiï alternatives, faci suggeriments,
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recolzi els successors i actuï, fins i tot, d’«aula» de formació on els succes-

sors puguin incrementar les capacitats i perfeccionar els coneixements de

govern de l’empresa.

El tercer punt comporta que, per dur a terme al procés de succes-

sió de forma més completa, a més de preparar un successor per a l’empre-

sa, també cal preparar d’altres membres de la segona generació, d’edats

semblants a la del successor, com a futurs consellers. Preparació gens senzi-

lla, ja que, quan aquestes persones també treballen a l’empresa han d’apren-

dre a distingir dues posicions diferents, la de directiu i la de conseller,

actuant amb les responsabilitats corresponents a cadascuna i sense barrejar-

ne les atribucions. Quan aquests membres de la segona generació no treba-

llen a l’empresa i han fet els estudis en altres camps, han d’adquirir prou
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coneixements per poder opinar amb encert sobre les qüestions que es

debaten al consell o, si no tenen prou preparació, saber atorgar el recolza-

ment i la confiança a les persones que la tinguin.

El comitè de direcció

Com ja s’ha vist fins ara, en preparar l’organització per a la succes-

sió, el predecessor ha de treballar en molts fronts i convé tenir present

que, en avançar en la preparació del govern de l’organització amb un con-

sell d’administració, no s’ha d’oblidar l’altra figura de gran importància en la

direcció de qualsevol empresa: el comitè de direcció.

En efecte, si bé el consell d’administració és responsable de supervi-

sar l’estratègia i de tutelar el desenvolupament de directius, el comitè de

direcció és on el cap executiu principal de l’empresa integra els directius

en l’assoliment de l’objectiu comú; a més a més, és el lloc on s’ofereixen les

oportunitats als directius per participar en la formulació de l’estratègia i en

el control de la seva implantació i, molt important, per aprendre els uns

dels altres en integrar-se i participar. El consell d’administració i el comitè

de direcció, doncs, són dos òrgans diferents amb responsabilitats també

diferents, i convé no confondre’ls, ja que el consell governa i el comitè

recolza la direcció.

El fundador d’una empresa familiar, com a únic propietari, pot, si

així ho desitja, prescindir del consell, situació que sovinteja a moltes empre-

ses durant anys. El fundador, com a persona que ostenta tot el poder, també

pot prescindir del comitè de direcció, però aquesta situació es dóna menys,

atesa la utilitat del comitè en el treball «dia a dia». Però un fundador que vul-

gui una successió reeixida, en comptes de prescindir-ne, potenciarà els dos

òrgans: el consell com a òrgan de govern on els propietaris exerciran els

seus drets i el comitè com a òrgan que recolzarà el successor en la direcció

de l’empresa familiar.
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La junta general d’accionistes

D’acord amb l’actual legislació, l’òrgan suprem de govern de l’em-

presa és la «junta general d’accionistes» en el cas de les societats anònimes

o un altre similar a la resta de tipus de societats. És a la junta general on està

previst que, de manera habitual, els accionistes exerceixin els seus drets,

demanant i rebent informació, aprovant i prenent decisions.

No obstant això, la importància de la junta general d’accionistes és

rarament compresa a l’empresa familiar, potser perquè, en primera i segona

generació, el nombre d’accionistes és petit i, a més a més, una o molt

poques persones solen ostentar la majoria de propietat necessària per

prendre decisions, de manera que només se celebra la junta, de forma pro-

tocol·lària, quan és necessari complir els requisits legals.

El predecessor ha d’entendre que és convenient que els membres

de la seva família, els futurs propietaris, arribin a ostentar de forma ordena-

da els seus drets en el futur, fent-ne l’ús que els estatuts preveuen per a

cada òrgan. Per aquest motiu és oportú potenciar el paper de la junta gene-

ral abans de la successió, celebrant-la quan correspongui i convertint-la en

el lloc on el consell d’administració pot retre comptes i demanar l’aprova-

ció de les seves actuacions i l’autorització per als seus plans de futur. Per

culminar la preparació de l’organització de cara a la successió, cal demanar

un últim esforç al fundador: celebrar les juntes d’acord amb el que pre-

veuen els estatuts.

A manera d’epíleg

El fundador, immers en el «dia a dia» de l’empresa familiar des del

«moment en què va obrir-ne la porta», corre el risc de no comprendre ple-

nament les altes potencialitats que l’organització de la seva empresa fami-

liar posseeix i, en conseqüència, de mantenir-les com si estiguessin en estat

latent.
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Un predecessor absolutament honest amb el seu successor ha d’es-

tar plenament convençut que l’empresa familiar que «passa» al seu succes-

sor és extraordinàriament prometedora i que té grans oportunitats de conti-

nuar-ho essent en el futur.(8) Per aquest motiu, i per incrementar-ne les

potencialitats latents, ha de comprometre’s personalment i amb anticipació

en la professionalització de l’organització, decisió que equival a preparar-la

per a la successió.
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IV. EL DESENVOLUPAMENT DE LES RELACIONS
ENTRE LA FAMÍLIA I L’EMPRESA

L’entorn familiar amb què un successor
es relaciona

La família i l’accionariat amb els quals el successor haurà de relacio-

nar-se un cop el predecessor hagi deixat el poder i, amb posterioritat, quan

hagi desaparegut, seran molt diferents a la família i a l’accionariat que el

predecessor va tenir com a «grup interessat» en l’empresa familiar, tant

durant el període en què va estar-ne al capdavant com quan va deixar de

ser-ne el cap executiu principal o de ser membre del consell d’adminis-

tració.

A la segona generació, la majoria de les famílies estan formades per

un nombre superior de persones, sovint d’edats, qualitats i interessos ben

diferents.A més a més, cal tenir en compte la incorporació de parents polí-

tics procedents de cultures familiars diferents, sovint cultures en «contrast»,

allunyades de l’activitat empresarial, que és la cultura habitual a la família

creada per un fundador d’una empresa familiar.A la segona generació tam-

bé apareixen les noves unitats familiars, que comencen a distingir-se ben

aviat i acaben essent branques amb característiques pròpies, tot i procedir

d’un tronc comú.

Aquesta evolució, que es presenta amb el pas del temps en el «siste-

ma» família, està acompanyada en un bon nombre de les empreses familiars

per una evolució paral·lela de l’estructura de la propietat del capital, ja que,

en segona generació, el més habitual és que hi hagi més accionistes i, conse-

qüentment, que la possessió del capital es dilueixi. Al mateix temps, en

segona generació, és molt probable que es comencin a manifestar algunes

divergències en les expectatives dels propietaris i que, per aquest motiu, ja

no hi hagi o no resulti gens fàcil construir una majoria absoluta de capital
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que permeti governar sense una forta «oposició» legal durant un període

prolongat de temps.

A conseqüència dels canvis en la família i en l’estructuració de la

propietat de l’empresa familiar, cadascun dels familiars i dels accionistes

tindrà un tipus concret de relació amb l’empresa. Uns mantindran les rela-

cions pròpies de persones que treballen a l’empresa familiar, altres les

corresponents a membres d’un consell d’administració, altres com a «sim-

ples» accionistes i altres com a membres consanguinis o polítics de la famí-

lia propietària, però sense capital de l’empresa familiar.

El predecessor, en unió amb la seva cònjuge, no solament és l’autor i

el protagonista d’aquests canvis, és també l’espectador de les seves evolu-

cions i el coneixedor de les possibles situacions finals alternatives en què

poden desembocar.

Perquè una successió de primera a segona generació sigui un èxit, el

predecessor i la seva cònjuge poden i han d’aconseguir que la resta de

membres de la família i els accionistes, immersos en els canvis comentats,

no afegeixin problemàtiques difícils a les que el successor ja troba dins de

l’empresa, de manera que la seva tasca en segona generació esdevingui una

missió impossible.

El predecessor i les seves relacions amb la família:
una figura irrepetible

Deixant de banda les diferències naturals en les qualitats personals

del predecessor i del successor, a l’hora de desenvolupar el marc i el con-

tingut de les relacions entre la família i l’empresa perquè un procés de

successió culmini de manera reeixida, cal tenir molt en compte la pràctica

impossibilitat de repetir les relacions del predecessor amb la família i amb

l’empresa i les seves característiques personals d’«austeritat» i de «potes-

tat».
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Seguint l’esquema emprat tradicionalment per classificar les rela-

cions a l’empresa familiar en tres cercles (figura 1), es pot observar que,

durant un primer període més o menys llarg segons el desenvolupament

de la família del predecessor i el creixement de l’empresa, els tres sistemes

principals –propietaris, personal de l’empresa i membres de la família–,

representats pels cercles, coincideixen en un únic cercle, amb la lògica con-

seqüència de la inexistència o, com a mínim, de l’alleugeriment de la com-

plexitat en les relacions entre els diferents grups de persones interessades

en l’empresa familiar. El pas del temps, però, introdueix persones en els

tres sistemes de forma «natural». Així, per exemple, el creixement de les

activitats de l’empresa comporta la contractació de directius no familiars

(cercle E), amb intenció o no (sistema 2) que arribin a ser propietaris d’una

part del capital. El matrimoni i el naixement dels fills generen un altre nucli

de persones amb unes relacions que formen l’essència de l’empresa fami-

liar (cercle F) i el pas dels anys fa que alguns comencin a treballar a l’em-

presa abans de ser propietaris del capital (sistema 3). Finalment, tot i que

menys freqüent, és possible que el fundador busqui l’ampliació dels recur-

sos financers mitjançant l’entrada de nous propietaris i apareguin noves

persones interessades alienes a la família (cercle P).
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Figura 1

EL MODEL DELS TRES CERCLES
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1. Propietaris i membres de la família 
que treballen a l’empresa.

2. Propietaris que treballen a l’empresa,
però no són membres de la família.

3. Membres de la família, no propietaris,
que treballen a l’empresa.

4. Membres de la família i propietaris 
que no treballen a l’empresa.

(Davis i Tagiuri, 1980).



Aquesta evolució en el tipus i l’amplitud de les relacions és, en bona

part, una evolució volguda pel predecessor i, a més a més, conduïda per ell.

Per aquest motiu, en les relacions amb la seva cònjuge i els fills, es donen

les condicions de la profunda naturalitat pròpia del nucli més bàsic d’una

família; per la seva banda, les relacions amb els directius no familiars i amb

els socis es caracteritzen pel fet que han estat escollits considerant a fons

les seves qualitats per poder treballar fàcilment en equip.

No obstant això, el successor, com a mínim durant els primers anys

al capdavant de l’empresa familiar, «hereta» aquest marc de relacions. No

construeix el marc, com en el cas del predecessor, ja que se’l troba estruc-

turat i, probablement, fins i tot més «evolucionat», ja que pot incloure la

complexitat que afegeix l’existència de persones en els set subsistemes

indicats a la figura 1. En efecte, el successor no ha triat els directius no fami-

liars; els membres de la família no són ni la seva cònjuge ni els seus fills,

sinó els seus pares i els seus germans, i els socis de capital són uns estranys

o, si més no, una mica desconeguts.

Aquesta figura del predecessor no solament és irrepetible per la

història i pel contingut de les relacions amb els grups interessats, sinó que

també ho és per la conjunció de característiques d’«autoritat» i de «potes-

tat» que conflueixen en una persona.

La situació de «potestat» o poder de decisió d’un predecessor, confe-

rida per la paternitat en el cas de la família o per la propietat del capital en

el de l’empresa, no es repeteix en un successor. En primer lloc, perquè és

germà i no pare dels seus germans. En segon lloc, perquè la propietat està

més diluïda i, llevat que sigui el dipositari de la majoria del capital, la potes-

tat correspondrà al grup de propietaris que construeixi la majoria necessà-

ria per prendre les decisions, independentment de la seva pertinença.

95LA SUCCESSIÓ A L’EMPRESA FAMILIAR ■



Desenvolupant el marc legal per a les relacions
de la família i l’empresa

En un bon nombre d’empreses familiars, el marc legal en què estruc-

turar i conduir les relacions dels futurs membres de la família amb l’empre-

sa es pot dissenyar i implantar abans que sigui necessari; de fet, és habitual

fer-ho així quan s’aproven els estatuts fundacionals de l’empresa i les even-

tuals modificacions posteriors. Per aquest motiu, perquè la successió es

pugui dur a terme de forma ordenada, cal aconseguir que el que s’ha esta-

blert legalment funcioni de manera encertada abans de la successió, perquè

el successor i els familiars propietaris es relacionin sense afegir tensions

addicionals als problemes de l’evolució de l’empresa i de les circumstàn-

cies personals.

És a dir, i com ja s’ha comentat al capítol III, és convenient que la

«junta general d’accionistes» i el «consell d’administració», o les figures equi-

valents, funcionin i compleixin les missions de govern previstes i es conver-

teixin en fòrums adequats perquè els propietaris ostentin de manera eficaç

el poder que els confereix la propietat. Sense oblidar que, per ser fòrums

adequats dels accionistes, s’ha de complir un seguit de condicions: que els

accionistes hagin rebut la formació necessària per actuar-hi, que hagin

pogut posar en pràctica aquesta formació mitjançant una experiència de

funcionament prou prolongada en el temps i que disposin d’una informa-

ció àmplia i veraç sobre l’empresa.

La junta general d’accionistes d’una empresa familiar promou «uni-

tat i compromís», les dues fortaleses bàsiques de les bones empreses fami-

liars, quan compleix el que estableix la llei amb uns accionistes que conei-

xen prou bé els seus drets i la manera d’exercir-los. En aquest sentit, no

s’ha d’oblidar que sovint els accionistes i alguns directius, en no conèixer

o confondre els drets dels propietaris, fan el que no toca; és el cas, per

exemple, dels accionistes que demanen i obtenen informació fora de la

junta general d’accionistes, o dels accionistes que pretenen altres tipus de

96 ■ EL DESENVOLUPAMENT DE LES RELACIONS ENTRE LA FAMÍLIA I L’EMPRESA



«tractes» de favor o exigeixen que s’adoptin decisions fora del marc corres-

ponent, etc.

Els comportaments «il·legals» d’aquest tipus han de ser eradicats de

l’empresa familiar, ja que són contraris a la «unitat». En aquest sentit, el fun-

dador de l’empresa familiar té una tasca fonamental: propiciar que els mem-

bres de la família aprenguin a exercir els seus drets d’accionistes.

El fundador és possiblement la persona més adequada per donar

exemple als membres de la família sobre el funcionament de la junta gene-

ral d’accionistes en punts com establir l’ordre del dia d’acord amb els inte-

ressos de tots, demanar la informació oportuna, preguntar als membres del

consell presents a la reunió, conduir la reunió, etc.; en resum, jugant el seu

paper sense «aprofitar-se» de la «posició» de fundador. Però, tot i ser la per-

sona més adequada per donar exemple, possiblement no estigui prou pre-

parada per fer-ho bé, per manca de costum o per haver actuat igual durant

molts anys. Un predecessor ha d’animar-se a canviar i a exercir aquesta tas-

ca, convençut de la seva utilitat en l’èxit de la successió.

En relació amb la junta general d’accionistes, convé, a més a més,

tenir present que, en algunes empreses familiars, més enllà d’«una junta

ordinària anual», prevista als estatuts, pot resultar preferible celebrar-ne

més d’una per millorar les relacions amb els accionistes. En efecte, si es pot

aconseguir que la junta general d’accionistes sigui una assemblea eficaç per

donar a conèixer les activitats de l’empresa familiar, coneixement fonamen-

tal perquè els accionistes «estimin» l’empresa familiar, ¿per què no celebrar,

per exemple, dues juntes a l’any? Una per comentar amb prou detall i pro-

funditat els resultats de l’exercici econòmic anterior i una altra per explicar

detalladament l’estratègia i l’organització de l’empresa.

Tanmateix, per perfeccionar el comportament de les persones a la

junta general d’accionistes, convé tenir present que ser accionista d’una

empresa familiar és el mateix, pel que fa a consideracions legals, que ser

accionista d’una empresa no familiar. Des del punt de vista de les caracterís-
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tiques peculiars de l’empresa familiar, però, és diferent, ja que l’accionista

forma part d’una família amb una història empresarial, propietària d’una

empresa que li ha «donat» molt i de la qual també n’«espera» molt. L’ac-

cionista, per la formació que ha rebut i per les possibilitats de participació

que té a l’empresa familiar, ha de comportar-se lliurement amb l’esforç de

conservar la unitat; si no s’hi veu amb cor, però, és preferible per a tothom

que busqui la separació pacífica de l’empresa familiar.

La continuïtat de l’empresa familiar ha de comptar amb un «capital»

–en el sentit de propietaris– «serè». Serè per la unitat i pel compromís amb

l’estratègia de l’empresa i amb l’organització, que és i fa el millor per a l’em-

presa familiar. Serè perquè sap que la seva inversió a l’empresa familiar és

una inversió tan bona o millor que qualsevol altra. Aconseguir i conservar

aquesta actitud dels accionistes és el repte més important de la junta gene-

ral d’accionistes d’una empresa familiar.

El funcionament adequat del consell d’administració també reque-

reix l’esforç del predecessor i la seva cònjuge perquè els membres de la

família estiguin prou preparats pel que fa a coneixements i motivacions, de

manera que puguin exercir professionalment les seves responsabilitats

com a consellers fent un ús impecable dels seus drets i complint a fons la

seva tasca.Al capítol III s’ha fet esment d’aquest tema tan complex, en què

poques empreses familiars han sabut avançar fins ara, motiu pel qual convé

insistir en dos punts que necessiten un ple recolzament del predecessor.

En primer lloc, cal tenir en compte que, sovint, per al bon govern

d’una empresa, com és el cas de bona part de les empreses familiars de

segona generació quan han crescut en dimensions, és recomanable separar

la figura del director general de l’empresa, càrrec que serà exercit pel suc-

cessor, de la figura del president del consell d’administració, càrrec que pot

ser exercit pel mateix predecessor durant un període de temps i, amb pos-

terioritat, pot ser transmès a una altra persona, en l’elecció de la qual

influirà l’experiència viscuda durant l’últim període, la formació dels mem-
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bres de la família, la presència de consellers independents amb «autoritat»

reconeguda, etc. El cap executiu principal «lidera» l’organització de l’empre-

sa familiar en l’assoliment de l’estratègia, i el president «lidera» el consell

d’administració en el govern d’una empresa amb grups familiars de perso-

nes «interessades».

En segon lloc, i en el cas que la família estigui formada per un nom-

bre ampli de membres, es pot establir un sistema de rotació per ocupar el

càrrec de conseller, de manera que puguin formar part del consell d’admi-

nistració els membres de la família amb aquest dret, sense generar exclu-

sions innecessàries per sexe, edat, etc., que sempre generen erosions en la

unitat o en el compromís.

Un canvi habitualment important
en les relacions amb els membres
de la família: la informació

La capacitació dels membres de la família, per actuar amb encert a

la junta general d’accionistes i per ser consellers professionalment prepa-

rats, i el funcionament d’aquests dos òrgans de govern tenen un fonament

necessari en la qualitat de la informació de què disposen les persones. Com

ja s’ha comentat al capítol I, no seguir les regles pròpies del funcionament

de l’activitat empresarial, una de les quals és que no es pot dirigir ni gover-

nar ni comprometre’s sense informació, pot ser un parany molt greu. Un

predecessor, però, pot caure en aquest parany gairebé de forma «natural»,

quan es tracta de la informació que han de rebre els consellers i els accio-

nistes, en no adonar-se que la informació de què disposa, pel seu treball en

l’ocupació diària, pot no arribar als membres de la segona generació que no

treballen a l’empresa si no es fa alguna cosa per solventar-ho.

La informació «proporciona» poder i ajuda a evitar els comentaris o

l’oposició d’altres persones. Per aquest motiu, sovint és necessari un canvi

profund d’actitud del predecessor; però, perquè aquest canvi es produeixi,
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un predecessor ha d’estar convençut que, quan ell desaparegui, deixarà,

com ja s’ha vist, una organització complexa amb molts grups d’interessats; a

més a més, en el cas dels membres de la família, els deixa en herència quel-

com més que uns drets sobre els resultats econòmics de l’empresa familiar,

ja que els deixa també l’obligació de comportar-se com a accionistes lleials

que s’esforcen per ajudar intensament i amb eficàcia al desenvolupament i

l’evolució de la seva empresa.

