
Empresa deve ser colocada
acima dos interesses

Para especialistas, até mesmo os acionistas que não participam da gestão devem
passar por preparação e serem avaliados periodicamente

arantir a perpetuação é uma das
questões mais críticas enfrentadas
pelas empresas familiares. É difí-
cil encontrar um processo de tran-

sição em que não haja conflitos na hora de
escolher o melhor profissional para substi-
tuir o fundador. Um erro, por exemplo, é
ignorar a relação dos familiares que não
vão participar da gestão, já que também
são considerados importantes para a con-
tinuidade da empresa. "Herdeiros que não
ocupam cargos executivos, mas permane-
cem como acionistas, influenciam o rumo
dos negócios", afirmou Roberto Faldini,
consultor da Fundação Dom Cabral espe-
cializado em empresas familiares, à revista
"Exame". Citou como exemplo o fato de
eles poderem, por exemplo, pelo Conse-
lho de Administração, aprovar ou não o
planejamento estratégico apresentado pela
diretoria.

A falta de preparo de um acionista fa-
miliar pode levar problemas para a empre-
sa, como o de comprometer a confiança
dos investidores. Já o bem-preparado con-
tribui para zelar pelo patrimônio, por sa-
ber julgar o desempenho da administração.

Preparar os herdeiros para que se tor-
nem bons acionistas, entretanto, não é si-
nônimo de tranqüilidade no futuro. Mas é
uma estratégia que favorece o convívio pa-
cífico entre a família e os negócios. Na fá-
brica de motores Weg, de Santa Catarina,
por exemplo, a participação no Conselho
de Administração exige que os herdeiros
selecionados atuem na empresa como trai-
nee (pessoa que está sendo treinada, es-
pecialmente para um trabalho determina-
do). Comandada pela segunda geração, o
Conselho da Weg é formado por três con-
selheiros independentes e três membros
das famílias afastadas da gestão.

Longo prazo
Na preparação do acionista familiar, ex-

plicou o consultor Guilherme Dale, é pre-
ciso mostrar que é necessário ter urna vi-
são de longo prazo e colocar os interesses
da empresa acima de ciúmes, inveja e até
mesmo de traumas mal resolvidos na in-
fância. Quem não se enquadrar nesse es-
quema, segundo ele, precisa ser estimula-

do a seguir o próprio caminho profissio-
nal. A empresa não deve ser vista como
opção única para a carreira.

Para ocupar a vaga deixada com a mor-
te de seu tio, em 1997, que representava
sua família no Conselho de Administração
da Cedro Cachoeira, indústria têxtil funda-
da em 1872, a administradora de empresas
Ana Maria Mascarenhas teve de deixar "de
lado" uma operadora de turismo que co-
mandava em Belo Horizonte. Pressionada
pela família, passou a freqüentar cursos de
preparação de herdeiros e atualizou-se em
temas como mercado de capitais e gover-
nança corporativa. A preparação parece
não ter agradado Ana Maria, que concilia
parte de seu tempo com
a atividade de empresá-
ria. Tanto que declarou
à revista que é como
empresária que sente-se
realizada profissional-
mente.

de distribuição de dividendos e a avalia
ção do desempenho dos acionistas não
podem ser desprezadas. Para Faldini, c
herdeiro não pode se sentir instafisfeito fi-
nanceiramente. "É problema na certa", re-
velou.

Quanto ao desempenho dos acionistas
são poucas as empresas que tomam cuida
do com esse critério. "Eles precisam ser ava-
liados como qualquer executivo", finalizou
o consultor.

Programas
Entidades como a Fa-

mily Business Network,
que visa ao aperfeiçoa-
mento das empresas fa-
miliares, promovem pro-
gramas em que herdei-
ros visitam "colegas" de
outras empresas do ex-
terior. É o que fez o ca-
tarinense Jorge Gaid-
zinski, de 21 anos, bis-
neto do fundador da ce-
râmica Eliane. Ele pas-
sou um mês na Finlân-
dia para conhecer os
herdeiros da Raute
Wood, uma empresa de
equipamentos da indús-
tria madeireira, e afirma
ter sido uma experiên-
cia enriquecedora.

Apesar de importan-
te, a profissionalização
dos herdeiros não é con-
siderada suf ic iente .
Questões como a ado-
ção de uma boa política
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