


Os segredos das
empresas de pequeno e

médio porte que
conseguiram prosperar

por várias gerações

POR KATIA SIMÕES
FOTOS CRIS BIERRENBACH

O
destino do administrador de em-
presas Adriano Gagliardi Chiap-
petta, 24 anos, está bem encami-
nhado, muito bem encaminhado.

Bisneto do empresário Carlos Chiappetta,
imigrante italiano que fundou em 1908 o em-
pório que leva o sobrenome da família, Adria-
no deverá ser o futuro comandante do negó-
cio. Tradicional casa de alimentos e bebidas
de São Paulo, o Empório Chiappetta trans-
formou-se hoje numa rede robusta, formada
por duas lojas, dois restaurantes, uma impor-
tadora e uma distribuidora de secos e molha-
dos, cujo faturamento alcança 12 milhões de
reais por ano. E caberá a Adriano a missão
de engordar ainda mais o patrimônio da fa-
mília e de repassá-lo para a quinta geração
dos Chiappetta em melhores condições do
que deverá recebê-lo. Como o número de
herdeiros se multiplica a cada geração, a fa-
tia de cada um irá diminuir progressivamen-
te, se ele não fizer o bolo crescer. "Sei que
eles esperam mais de mim do que esperariam
de alguém de fora da família", diz Adriano.
"Mas tenho as costas largas e já estou acos-
tumado a ser cobrado o tempo todo." >

A empresária Nathalina
Chiappetta, com o neto Adriano

(à esq.) e o filho Eduardo,
do empório que leva o nome

da família: decisões
s ajudaram o negócio

a atravessar quase
Um Século com solidez
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Embora seja apenas o segundo entre os nove
herdeiros diretos da quarta geração, Adriano foi
escolhido pela família para o comando de for-
ma quase natural. Ele conta que sempre foi,
desde criança, o mais envolvido com o negócio.
Ao contrário dos demais herdeiros, não ficava
na loja mais antiga da rede, localizada no Mer-
cado Central de São Paulo desde 1933, apenas
durante parte das férias escolares. Também fre-
qüentava a loja quase todos os fins de semana.
Ficava no balcão, atendendo à clientela, ou dan-
do troco no caixa. "Sempre vi todo mundo da
família falar com tanto orgulho e com tanta pai-
xão do negócio que eu não enxerguei outro fu-
turo para mim", afirma.

Adriano integra, desde 2004, o quadro de fun-
cionários da empresa. Responde pelas compras
de cerca de 3.000 produtos comercializados pe-
lo grupo, sob a supervisão atenta de seu pai, Al-

fredo Chiappetta, hoje com 55 anos. Ele cuida
da área de importação e distribuição no ataca-
do, à qual está ligada a compra de bacalhau, um
negócio à parte no grupo, que merece uma aten-
ção toda especial. "Meu pai ainda faz questão
de negociar, ele mesmo, com os principais for-
necedores", diz Adriano. "Ele fala que eu não
estou preparado para cuidar disso."

PALAVRA FINAL - Adriano deverá suceder
no comando a seu tio Eduardo, 40 anos, o ca-
çula dos cinco filhos de Carmine Chiappet-
ta, que era o único herdeiro direto do funda-
dor, morto em 1995, e de Nathalina Chiap-
petta, 77 anos, a matriarca do clã, que ainda
hoje dá o voto de Minerva na hora das deci-
sões mais difíceis. "Minha mãe é a grande
mediadora", diz Eduardo. "Na dúvida, ela dá
a palavra final e quem tinha posição contra-

DUELOS DE GIGANTES
Muitos dos grandes impérios empresariais brasileiros não sobreviveram às brigas familiares e à má administração
do patrimônio por parte dos herdeiros. Outros quase ruíram, mas conseguiram se levantar. Entre os conflitos mais
conhecidos figuram os dos controladores da Bombril, Cofap, Eldorado, Lacta, Matarazzo e Pão de Açúcar

VENDA SEM BRILHO
Dos três filhos do empresário

Roberto Sampaio Ferreira, que
fundou a Bombril em 1948, ape-
nas um, Ronaldo, optou por atuar
na empresa. Os outros dois, Fer-
nando e Marcos, decidiram seguir
os próprios caminhos. Mesmo as-
sim, cada um deles detinha um
terço do capital. As desavenças
familiares vieram à tona quando
a dupla que não trabalhava no
negócio decidiu vender a empre-
sa, em 1990, ao empresário ita-
liano Sérgio Cragnotti, contra a
vontade de Ronaldo. Segundo
ele, a Bombril foi negociada por
um valor inferior ao que tinha em
caixa na época, de cerca de 80

milhões de dólares. Resultado: a
transação foi parar na Justiça e
os irmãos se desentenderam de
vez. A empresa perdeu espaço
para a concorrência e o novo
dono envolveu-se em escândalos
financeiros de toda ordem.