Si no tenen informació, els membres de la segona generació difícil-

ment podran mantenir relacions lleials i responsables amb l’empresa. En

efecte, sense informació es dificulta la presa de decisions racionals, i les

persones preparades que no poden decidir de forma racional s’inhibiran

durant un temps; aquesta actitud passiva –inhibida–, però, no pot durar gai-

re en una persona preparada quan hi ha canvis en les circumstàncies de

l’empresa que influeixen amb força en el seu patrimoni econòmic i també

«moral», motiu pel qual acabarà posicionant-se davant d’algun dels conflic-

tes d’interessos que tard o d’hora es presentaran, i aquesta confrontació, en

no estar fonamentada amb bona informació, obrirà el camí cap a la pèrdua

d’unitat.

El predecessor té aquí un gran repte perquè les relacions entre la

família i l’empresa col·laborin en el procés de successió. El repte d’ajudar a

establir el contingut de la informació, de fer funcionar els canals pels quals

ha d’arribar a la família i d’aconseguir que aquesta informació sigui compre-

sa i utilitzada pels interessats. Deixar aquesta tasca en mans del successor

és equivalent a «sembrar tard i malament». La «collita», si va més enllà de les

«males herbes» de la inhibició o de la mala interpretació, serà escassa i

caldrà esperar un proper període per provar-ho de nou.
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Desenvolupant el marc familiar per a les relacions
entre la família i l’empresa

El marc legal i la informació són condicions necessàries perquè un

successor pugui mantenir, de forma normal i prolongada, les relacions prò-

pies d’una empresa en desenvolupament amb els accionistes, que són, al

mateix temps, la seva família.

No obstant això, quan es té la intenció que l’empresa continuï com a

empresa familiar, no n’hi ha prou amb aquest marc legal, ja que cal afavorir

l’existència de moltes relacions amb accionistes i familiars, el contingut de

les quals evoluciona amb el pas del temps, habitualment no explicitades o

previstes per la llei, ja que, com passa amb la majoria de les activitats huma-

nes, la norma, en aquest cas els estatuts de l’empresa i la llei de societats, va

darrera de la vida.Vida, en aquest cas, «formada» per una família que avança

en edat i en nombre de membres, unida a una empresa que avança en evo-

lució i desenvolupament i a un entorn social i econòmic que canvia perma-

nentment.

Les relacions entre la família i l’empresa poden arribar a tenir, amb

l’avanç generacional, una extraordinària i positiva riquesa. Per a la família i

l’empresa, aquesta riquesa comença amb la comprensió i el manteniment

de les raons per les quals la família vol que l’empresa continuï essent una

empresa familiar, i no passar a comportar-se simplement com una empresa

no familiar regida exclusivament pel marc legal dels seus estatuts.

En una empresa familiar sana, aquestes raons de continuïtat giren al

voltant dels següents punts. En primer lloc, l’empresa familiar ofereix als

membres de la família la possibilitat de donar continuïtat a uns valors com,

per exemple, la laboriositat, la tenacitat, l’esforç per aprendre, la capacitat

d’innovació i de ser emprenedor, etc., que, viscuts pel fundador i per la

seva cònjuge, van ser la base de l’èxit de l’activitat de l’empresa iniciada

per ells i que molt bé poden continuar essent-ho en el futur. En certa mesu-

ra, aquests valors són una part important de l’herència espiritual que deixa
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el fundador i, en aquest sentit, l’empresa familiar pot ser considerada com

una clara ocasió de materialitzar-la, ja que és el lloc on es viuen els valors.

Aquesta vivència, al mateix temps, també ajuda els membres de la família a

conèixer millor d’«on venen» i, fins i tot, en alguns casos, a saber «on van», i

no hi ha cap dubte que aquest coneixement és un component bàsic per a

la seguretat de les persones. Frases com «l’èxit en l’empresa és de qui resis-

teix» o «has de sortir al mercat, perquè a casa mai no et portaran res que de

veritat pagui la pena», sovint dites per un fundador, repetides i, el que és

més important, viscudes pels seus fills i néts, són un exemple dels valors

indicats al paràgraf anterior.

En segon lloc, l’empresa familiar també ofereix als membres de la

família oportunitats per millorar el seu desenvolupament com a éssers

humans. Desenvolupament, en uns casos, per la possibilitat de treballar en

la mateixa empresa familiar, molt important per a qualsevol, ja que la perso-

na que, podent treballar, no ho fa, en lloc de millorar, erosiona les seves qua-

litats humanes, i, en altres casos, perquè brindar l’oportunitat d’aprendre a

exigir-se i a donar el millor d’un mateix, juntament amb l’oportunitat de

capacitar-se per ocupar llocs de responsabilitat a l’empresa, és oferir la pos-

sibilitat d’assolir un alt nivell d’evolució personal.

D’altra banda, aquesta oportunitat de desenvolupar-se com a perso-

nes no s’ofereix només als membres de la família que treballen a l’empresa

familiar o formen part del seu consell d’administració, ja que una empre-

sa familiar també pot ajudar la resta de membres de la família proporcio-

nant, per exemple, «treballs en pràctiques» per als membres joves, que des-

prés exerciran la seva professió en altres llocs, o «seminaris de formació» en

diferents àrees de coneixement per als membres més grans.

En tercer lloc, les oportunitats que ofereix mantenir el patrimoni

econòmic unit per escometre creixements més ambiciosos, iniciant i am-

pliant noves activitats, diversificant, invertint per mantenir-se al capdavant

de la tecnologia, etc. Si bé és cert, com ja s’ha comentat, que en empresa
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familiar cal esforçar-se per poder garantir un nivell de liquiditat patrimonial

als membres de la família propietaris del capital, també és cert que, quan

l’empresa sap desenvolupar-se i incrementa de forma progressiva el seu

valor econòmic, és molt probable que, a llarg termini, sigui una inversió

més bona per al membre de la família que va decidir continuar com a ac-

cionista que per als membres que van vendre la seva participació.

Finalment, l’oportunitat que ofereix als membres de la família de

complir les seves responsabilitats socials. La responsabilitat de fer rendir el

patrimoni econòmic, de desenvolupar serveis de tipus assistencial, benèfic,

cultural, etc., que, en certa manera, poden ser considerats per la família

com un preocupar-se per «tornar» a la societat part del que s’ha rebut d’e-

lla fins arribar a posseir una important empresa familiar, etc.

Quan es decideix donar continuïtat a l’empresa familiar i fer realitat

els quatre tipus d’oportunitats comentats, els membres de la família s’han

de relacionar amb l’empresa de manera diferent a la d’un propietari que

considera la seva propietat a l’empresa com una simple inversió temporal i

manté amb ella unes relacions exclusivament orientades al valor econòmic,

ja que els membres de la família passen a tenir un nivell superior de com-

promís en la construcció i el desenvolupament d’una empresa formada per

una comunitat de persones (operaris, directius, propietaris, etc.).

El marc formal d’aquest tipus de relacions rep el nom de «protocol

familiar». L’explicitació normativa i la vivència pràctica del protocol familiar

són un altre repte per al fundador que vol tenir èxit durador en la seva suc-

cessió, ja que, sens dubte, si sap actuar amb encert és una figura clau per a

l’elaboració del protocol familiar de l’empresa que ha fundat, desenvolupat

i està transmetent al seu successor i a la resta de membres de la família.

En animar-se a formular i implantar un protocol familiar, el prede-

cessor no pot deixar de pensar que, personalment, corre el risc de voler

imposar, de forma dogmàtica i per a molts anys, el tipus i el contingut de les

relacions entre la família i l’empresa que considera més adequats, és a dir, el
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risc de voler deixar-ho tot «lligat i ben lligat» o de «voler regnar després de

mort». El predecessor ha d’entendre que el desenvolupament del marc

familiar per a les relacions va per un altre camí: el d’ensenyar els membres

de la família a assolir el consens, a comportar-se «democràticament», a saber

cedir en les preferències personals en pro d’aconseguir un nivell més alt

per al conjunt, és a dir, el camí d’actuar lliurement, donant al concepte de

llibertat la veritable accepció de «capacitat per escollir bé».

Finalment, és convenient que el protocol familiar també compti

amb òrgans de govern. En aquest sentit, l’òrgan més important és l’anome-

nat «consell de família», les responsabilitats del qual solen ser: donar a conèi-

xer i fer viure els acords establerts al protocol familiar (sobre la incorpora-

ció a l’empresa familiar, la liquiditat per als accionistes, la informació, el

govern de l’empresa familiar, etc.) i vetllar perquè aquest protocol evolu-

cioni i incorpori els canvis que el pas del temps i l’experiència facin conve-

nients.

El consell de família és un òrgan important per a la continuïtat del

caràcter d’empresa familiar, ja que influeix en l’empresa i en la família.Té

una relació de proximitat amb el consell d’administració de l’empresa i

amb els membres de la família, motiu pel qual resulta convenient que els

seus integrants siguin persones preparades per a aquesta tasca i que gau-

deixin del respecte i de l’afecte de la família; en aquest sentit, el president

que «condueix» el protocol durant la primera època ha de destacar espe-

cialment per les seves qualitats. En la tasca de presidir el consell de família,

durant aquesta primera etapa, el fundador pot tenir una tasca interessant i

de gran servei perquè el procés de successió quedi complet.
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V. RETIRAR-SE: PREPARAR-SE I FER-HO

La resistència a retirar-se

La majoria dels fundadors d’empreses familiars ofereixen una gran

resistència a deixar els càrrecs de cap executiu principal i de president del

consell d’administració.

L’estadística que es mostra a la taula 1 és força clara. Com es pot

observar, prop de la meitat dels fundadors afirmen amb rotunditat que no

pensen retirar-se «mai»; si suposem que la resposta «no ho sé» és una forma

menys brusca de dir «mai», el nombre de fundadors que no pensen retirar-

se, en sumar els percentatges de les dues respostes, s’apropa a les dues ter-

ceres parts de la mostra.

Taula 1

A QUINA EDAT HAURIA DE RETIRAR-ME

Abans dels 55  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,1%

Entre els 55 i els 65  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,7%

Després dels 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,6%

Mai  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48,9%

No ho sé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,7%

(Dyer, 1986).

Però no solament estadístiques com la de la taula 1, difícils d’obtenir,

ja que pot resultar molest contestar la pregunta, evidencien la resistència

dels fundadors a retirar-se. Hi ha força més dades que ho confirmen. Per

exemple, que en una mostra de 760 empreses familiars belgues, el 68% no

havia pensat encara en la successió;(1) o que la mitjana d’edat dels caps exe-

cutius principals de les empreses familiars sigui superior en deu anys a la
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dels seus col·legues de les empreses no familiars,(2) o, finalment, que, en com-

parar l’any de fundació de l’empresa familiar amb l’any de l’última in-

corporació generacional (taula 6 del capítol I), es pot observar que en grups

importants d’empreses familiars seria convenient o, com a mínim, lògic que

s’hagués produït un canvi generacional més. Així, no és gens estrany que,

mentre el cap executiu principal d’una empresa no familiar «desitja» la jubi-

lació, el de l’empresa familiar vol continuar fins que «s’avorreix», es posa

malalt o mor.(3)

D’altra banda, en relació amb els comentaris anteriors, no s’ha d’o-

blidar que quan alguns fundadors afirmen «jo ja estic retirat», aquest retir no

és un autèntic deixar d’ostentar el poder, sinó un retir a «mitges», i el que

estan afirmant és que dediquen menys temps al treball operatiu del dia a

dia i conserven una idèntica dedicació a exercir el poder en tot el que els

sembla important, tot i que ho concentrin en algunes hores del dia o de la

setmana, en què només van a «veure què passa a l’empresa».

En aquest sentit és coneguda, ja que es presenta i es comenta sovint,

l’actitud del predecessor que marxa de vacances un o dos mesos de cada

tres perquè els successors s’«acostumin» a actuar com a únics directors

generals, però que, durant el poc temps que passa al despatx, revisa minu-

ciosament amb el successor i la resta de directius no familiars com s’han fet

les coses, segons diu, per veure si estan «aprenent» a dirigir l’empresa, i tots

saben que és amb la clara intenció de continuar exercint el poder.

Retirar-se, com veurem en aquest capítol, no hauria d’equivaler a

passar de treballar durant moltes hores a la setmana a «no fer res».Tampoc

no hauria d’equivaler a viure en una situació que es pot qualificar de «privi-

legi», situació en què el predecessor conserva el que alguns anomenen «el

més bo dels dos móns», el poder en el «món» del govern i de la direcció de
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l’empresa i la manca de responsabilitats en el «món» del treball esforçat i de

la presa de riscos.

Raons per retardar la successió

Per retardar la successió, igual que en tantes altres coses de la vida,

és fàcil trobar diverses raons, algunes de les quals són objectives, en el sen-

tit que es pot garantir que responen a la realitat dels fets, i altres són meres

excuses que amaguen un no voler aprofundir o explicitar les veritables cau-

ses de la decisió presa.

A l’hora d’analitzar aquestes raons, cal considerar que el fundador

d’una empresa familiar es mou per les mateixes motivacions que qualsevol

altre ésser humà: el poder, els diners i l’amor (motivació que, en el cas de

l’empresa familiar, pot ser substituïda per la del treball).

Com és evident, un fundador pot complir aquestes motivacions

quan, tot i ser gran, continua governant l’empresa familiar i treballant-hi,

motiu pel qual hi recolzen tres clares raons per retardar la successió:

– El temor a perdre l’«status social» que ha assolit per la seva posi-

ció de cap executiu principal de l’empresa (motivació del «po-

der»).

– El temor a quedar-se sense patrimoni per viure, per una eventual

gestió menys adequada dels successors (motivació dels «diners»).

– El temor a no tenir res a fer, després de retirar-se, possiblement

per no saber fer més coses que treballar a l’empresa familiar (moti-

vació del «treball-amor»).

Les persones emprenedores es distingeixen per la seva capacitat

d’«iniciativa», és a dir, per saber iniciar noves activitats i per l’eficàcia en

acabar-les aconseguint resultats positius, i el fundador d’una empresa fami-

liar reeixida és un emprenedor que ha mantingut activa aquesta capacitat
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durant anys. Per aquest motiu, no és gens estrany que encara estigui en con-

dicions de tornar a començar altra vegada o d’acabar tot allò que no consi-

dera «ben acabat». Així les coses, és habitual que retardi la successió argu-

mentant les següents raons:

– La conveniència de «fer esperar» la successió fins que hagi cons-

truït un patrimoni prou gran que, en poder ser dividit entre els

successors, permeti una solució més viable dels problemes (moti-

vació d’«acabar»).

– Pensar que els fills, tot i l’edat, necessiten encara més preparació

per dirigir l’empresa familiar (motivació d’«acabar»).

– Afirmar que, si bé els fills ja estan preparats per dirigir, encara el

necessiten en qualitat d’«entrenador» (motivació d’«acabar» i d’«ini-

ciar» una nova etapa).

– Pensar que és precisament ara, a l’hora de jubilar-se, quan «està» en

«autèntica forma» per dur a terme les accions més importants de

cara al futur desenvolupament de l’empresa (motivació d’«ini-

ciar»).

El fundador d’una empresa familiar amb un desenvolupament reei-

xit, quan arriba l’edat de jubilar-se, sol ser, i ell ho sap, una persona molt

«rica» en experiències empresarials relacionades amb les dificultats econò-

miques, el disseny i la implantació de canvis estratègics, les relacions amb

els empleats, els clients i els proveïdors, etc. L’únic terreny en què no té

experiència, tot i que probablement no ho sàpiga o no ho admeti, és el de

la successió.

D’altra banda, aquesta manca d’experiència s’accentua en el cas de

fundadors amb diversos fills que podrien ocupar el seu lloc al capdavant

de l’empresa familiar, als quals ha estat tractant d’igual forma durant anys.

I, en arribar el període de la successió, s’enfronta a la necessitat d’escollir-

ne un perquè faci de cap de l’organització. Ambdues circumstàncies, la
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manca d’experiència i haver de triar entre els fills, són a l’origen de les

següents raons per retardar la successió:

– No «saber» com acabar el procés de successió sense crear proble-

mes entre els fills.

– Cap dels fills vol continuar a l’empresa familiar i el fundador no

sap o encara no ha decidit què fer-ne.

Finalment, el retardament en la successió pot tenir l’origen en ante-

riors experiències negatives, que, com a reacció, susciten més resistència al

canvi, o en accidents difícils de preveure i que tendeixen a paralitzar els

processos iniciats. Les dues raons següents, que, gràcies a Déu, no es pre-

senten gaire sovint, pertanyen a aquest tipus:

– Haver fracassat, sense tenir-ne la culpa, en un procés de successió

iniciat anteriorment.

– La mort del successor seleccionat i preparat.

Si bé moltes de les raons comentades poden tenir en algunes oca-

sions un fonament objectiu que es correspon amb l’autèntica realitat, convé

no perdre de vista que la causa més probable que les sustenta és la re-

sistència natural que la majoria de les persones mostren en considerar la

seva mort. En aquest sentit, és ben coneguda la resposta d’un fundador d’una

empresa familiar a la pregunta sobre el moment de la seva jubilació: «Quan

em mori, si arriba el dia».

Un predecessor normal, no convençut de la seva immortalitat, sap

que la successió s’ha de produir necessàriament i, a més a més, és probable

que sigui conscient que el procés ja hauria d’haver culminat o, si més no, ja

hauria d’haver començat. Però reconèixer la necessitat d’acabar-lo equival a

reconèixer que la mort és a prop i això, que la majoria de persones adme-

ten amb facilitat en «termes generals», és força difícil d’acceptar en termes

pràctics i de traduir-ho en fets reals.
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Cap predecessor normal nega la mort, però molts afirmen que con-

tinuen estant en perfectes condicions per dirigir l’organització, malgrat l’e-

dat i les evidències en contra, i neguen la pèrdua de capacitats directives

inherent a l’envelliment.

Una empresa amb vocació de continuïtat i desenvolupament precisa

una organització jove, constituïda per un grup de directius que formi una

piràmide d’edats equilibrada i amb una mitjana d’edat baixa.

No és gens estrany, doncs, que els programes de jubilació per als

directius «encara no gaire grans» de moltes empreses no familiars sorpren-

guin els membres de la família que treballen com a directius de la seva

empresa familiar. Però, si bé és cert que, en aplicar els programes de jubila-

ció es poden «perdre» persones valuoses i amb possibilitats de donar enca-

ra molt de joc, també és cert que en fer-ho es garanteix una renovació i un

rejoveniment de l’equip directiu que resulta imprescindible per assegurar a

mitjà i a llarg termini el futur de l’empresa.

Ningú no dubta que seria millor aconseguir sense traumes l’equilibri

adequat entre experiència i joventut, però aquest ideal és especialment difí-

cil d’assolir quan les decisions sobre la jubilació només les prenen les per-

sones amb «experiència» de l’organització, i aquestes decisions són, precisa-

ment, sobre la seva jubilació.

Treballar i manar: dues activitats diferents

L’anàlisi de les raons que un predecessor té per retardar la successió

és necessàriament incompleta si no es fa referència al punt crític: «què és i

per a què està fet» l’ésser humà. En aquest sentit, i d’acord amb una antro-

pologia segura, cal recordar que «així com l’ocell està fet per volar, l’ésser

humà està fet per treballar».

Per tant, l’home i la dona troben en el treball honest l’ocasió de

desenvolupar-se com a éssers humans que avancen en el compliment de la
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finalitat per a la qual han estat creats; partint d’aquesta base, es pot afirmar

que una persona que, tenint-ne possibilitats, no fa res útil, en comptes de

perfeccionar-se com a persona,està degradant la seva essència d’ésser humà.

El predecessor d’una empresa familiar, com a ésser humà i, sovint,

com a persona amb elevades capacitats per a l’acció, no pot ser una excep-

ció a la regla anterior. Sap, o intueix, que deixar de treballar pot generar una

erosió important de la seva personalitat i, per aquest motiu, és natural que

no vulgui retirar-se, quan aquest fet el que significa és el pas a una situació

en què «no té res real a fer».

Però, si bé és cert que el treball ha d’acompanyar la vida de l’home i

de la dona fins al final, en la mesura que pugui ser exercit, per defugir la

degradació personal, el que ja no resulta tan cert és que aquest treball hagi

de ser realitzat necessàriament a l’empresa familiar; d’altra banda, és proba-

blement erroni que aquest treball hagi de ser un treball de direcció, i segur

que és fals que el treball hagi de consistir precisament en ostentar el poder

a la direcció general de l’empresa familiar fins al final de la vida.

