
Gestão Familiar

Empresas comandadas por
fundadores valem mais
Administração profissional é a saída para a segunda geração

que conclui um estudo de um grupo de pes-
quisadores das universidades de Harvard e
de Wharton (Estados Unidos), que analisa-
ram, de 1994 a 2000, as 500 maiores empre-
sas norte-americanas. O estudo leva em conta
o valor de mercado da empresa na bolsa e o
seu valor segundo o volume de ativos.

De acordo com os estudiosos, quanto mai-
or o valor em bolsa em relação ao volume de
ativos, maior será o destaque da empresa. A
pesquisa concluiu que as companhias presidi-
das pelos fundadores encaixam-se nessa reali-
dade, o que as tornam até duas vezes mais
valiosas que as lideradas pelos herdeiros.

O estudo ganha importância porque é
muito grande o número de empresas famili-

ares em todo o mundo que vive o processo
de sucessão. Como a maioria foi criada nos
15 anos que sucederam a Segunda Guerra
Mundial, estima-se, somente nos Estados Uni-
dos, que 39% das empresas familiares troca-
rão de comando até 2008.

Na passagem do bastão da primeira para
a segunda geração, nem sempre os herdei-
ros estão preparados para tocar adiante o
negócio, o que leva muitos a optarem pela
venda da empresa. No entanto, a melhor sa-
ída para os que pretendem aceitar o desafio,
de acordo com especialistas, é colocar em
prática uma nova estrutura corporativa, que
inclui a contratação de profissionais no mer-
cado para os cargos executivos. O controle
acionário continuaria com a família.

Os especialistas entendem que é muito
difícil um herdeiro ganhar uma competição
com outros profissionais pelo posto de presi-

dente. Uma prova está numa pesquisa reali-
zada pelo professor Francisco Pérez Gonzá-
lez, da Columbia Business School, dos Esta-
dos Unidos, que avaliou o que acontece após
a sucessão em empresas familiares. Segundo
o estudo, as que escolhem o presidente entre
os herdeiros têm, nos três anos que seguem a
transição, retorno 18% menor do que as que
partem para a administração profissional.

Porém, a profissionalização não significa
simplesmente entregar a gestão da empresa
para um executivo fora da família. Para dar
certo, um dos primeiros passos é a criação
de uma estrutura que separe os assuntos fa-
miliares dos da empresa. Do contrário, o
executivo passará parte do tempo resolven-
do conflitos entre os diversos grupos famili-
ares. Além de um conselho de administra-
ção independente, os especialistas recomen-
dam, ainda, a formação de um conselho fa-
miliar. É nele que a "roupa suja" dos paren-
tes deve ser lavada.

s empresas administradas pelos fun-
dadores valem mais do que as geri-
das por herdeiros ou por executi-
vos contratados no mercado. É o
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