Comprendre i acceptar aquesta afirmació (que el fundador ha de

continuar treballant però no té per què continuar manant) no és fàcil per

al predecessor ni per a les persones com ell interessades en l’empresa

familiar. En primer lloc, perquè, d’acord amb la legislació, el poder està unit

a la propietat i, mentre el fundador no decideixi el contrari, la propietat

continuarà essent seva tot i que envelleixi i, per tant, conservarà el dret

legal a ostentar el poder. En segon lloc, perquè tenir poder, conservar-lo,

incrementar-lo i exercir-lo, encara que sigui de tant en tant, és una gran

temptació per a qualsevol ésser humà, en especial quan es fa gran; a més a

més, aquesta temptació és fins i tot més atractiva i difícil de resistir en el cas

de persones que, com els fundadors, han viscut manant durant anys, i no de

qualsevol manera, sinó amb eficàcia, és a dir, amb èxit.

Per tot plegat, de la mateixa manera que cal demanar al predecessor

fortalesa per resistir la temptació de mantenir el poder «a ultrança», cal
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demanar a les persones que l’envolten (el successor, la resta de membres de

la família, els directius no familiars) que tinguin la prudència de no proposar

solucions i plans d’acció mancats de realisme, com seria pretendre que als

65 anys, sa i amb capacitat i ganes de continuar desenvolupant la seva empre-

sa, l’abandoni per dedicar-se a un esport que no li agrada (per exemple, el

golf) o a una afecció que no el distreu (per exemple,el conreu de roses).

Maneres de retirar-se

En el camp del coneixement sobre l’empresa familiar, sovintegen les

classificacions sobre els diferents estils de separació o de jubilació dels fun-

dadors. Entre les diferents classificacions, ha tingut força difusió la indicada

a la taula 2, que fa una distinció entre dues actituds extremes, motiu pel

qual són clarament qualificades com «no adequades».

Taula 2

ESTILS DE SUCCESSIÓ

– Regnar després de mort.

– Després de mi, el diluvi.

• DICTADOR

• MONARCA

• GOVERNADOR

• AMBAIXADOR

La primera actitud (no retirar-se mai ni preocupar-se pel que pugui

succeir un cop mort) equivaldria a no fer gens de cas del que aquest llibre

recomana sobre la preparació dels successors, de l’organització i de la famí-

lia. La segona actitud (l’altre extrem: «tot lligat i ben lligat», predeterminant

el que s’ha de fer a l’empresa familiar respecte a l’estratègia, l’estructura de

responsabilitats i els propietaris per un llarg període) equivaldria a voler

continuar manant força anys després de perdre la possibilitat terrenal de

conèixer el que passa al mercat.
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En relació amb les conseqüències de l’actitud de «voler regnar des-

prés de mort», pot ser il·lustratiu el cas d’una de les empreses familiars

espanyoles importants de la dècada dels setanta. El seu fundador va deixar

la propietat del capital dividida en dues parts iguals, una per a cadascun

dels fills, i va fer l’esforç de capacitar-ne un com a responsable de la «pro-

ducció» i l’altre, com a responsable de la «comercial»; per ajudar-los a

romandre units, perquè la «unió fa la força» i les «famílies han d’estar sem-

pre unides», i convençut que així rematava la seva obra, va aconseguir l’a-

provació d’uns estatuts en què la pràctica totalitat de les decisions impor-

tants sobre canvis en l’estratègia i en l’organització s’havien d’aprovar amb

el 75% dels vots.Va passar el temps, va morir el fundador, van canviar pro-

fundament les circumstàncies de l’entorn, va perdre importància la fabrica-

ció enfront del disseny i de la comercialització dels productes, els fills i els

néts van començar discutint en pau i harmonia alguns canvis, van continuar

manifestant amb acritud importants diferències d’opinió... Però estaven «lli-

gats i ben lligats» pels estatuts, si més no mentre la propietat de l’empresa

fos dels dos membres de la segona generació. La crisi va durar força anys i

quan, finalment, es va resoldre per una separació de patrimonis, l’empresa

havia perdut una part important de les seves fortaleses i les oportunitats

més bones del mercat ja havien «passat de llarg».

A la taula 2 es fa referència a quatre estils més de successió, allunyats

dels dos extrems esmentats: «dictador», «monarca», «governador» i «ambai-

xador».

L’estil «dictador» correspon al d’un fundador que no té cap intenció

de retirar-se de l’empresa familiar, tot i que estigui preparant l’organització

per al futur de l’empresa –no tant per a la successió– construint un equip

de directius caracteritzat per una alta lleialtat.Aquest «dictador», llevat d’una

improbable «revolució de coronels», per la lleialtat dels directius, o de can-

vis profunds en la seva salut, en les circumstàncies de la seva família, en l’es-

tructura de la propietat de l’empresa familiar, en les circumstàncies de l’en-

torn, etc., continuarà detentant el poder fins a la mort.
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L’estil del fundador «monarca» és, en alguns aspectes, com, per

exemple, que la successió es produeixi després de la mort o, en l’eventuali-

tat que els ciutadans, després d’una revolució, imposin la república, un estil

semblant al del «dictador». No obstant això, presenta algunes diferències

importants: la preocupació per la formació del successor, la responsabilitat

que sent de fer-ho bé, el desig que el successor tingui èxit en el seu regnat i

que la institució de la monarquia continuï. En relació amb aquest estil de

successió, pot ser il·lustratiu el comentari del propietari i cap executiu

principal d’una empresa reeixida al sector dels dolços: «La meva empresa

està en octava generació.Això m’obliga a fer tot el que faci falta perquè les

generacions venidores no puguin dir que per culpa meva va deixar de ser

una empresa familiar».

En l’estil del «governador» hi ha una actitud i un compromís real de

retir, en el sentit que es governa durant un període de temps normalment

prefixat i que s’abandona el càrrec sense resistència quan toqui. Però el

perill és precisament que, pel fet d’estar prefixada la data de retir, no s’arri-

bi a produir un compromís prou profund ni prou durador amb el desenvo-

lupament de l’organització que es governa, compromís que és necessari

per preparar els successors d’una empresa familiar i perquè els successors

puguin exercir el seu paper en el marc d’uns òrgans de govern i d’uns siste-

mes de direcció prou experimentats.

Com s’ha pogut observar, els tres estils comentats resulten poc ade-

quats per a la successió a l’empresa familiar, motiu pel qual, a l’hora de

triar, es recomana un estil de successió similar al d’un «ambaixador» profes-

sional, que ocupa aquest càrrec per mèrits propis, l’exerceix mentre els

seus superiors consideren que és on més profit aporta al bé comú, es preo-

cupa que les relacions amb les persones que representa puguin continuar

essent reeixides durant molts anys, desenvolupant els acords i els convenis

de col·laboració convenients, i després de deixar el càrrec continua dispo-

sat a col·laborar en tot el que faci falta.
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Sense desmerèixer la utilitat que aquesta classificació d’estils de suc-

cessió pot tenir per ajudar a evitar les actituds equivocades i tendir cap a

les encertades convé, però, insistir altre cop en el fet que la culminació del

procés de successió genera un canvi profund en dos components molt

importants en la vida del predecessor: canvis en el poder que posseeix i en

la manera de posseir-lo i canvis en el contingut del seu treball.

Per aquest motiu, en l’actuació de cada predecessor influiran les

seves capacitats personals per fer diferents coses i les oportunitats per arri-

bar a fer-les i les seves intencions reals de deixar de posseir el poder i de

preparar-se per arribar a tenir un treball amb contingut diferent al de cap

executiu principal de la seva empresa familiar.

Prenent com a punt de partida aquests comentaris, és fàcil adonar-

se que els predecessors situats a la zona «A» de la figura 1 són els que plan-

tejaran més resistència a retirar-se de la posició de cap de l’empresa fami-

liar. Els situats a la zona «B», lògicament plantejaran menys resistència, ja

que, havent-se preparat amb temps per fer altres tasques, tindran capacitat

per canviar de treball; del que es tracta és de convence’ls perquè «deixin» el

poder i, en aquest convenciment, influirà de manera decisiva que els seus

successors tinguin una alta capacitat directiva i que s’estableixin alternati-

ves autèntiques de participar en el govern de l’empresa familiar mitjançant,

per exemple, el treball en un consell d’administració professionalitzat i amb

consellers preparats. Els predecessors situats a la zona «C» han de dedicar

temps, difícil de trobar quan s’està al capdavant d’una empresa familiar, a

preparar-se per treballar de manera diferent, conscients que com més tard

comencin aquest procés menys possibilitats tindran de saber fer altres

coses. Finalment, cal lloar els predecessors situats a la zona «D», ja que són

les persones que, per les seves intencions i previsions, tenen més possibili-

tats de culminar amb èxit el procés de successió.
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Preparar-se per treballar d’una altra manera
i en altres coses

Com acabem d’indicar, en aquesta «autopreparació» per fer coses

diferents a dirigir l’empresa familiar rau una de les claus de l’èxit del procés

de successió. Aquesta preparació, com qualsevol altra capacitació, demana

temps i ha de ser plantejada en quant al contingut de les activitats que es

poden dur a terme.

Aprendre a jugar al golf, tot i que l’exemple pugui resultar una mica

intranscendent, no és cosa de mesos amb una dedicació esporàdica, en

especial quan ja no s’és jove. Per tenir bons amics, i ara l’exemple és més

transcendent, fa falta anys, ja que les relacions d’amistat no s’improvisen, ni

l’actitud de fer serveis d’amistat s’aconsegueix d’un dia per l’altre. Per fer

coses, diferents al treball de dirigir la pròpia empresa, cal posar-s’hi per tro-
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bar-les, per capacitar-se per fer-les bé, i amb prou antelació per poder pas-

sar el «testimoni» al successor.

Per aquest motiu, igual que, en comentar la preparació dels succes-

sors, de l’organització i de la família, s’ha insistit en la necessitat d’iniciar-les

amb prou temps, cal insistir també en el fet que els predecessors es dedi-

quin seriosament a preparar-se per al seu retir quan encara hi ha temps, és

a dir, quan estan en una edat, que pot ser al voltant dels 60, tot i que els

pugui semblar d’hora, ja que avui dia la majoria de les persones es troben

pletòriques de facultats, que els deixa prou marge per a un «nou» i necessa-

ri període d’aprenentatge.

Finalment, i en directa relació amb el fet que actualment moltes per-

sones conserven millor les seves facultats que fa algunes dècades, els prede-

cessors corren el risc que, quan es retirin, el seu successor sigui a prop de

l’edat de jubilació. Error greu per a l’empresa, ja que, com ja s’ha dir en nom-

broses ocasions, l’organització s’ha de mantenir jove si vol seguir l’evolució

necessària i conservar forts els avantatges competitius.

Conservar millor i durant més temps les pròpies facultats propor-

ciona la possibilitat d’estudiar alternatives de treball diferents i gairebé

segur més significatives que quan les capacitats personals decauen intensa-

ment durant els anys de la tercera edat.

Possibles papers d’un predecessor després
de produir-se la successió

Com ja s’ha comentat als capítols anteriors, el fet de passar les res-

ponsabilitats del cap executiu principal de l’empresa familiar al successor

no implica que el procés de successió quedi definitivament completat, ja

que hi ha un període durant el qual existeix el risc que no es produeixi la

coherència final buscada entre les qualitats del successor, les característi-

ques de l’organització i el comportament de la família.
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El fundador de l’empresa familiar és una figura d’autoritat als ulls de

tots els interessats en l’empresa i, sens dubte, aquesta autoritat s’incrementa

quan, a més d’haver fundat i d’haver tirat endavant l’empresa, ha traspassat

ordenadament el testimoni de la direcció al successor. En aquesta autoritat

recolza un dels papers que el fundador ha de jugar durant alguns mesos o

anys, segons la complexitat del cas: el paper d’ajudar perquè tots els impli-

cats compleixin les «regles del joc» previstes en el procés de successió. El

paper d’actuar, en el sentit esportiu de la paraula, com un «àrbitre» que

només intervé quan es fan faltes greus i que, abans de prendre una decisió

molt influent sobre el resultat final, consulta els seus col·legues d’arbitratge

sobre l’existència o no de la infracció.

Aquesta mateixa autoritat, unida al fet que en la segona generació les

relacions entre la família i l’empresa són més complexes, fa que els funda-

dors s’animin a assumir un altre paper: el de liderar l’elaboració del proto-

col familiar, si no ha estat establert durant el seu període d’activitat; en

canvi, si du anys funcionant, té la responsabilitat de completar-lo amb

«reglaments» sobre els diferents tipus de relacions família-empresa, de per-

feccionar els ja aprovats, aconseguir que sigui conegut, comprès, voluntària-

ment volgut i viscut per tots els membres d’una família que ara ja ha

avançat en el camí cap a la tercera generació.

Per complir el primer paper comentat, el d’«àrbitre» acompanyat

d’altres «àrbitres», una bona posició és la de membre del consell d’adminis-

tració de l’empresa familiar.Actuant com a conseller decidit a no influir fins

a escoltar l’opinió de la resta de consellers, com a conseller que sap que el

seu vot és un vot més i actua en conseqüència, com a conseller que també

està disposat a deixar el càrrec, des del qual es té el poder a l’empresa,

quan les raons d’edat, salut, conveniència de «deixar pas lliure» als altres

membres de la família, etc., ho facin convenient. En aquest sentit, és il·lustra-

tiva la decisió presa per alguns predecessors de canviar les seves accions

ordinàries per accions sense vot o d’establir altres sistemes que els perme-
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ten conservar l’usdefruit dels rendiments econòmics del seu capital, però

que els fan cedir els drets polítics de les seves accions.

D’altra banda, per complir el segon paper comentat, el d’«implanta-

dor» del protocol familiar, una bona posició és la de president del consell

de família, ja que, en un protocol familiar, el consell de família sol ser l’òr-

gan que, sense tenir les responsabilitats del consell d’administració, s’ocupa

d’orientar les relacions entre la família i l’empresa, d’ajudar a la resolució de

conflictes i d’incrementar la unitat de tots.

Per als fundadors d’una empresa familiar, ajudar els membres de la

família pot ser un gran camp d’actuació després de la successió: fer que

tots, fins i tot els més allunyats en funció dels estudis o de les dedicacions

professionals, puguin entendre amb facilitat el que està passant i el que pot

passar amb la seva empresa; col·laborar en els nous projectes que alguns

membres de la família puguin emprendre, assessorant o fent tasques que

ells, per manca de coneixements o de temps, no puguin dur a terme. En

resum, autèntics serveis d’amor, tot i que alguna persona poc entesa en l’a-

mor per la família pugui pensar que es tracta de treballs servils.

El predecessor no pot oblidar que aquesta ajuda ha d’estar basada

en una autèntica actitud de servei, no pot ser una obligació que imposa i,

molt menys, un dret que exigeix, si vol que la seva cònjuge, els fills i els néts

li atorguin la confiança que necessita per fer-ho bé.

El fundador d’una empresa familiar, un cop jubilat i mentre el seu

estat de salut ho permeti, pot fer molt per la societat. L’experiència, la

maduresa i els coneixements poden ser, sens dubte, útils en moltes de les

múltiples institucions intermèdies que conviuen en qualsevol societat

desenvolupada (institucions assistencials orientades a resoldre mancances

personals, institucions on actuar de representant i on ajudar a formar opi-

nió). En qualsevol cas, apareix de nou la necessitat de preparar-se, ja que, si

no es dedica amb prou anticipació a conèixer aquestes institucions i no
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comença a col·laborar-hi amb prou temps, difícilment ho podrà fer quan ho

necessiti o li sembli que és el moment oportú.

Perquè el desenvolupament del fundador com a ésser humà sigui

cada cop més ple també ha d’avançar cap al perfeccionament en l’equilibri

de les seves motivacions. En aquesta millora de l’equilibri motivacional, les

motivacions extrínseques o desitjos d’aconseguir resultats o premis (incre-

ment del patrimoni personal i de l’status) han d’anar acompanyades de les

motivacions intrínseques o desitjos de perfeccionar les pròpies qualitats

(adquisició de nous coneixements o millora de les actituds). Però aquest

equilibri no es podrà assolir si, a més a més, no es desenvolupen les motiva-

cions transcendents o desitjos eficaços d’ajudar els altres perquè també

puguin millorar.

L’últim test de l’excel·lència com a directiu d’una empresa familiar

és haver culminat un procés de successió amb èxit, i l’últim test de

l’excel·lència com a directiu d’una institució intermèdia de la societat, que,

al cap i a la fi, és també una empresa familiar, consisteix en posar-se al ser-

vei dels altres, és a dir, intentar tornar a la societat tot el que s’ha pogut fer i

s’ha rebut al llarg de l’anterior vida professional.

Una nota final: la prudència econòmica

Com ja s’ha indicat al principi d’aquest capítol, entre les raons per

no retirar-se a temps destaca la manca de prou patrimoni per fer-ho o la

por a perdre aquest patrimoni.

L’esforç fet en aquest capítol per convèncer els predecessors de la

conveniència de no retardar la successió i de preparar-se amb prou antici-

pació no hauria de ser interpretat com una imprudència en el terreny eco-

nòmic: la imprudència de no construir el patrimoni que proporcioni la ne-

cessària serenitat durant l’última etapa de la vida.
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El predecessor ha de prendre les garanties necessàries per assegu-

rar la seva situació econòmica, la de la cònjuge i, segons els casos, la d’algun

altre membre de la família, de manera que puguin viure amb dignitat quan

ell ja no treballi a l’empresa familiar. Una vegada més, com en la resta dels

punts d’aquest capítol, cal posar en acció la virtut de la prudència.

Prudència per pensar-hi amb prou antelació i per trobar les formes

que permetin estructurar el patrimoni de manera que, a més de patir la

mínima pressió fiscal legalment possible, estigui protegit de riscos que no

s’haurien d’assumir quan la seva finalitat és que la gent gran visqui amb dig-

nitat.

Prudència, també i molt important, per no generar durant els anys

anteriors unes necessitats que puguin originar importants despeses durant

l’última etapa de la vida, que puguin representar càrregues econòmiques

difícils per a l’empresa familiar i que, en qualsevol cas, no són exemple

d’austeritat per als membres de la família.

La família ha estat sempre considerada com una escola de virtuts i el

mateix ha de succeir amb una autèntica empresa familiar.Tota empresa ha

d’utilitzar bé els recursos materials, el que demana la posada en pràctica

d’un conjunt de virtuts, ja que només així es pot aconseguir l’èxit. En rela-

ció amb aquesta utilització dels recursos, en comentar la preparació dels

successors, s’han destacat les virtuts de la «laboriositat» i de «tenir iniciati-

ves».Ara, en acabar aquest capítol sobre la preparació del predecessor, cal

insistir en dues virtuts més: la «senzillesa» i l’«austeritat».

L’estudi d’empreses familiars grans que han reeixit durant els últims

25 anys palesa, en la gran majoria dels casos, el desig de «senzillesa», de no

fer ostentacions, de mantenir un «perfil baix» i de ser només conegudes pel

bon tarannà empresarial.A més a més, aquestes empreses també destaquen

per la seva «austeritat», eliminant les despeses innecessàries sense caure en

la gasiveria, vivint amb dignitat i invertint en formació tot el que es podria

destinar a viure amb luxe.
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Els predecessors no han de dubtar-ne. La «senzillesa» i l’«austeritat»,

tan convenients per a la continuïtat reeixida de les empreses, formen part

també del camí adequat per retirar-se i continuar fent altres tasques en un

marc alegre i serè.

122 ■ RETIRAR-SE: PREPARAR-SE I FER-HO



VI. SUCCESSIÓ DE SEGONA A TERCERA GENERACIÓ

Algunes situacions peculiars

L’orientació general seguida als capítols precedents correspon a la

«successió de primera a segona generació». En aquest capítol es comentaran

els diferents aspectes de la «successió de segona a tercera generació». Però,

abans de començar, cal insistir, igual que al primer capítol, en algunes situa-

cions peculiars de successió.

Per exemple, hi ha empreses familiars que, en ser iniciades en pri-

mera generació per diversos germans, en la successió a segona generació

s’assemblen a les empreses familiars quan passen de segona a tercera.

Quelcom similar passa en el cas, cada dia més freqüent arran de la prolon-

gació de la vida activa de les persones, que la successió de primera a sego-

na generació s’hagi retardat un nombre important d’anys, ja que és proba-

ble que la successió a tercera es produeixi immediatament en el temps, o

de manera directa en considerar els components de la generació intermèdia

que el seu pas per la direcció general per un període curt de temps apor-

tarà poc a la continuïtat de l’empresa familiar.

En sentit contrari, hi ha successions de segona a tercera generació

que són una repetició «duplicada» i una mica «ampliada» de la mort del fun-

dador, ja que, d’alguna manera, la nova successió és una mena de «segona»

mort, com pot succeir quan la segona generació ha conservat intacte i sen-

se utilitzar el seu despatx com a manifestació de respecte a la seva memòria

o quan no s’ha tingut el valor de substituir determinades formes de fer que

es conserven com a «relíquies», tot i saber la seva manca d’operativitat per

continuar competint al mercat, i s’espera que la tercera generació «carregui

amb la responsabilitat» dels canvis.

Els comentaris d’aquest capítol sobre el pas de segona a tercera

generació no tenen una relació explícita amb la solució de dues situacions
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que apareixen al final de la segona generació i que, si bé poden ser fre-

qüents a les empreses familiars, han de ser resoltes per camins una mica

diferents: «empresa familiar petita amb família molt gran» i «empresa fami-

liar gran amb família molt petita».

En el primer cas, quan l’empresa familiar no ha crescut durant la

primera i la segona generació i el nombre de membres de la família ha

experimentat un important creixement, l’empresa no podrà oferir feina a la

majoria dels membres de la tercera generació ni, a causa de la dilució accio-

narial, el patrimoni individual no resultarà prou «interessant» per compro-

metre’s amb l’empresa familiar més enllà d’un nivell «sentimentalment

simbòlic». En aquestes circumstàncies resulta recomanable que, abans de la

successió de segona a tercera generació, s’arribi a un acord per concentrar

el capital en molt poques persones, tot intentant, en fer-ho, no caure en

l’error d’aplegar-lo en els membres de la família que, en estar menys capaci-

tats, no poden «guanyar-se la vida» fora de l’empresa familiar, ja que, si es

concentra el capital i, conseqüentment, el poder al seu voltant, les probabi-

litats de continuïtat reeixida de l’empresa en tercera generació seran molt

petites.

En el cas d’una empresa familiar que ha aconseguit un creixement

extraordinari en primera i segona generació, però la família té pocs mem-

bres a la tercera, la problemàtica de la successió de la segona generació pre-

senta unes característiques similars a les dels processos de successió en

grans empreses no familiars. Si bé és cert que, per tenir èxit en la successió,

fa falta que el successor sigui una persona sensata que sàpiga reconèixer,

per les seves qualitats personals, quin és el seu lloc en una organització

àmplia en nombre de directius, professionalitzada en l’aplicació dels siste-

mes de direcció i capacitada per aconseguir el creixement de l’empresa.
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Els sis problemes més freqüents en el pas
a tercera generació 

En un bon nombre d’empreses familiars que han aconseguit el que

habitualment es considera un desenvolupament «acceptable» del negoci,

amb famílies propietàries amb un nombre de persones dins de la mitjana,

els problemes més freqüents en la successió de segona a tercera generació

solen girar al voltant dels següents aspectes: progressiu distanciament de

les branques familiars, liquiditat per als propietaris, rendiments del capital,

diferències importants en els interessos dels propietaris, dilució de la pro-

pietat i anquilosament de l’estructura de responsabilitats de l’empresa.

Però, abans de tractar aquests problemes, cal prendre consciència

que aquestes empreses, ja avançades en la segona generació, solen tenir dos

«recursos» addicionals de cara a la successió, en comparació amb les empre-

ses en primera generació. En primer lloc, el fet que ja hi hagi hagut un pro-

cés de successió, el de primera a segona generació, i que hagi estat un èxit

des del punt de vista de la continuïtat de l’empresa familiar, significa que el

predecessor o predecessors, ara membres de la segona generació, tenen el

«rastre» deixat per la primera generació i han viscut una rica experiència de

processos successoris, amb l’oportunitat d’identificar els diferents factors

d’èxit i d’aprendre a corregir els aspectes negatius. En segon lloc, l’empresa

també és ara més gran, amb més operacions, amb una organització més

desenvolupada, amb un equip directiu més nombrós i ric en circumstàncies

d’edat i qualitats, etc., és a dir, és una empresa amb més possibilitats organit-

zatives i econòmiques per preparar successors.

1. El distanciament de la família

El pas del temps comporta de forma natural que els membres de les

famílies es distanciïn, no solament en termes de lloc, de posició i de treball,

sinó també en termes d’interessos i de necessitats. Aquest distanciament

acaba essent més gran entre «branques» o «nissagues» familiars, i menys
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intens al si de cadascuna d’elles, on la relació entre les persones de la famí-

lia, en tercera generació, és encara una relació entre germans.

Lògicament, i amb relativa facilitat, aquest distanciament «natural»

pot ocasionar una disminució del coneixement que els membres de la fa-

mília tenen de la seva empresa familiar, de manera que la comprensió i

l’«amor» per ella tendeixen a esvair-se, igual que el desig de comprometre’s

personalment i activament en un sacrifici que no s’acaba d’entendre.

A la disminució del «compromís» dels membres de la tercera genera-

ció, cal afegir una disminució en el nivell d’«unitat» existent al si de la famí-

lia, que es posa de manifest a l’hora de decidir alternatives en l’orientació

estratègica i en l’aplicació dels recursos o a l’hora d’implantar canvis impor-

tants en l’organització i en l’assignació de poder a determinades persones,

sia com a components del consell d’administració o sia com a membres de

l’equip d’alta direcció.

A més a més, la pèrdua d’«unitat» també pot tenir l’origen en les for-

ces disgregadores que es generen quan cadascuna de les branques familiars

crea la seva pròpia cultura, amb una particular visió sobre el futur de l’em-

presa familiar i la manera de conduir-la.

2. Liquiditat per als propietaris

L’experiència demostra que a la majoria d’empreses familiars, «tard o

d’hora», algun propietari desitja fer líquida una part de la seva participació

en el capital o separar-se de la família realitzant la totalitat de la seva propie-

tat. I, sovint, aquest «tard o d’hora» es presenta al voltant del canvi de sego-

na a tercera generació.

Les peticions de «microliquiditat», és a dir, d’accionistes que tenen

necessitat de quantitats no gaire importants de diners, en relació amb el

volum del seu patrimoni a l’empresa familiar, o de «macroliquiditat», és a dir,

d’accionistes que volen vendre la totalitat de la seva participació, tot i que a
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vegades els membres que governen i dirigeixen l’empresa no arribin a

entendre’n els motius, poden fins i tot donar-se amb independència dels

bons resultats econòmics o d’una política encertada de dividends de l’em-

presa familiar.

En efecte, els interessos i les necessitats de les persones, igual que

els seus compromisos, canvien amb el temps i amb independència de les

consideracions dels seus parents propers. En aquest sentit, la continuïtat

com a propietari –considerada per la primera generació com una oportuni-

tat «única» per al desenvolupament del patrimoni i per la segona generació

com un obligació «joiosa» cap a la memòria dels predecessors i un compro-

mís amb les oportunitats dels successors–, pot ser considerada per alguns

membres de la tercera generació com una manera d’estar «tancats en una

gàbia d’or» o de ser «rics-pobres», rics per la importància del patrimoni i

pobres per la dificultat d’utilitzar-lo en allò que consideren oportú.

3. Rendiments del capital

Els problemes de liquiditat tenen una relació directa amb els proble-

mes sobre els dividends, els quals, a mesura que passa el temps i, en espe-

cial, amb el canvi d’una generació a la següent, poden complicar-se de for-

ma progressiva a l’empresa familiar.

A vegades, en primera generació, el fundador i la seva cònjuge «con-

fonen» dividends i remuneracions, però aquest error –perquè no distingir

les rendes del treball de les rendes del capital és caure en un parany– és

comès per l’únic propietari de l’empresa, de manera que no té repercus-

sions sobre terceres persones.

En segona generació, en persistir aquest error –per seguir una tradi-

ció, per aconseguir una seguretat mal entesa, etc.–, a vegades també es cau

en l’equivocació de no establir una política de remuneració del capital via

dividends, tot i que s’obtinguin prou beneficis per fer-ho any rere any o, en

sentit contrari, es cau en l’error de «perpetuar» repartiments de dividends,
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tot i que l’empresa no generi prou beneficis, amb l’argument que hi ha

accionistes que els necessiten per viure o que els exigeixen per no crear

altres problemes. No obstant això, a diferència del que passava en primera

generació, a la segona l’error no és comès per un únic propietari, sinó per

uns quants, i a més a més d’una manera prolongada en el temps, fins a l’ex-

trem que alguns propietaris consideren com un dret propi i inalienable

quelcom que està subjecte als importants riscos econòmics propis del

tarannà empresarial.

Aquests errors sobre la manera com es genera riquesa en una em-

presa i com pot ser repartida sense fer perillar el futur poden fer que en la

tercera generació es produeixi una progressiva «descapitalització» de l’em-

presa familiar que la deixi sense prou recursos per escometre els canvis

necessaris o, en sentit contrari, un excés de recursos propis aconseguit grà-

cies a la reinversió de tots els fons autogenerats, la qual, unida a la manca

d’iniciativa emprenedora, fa que l’empresa familiar s’«acomodi» perdent agi-

litat i capacitat per competir.

4. Diferències en els interessos dels propietaris

Com ja s’ha comentat als capítols anteriors, una comunitat de perso-

nes –l’empresa– és molt més que els interessos dels seus propietaris. Però

això no vol dir que els propietaris no tinguin drets econòmics i polítics

sobre l’empresa, ni que, en exercir-los, no puguin o hagin d’influir en el

desenvolupament i l’evolució de l’empresa com a comunitat de persones.

Durant les primeres etapes de l’empresa familiar, els interessos del

fundador, en ser els d’una única persona, no solen resultar contradictoris els

uns amb els altres. No obstant això, les contradiccions es poden començar a

presentar quan una segona generació més nombrosa s’incorpora, i és gaire-

bé segur que aquestes contradiccions resultaran importants en arribar el

canvi de segona a tercera generació, no solament pel nombre creixent de

membres de la família sinó també per les creixents diferències d’edats.
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Molt sovint, la consideració d’actituds diferents, l’anàlisi de les raons

de les diferències i l’esforç per trobar solucions que les superin comporten

una millora de l’actuació de l’empresa. Però, també amb freqüència, a les

empreses familiars que estan passant de segona a tercera generació, resul-

ten ser les actituds mantingudes per persones grans, propietaris de partici-

pacions importants o figures d’autoritat que influeixen en la família, que es

resisteixen enèrgicament als canvis que els joves proposen o són el resultat

de les posicions rupturistes d’uns joves, plens d’energia i amb pressa per

fer les coses, que no volen entendre els punts de vista dels més grans o

esperar el temps necessari per convence’ls. Aquestes actituds, en radicalit-

zar-se, impedeixen els canvis convenients per al futur de l’empresa familiar

en la composició del consell d’administració, retarden o fan menys transpa-

rents les intencions dels més grans pel que fa a la forma de transmetre el

patrimoni i acaben traslladant a l’empresa una problemàtica de confronta-

cions que no li correspon, ja que caldria resoldre-la en un altre tipus de

fòrum.

5. Dilució de la propietat

La realitat de la dilució d’una propietat que s’ha mantingut concen-

trada durant dues generacions s’acostuma a presentar amb tota la seva

cruesa en la successió de segona a tercera generació, quan s’arriba a la

situació en què cap propietari ostenta una majoria suficient per decidir i,

per tant, són necessàries les coalicions per governar amb la «comoditat»

que proporciona una majoria.

És en aquestes circumstàncies quan es comença a pensar en establir

sindicacions de vot més o menys permanents pel que fa a la durada i més o

menys fortes pel que fa a les penalitzacions que s’imposen als accionistes

que les trenquen. És també en aquestes circumstàncies quan algunes bran-

ques familiars, per impedir la dilució de la seva part del capital, consoliden

la totalitat de la propietat en poder dels membres de la branca en una
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empresa intermèdia que actua com a únic accionista que els «representa» a

tots en l’empresa familiar.

En la mesura que aquestes sindicacions de vot o aquestes societats

intermèdies serveixen per facilitar el govern de l’empresa familiar, per

impedir que qüestions que tenen molt a veure amb la família i poc amb

l’empresa es traslladin directament als òrgans de govern, ambdues alternati-

ves poden ser un ajut important per a la continuïtat de l’empresa familiar.

No obstant això, quan aquestes maneres d’actuar serveixen per fer més

duradores les actituds contràries a la necessària evolució i adequació de

l’empresa al mercat, originen greus problemes a l’empresa familiar, ja que

redueixen les possibilitats que alguns propietaris puguin canviar d’opinió

o mantenir actituds diferents en uns casos i similars en uns altres.

6. Crisis duradores en l’estructura
de responsabilitats

Com ja s’ha comentat al capítol III, entre l’estructura de responsabi-

litats i l’estratègia de qualsevol tipus d’empresa ha d’haver-hi un alt nivell

de coherència, de manera que, si l’estratègia canvia, i no es pot oblidar que

el canvi d’estratègia és necessari, ja que per tenir continuïtat tota empresa

ha d’evolucionar, cal adequar l’anterior estructura de responsabilitats fins

assolir el necessari encaix «estratègia-estructura».

Quan aquest encaix no es produeix, es pot afirmar que a l’empresa

existeix una situació de crisi en l’estructura de responsabilitats. Crisi per-

què els directius no volen o no saben implantar l’estratègia i les seves res-

ponsabilitats no han estat canviades; crisi perquè, en no substituir els direc-

tius menys capacitats per implantar l’estratègia, no es donen oportunitats a

d’altres persones capacitades; crisi perquè l’organització o, com a mínim,

una part important de la seva estructura continua comportant-se com

abans, és a dir, perseguint uns objectius diferents als explicitats en la nova

estratègia.
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Com és natural, la intensitat d’aquest tipus de crisi varia amb la

importància de la manca de coherència –encaix– entre l’estratègia i l’es-

tructura de responsabilitats, mentre que la seva durada depèn de la capaci-

tat i velocitat de resposta que el conjunt de l’organització i els seus propie-

taris tenen per resoldre-la.

A les empreses familiars que estan en segona generació amb diver-

sos membres de la família, per regla general germans, exercint responsabili-

tats d’alta direcció, tal com s’ha comentat al capítol I, les crisis de l’estructu-

ra de responsabilitats solen ser força duradores i, amb freqüència, compor-

ten un anquilosament difícil de superar.

La durada d’aquestes crisis i la manca d’implantació d’autèntiques

solucions comporten que l’estructura de responsabilitats de moltes empre-

ses familiars que estan passant de segona a tercera generació, en lloc d’ade-

quar-se a l’estratègia que cal aconseguir, prengui formes com les indicades a

la taula 1.

Taula 1

ESTRUCTURES DE RESPONSABILITATS ERRÒNIES

• Arbre genealògic

• Tribal

• Duplicada

• Policial

• Tendència

• Suplents

Estructures d’«arbre genealògic», en què les responsabilitats s’exer-

ceixen segons l’edat i el lloc que s’ocupa en la línia directa de «successió»

per via d’edat i de consanguinitat. Estructures «tribals», en què cada branca

familiar s’ocupa al llarg de molts anys d’un tipus determinat d’activitats fun-

cionals sense entrar mai en les que duen a terme els membres d’altres bran-
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ques. Estructures «duplicades», en què es dupliquen o tripliquen les perso-

nes que fan coses idèntiques per proporcionar una falsa sensació d’igualtat

en les responsabilitats «encarregades» a cadascuna de les branques familiars.

Estructures «policíaques», en què uns vigilen els altres i tots, per assegurar-

se i perquè no tenen confiança en el sistema de control que du l’empresa,

posen els seus propis mecanismes de control. Estructures de «tendència»,

en què cada membre de la família fa el que vol sense «ficar-se» en el que fan

els altres. Estructures de «suplents», en què no hi ha encàrrecs definitius de

les responsabilitats per evitar els disgustos o perquè s’espera que el temps

resolgui els problemes.

Orientacions per aconseguir una bona successió
de segona a tercera generació

Els sis problemes descrits en aquest capítol situen l’índex de desa-

parició d’empreses familiars entre la segona i la tercera generació comentat

al capítol I en el 50%.

L’anàlisi d’empreses familiars «sanes» en tercera generació, que es

poden definir com a «coalicions de cosins» amb fortaleses per continuar

competint amb èxit en un entorn cada vegada més global, amb il·lusió viva

pel seu desenvolupament i per la incorporació de la quarta generació, ajuda

a descriure què cal fer en segona generació per tenir èxit en la transmissió

a la següent generació.

Un primer punt, i molt important ja que és a la base, consisteix en

posar els mitjans necessaris per a la profunda capacitació en la professió

de dirigir dels membres de la família que s’incorporen a treballar a l’empre-

sa familiar, sabent que, a mesura que avanci el volum i la importància de

l’empresa, es desenvolupi el camp de coneixements de direcció i les perso-

nes tinguin més oportunitats d’estudiar, circumstàncies que sovint es donen

quan la tercera generació pot entrar a l’empresa, serà pràcticament impen-

sable la presència a les empreses familiars de membres de la família que
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només estiguin preparats per exercir responsabilitats de baix contingut

directiu.

La gran majoria de les empreses familiars de tercera generació reei-

xides i la pràctica totalitat de les de quarta generació se situen en el grup

conegut amb el nom d’«empreses de direcció familiar», és a dir, són empre-

ses en què els membres de la família només s’incorporen si estan clarament

capacitats per exercir responsabilitats de direcció i que, com correspon a

un directiu, saben i volen utilitzar sistemes de direcció professionalment

dissenyats.

En aquestes empreses familiars reeixides en tercera generació es fa

un gran esforç per evitar el «distanciament de les famílies», cercant que els

seus membres continuïn units a l’empresa familiar en comptes de «transfor-

mar-se» en uns «accionistes passius», l’únic nexe dels quals amb l’empresa

és un pur interès econòmic. Per aconseguir-ho, tant els directius familiars

com els no familiars fan el possible per despertar la confiança de la resta

dels membres de la família, manifestant-ho en la manera concreta d’actuar a

l’empresa i en una forma d’informar plenament veraç sobre la situació, les

actuacions i els resultats.

Només així s’aconsegueix que una família cada cop més gran i física-

ment més distanciada continuï compromesa amb una empresa que no sola-

ment considera seva, sinó que, a més a més, és vista com una bona alternati-

va per invertir el seu capital, comportant-se com a accionista «serè», fins i

tot en períodes econòmicament més difícils.

Com era d’esperar, en aquestes empreses familiars reeixides en ter-

cera generació, s’avança progressivament en el disseny i l’aplicació de siste-

mes que permetin garantir «liquiditat als propietaris», partint de l’establi-

ment de mètodes per adquirir periòdicament petites proporcions del capi-

tal o de sistemes de «microliquiditat», fins arribar a l’obertura controlada del

capital de l’empresa familiar a d’altres propietaris. En relació amb aquest

punt, cal insistir de nou que la unitat i el compromís dels membres de la
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família no poden romandre al llarg de successives generacions si no hi ha

llibertat perquè cadascú prengui la decisió de continuar o no formant part

del grup, i aquesta llibertat, que s’ha de manifestar en diversos punts,

necessàriament ha de possibilitar la cancel·lació, sense danys econòmics

greus, del nexe d’unió originat en ser copropietaris d’una mateixa cosa.

Aquestes empreses familiars reeixides en tercera generació també

s’esforcen, igual que les empreses no familiars, per ser una excel·lent alter-

nativa d’inversió per als seus propietaris, de manera que la combinació

entre la liquiditat, els dividends, els increments en el valor de la propietat al

llarg del temps i el risc proporcioni en conjunt uns «rendiments del capital»

que puguin ser considerats de mercat.

Tanmateix, aquestes empreses familiars reeixides en tercera genera-

ció estableixen procediments, per exemple per via de protocols familiars,

perquè els problemes de la família es resolguin en el marc corresponent,

sense interferir innecessàriament en l’empresa, de manera que no sigui el

camp on es dirimeixen les «diferències entre els interessos familiars», sinó

l’ocasió per viure els valors compartits per les famílies i el lloc on es fa créi-

xer el seu patrimoni.

Finalment, aquestes empreses familiars avancen en la implantació

d’òrgans de govern (junta general d’accionistes, consell d’administració i els

seus comitès), que facin que un capital cada cop més diluït es consideri

adequadament representat i exerceixin la tutela necessària per garantir el

desenvolupament de les persones que formen l’estructura de responsabili-

tats i dels seus successors, de manera que les «crisis» es puguin resoldre

amb encert i rapidesa.

Quan les empreses familiars en segona generació avancen encertada-

ment en els punts anteriors i, per produir una successió reeixida, s’incorpora

professionalment la tercera generació a una organització ben desenvolupada,

s’han posat els fonaments per arribar a formar part del grup d’empreses

familiars que resulten invencibles durant períodes molt prolongats de temps.
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VII. LA SUCCESSIÓ QUAN LA PROPIETAT ESTÀ
REPARTIDA EN DUES PARTS IGUALS

El poder de l’accionista

En el marc dels processos de successió que s’ha desenvolupat als

capítols anteriors, hi ha una situació que presenta diverses característiques

peculiars: l’articulació d’una successió quan la propietat està repartida en

dues parts iguals.

Abans d’entrar en la seva problemàtica, és convenient insistir en

l’important paper que confereix a l’accionista el fet de posseir el 50% de la

propietat d’una empresa. En efecte, d’acord amb l’actual legislació, en la

presa de decisions d’una junta general d’accionistes o d’una assemblea de

propietaris, una acció o una participació en la propietat equival a un vot o

a una part alíquota d’un vot, i tenir la meitat dels vots, al mateix temps que

significa no tenir la majoria, vol dir que no la pot tenir l’altre propietari.

La junta general d’accionistes d’una empresa és «sobirana»: és el

màxim òrgan de govern (confereix mandats, anomena administradors, ator-

ga poders per executar, etc.) i és l’última instància de govern en la cadena

de presa de decisions de l’empresa.

Si bé és cert que, en algunes ocasions, per prendre determinades

decisions, com per exemple les d’ampliació de capital, s’estableix als esta-

tuts de l’empresa la necessitat de la seva aprovació per una majoria

«reforçada» de capital, és a dir, d’un percentatge superior al 50%, en una

bona part dels estatuts queda establert que les decisions a la junta general

es prenguin per majoria simple de vots.

Per aquest motiu, quan al capital és ostentat per dues persones o

institucions, cadascuna amb el 50% de la propietat, el desacord entre les

parts «paralitza» la presa de decisions, es tracti d’un necessari canvi estratè-
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gic, d’establir un consell d’administració, d’incorporar un director general o

de qualsevol altra qüestió, fins que un o els dos propietaris canvien d’opi-

nió i arriben a un acord. D’altra banda, a la vida real dels últims anys, quan,

per evitar aquesta paralització, s’ha acudit als tribunals, la pràctica habitual

és que els jutges reconeixen que el dret de la propietat a votar en contra és

de naturalesa prioritària, tot i que les conseqüències de la decisió puguin

erosionar la marxa i el desenvolupament de l’empresa.

Aquesta realitat del poder que confereix el 50% de la propietat i de

les seves eventuals conseqüències per a la continuïtat de l’empresa no hau-

ria d’oblidar-se mai i hauria de ser tinguda en compte a l’hora de constituir

una empresa com la familiar, en què les decisions no sempre s’analitzen i es

prenen basant-se en una clara i precisa racionalitat econòmica, ja que hi ha

una important influència de factors emocionals i una incidència de nom-

brosos interessos en les relacions entre familiars i entre els familiars i l’em-

presa.

La confiança com a origen de la situació
50% - 50%

En primera generació, quan dos socis funden una empresa familiar a

parts iguals i quan amb posterioritat conserven aquesta estructura de capi-

tal al llarg dels anys, la raó autèntica de la seva manera d’actuar sol raure en

la total confiança que s’han tingut i continuen tenint-se.Al principi, les dues

persones es coneixien bé, les seves capacitats resultaven complementàries,

es tenien afecte i volien ser iguals en tot, no que un «fos més que l’altre», i,

convençuts de fer el millor, van donar forma legal a la seva relació estructu-

rant el capital al 50% - 50%. D’altra banda, el pas del temps, en lloc d’erosio-

nar les raons de la seva unió, les ha «purificat» i consolidat, de manera que

ha resultat innecessari canviar la situació de la propietat.

Fins i tot es pot afirmar que si aquesta estructura de capital, en

comptes de derivar de les raons esmentades, s’hagués basat en un «com no
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me’n fio plenament, anem a mitges», difícilment hauria perdurat fins arribar

al moment de transmetre-la amb idèntica composició, 50% - 50%, a la sego-

na generació.

Ara bé, no hi ha dubte que la propietat es transmet per herència,

que la complementarietat entre els successors es pot aconseguir, en alguns

casos, mitjançant el procés de la seva formació, però ¿es pot transmetre la

confiança entre els fundadors als hereus?

Hi ha circumstàncies, com en el cas d’una coneguda empresa fami-

liar italiana líder en arrossos amb marca, en què la confiança pot perdurar

sense fissures fins als cent anys. Però no s’ha de perdre de vista que entre

els socis fundadors d’aquesta empresa hi havia una gran diferència d’edat,

que es va mantenir a la segona i a la tercera generació, que, en ambdues

branques, només estava formada per fills únics, de manera que, alternativa-

ment, el membre d’una branca actuava com a entrenador i tutor del mem-

bre de l’altra branca, el qual, al seu torn, amb el pas dels anys, feia el mateix

amb el successor del seu entrenador i tutor. Els problemes que van culmi-

nar amb la separació dels patrimonis entre les dues branques familiars van

aparèixer a la quarta generació, formada per tres persones d’una branca i

una persona de l’altra, que mai va voler considerar-se «igual» als altres pro-

pietaris, posseïdors d’un percentatge de capital força inferior al 50%.

Al marge de situacions com l’esmentada, que poden ser considera-

des especials pel nombre d’hereus, per la intensitat en les relacions, per

l’esforç per mantenir la lleialtat, etc., es pot afirmar que «el patrimoni s’he-

reta, però la confiança en el soci, no». En primer lloc, perquè una actitud no

és motiu d’herència i, en segon lloc, perquè no és habitual que els dos socis

fundadors s’esforcin perquè els seus hereus tinguin intenses relacions; més

aviat, busquen reduir la relació per evitar friccions i problemes.Altra vega-

da, doncs, cal preguntar-se si es pot confiar en un desconegut.
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Altres orígens de la situació 50% - 50%

La situació de dos propietaris amb el 50% també es produeix a vega-

des a la segona generació, quan el fundador deixa la societat a parts iguals a

dos fills. Si bé és evident que entre dos germans es poden donar les condi-

cions de confiança i complementarietat esmentades, també ho és que,

sovint, les característiques dels dos germans pel que fa a actituds i coneixe-

ments i als interessos en relació amb l’empresa familiar poden ser molt dife-

rents, de manera que el problema no radica tant en la confiança com en

una diversitat d’intencions sobre el futur del seu patrimoni.

Tanmateix, deixar la propietat a parts iguals també pot recolzar en

plantejaments equivocats del predecessor que no fomenten la confiança.

Per exemple, voler que els fills «necessàriament» continuïn units en el futur

i forçar-los a fer-ho mitjançant articulats en els estatuts que els obliguin a

decidir estant per força d’acord és una posició errònia i molt perjudicial

a llarg termini. La unitat de dues persones, que té el fonament en la con-

fiança mútua i lliure, no pot establir-se per un mandat que pretén «lligar»

durant anys, de manera que, en no haver-hi un fons clar, tard o d’hora es

transformarà en desunió, amb greus conseqüències per al govern i la conti-

nuïtat de l’empresa.

Un altre plantejament equivocat del predecessor, tot i que originat

per una intenció més positiva que en el cas anterior, però que pot compor-

tar conseqüències similars, és confondre l’equitat amb la igualtat. El funda-

dor, volent ser equitatiu en la transmissió del patrimoni als dos fills, el divi-

deix en dues parts iguals, tot i saber que uns dels dos no és capaç d’ostentar

el poder que li confereix la propietat o manté diferències importants amb

el seu germà. L’empresa, en ser una organització formada per éssers hu-

mans que utilitzen recursos econòmics per complir la seva finalitat, és molt

més que la part d’aquests recursos que es coneix amb el nom de «capital» o

«recursos propis».Transmetre aquest capital de la forma esmentada respecta

la «igualtat» de les dues parts en el nombre d’accions, però no és un plante-
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jament equitatiu, ja que es fa mal a l’empresa, mal que repercutirà més tard

en les dues parts i, com amb tota seguretat ho farà de forma diferent en fun-

ció de les condicions i característiques personals de cada fill, s’acabarà per-

dent no solament l’equitat sinó també la igualtat.

La situació 50% - 50% pot, fins i tot, romandre sense variacions

durant generacions de la família quan es constitueixen dues societats

intermèdies tenidores d’accions diferents, una per branca familiar, propietà-

ries per meitats de l’empresa «inicial».A cadascuna de les noves societats es

pot fer la transmissió de propietat a un nombre més gran de socis familiars

en segona, tercera i successives generacions, però a l’empresa familiar ini-

cial continuarà havent-hi només dos propietaris amb problemes semblants

als comentats en aquest apartat.

Evitar la paralització de l’empresa familiar

Com ja s’ha indicat, una propietat compartida a parts iguals, tot i

que hagi donat bons resultats durant un llarg període de temps, pot ser en

el futur la causa de la paralització en la presa de decisions i, a la vida, tot el

que es paralitza durant un temps acaba morint o, com a mínim, quan es tor-

na a posar en marxa, ho fa amb retard. Perquè el procés successori en

aquestes situacions 50% - 50% pugui tenir èxit, és necessari, a més de seguir

indicacions com les dels capítols anteriors, prendre algunes iniciatives addi-

cionals.

En la preparació dels successors cal insistir en la necessitat de

desenvolupar una capacitat per a la comprensió de les persones i dels seus

interessos. Si la successió a la direcció de l’empresa es planteja amb un únic

successor, membre d’una branca, ha de conèixer els membres de l’altra

branca, ha de saber-ne les necessitats i preferències, ha d’informar-los amb

precisió sobre la situació i els plans de l’empresa, ha d’acceptar-ne positiva-

ment la participació en el govern de l’empresa, ha de descobrir procedi-

ments per fer compatibles els interessos de l’empresa amb els dels accionis-
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tes i, si no hi ha cap possibilitat d’harmonització, ha d’esforçar-se per trobar

alternatives perquè puguin deixar de ser propietaris de forma parcial o

total. És a dir, aquest únic successor ha de tenir permanentment en compte

el poder de la propietat per governar l’empresa, tot i que els propietaris no

formin part de l’equip de directius i, en lloc d’oblidar-lo o d’intentar limitar-

lo, ha de fer tot el que sigui possible per conservar –via confiança– la unitat

dels accionistes, tot sabent que, abans que una lluita prolongada amb els

propietaris, és preferible aconseguir la separació patrimonial de forma més

o menys pacífica.

Quan la successió es planteja amb dos successors, un en «represen-

tació» de cada 50%, a més de punts com els esmentats, cal tenir en compte

que aquests successors han d’acceptar lliurement l’assignació de responsa-

bilitats i han d’esforçar-se amb determinació per comprendre’s i per treba-

llar plegats com ho van fer durant anys i amb èxit els antecessors. En aquest

sentit, no n’hi ha prou amb aconseguir un statu quo per no enfrontar-se,

gràcies a la separació de les «zones de poder i d’influència de cadascú» o a

l’acceptació d’actuacions «menys conflictives» pel que fa a l’enfocament de

l’estratègia de l’empresa familiar o de la seva organització. En efecte, aquest

statu quo, tot i suposant que no es tracti d’un simulacre d’unitat o d’una

«pau armada» que tard o d’hora comportarà la desunió, com a mínim gene-

rarà importants retardaments en la preparació del següent procés de suc-

cessió, per la probable actitud de «ja que ha costat tant assolir-lo, hem d’evi-

tar tot allò que pugui trencar-lo», i la successió formi part d’aquest «tot

allò».

Si, en canvi, la successió es planteja amb un directiu no familiar, s’ha

de vetllar perquè sigui i actuï amb les característiques d’un director institu-

cional, comentades al capítol II. Un director capaç de fer que les dues bran-

ques superin els problemes en pro d’un bé d’ordre superior: la continuïtat

de l’empresa familiar. En cas contrari, aquest directiu no familiar tendirà a

apartar les dues branques propietàries de l’empresa per allunyar els proble-

mes d’entesa el màxim de temps possible, buscarà aprofitar les diferències
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per trobar camins d’«indiferència» i avançar-hi, o bé es transformarà en un

administrador sense iniciativa que compleix amb la missió de «representar»

la propietat sense exercir les autèntiques responsabilitats de dirigir.

Des del punt de vista del procés de preparació de l’organització

per a la successió, aquestes situacions 50% - 50% fan més necessària la

implantació dels sistemes de direcció comentats al capítol III, ja que «afegir»

professionalitat a la formulació de l’estratègia i al control de gestió i incre-

mentar l’objectivitat de l’avaluació de directius i la seva remuneració donen

confiança a les branques sobre la bondat de la gestió i sobre la igualtat del

tracte rebut, per evitar així ocasions de dissensió que podrien conduir a

discussions més greus i, en conseqüència, a la paralització en la presa de

decisions.

Un altre punt de gran importància, en la preparació de l’organitza-

ció, consisteix en aconseguir que, quan arribi la successió, ja hi hagi un

òrgan de govern experimentat en la conducció de l’empresa i acceptat per

les dues branques, ja que és força difícil pensar que, en una situació 50% -

50%, pugui haver-hi acceptació sense la presència de consellers externs i

independents.(1) Pel que fa a aquests consellers externs i independents, con-

vé tenir present que, llevat de circumstàncies especials, és preferible que el

nombre de consellers independents sigui superior a dos. En efecte, quan

n’hi ha només un, l’escollit corre el risc d’aparèixer com la persona que,

segons la situació, dóna la raó als uns o als altres. Si són dos, pot semblar

que cadascun s’apropa a la branca que l’ha escollit i, fins i tot, que els seus

membres vulguin anar més enllà del que pot ser prudent en les seves deci-

sions. Quan són tres, pot aconseguir-se una base prou objectiva per resol-

dre aquests problemes i, de manera especial, la paralització en la presa de

decisions, tot i que no es pot perdre de vista que, si els propietaris s’obsti-

nen, la paralització pot ocasionar-se, «passant per damunt» del consell d’ad-

ministració, a la junta general d’accionistes.

141LA SUCCESSIÓ A L’EMPRESA FAMILIAR ■

(1) Ward, 1991.



En relació amb el procés de preparació de la família per a la succes-

sió, quan la propietat està al 50% - 50%, l’existència del protocol familiar

indicat al capítol IV adquireix més importància. Si el protocol està ben for-

mulat i s’ha avançat en la seva implantació, ambdues branques propietàries

hauran adquirit l’hàbit de reunir-se i de discutir de forma constructiva,

coneixeran millor l’empresa i tindran experiència en plantejar conjunta-

ment els seus problemes i interessos en relació amb l’empresa familiar. Sens

dubte, aquests hàbits, units a una certa capacitat per assolir el consens, són

el millor per frenar les disputes atiades i amb poques alternatives de so-

lució.

Finalment, com no es pot oblidar que quan dos propietaris no volen

posar-se d’acord poc es pot fer per evitar una lluita paralitzant, per possi-

bilitar un futur procés de successió en aquest tipus de circumstàncies cal

considerar d’altres alternatives més directament relacionades amb l’estruc-

tura de la propietat que amb la manera d’exercir els drets legals per part

dels propietaris.

La primera d’aquestes alternatives consisteix en «facilitar» la separa-

ció patrimonial o, dit d’una altra manera, que cada 50% pugui «endur-se la

seva part». Alternativa que no resulta senzilla, ja que, en la majoria dels

casos, les empreses no es poden trossejar, com es trosseja un formatge, sen-

se perdre molt valor en l’operació. Per arribar sense traumes greus a una

separació patrimonial fa falta preveure amb força anticipació una estructu-

ració de l’empresa en diferents negocis que puguin desenvolupar-se amb

prou independència i una «arquitectura» dels actius, en especial els actius

immobilitzats, que no en faci impossible la segmentació.

La segona de les alternatives es basa en la incorporació d’un tercer

soci. Incorporació que no pot fer-se de qualsevol «manera», com, per exem-

ple, posant una acció a nom del cap executiu principal de la companyia, ja

que és molt probable que aquesta persona no forci una presa de decisió

que el pugui conduir a tenir problemes amb un accionista, ara ja no pro-
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pietari del 50% però amb molta més participació que ell, inclinant-se a

favor de l’altre accionista, l’actitud del qual avui li sembla correcta, però

amb un comportament futur del qual no en pot estar segur. Ni tampoc fent

que compri un percentatge de «control», un 5% o un 10%, ja que és proba-

ble que aquest cap executiu principal, amb el pas dels anys, caigui en el

risc de transformar-se en el dictador de la direcció estratègica de l’empresa.

Més enllà d’evitar la paralització de les decisions, cal fer la tria del

soci per les aportacions que de cara al futur de l’empresa familiar pugui fer

en el terreny de l’estratègia i l’organització.Així s’aconseguirà, a més d’evi-

tar un empat en les votacions, que l’empresa familiar avanci cap a la tercera

generació amb una estructura accionarial més adequada que, al mateix

temps, també permeti la constitució d’empreses patrimonials tenidores

d’accions per part de cadascuna de les dues branques si, per evitar succes-

sives dilucions accionarials, així es desitja.
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VIII. CASOS EMPRESARIALS

Aquest capítol ha estat coordinat pel professor Fernando Casado,

catedràtic d’economia de l’empresa de la Facultat de Ciències Econòmiques

de la Universitat de Barcelona.

1. Introducció

Als capítols anteriors, el professor Miguel Ángel Gallo ha desenvolu-

pat tota la problemàtica del canvi generacional.

En aquest capítol s’exposa la praxi empresarial del canvi generacio-

nal des de la perspectiva de les empreses.

Tot seguit recollim quatre casos preparats per les pròpies empre-

ses, si bé les conclusions que tanquen cada cas han estat preparades pels

professors Gallo i Casado.

S’han escollit empreses que presentin dimensions i processos gene-

racionals diferents, perquè es puguin constatar diverses situacions familiars

i, per tant, apreciar diverses problemàtiques.

El primer cas fa referència a una empresa amb cinc generacions

d’antiguitat, González Byass, S.A., en què s’ha prestat especial atenció a la

personalitat dels components del consell d’administració, ja que l’any 1964

es va decidir que la gerència de l’empresa fos professional, sense interven-

ció, doncs, de membres de la família.

Es pot considerar que el funcionament de González Byass, S.A.

respon al perfil de mantenir el control i la determinació d’estratègies des

del consell d’administració, format exclusivament per familiars accio-

nistes.
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El segon cas representa l’empresa Lladró, S.A., que ha tingut una

gran projecció internacional, en especial als Estats Units, i que afronta en

aquests moments la integració de la segona generació. El mateix José Lladró

Dolz ens comenta el model d’estructura organitzativa que estan procurant

implantar, en contraposició amb altres models de funcionament en vigor al

nostre país i que no considera adequats.

S’aprecia que no ha existit una política determinada d’incorporació

de familiars a l’empresa, però aquesta situació està començant a tenir una

dimensió que pot fer necessària l’adopció de normes més concretes.

El tercer cas fa referència a La Vajilla Enériz, S.A., amb un gran desen-

volupament en l’àmbit de la distribució i en la qual els fills s’han repartit les

funcions per optimitzar la seva aportació a l’empresa.

És destacable que s’hagi realitzat el primer canvi generacional mit-

jançant l’elecció democràtica d’uns dels germans com a director general

perquè dirigeixi la consolidació de la gran expansió que ha realitzat l’em-

presa en els anys anteriors.

I, per acabar, el quart cas és el de Repostería Martínez, que incorpo-

ra la figura d’un director general professional, com a pont entre les dues

generacions, per utilitzar amb posterioritat la forma del «team at the top» a

partir d’un consens entre els germans al consell d’administració per establir

les estratègies empresarials.

Tot i que la incorporació de la segona generació es va produir sense

considerar les aptituds dels membres, en l’actualitat s’estableixen normes

de relació entre la família i l’empresa per mitjà d’un protocol familiar força

elaborat.
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2. L’empresa González Byass, S.A.

La primera consideració que es va tenir en compte a l’hora de selec-

cionar les empreses va ser que n’hi hagués alguna amb diverses genera-

cions d’existència.

Això permetia esbrinar si la repetició del problema successori i, per

tant, l’experiència en el procés podia aportar pautes de comportament que

fossin dignes de ser ressaltades i exposades.

És clar que González Byass, S.A., amb cinc generacions d’antiguitat i

incorporant la sisena, és un exponent fidel d’aquesta realitat.

Durant el llarg procés d’existència de l’empresa, ha estat notòria la

necessitat d’arribar a consens entre els diferents familiars per ocupar els

càrrecs de responsabilitat; en aquest sentit, és exemplar el procés de recu-

peració de capital que s’hi ha produït perquè gairebé la seva totalitat tor-

nés a les mans de la família González.

Com s’aprecia a l’exposició, s’ha prestat especial atenció a la perso-

nalitat dels components del consell d’administració, ja que l’any 1964 es va

decidir que la gerència de l’empresa fos professional, sense intervenció,

doncs, de membres de la família.

Es pot considerar que el funcionament de González Byass, S.A. res-

pon al perfil de mantenir el control i la determinació d’estratègies des del

consell d’administració, format exclusivament per familiars accionistes, i de

deixar l’execució de les estratègies als professionals del sector.

Introducció a la realitat de l’empresa

L’empresa, situada a Jerez de la Frontera, es dedica al conreu de vi-

nyes i a la producció i venda al món de vins i brandis de Jerez i de vins,

brandis i licors de marques propietat de les filials Wisdom & Warter (Jerez),

Beronía (Rioja), Castell de Vilarnau (Cava) i Celidesa (Chinchón).Al mercat
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nacional distribueix també importants marques de tercers per mitjà de la

seva estructura comercial.

Durant l’exercici 1997 ha venut:

Al mercat nacional

Productes propis 16.000.000 ampolles

Altres marques 8.500.000 ampolles

Exportació (a 100 països)

Productes propis 12.000.000 ampolles

Altres marques 500.000 ampolles

TOTAL GENERAL 37.000.000 ampolles

El que representa una xifra total superior als 25.000 milions de pes-

setes.

Les principals marques pròpies són:

Tío Pepe Xerès

Elegante Xerès

Solera 1847 Xerès

La Concha Xerès

Lepanto Brandi de Jerez

Soberano Brandi de Jerez

Beronía Rioja

Chinchón de la Alcoholera Anís

Granpecher Licor de préssec

Granpommier Licor de poma

Les principals marques de tercers que distribueix són:

Whisky de malta Glenfiddich

Whisky Grants

Cinzano
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La plantilla total està composta de 475 persones, dividides en:

Cellers i central 237

Vinyes (531 ha) 31

Comercial 135

Filials 72

Orígens

Sis generacions enrere, el 1835, en complir 23 anys, Manuel M.ª

González Ángel decideix fundar la seva empresa vinatera a Jerez de la

Frontera. Des del principi, assessorat pel germà de la seva mare, José Ángel

de la Peña –l’oncle Pepe–, va aprendre a conèixer i a estimar els vins de la

nostra terra. 53 anys més tard, el va voler honrar convertint-ne el nom en la

primera marca registrada de xerès (Tío Pepe).

Durant 30 anys, fins a la seva mort el 1887, va ser el primer exporta-

dor de Jerez.

De llavors ençà, durant 162 anys, la família González ha viscut molt

de prop el negoci i l’evolució constant dels temps i s’ha adaptat als canvis

en la forma de gestionar l’empresa i en la concepció del seu futur.

El fundador, Manuel M.ª González (1812-1887), era un home in-

tel·ligent i molt treballador. El seu lema era la constància. Comprenia que

poc podria fer sol i, des del primer moment, va buscar col·laboradors, als

quals, quan tenien possibilitats, va cedir participació. Sempre va ser més

partidari de convèncer que de vèncer. La seva actitud va ser la de manar

convencent i va optar per donar a l’empresa la dimensió adequada abans

que reduir-la per tenir-ne la majoria.

L’any següent, les participacions de Manuel M.ª González Ángel i

dels seus dos socis col·laboradors estaven dividides en tres parts iguals.
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Després, però, un dels socis va vendre la seva participació i van quedar

només Manuel M.ª González i Juan Bautista Dubosc al 50%.

Amb posterioritat, els dos socis van cedir accions al seu distribuïdor

al Regne Unit, Robert Blake Byass. González es va quedar llavors amb el

25%, Dubosc amb el 24% i Byass amb el 50%. Anys després, en morir

Dubosc, González y Byass es van repartir les accions al 50%.

El 1872, en morir Robert Blake Byass i en abandonar el negoci un

dels seus fills, Manuel M.ª González es va quedar amb el 55% i Byass amb el

45%. Les famílies González i Byass han mantingut aquesta proporció fins als

nostres dies.

En no haver-hi llavors a Espanya la figura de companyia limitada amb

nom de família, el 1896 es va constituir a Londres, al consolat d’Espanya, la

societat González Byass & Co. Ltd., que encara existeix. No obstant això, el

1981, la companyia operativa va ser transformada en societat anònima

espanyola.

L’any 1987, els membres de la família Byass, menys prolífics que els

González quant a successió, i com que no preveien continuïtat en el seu

interès en l’empresa, van proposar la venda de la companyia.

La família González va rebutjar la idea de vendre l’empresa familiar i

va negociar el finançament, compra i posterior col·locació parcial de la par-

ticipació de la família Byass: 30% a International Distillers & Vintners (IDV),

2% a Mercian, distribuïdor de González Byass al Japó, i 1% a Haecky, distri-

buïdor a Suïssa, de manera que els González van passar del 55% al 67%.

Cinc anys més tard, al desembre de 1997, s’ha arribat a un acord

amb IDV i s’ha adquirit el seu 30% de participació a González Byass. En l’ac-

tualitat, doncs, la família González controla una mica més del 95% del ca-

pital.
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Mercat
Any Socis

% participació
nacional

Exportació
en González

Litres
Litres

1835 González 100 5.000 5.000

1836 González 33,3 31.000 10.300

Aguilera 33,3

Dubosc 33,3

1843 González 50 319.000 159.500

Dubosc 50

1855 González 26 1.405.500 365.430

Dubosc 24

Byass 50

1861 González 20 2.334.000 466.800

Dubosc 20

Byass 60

1863 González 50 3.262.000 1.631.000

(+Dubosc)

Byass 50

1872 González 55 4.167.000 2.291.850

(+Byass)

Byass 45

1988 La família Byass ven

1992 González 67

IDV 30

Mercian 02

Haecky 01

1997 González 95,7

Mercian 02,9

Haecky 01,4

Total 100

Membres familiars incorporats a l’empresa

Manuel M.ª, el fundador, va tenir cinc filles i quatre fills, dels quals

Pedro N. González Soto, marquès de Torresoto (1849-1946), i Manuel, mar-

quès de Bonanza (1846-1933), van ser incorporats pel seu pare al negoci.
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Els dos van estudiar a Espanya i a França; Pedro, més endavant, va

estudiar a Anglaterra i a Alemanya. Els dos parlaven anglès i francès i Pedro,

a més a més, alemany i italià.

Després de treballar amb els seus fills i de comprendre que competi-

rien molt entre ells, Manuel M.ª González Ángel va decidir preparar també

el seu nebot Julio González Hontoria, qui, per iniciativa i a costa de l’oncle,

va estudiar a l’Escola Superior de Comerç de París. Julio va ser alcalde de

Jerez cinc vegades entre els anys 1902 i 1917, governador de Lugo i no va

acceptar el càrrec de governador de Barcelona que li va oferir Segismundo

Moret.

Poc abans de morir, el fundador va nomenar gerent de l’empresa el

seu nebot, amb un sou mensual de 2.500 rals.

Dels seus dos fills, Pedro Nolasco, abans de complir els 20 anys ja

havia viatjat amb els productes de la casa per les Illes Britàniques, França i

altres països d’Europa, fins i tot Rússia; va ser el continuador del seu pare

en la direcció de l’empresa i la va presidir fins que va morir als 96 anys.

Es va casar amb María Nicolasa Gordon y Moreno. Van tenir tretze

fills (tercera generació), dels quals set van ser nois.

En aquells temps, els consellers eren seleccionats de manera unàni-

me pel consell d’administració (format exclusivament per membres de les

famílies González i Byass).

Abans del 1981, any en què l’empresa operativa va passar a ser

societat anònima, s’havia decidit que el director general fos un professional

independent i que els consellers fossin nomenats per períodes renovables

pels seus corresponents grups familiars, d’acord amb el nombre d’accions

necessàries establert als estatuts.
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Procediment i programa de successió

Una de les constants de la família González, si més no durant les últi-

mes sis generacions, ha estat promoure la preparació i la formació al més

alt nivell del màxim nombre de membres de la família. D’aquesta manera, ha

pogut disposar d’un planter per seleccionar possibles continuadors del

negoci.

Actualment (1998), els familiars participen en el negoci mitjançant

posicions al consell d’administració i a la línia executiva, tot i que, com ja

s’ha dit, l’any 1964 es va decidir per unanimitat que el director general fos

sempre un professional independent, no familiar.

L’empresa, després de cinc generacions, té uns estatuts molt elabo-

rats i complets. En els últims dos anys, s’han dut a terme nombrosos estudis,

reunions i debats familiars amb la intenció de redactar un protocol familiar.

Aquest document està en aquests moments molt a prop de la signatura. S’hi

tracten amb detall les condicions perquè els membres de la família puguin

accedir a llocs de treball a l’empresa, però no s’hi estableixen concreta-

ment sistemes de selecció per a la successió.

La política de l’empresa no la decideix una persona, sinó el consell,

el qual, com la solera en l’envelliment dels vins, és quelcom dinàmic que

pretén mantenir constant la qualitat al més alt nivell. S’hi busca l’adequada

proporció de membres de dues generacions i la influència tant familiar com

externa.

La família promou una bona formació dels fills i escull per al consell

els més ben preparats. En succeir-se les generacions, se sabrà adaptar sens

dubte a les exigències dels temps i no és probable que es presenti cap pro-

blema a l’hora de triar el successor.

Segons les paraules del mateix Mauricio González Gordon, el secret

d’un bon celler és fundar la solera amb els vins de més qualitat; el mateix

s’ha de fer al consell d’administració:
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1r Fer extraccions dels vins de manera regular i periòdica (és a dir, que els

més anyencs deixin el lloc als més joves) i ruixar (reposar) la solera amb

vins joves de característiques similars. Això és el que cal fer al consell,

renovar-lo amb gent jove per fer la reposició de la «solera» (consell).

2n Fer sempre una bona tria dels vins joves que aniran a fer la reposició; el

mateix s’ha de fer al consell.

3r Mantenir tant la solera com el consell en moviment, és a dir, fer extrac-

cions regulars i periòdiques.

Conclusions

Després d’analitzar el procés i l’evolució de González Byass, S.A., s’a-

precia i es constata, com a totes les empreses familiars, la capacitat de lide-

rat i d’iniciativa emprenedora del fundador, que va tenir la visió de consoli-

dar un producte en un segment del mercat.

A diferència d’altres empreses familiars, en aquest cas s’inicia l’em-

presa amb socis col·laboradors i, amb posterioritat, durant la seva evolució,

la família González va anar recuperant el capital.

És important constatar la implicació del líder de la família en la ges-

tió fins al 1964, any en què es limita la participació dels familiars al consell

d’administració, en una clara aposta per la professionalització de la gestió i

per limitar els possibles enfrontaments familiars al si del consell.

Aquest fet és força habitual als cellers del sud, ja que, per exemple,

les empreses Osborne y Cía., S.A. i Luis Caballero tenen una estructura simi-

lar. No passa el mateix a les empreses catalanes (Torres, Freixenet) a les

quals els familiars estan implicats directament en la gestió, circumstància

que s’esdevé fins i tot en empreses amb més de dos-cents anys d’antiguitat,

com ara Codorniu, que incorpora la setena generació.
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La participació en el consell d’administració està determinada pel

nombre d’accions de cada grup familiar i és el mateix consell el que designa

el càrrec de president i, per tant, el que pot ser considerat com a successor, ja

que és l’òrgan de govern que defineix tota la política estratègica de l’empresa.

No obstant això, la professionalització de la gestió no s’ha ampliat al

consell d’administració, en el qual participen només els membres de la fa-

mília. Tot just ara, el 1998, s’està reconsiderant aquesta situació i hi ha la

intenció d’incorporar consellers independents, encara que sigui com a con-

sellers consultors, perquè aportin una nova visió i objectivitat al consell.

Un altre aspecte que es pot comentar és que no s’ha realitzat un

programa específic de successió. S’ha procurat que els possibles compo-

nents del consell rebessin una formació àmplia, amb una visió eminentment

internacional i més aviat generalista.

3. L’empresa Lladró, S.A.

En triar l’empresa Lladró, S.A. s’ha volgut comptar amb una empresa

de gran projecció internacional, especialment als Estats Units, que afronta

en aquests moments la integració de la segona generació.

És important analitzar-ne l’evolució, ja que l’expansió de l’empresa

té l’origen en el consens entre tres germans, situació que no sovinteja gaire,

ja que el més habitual és que sigui una única persona la que desencadena

l’expansió empresarial.

En aquest sentit, s’aprecia també que no ha existit una política

determinada d’incorporació de familiars a l’empresa.Aquesta situació, però,

està començant a tenir una complexitat que pot fer necessària l’adopció de

normes més concretes.

És important conèixer com s’ha pogut captar un segment de mercat

en l’àmbit mundial a partir d’un producte, la porcellana, i assolir una identi-

tat mundial.
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Introducció a la realitat de l’empresa

Lladró és una empresa peculiar, dirigida per tres germans, que fabri-

ca porcellana artística i se situa en el primer lloc de l’elit mundial amb una

participació del 65% al 70% del mercat mundial.

Neix sota les característiques d’un petit taller artesà cap a la meitat

de la dècada dels cinquanta a Almàssera, localitat propera a la ciutat de

València.

El 1958, el taller va ser traslladat a una nau ubicada al terme de

Tavernes Blanques i, a partir dels anys seixanta, amb l’augment de la deman-

da internacional de les seves creacions, es va accelerar l’evolució de l’em-

presa i la seva implantació als mercats exteriors.

Les instal·lacions de Tavernes Blanques es van ampliar successiva-

ment fins crear, el 1970, La Ciutat de la Porcellana, un complex de tallers

artesans de 100.000 metres quadrats on, en l’actualitat, conviuen 2.000 per-

sones dedicades a la creació de les figures.

A més de les figures de porcellana, possiblement la seva faceta més

coneguda, Lladró ha desenvolupat d’altres col·leccions, molt properes en

estètica i temàtica a la porcellana (és el cas de les peces de gres, les escultu-

res, capricis i «goyescas»).

Totes aquestes creacions arriben al públic per mitjà de més de

9.700 punts de venda repartits per 120 països dels cinc continents.

A més a més, des de l’any 1955, any en què es va inaugurar el primer

establiment a València, Lladró ha ampliat la xarxa de botigues pròpies, situa-

des als principals centres comercials del món.Al març de 1997, la nova seu

Lladró a Beverly Hills (Los Angeles) es va afegir als centres ja existents a

Londres, Singapur,Tòquio, Hong-Kong, Madrid i Nova York, ciutat que comp-

ta amb el Museu i Galeria Lladró.
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El 1997, la facturació de Lladró va ser de 19.134 milions de pessetes.

Els principals països d’implantació són Estats Units, el Regne Unit, el Japó,

Espanya,Austràlia, Nova Zelanda i Canadà.

Té un Club de Socis Internacional amb més de 100.000 associats.

Membres familiars incorporats a l’empresa

L’empresa Lladró, S.A. ha estat funcionant des de l’origen amb els

tres germans Lladró incorporats a la gestió de l’empresa i que actualment

romanen al consell d’administració.

Els nous membres familiars incorporats a l’empresa procedents de

la nova generació són:

Rosa, consellera: responsable de les àrees de Màrqueting, Relacions

Públiques i Centre de Beques. Presideix la Societat de Col·leccionistes

Lladró.

Juan Vicente, conseller: responsable de les àrees de Creativitat, Des-

envolupament de Producte i I+D.

Rosa María, consellera sense funcions.

Procediments d’incorporació de la nova generació

En els tres primers casos (M.ª Carmen, Rosa i Juan Vicente) no es

van aplicar criteris determinats perquè s’integressin a l’empresa. Es va deci-

dir la incorporació d’un fill de cada família, sense examen ni cap tipus de

valoració. El quart membre (Rosa M.ª) es va incorporar després d’un perío-

de de formació a l’empresa de tres mesos i després d’haver presentat les

seves conclusions per escrit als membres de consell, els sis components del

qual en van aprovar l’ingrés.
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No s’ha estipulat cap remuneració salarial per la seva activitat a

l’empresa per no potenciar-ne l’ingrés.

La formació de cada membre de la nova generació és la següent:

M.ª Carmen Lladró, economista.

Rosa M.ª Lladró: dret, econòmiques (Estats Units), màster en finances

(Estats Units), màster en màrqueting (Estats Units).

Juan Vicente Lladró: arquitecte.

Rosa Lladró: nocions artístiques.

Com ja s’ha comentat, la preparació a la pròpia organització empre-

sarial només l’ha realitzada:

Rosa M.ª Lladró: 3 mesos de formació a l’empresa.

Els germans Lladró continuen tutelant les activitats de l’empresa i

comparteixen el càrrec amb el president-fundador.

Programa de successió

Processos de determinació del successor

Per a la determinació del successor s’ha establert, en primer lloc, un

programa per conscienciar de la realitat de l’empresa a base de la participació

en reunions mensuals de formació per a accionistes durant quatre o cinc anys.

En arribar a la majoria d’edat, els familiars assisteixen a la junta gene-

ral d’accionistes.

Actualment, alguns membres de la família estan fent pràctiques a

l’empresa, sense cap norma establerta sobre el tema.

L’admissió en el consell es determina per majoria dels membres.

S’ha de ser fill d’un dels germans.
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Formació dels candidats

La formació dels candidats no està especificada i pot ser un període

de pràctiques de tres mesos o res, segons decideixi la majoria del consell.

Mentalització de l’organització

La mentalització depèn en cada moment de la persona més influent.

No hi ha cap sistema establert; bàsicament es limita a allò que se’ls

vol donar o a allò que demanen.

L’empresa no té estatuts especials que s’apliquin, ni protocol ni con-

sell familiar. Es decideix per majoria i la persona més influent exerceix de

frontissa.

Conclusions

El primer aspecte que es desprèn de l’anàlisi de l’evolució de

Lladró, S.A. és que en aquests moments encara no s’ha establert el progra-

ma de successió per rellevar els tres germans Lladró.

Hi ha incorporacions de familiars al consell, però sense que s’hagi

realitzat un programa específic de formació dels possibles successors, entre

els quals, fins i tot, hi ha una certa heterogeneïtat, ja que no tots han passat

una etapa prèvia de col·laboració a l’empresa.

També és rellevant i, possiblement, discutible que els familiars incor-

porats a l’empresa no rebin cap remuneració per la seva activitat laboral.

En funció de la informació continguda en el cas, es desprèn que és

al consell on s’afronta la problemàtica empresarial i familiar que pugui sor-

gir, i que en funció de la correlació de forces que pugui existir en cada

moment s’estableixen les decisions oportunes.

S’aprecia que el consell no compta amb consellers independents.
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4. L’empresa La Vajilla Enériz, S.A. 

La tercera empresa, La Vajilla Enériz, S.A., ha estat seleccionada pel

grau d’entesa assolit entre els membres de la segona generació i per ser

representativa d’un gran nombre d’empreses de dimensions similars.

S’ha tingut en compte com a factor distintiu que el desenvolupa-

ment de la problemàtica familiar ha estat assessorat per un expert, el que

pressuposa que s’ha plantejat la problemàtica familiar des d’un punt de vis-

ta acadèmic i professional.

Representa el sector de la distribució, en què ha tingut un gran

desenvolupament i s’ha consolidat en els segments de mercat que s’adequa-

ven a la seva forma d’actuar.

És significativa pel repartiment que els fills han fet de les funcions

per optimitzar la seva aportació a l’empresa.

És destacable que s’hagi realitzat el primer canvi generacional esco-

llint democràticament un germà com a director general perquè dirigeixi la

consolidació de la gran expansió que ha realitzat l’empresa durant els anys

anteriors.

Introducció a la realitat de l’empresa

La Vajilla Enériz, S.A. va ser fundada el 1942 per Mariano Enériz

Ramos.

Mariano Enériz Ramos va néixer el 1916 i es va iniciar en els

secrets del comerç als deu anys, treballant d’aprenent en una botiga de

venda al detall de vaixelles, cristalleria, parament de la llar, joguines i roba

a Tarassona, la seva ciutat natal. El seu cap el va instruir en la venda i li va

inculcar per sempre més els principis que cal vendre sempre el producte

que cobreix totalment les expectatives del client (més concretament, dei-

xar el client completament satisfet és el motiu principal de la venda) i
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que per triomfar al món dels negocis el que més val és la serietat comer-

cial.

Vuit anys més tard, la inquietud per ampliar coneixements i horit-

zons el va dur a Saragossa per treballar de comptable (matèria que havia

estudiat a Tarassona i després a Saragossa, assistint als cursos nocturns de la

Cambra de Comerç) en un magatzem de vaixelles i cristalleria.

No va trigar gaire a unir a la tasca administrativa l’activitat de vendes,

que era la que més l’apassionava. La seva capacitat de treball li va permetre

començar com a venedor independent en acabar la jornada al magatzem ate-

nent els cafès i els bars,únics clients oberts fora del seu horari laboral.

Pocs mesos més tard, es va independitzar i, en un local de 20 metres

quadrats, va muntar el seu propi negoci a l’engròs, sense cap empleat.

El dia 24 de juny de 1941, amb 25 anys, va arribar a Saragossa en un

petit camió, acompanyat d’un xofer i amb la primera mercaderia, comprada

a Barcelona, i va iniciar el que avui és La Vajilla Enériz, S.A.

La rotació del nou negoci era espectacular: 17 cops a l’any, és a dir,

una cada tres setmanes, ja que necessitava una setmana per comprar, una

per vendre i una altra per embalar i facturar, de manera que deixava el petit

magatzem totalment buit per tornar a començar.

L’any 1942 és la veritable data de fundació del negoci, perquè ja

comptava amb un local més important, de 70 metres quadrats, al carrer de

Las Armas, i tres empleats, amb unes vendes de 318.000 pessetes.

Factors d’èxit

Cal destacar alguns factors que han fet possible comptar, avui en

dia, amb la sòlida estructura i l’eficaç organització que han convertit

La Vajilla Enériz, S.A. en una empresa líder al sector.

Al llarg d’aquests anys i gràcies a un bon tracte humà, Mariano

Enériz va aconseguir envoltar-se d’un excel·lent equip de col·laboradors, els
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quals, amb absoluta lleialtat i dedicació, han contribuït a l’ampliació de l’em-

presa. És important destacar el clima social sa que sempre hi ha regnat, amb

absència de conflictes laborals durant més de 50 anys d’història.

La meticulosa gestió de compres, una política de vendes formal i

una cura especial en el servei i el tracte als clients els han fet mereixedors

de la seva confiança i fidelitat.

L’administració econòmica, basada primordialment en la reinversió

de beneficis, ha permès l’autofinançament (fins a la incorporació de la

segona generació no es van utilitzar els crèdits bancaris) i ha dotat l’empre-

sa d’una forta solidesa.

L’expansió experimentada ha estat conseqüència de la tenaç

constància durant molts anys, sense pretendre anar mai de pressa.

El constant esperit innovador del fundador ha fet possible comptar

amb els mitjans informàtics i d’emmagatzematge més avançats, factors clau

de l’expansió.

L’empresa avui

L’empresa es presenta avui dia com una organització líder del sec-

tor, amb un equip d’unes 500 persones compromeses en atendre més de

8.000 clients a Espanya, França i Portugal (en aquests dos països, amb filials

pròpies).

La xifra de negocis és de 16.500 milions de pessetes, amb un creixe-

ment constant des de la fundació basat fonamentalment en el disseny, com-

pra i comercialització de productes de taula i cuina tan coneguts com

Duralex,Arcopal,Arcoroc, Cristall d’Arques o paelles Rotwell, entre d’altres.

En l’actualitat, té set unitats estratègiques de negocis (UEN), escolli-

des, en primer lloc, en funció del tipus de client (grans superfícies, super-

mercats, client tradicional, hoteleria i jardineria) i, en segon lloc, en funció

de les necessitats específiques del client, és a dir, es poden subministrar
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uns serveis més amplis, sobretot a l’àrea de màrqueting, a aquests o a d’al-

tres clients. Així, existeix Fidelització, UEN encarregada del disseny de

campanyes de fidelitat per a qualsevol tipus de client: supermercats, ban-

ca, editorials, etc. Una altra UEN és Promocions, similar a l’anterior, però

amb l’objectiu d’assessorar el client en llançaments o campanyes de venda

més puntuals, tot buscant, des d’una visió mundial de compres, el produc-

te més adequat per adjuntar-lo en la promoció com a reclam per obtenir

l’increment de vendes esperat.

En l’aspecte funcional, l’empresa té sis direccions: relacions huma-

nes, operacions, financera, compres, comercial i desenvolupament.

En l’aspecte geogràfic, l’empresa disposa de 10 magatzems, amb una

capacitat de 60.000 metres quadrats i més de 400.000 metres cúbics d’em-

magatzematge. Cada magatzem disposa de la seva pròpia estructura de per-

sonal, transport, xarxa de vendes, etc.

En resum, aquesta estructura confereix a l’organigrama un caràcter

matricial en tres dimensions: direccions de les UEN, direccions funcionals i

direccions de delegacions o filials.

Membres familiars incorporats a l’empresa

Mariano Enériz té quatre fills, separats per un any i mig i en aquest

ordre: M.ª Pilar, Rafael, Mariano i Luis Ignacio.

El primer en incorporar-se a l’empresa va ser el germà gran, Rafael.

Ho va fer als 21 anys, en acabar el servei militar, de la mà del seu pare, que li

va transmetre tots els seus coneixements, sobretot en la funció de compres.

Mentre desenvolupava el seu pla de formació, va viatjar a fires i països, va

conèixer el món dels proveïdors i va passar per tots els departaments de

l’empresa, començant pel magatzem, ja que el fundador tenia clar que havia

de partir de sota de tot i, a poc a poc, anar coneixent totes les àrees de

l’empresa.
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Amb posterioritat, s’hi va incorporar el germà mitjà, Mariano, que es

va centrar ràpidament en les funcions administratives i que, a poc a poc, va

adquirir funcions financeres.

Finalment, es va integrar el petit dels germans, Luis Ignacio, amb una

clara vocació comercial.

Així doncs es pot dir que cada germà va triar l’àrea que li resultava

més còmoda: compres, finances i vendes.

En últim lloc es va incorporar M.ª Pilar, com a metge d’empresa a

temps parcial.

Procediment de la successió

Al desembre de 1983, a l’edat de 67 anys, el fundador anuncia la seva

«jubilació oficial» i nomena gerent de la companyia la persona que fins lla-

vors havia estat la seva mà dreta, persona de gran confiança i que s’ocupava

de la comptabilitat, del personal i de la logística, és a dir, una part important

de les àrees funcionals.

Durant quatre anys, del 1984 al 1988, hi ha, doncs, una direcció que,

sense ser executiva, funciona exercint de receptor i de transmissor d’ordres

de la família (el fundador, lluny de jubilar-se, anava cada dia a la feina) cap a

l’organització.A mesura que passa el temps, els germans guanyen en com-

petències i poder i la figura del gerent va perdent pes, fins que l’any 1989

rep l’encàrrec de «posar ordre» en una petita empresa del grup, comesa que

l’ocupa durant gairebé dos anys i que l’obliga a abandonar les funcions de

gerent de La Vajilla Enériz.

Durant aquests dos anys, el procés de direcció degenera: cada germà

mana «per lliure», s’originen friccions, les decisions es prenen en comitès

de direcció improvisats i la gent no sap realment a qui recórrer.
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En arribar a aquest punt, el fundador decideix demanar consell al

director general d’una gran empresa aragonesa, que havia estat amb anterio-

ritat una empresa familiar, el qual, bon amic seu, l’aconsella que «es mulli» i

que, prenent una decisió definitiva, nomeni un dels fills director general.

Arran fonamentalment d’aquesta recomanació, el fundador reuneix

els seus fills el 18 de gener de 1991 i, en una breu reunió informal, els trans-

met la seva decisió de nomenar un director general i els demana que l’ele-

geixin ells mateixos. Els germans, de comú acord, trien Mariano, entre d’al-

tres raons perquè és l’encarregat de la part financera i perquè és la perso-

na que té més contacte amb el fundador.

En la fase inicial, es va comptar amb un assessor extern, que va

col·laborar en el procés de successió i de professionalització de la gestió.

Durant aquest període, comença la formulació de la primera estratè-

gia «formal» de l’empresa. Es realitza una auditoria de l’organització, es canvia

l’estructura de responsabilitats, s’implanten sistemes d’avaluació i de remu-

neració, s’estableix un comitè de direcció operatiu i es culmina la formalitza-

ció del consell d’administració amb la presència d’un conseller extern.

A més a més, després de diverses revisions, es busca el consens i

es redacta el protocol familiar, amb la participació de tots els germans i els

respectius cònjuges. S’instauren també reunions familiars per explicar als

fills i cònjuges i als néts més grans de 13 anys els valors i resultats de l’em-

presa.

Tots aquests canvis coincideixen amb una època de gran inversió en

relacions humanes per modernitzar i professionalitzar les diferents direc-

cions de l’empresa, de sistematització dels criteris d’avaluació i de retribu-

ció del personal, de recerca de sistemes de direcció per objectius, el que ha

motivat que avui dia la majoria de les direccions funcionals estiguin ocupa-

des per directius nous, joves amb una alta qualificació acadèmica i profes-

sional.
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El relleu de poders de la primera a la segona generació es va realit-

zar sense traumes, però no sense dificultats, ja que el fundador, després

d’«haver-se jubilat» als 67 anys, amb una festa de comiat amb tots els em-

pleats, intentava ajudar analitzant tots els aspectes que no eren perfectes i

reclamant-ne un i altre cop la solució, fins al punt de crear innombrables

tensions a la companyia.

Afortunadament, però, al llarg dels anys, ha aconseguit canalitzar gai-

rebé totes les seves inquietuds per mitjà del consell d’administració, el que

fa que es prenguin mesures per a la solució dels problemes molt més medi-

tades i amb la implicació de tots els membres del consell.

Actualment, el fundador, amb 81 anys, continua treballant i coope-

rant amb tothom en l’assoliment d’objectius, té parcel·les que, tot i distar

força de l’operativa diària, són molt importants per a la família i la compa-

nyia. Així, per exemple, contribueix a l’expansió amb la seva visió d’inver-

sions en immobles i en construcció de nous magatzems, sempre en

col·laboració amb les diferents àrees funcionals. A més a més, a instàncies

de la família, està escrivint les seves memòries, el que l’obliga a utilitzar el

processador de textos de l’ordinador.

Programa de successió

Potser a causa de la joventut de la segona generació –actualment l’e-

dat dels germans no supera els 40 anys–, aquesta parcel·la encara no s’ha

treballat prou de cara al futur. Si bé no hi ha un procés definit, la incorpora-

ció de la tercera generació està regulada pel protocol familiar.

Conclusions

Des del moment de la incorporació d’un conseller extern i de la

decisió de nomenar un dels germans director general, s’aprecia que l’em-

presa ha seguit un procés programat de successió i d’integració familiar.
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Cal destacar l’elecció democràtica del germà més adequat per a la

direcció. Aquest procediment no sol ser el més usual a les empreses fami-

liars, on és normal que el successor sigui designat pel fundador o, en el

millor dels casos, per un consell amb gran representació familiar.

També cal destacar el període en què, per facilitar el traspàs d’una

generació a l’altra, l’empresa va comptar amb un director general «pont»

(1984-1988).Aquest sistema, en la mesura que se sap que el seu posiciona-

ment està limitat en el temps, sol funcionar força bé en els casos en què hi

ha una gran diferència d’edat entre una generació i l’altra.

Es pot considerar que en el programa de formació seguit pels ger-

mans s’ha optat per la incorporació en l’àrea que els resultava més còmoda,

sense un projecte previ de formació específica o de requisits d’incorporació.

Aquesta actuació sol ser habitual a la majoria d’empreses familiars i

és assumible en el canvi de la primera a la segona generació quan el nom-

bre de persones que volen incorporar-se és reduït. No obstant això, és més

difícil en les generacions successives.

Els compromisos adquirits amb l’aprovació del protocol familiar, la

periòdica formulació de plans estratègics explícits i la incorporació de

joves executius són avenços significatius en la professionalització de la

direcció.

D’altra banda, s’observa que els membres de la segona generació

mantenen viu l’esperit d’iniciativa emprenedora que va caracteritzar el seu

pare. No estalvien esforços i arrisquen un patrimoni ja aconseguit en pro

del creixement i de l’evolució de l’empresa.

5. L’empresa Repostería Martínez

La quarta empresa seleccionada és Repostería Martínez, fonamen-

talment perquè la seva evolució pot ser força representativa de la trajectò-
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ria seguida per moltes empreses familiars: un fundador que inicia el nego-

ci i que compta amb els membres de la família perquè l’ajudin a des-

envolupar-lo.

Els descendents, dins d’una polivalència ben entesa, s’incorporen

des de ben joves. El fet de ser set descendents no ha estat cap problema a

l’hora de mantenir una entesa que permetés consolidar l’expansió.

La seva ubicació, al nord-oest d’Espanya, també justifica una forma

de fer i d’actuar que es correspon amb el desenvolupament de l’empresa.

En aquest cas, és important que el 1997 hagin decidit incorporar la

figura d’un director general professional extern a la família, com a platafor-

ma per a la internacionalització de l’empresa, el que implica un desig de

professionalització per damunt dels interessos dels familiars per ocupar

aquest càrrec.

Introducció a la realitat de l’empresa

Epifanio Martínez i Digna Ruiz, un matrimoni emprenedor, i set fills

ben avinguts integren la gran família Martínez; una família que en tres dèca-

des ha assolit el liderat nacional del sector de la rebosteria. El sentit comú,

la serietat, una constant motivació, un notable olfacte per als negocis, l’es-

forç i el treball familiar continus, moltes nits vetllant entre farina, llevat i

olor de pa acabat de fer, han convertit una fleca en una empresa líder al

mercat de la rebosteria.

Epifanio Martínez, un oriünd de la vall de Pas amb bona visió per als

negocis, va fer-se el 1952 amb un hostal solitari al nord de Burgos, la Venta

de Orbaneja.Allí, amb la seva dona i l’ajuda dels seus set fills, que comencen

des de ben petits a saber el que és guanyar-se el pa, fa negoci amb tot: teles,

comestibles, patates per sembrar, etc. Quan a la regió algú volia vendre

alguna cosa, l’anaven a trobar, ja que sabien que era capaç de donar sortida

a qualsevol producte.
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La vida no era fàcil i,durant els llargs i freds hiverns dels anys cinquanta,

quan la neu cobria els camins durant setmanes, els Martínez quedaven bloque-

jats. El que més trobaven a faltar era el pa, que arribava a l’hostal en un carro

que venia de molt lluny i que sovint trigava en aparèixer quinze o vint dies.

Disposat a resoldre el problema i veient la possibilitat d’una nova

font d’ingressos, va sol·licitar al Ministeri d’Indústria la llicència per com-

prar un petit forn de pa. Poc més tard, per qualitat i servei, el seu pa arriba-

va a vint quilòmetres al voltant. Els seus fills, dalt d’un carro tirat per un

mul, repartien les fogasses pels pobles.

El nord de Burgos era una zona pobre i els cinquanta van ser anys

de fam. La família Martínez fiava el pa i, a l’any, el cobrava en espècie: fogas-

ses a canvi de faneques de blat. El negoci va prosperar, però aviat va tocar

sostre i es va quedar sense possibilitats de créixer, fins i tot va acabar suc-

ceint el contrari, ja que eren anys de males collites i d’una important emi-

gració de l’àmbit rural a les ciutats.

Davant d’aquesta situació, la família Martínez va creuar la muntanya i

es va instal·lar a San Roque de Riomiera, una de les principals viles del que

llavors era la Montaña, una important comarca ramadera. Epifanio Martínez

no és dels que s’ho pensen dues vegades a l’hora de cercar un futur més bo

per a la seva família; havia emigrat a Castella i tornar a la seva terra no li va

representar cap problema. La gent de la vall de Pas és emprenedora i

Epifanio Martínez n’és un clar exponent.

L’any 1961, després de moltes dificultats, la família Martínez va acon-

seguir llogar una fleca, on va combinar el forn amb la venda d’altres articles

d’alimentació –com oli, sucre, cafè, bacallà, etc.– i de pinsos. L’instint pels

negocis no els va abandonar mai i el dur treball de la família es va veure

recompensat any rere any.

Els fills van acabar l’escola primària i, davant la impossibilitat econò-

mica de fer-los anar a l’escola superior, Epifanio Martínez, convençut que
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l’únic que els podia donar era el negoci i l’experiència, va decidir convertir-

se en el mestre que els havia d’alliçonar sobre els negocis i la vida. Els set

germans, acostumats des de petits a treballar, no van desaprofitar les lliçons

dels seus pares. Van ser anys difícils, però a casa dels Martínez hi havia

ganes i mai va faltar la motivació. El matrimoni Martínez no els va obligar

mai a treballar; ben al contrari, els va involucrar en un projecte en el que

creien, tot i que encara no fossin capaços d’albirar-ne l’abast.

Quan encara no havien passat tres anys des de l’arribada a San

Roque de Riomiera, Epifanio Martínez va llegir un anunci al diari en què s’o-

feria el traspàs d’una fleca a Santander. No s’ho va pensar. Fins llavors els

negocis havien anat prou bé, però la comarca pasiega no sadollava els seus

somnis d’expansió. El 1964 va fer el traspàs de la fleca per 750.000 pesse-

tes, de les quals en va pagar al comptat 350.000 i la resta en terminis tri-

mestrals de 100.000 pessetes. Els forns no paraven a la Cuesta de la Atalaya

i, un altre cop, els criteris de la qualitat i del servei van tornar a donar bons

resultats a la família Martínez. Es pastaven 400 quilos de farina i es feien 500

quilos de pa, que la mateixa família distribuïa per les petites botigues de la

capital càntabra.

L’any següent, Epifanio Martínez va comprar una altra fleca i la va

posar sota la responsabilitat dels fills més grans, encara adolescents, ja que

sempre havia tingut molt clar que l’èxit del negoci depenia del grau d’impli-

cació dels fills, motiu pel qual els feia sempre partícips de la gestió.Aquesta

actitud ha creat un equip de treball que amb els anys s’ha anat consolidant.

Ben aviat es van unir les dues fleques i la producció va augmentar.Ajudats

per sis empleats, dos vehicles i la força de les espatlles, els germans

Martínez repartien el pa porta a porta carregats amb grans cistells. La jorna-

da, però, no acabava aquí: s’havien de fer i empaquetar els bastonets, i calia

anar a la serradora per traginar els especejaments de les travesses de la via

del tren per alimentar el foc dels forns.
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A la fleca Martínez es va passar dels vuit sacs d’elaboració als vint-i-

cinc i el 1969 es va ampliar el negoci amb la compra d’un petit i arruïnat

obrador de pastisseria.Aquest negoci arruïnat, de 250 metres quadrats i sis

treballadors, va ser el tret de sortida dels Martínez al sector de la rebosteria.

L’obrador va ser aviat rendible i la família Martínez es va distribuir

dins del negoci emergent segons les diferents aptituds i preferències. El

mercat absorbia el cent per cent de la producció i la família es va plantejar

la possibilitat d’ampliar el negoci de la rebosteria sense abandonar l’activi-

tat de la fleca.

La unió i el treball ben distribuïts entre els germans van convertir en

molt poc temps els petits negocis artesanals en una empresa amb futur.

Altre cop, les màximes de la qualitat i del servei van tornar a donar resul-

tats: el 1970 ja es fabricaven palmeres, pastes, magdalenes, «sobaos pasie-

gos» i una llarga llista de productes. Els emprenedors Martínez van posar els

ulls en els mercats limítrofs de Biscaia i Astúries.

El projecte va prendre forma i la família, com en tants altres mo-

ments decisius, va fer pinya. El 1973 es va constituir la societat limitada

Hermanos Martínez i es va construir la primera planta de fabricació de

Repostería Martínez.A les instal·lacions, en una nau de 1.400 metres quadrats,

es va incorporar nova maquinària,que va duplicar la producció.

Hereus de l’esperit emprenedor del seu pare, els set germans Mar-

tínez van saber mantenir la línia traçada pel cap de família. Ja tenien una

empresa en regla. Es van repartir les tasques estratègiques de l’empresa i

van aconseguir superar-se en il·lusions i aspiracions.Any rere any, van anar

més enllà de les expectatives més optimistes. El creixement va ser vertigi-

nós i es van obrir nous mercats. La xarxa comercial es va estendre per tota

la cornisa cantàbrica i per les províncies de Burgos,Valladolid i Palència.

L’ascens era imparable i, passats sis anys des de la compra de l’obra-

dor, l’estratègia comercial aconsellava el salt a noves zones de venda del
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mercat nacional. Era necessària una nova expansió, amb la consegüent

inversió que permetés l’assoliment de cotes més altes de producció per

proveir una xarxa comercial d’àmbit nacional.

El 1975, el consell familiar va arribar a la conclusió que l’estratègia

productiva i de mercat aconsellava la construcció d’una nova factoria que

facilités la comunicació amb nous mercats com Madrid o Andalusia. Amb

una inversió propera als 200 milions, es van construir a Briviesca (Burgos)

tres naus que ocupaven una superfície de 7.500 metres quadrats, on es van

posar en marxa diverses línies de producció totalment automatitzades. La

mentalitat empresarial de la família Martínez, sense cap pas en fals, ha sabut

mantenir la tradició i el caràcter artesà, tot introduint, però, modernes tècni-

ques de producció, investigació i desenvolupament.

Com ja havia passat a la fàbrica de Santander, els esforços realitzats

en l’àmbit comercial van esperonar l’important creixement de la fàbrica de

Briviesca.

Any rere any, s’han succeït diferents ampliacions, tant a la mateixa

factoria, que actualment ocupa uns 40.000 metres quadrats, com en les ins-

tal·lacions i en la maquinària destinades a la producció.

A principis de la dècada dels noranta, quan un cop més la demanda

va superar la producció, l’empresa Martínez es va plantejar la possibilitat

d’obrir una nova planta de fabricació.

El 1993 es va inaugurar la nova fàbrica d’El Espinar (Segòvia). Dos

anys més tard, els Martínez, en una altra aposta de futur, van obrir una altra

fàbrica a Santander, amb la nova seu de les oficines centrals.Al llarg de les

seves tres dècades de vida, Repostería Martínez ha registrat un creixement

constant i, en els últims anys, ha arribat a multiplicar per deu la facturació.

Si el 1985 era de 1.334 milions de pessetes, el 1997 ha arribat a assolir els

14.000 milions.
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El principal actiu de Repostería Martínez, però, és una gegantina

xarxa de distribució, amb 43 delegacions a Espanya i més de 600 venedors

que arriben a més de 68.500 punts de venda i realitzen 106.000 actes de

venda setmanals. D’aquesta manera, l’empresa familiar ha aconseguit que el

50% dels productes es venguin a la botiga tradicional i l’altra meitat a les

grans superfícies.

Repostería Martínez vol passar de ser una empresa familiar centrada

a Espanya a globalitzar el seu mercat. Per aquest motiu ha adoptat diferents

mesures, com la contractació d’un director general extern a la família o el

fitxatge, per motius publicitaris i de promoció, d’una primera figura de l’es-

port com Miguel Indurain.

La família Martínez ha recorregut a professionals de reconegut pres-

tigi per realitzar la primera incorporació d’un director general extern amb

la finalitat d’executar un ambiciós pla que revolucionarà la companyia en

un període decisiu per a l’enlairament a l’estranger de la societat.Tot és a

punt a la Repostería Martínez perquè el 1998 sigui un any d’inflexió.

Repostería Martínez està duent a terme un intens programa d’inter-

nacionalització, motiu pel qual, amb altres empreses espanyoles, participa

en una societat que instal·larà un «cash» a Moscou; també intensificarà la

seva consolidació durant el present exercici als mercats en què ja es poden

trobar els seus productes, com Alemanya, França, Anglaterra, Bèlgica, Itàlia,

Rússia, la costa occidental d’Àfrica i la Xina.

A més a més, cal afegir l’estudi que està desenvolupant la companyia

juntament amb la càtedra de pediatria de la Universitat de Cantàbria per

determinar el paper que han de complir els articles de rebosteria dins de la

dieta de la població infantil. Aquesta línia de treball es complementa amb

una altra investigació en col·laboració amb la Universitat de Navarra per al

disseny de productes enriquits especialment per a persones de la tercera

edat.
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Repostería Martínez, arran d’aquestes investigacions, ha assumit una

sèrie de criteris que permetran assegurar l’adequació dels productes a una

dieta equilibrada de la població.A més a més, s’han aconseguit importants

avenços en el disseny nutritiu dels articles, amb disminució del colesterol,

dels greixos saturats i dels sucres i un enriquiment de vitamina E.

La plantilla de Repostería Martínez ha passat de 35 treballadors el

1970 a 1.108 enguany, i la seva producció ha arribat a les 32.000 tones al

final del 1997. Per fer-se una idea de la seva frenètica activitat, l’empresa

consumeix a l’any més de 60 milions d’ous i 10.000 tones de farina.

Membres familiars incorporats a l’empresa

Actualment, el quadre directiu de Repostería Martínez compta amb

tots els membres de la segona generació de la família Martínez, als quals cal

afegir dos membres de la tercera generació ja incorporats a la companyia.

El quadre directiu està format per:

Ana María Martínez Ruiz, consellera.

Manuel Fernández Samperio, conseller i director de Producció de la

planta de Santander.

Clemente Martínez Ruiz, conseller i gerent de Panadería Martínez.

Nicanor Martínez Ruiz, conseller i director general de la delegació

de Madrid.

Jesús Martínez Ruiz, conseller i director de Producció i Qualitat del

Grupo Martínez.

Luis Martínez Ruiz, president.

Epifanio Martínez Ruiz, conseller i director de Desenvolupament de

Producte i Noves Tecnologies.
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Isabel Martínez Ruiz, consellera i directora de Màrqueting.

Com ja s’ha dit, hi ha dos membres de la tercera generació incorpo-

rats a la companyia:

Ana Fernández Martínez, amb funcions al Departament Comptable-

Financer.

Inmaculada Fernández Martínez, amb funcions al Departament

Comptable-Financer.

Procediment de successió

El 1976, Epifanio Martínez compleix 66 anys i decideix retirar-se de

la primera línia executiva de l’empresa. Sap que els seus fills estan prepa-

rats i capacitats per dur l’empresa. De fet, des d’un principi, ha format amb

ells un equip de treball que ha superat tots els obstacles; amb l’ajuda inesti-

mable de la seva esposa, ha sabut inculcar un combinat de valors que no

pot fallar –esforç, sacrifici i sentit comú per als negocis–, al qual cal afegir la

convicció que per créixer és imprescindible la reinversió dels beneficis, la

contenció de la despesa i el control dels riscos, per tal d’assumir-ne només

els estrictament necessaris. Per aquest motiu, la successió a la Repostería

Martínez no ha estat en absolut traumàtica, a causa principalment de dos

factors:

a) Així com els fills han recolzat sense fissures el seu pare en la creació i el

desenvolupament del negoci familiar, el pare creu que els fills estan ple-

nament capacitats per portar les regnes de l’empresa i continuar el

negoci familiar, motiu pel qual, tot i mantenir una presència fonamental,

passa a ser conseller.

b) El matrimoni Martínez realitza la donació de l’empresa als seus fills i dis-

tribueixen la propietat de la companyia en parts iguals, de manera que

no es produeix cap greuge comparatiu entre els fills.
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Per aquest motiu, el 1976, any en què es va produir la donació, el

canvi generacional a Repostería Martínez no va comportar canvis impor-

tants en l’estructura organitzativa ni en la doctrina empresarial. Cada soci-

germà tenia assignada una tasca de responsabilitat que no va variar amb la

retirada dels fundadors.

De llavors ençà, el matrimoni Martínez s’ha desvinculat progressiva-

ment del dia a dia de l’empresa, tot i que els seus fills sempre consulten les

decisions de gran transcendència, i s’ha convertit, sobretot, en el vincle d’u-

nitat i en el punt de trobada on poder solucionar les diferències de criteris

entre els socis-germans.

Cada soci-germà dirigeix el consell d’administració durant dos anys.

També compta amb una direcció general, que fins al setembre de 1997 ha

correspost a un dels germans. Aquest plantejament s’adequa a la filosofia

empresarial-familiar de prendre les decisions per consens i al respecte mutu

que sempre s’han tingut. Mai s’ha produït protagonisme entre germans, que

s’han adequat a l’àrea corresponent amb gran disciplina, esforç i entusiasme.

Programa de successió

La família Martínez va decidir instaurar el 6 de juny de 1994 un pro-

tocol familiar que regulés les relacions entre la companyia i la família, el

qual estableix, en el primer punt, que té la intenció d’incrementar la garan-

tia de futur de l’empresa desenvolupant normes per a les relacions entre els

membres de la família i els propietaris de la companyia, normes que servei-

xin per prevenir possibles problemes i per col·laborar en una transmissió

ordenada de l’empresa a la tercera generació.

La incorporació de la tercera generació queda determinada per

aquesta carta magna familiar, per la qual els possibles candidats de la terce-

ra generació que vulguin incorporar-se han de complir un seguit de requi-

sits i respectar una sèrie de valors determinats d’antuvi pel protocol.
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Aquests requisits queden recollits al capítol cinquè «El treball a l’em-

presa familiar», els punts més significatius del qual diuen:

1. Els membres han de ser persones treballadores, complidores i dignes de

confiança.

2. S’espera dels nous membres que acceptin sense suspicàcies el treball

assignat en funció de les seves qualitats, sense presentar problemes

perquè d’altres membres de la família duguin a terme treballs diferents.

3. A l’hora d’incorporar-se no es discriminarà pels estudis, tot i que es tin-

dran en compte en l’assignació de responsabilitats.

4. La incorporació a la companyia està reservada a les persones consanguí-

nies, no als seus cònjuges.

5. Els membres que vulguin incorporar-se després dels estudis universita-

ris han de treballar obligatòriament de dos a tres anys en una altra

empresa. Rebran ajuda per trobar aquesta feina.

6. Una vegada incorporats, es prefereix que, a la companyia, els membres

de la tercera generació no treballin sota les ordres del seu pare o de la

seva mare i que ho facin sota les d’un altre membre de la segona genera-

ció o les d’un directiu no familiar.

7. Es considera molt important la discreció de les persones incorporades

pel que fa a comentar, fora del lloc adequat, les característiques i mane-

res de treballar dels seus superiors, sense endur-se a casa els problemes

personals que veuen, o que creuen que hi ha, a la companyia.

8. La remuneració de la tercera generació serà una remuneració de mer-

cat, dins dels sistemes establerts a l’empresa.

9. Tant els membres de la tercera generació com els seus pares seran ple-

nament informats de la seva situació laboral i del resultat de l’avaluació

de les seves capacitats.
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10. Hi haurà un comitè de protocol, format per algun membre del consell

d’administració i per persones externes a la família, que tindrà cura

especialment de la incorporació, avaluació, promoció, remuneració i,

quan arribi el cas, jubilació dels membres de la família.

11. En la promoció dels membres de la família, no s’atorgarà el nivell de

directiu fins tenir, com a mínim, tres anys d’antiguitat a la companyia.

12. Els membres de la família no gaudiran de privilegis especials en relació

amb els directius no familiars d’un mateix nivell.

Aquests requisits, mantenint a la companyia els valors iniciats pels

fundadors el 1952, serveixen de paràmetres perquè la incorporació de la

tercera generació sigui ordenada i no generi cap tipus de desequilibri.

Conclusions

L’aspecte més significatiu és la forma utilitzada perquè cada germà

pogués desenvolupar les seves funcions sense plantejar conflictes fami-

liars.

Aquesta situació no hauria estat possible sense l’autèntic convenci-

ment que la unitat entre els membres de la família és el valor més important

que cal conservar.

És possible que el fet que l’empresa hagi estat en contínua expansió

hagi permès una ocupació que donés sentit al treball de cada germà.

És significativa l’estructuració del govern de la companyia amb la

forma del «team at the top», a base d’un consens entre els germans al con-

sell d’administració per establir les estratègies empresarials i d’una rotació

en el càrrec més representatiu.

Aquest procediment no és habitual a les empreses familiars, on hi ha

normalment la figura del familiar que assumeix el liderat de l’empresa. No
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obstant això, hi ha empreses amb un èxit notori que també l’apliquen (és el

cas de l’empresa de perfumeria catalana Antonio Puig, S.A.).

Tot i que la incorporació de la segona generació, a causa de les cir-

cumstàncies, es va produir sense considerar les aptituds dels membres, en

l’actualitat s’estableixen unes normes de relació entre la família i l’empre-

sa per mitjà d’un protocol familiar força elaborat, com s’ha pogut com-

provar.

D’altra banda, no es pot perdre de vista que, en l’elaboració del pro-

tocol, són pioners, com en tants altres punts, ja que quan el van fer encara

no hi havia gaire experiència en aquests temes.

El valor d’estar compromesos al màxim amb el desenvolupament de

l’empresa, inculcat pel matrimoni fundador, és aplicat constantment pels

germans.

6. Conclusions generals

L’anàlisi conjunta dels casos d’empreses familiars exposats permet

un seguit de consideracions generals dignes d’esment:

1a No hi ha un projecte específic de formació i de determinació del succes-

sor. En canvi, s’opta per anar adequant els òrgans de govern de l’empre-

sa perquè puguin determinar tant el successor com els possibles proce-

diments per a la seva elecció i formació.

2a A les empreses amb diverses generacions d’antiguitat, la incorporació de

familiars a la gestió de l’empresa és força més restringida. De fet, en

molts casos, ha estat totalment prohibida i s’ha deixat que els familiars

participin només en el consell d’administració.

3a A les empreses en què ha participat un consultor extern especialitzat a

l’hora d’estructurar la problemàtica família-empresa, hi ha una platafor-

ma de funcionament que, en tenir estructurats els òrgans de govern d’a-
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cord amb les necessitats de l’empresa i de la família, ofereix més garan-

ties de continuïtat familiar.

4a S’aprecia poca predisposició a la incorporació de consellers indepen-

dents al si dels consells d’administració, tot i ser una pràctica habitual als

països que han aprofundit més en aquesta problemàtica, com Estats

Units, i un procediment recomanat per tots els consultors especialitzats.

5a Sembla evident que la problemàtica familiar es dóna amb més força en

incorporar-se la tercera generació, en la mesura que el desenvolupament

de l’empresa hagi pogut superar el canvi de la primera a la segona. Les

estadístiques confirmen aquest fet, ja que el 33% de les empreses fami-

liars ho continuen essent després del canvi de primera a segona i només

un 15% superen el de segona a tercera.
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Annex 1

INCIDÈNCIA DE L’EMPRESA FAMILIAR A ESPANYA

Percentatge Interval de confiança
sobre la mostra del 95% en percentatge

Nombre d’EF 71 68-74

Vendes de l’EF 61 57-65

Nombre d’empleats en l’EF 62 59-66

Exportació de l’EF 59 55-62

EF (Empresa Familiar). (Gallo i García Pont, 1989).

La comparació de les xifres de vendes, nombre d’empleats i exporta-

ció entre les empreses familiars i les empreses no familiars espanyoles i la

variació dels percentatges corresponents a les empreses familiars segons

diferents intervals per dimensió de les empreses en vendes apareix a la

següent taula.
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ENF

2.032

142

14,20

9,01

COMPARACIÓ ENTRE EMPRESA FAMILIAR I EMPRESA NO FAMILIAR

EF

Venda mitjana (en milions de pessetes)

Nombre mitjà d’empleats per empresa

Vendes per empleat (en milions de pessetes)

Percentatge d’exportació sobre vendes

1.274

90

14,16

8,17

Volum de vendes entre:
(milions de pessetes) 200-500

Nombre d’EF en percentatge

Vendes de les EF en percentatge sobre les vendes
totals del grup d’EF i ENF

Nombre d’empleats de les EF en percentatge

74

74

78

71

71

53

48

48

501-1.000

58

1.000-5.000

69

67

67

Exportació de les EF en percentatge 70 4558 56

Nombre d’empreses en la mostra 325 36201 184

Més de 5.000

EF (Empresa Familiar). ENF (Empresa no Familiar). (Gallo i García Pont, 1989).



Annex 2. PRESÈNCIA I INCIDÈNCIA DE LES GRANS
EMPRESES FAMILIARS A ESPANYA

Paral·lelament a la disminució de la presència d’empreses familiars

al grup de les 1.000 empreses més grans d’Espanya, cal destacar dos fets. En

primer lloc, i com pot observar-se a la taula següent, l’elevada proporció

d’empreses familiars (marcades amb asterisc) que han aconseguit formar

part del grup de les 1.000 després de pocs anys de vida. Aquest fet és un

índex de la vitalitat amb què neixen les empreses familiars i de l’energia

que despleguen aquestes empreses durant els seus primers anys de vida.
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Dimensions mitjanes de cada grup
d’empreses el 1992

%Nombre
d’empresesOrigen

Vendes 
(valor mitjà
en milions
de ptes.)

Vdes./plant.
(milions
de ptes.)

Edat
mitjana
(anys)

27,9% 21.671 33 54

11,8% 16.258 49 38

Plantilla

1.369

592

4,4% 23.111 44 161.378

31,9% 15.133 184 40346

17,5% 13.345 391 14320

64

27

10

73

40

EF - EF - EF

ef - EF - EF

? - EF - EF(*)

ef - ef - EF

? - ef - EF(*)

6,5%15? - ? - EF* 19.335 1.647 6418

100%229Total 18.142 384 28737

ORÍGENS DE LES EMPRESES FAMILIARS (1992)

EF (Empresa Familiar).

EF: Empreses incloses al grup de les 1.000.
ef: Empreses no incloses al grup de les 1.000.
(Gallo, Cappuyns i Estapé, 1996).



En segon lloc, les destinacions assolides per les grans empreses fami-

liars després dels 20 anys de camí que van del 1972 al 1992.Algunes empre-

ses, com es pot veure a la taula següent, han passat de ser empresa familiar

a ser empresa no familiar (el 29,6%) i d’altres han «abandonat» el grup de

les 1.000 més grans (el 18,1%). El més preocupant, però, és que el percen-

tatge més important (un 36%) correspon a empreses que han «desaparegut»

de les bases de dades, bé perquè han tancat les activitats empresarials o bé

perquè han estat absorbides per altres empreses que no n’han conservat el

nom. En aquest sentit, cal no oblidar que aquest índex de desaparició no

està relacionat amb empreses petites o mitjanes, sinó amb empreses que el

1972 estaven entre les més grans d’Espanya.

182 ■ ANNEXOS

Dimensions mitjanes de cada grup
d’empreses el 1972

%Nombre
d’empresesDestinació

Vendes 
(valor mitjà
en milions
de ptes.)

Vdes./plant.
(milions
de ptes.)

Edat
mitjana
(anys)

16,33% 16.724 29 34

18,11% 8.535 24 40

Plantilla

1.569

658

10,97% 21.564 28 352.155

18,62% 8.071 19 40737

35,97% 7.973 20 29743

100%

64

71

43

73

141

392

EF

ef

ENF

enf

?

Total 12.699 24 361.172

DESTINACIONS ASSOLIDES EL 1992 PER LES EMPRESES FAMILIARS (1972)

EF (Empresa Familiar).
ENF (Empresa no Familiar).

EF i ENF: Empreses incloses al grup de les 1.000.
ef i enf: Empreses no incloses al grup de les 1.000.
(Gallo, Cappuyns i Estapé, 1996).



Annex 3. SUPERVIVÈNCIA DE LES EMPRESES
FAMILIARS
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EF (Empresa Familiar).
(Ward, 1986).

80% havia desaparegut com empresa independent.

20% continuava com empresa independent.

2% altres propietaris, ha crescut i té milers de empleats.

5% altres propietaris, continua amb unes dimensions similars.

13% era propietat de la mateixa família.

9% no ha crescut en nombre d’empleats (la majoria ha disminuït les dimensions).

4% sí ha tingut un creixement continu en nombre d’empleats.

Mitjana de vida de les EF (fins a la venda, desmembrament o liquidació).

55 anys (entre 2a i 3a generació).

1/3 menys de 30 anys

1/3 entre 30 i 60 anys

1/3 més de 60 anys

MOSTRA DE 200 EMPRESES FAMILIARS AMB MÉS DE 20 EMPLEATS 
I 5 ANYS DE VIDA EL 1924 - 1984
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