POLÍTICA INDIGESTA
Fundada em 1912, a Lacta,

uma das mais tradicionais fabri-
cantes de chocolates do país-;

esteve nas mãos da família do
ex-governador paulista Adhemar
de Barras dos anos 40 até mea-
dos da década de 90.

Chegou a faturar 414 milhões
de dólares em 1995, mas afun-
dou-se em dívidas, sob a gestão
de Adhemar de Barras Filho, co-

nhecido como Adhemarzinho. que
herdou o negócio do pai. Com a
morte de Luiza Helena de Barros,
sua mulher, Adhemarzinho deci-
diu repassar 50% das ações da
família na empresa para os filhos
Carolina, Elisa e Adhemar de Bar-
ras Neto. Mas não permitiu que
eles participassem da gestão e
continuou isolado no comando.
Temerosos de que o pai dilapidas-
se o patrimônio familiar, já que
ele sacava grandes quantias do
caixa para financiar suas campa-
nhas políticas, os herdeiros en-
traram na Justiça para tirar o co-
mando de suas mãos. Em 1996,
em razão da disputa, a Lacta foi
vendida por 250 milhões de dó-
lares à Philip Morris, que já deti-
nha 40% das ações. Abatido o
passivo, sobraram 100 milhões
de dólares à família Barras, divi-

didos em partes iguais entre
Adhemarzinho e seus três filhos.

eldorado
GUERRA DOS SEXOS

Fundado em 1947. o Grupo
Eldorado foi conduzido com mãos
de ferro pelo imigrante português
João Alves Veríssimo durante
mais de 40 anos. Como braço di-
reito, o empreendedor escolheu
João Alves Veríssimo Sobrinho,
que chegou ao Brasil aos 13
anos, para trabalhar com o tio. O
patriarca morreu em 1988, dei-
xando 50% do grupo para Verís-
simo Sobrinho e seu irmão Ade-
lino Veríssimo e também para o
cunhado Manuel Martins. Os ou-
tros 50% ele deixou para as fi-
lhas Maria Helena Veríssimo e
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ria adota o voto da maioria e procura traba-
lhar para que tudo dê certo."

Formado em engenharia química, com es-
pecialização na área de alimentos, Eduardo
diz que, desde os tempos de colégio esperava
conduzir os negócios da família. "Meus irmãos
mais velhos trabalhavam em outras empresas
e só vieram trabalhar aqui depois da morte do
meu pai", afirma. "Eles acharam que o me-
lhor perfil para assumir o comando seria o
meu, pela minha formação, pelo meu tempe-
ramento que é mais tranqüilo, e pelo conhe-
cimento que eu tenho do negócio."

Como no caso de seu sobrinho Adriano,
seu provável sucessor, a escolha de Eduardo
para o comando, apesar de ele ser o mais no-
vo representante da terceira geração, ocorreu,
segundo a família, em comum acordo entre os
irmãos e a mãe. (Dos seis herdeiros de Carmi-

ne e de Dona Nathalina, quatro trabalham no
grupo — Alfredo, o pai de Adriano; Leonardo,
52 anos, que fica à frente da loja do grupo no
Mercado Central; Ângela, 49 anos, que atua
na área administrativa; e Eduardo, que rege a
orquestra. Os outros dois — Carlos, 56 anos,
professor da área de tecnologia na Alemanha,
e Angélica, 44 anos, professora de Letras, op-
taram por ser apenas acionistas.) "Não admi-
to briga entre irmãos", afirma Dona Nathali-
na, como ela é carinhosamente chamada pe-
los clientes do empório. "A gente tem que pre-
servar o patrimônio familiar e respeitar o le-
gado que o meu sogro deixou."

O caso dos Chiappetta é um exemplo em-
blemático de que as empresas familiares,
que representam entre 65% e 80% do total
de empresas de todo o mundo (no Brasil são
90%), podem resistir ao tempo, mesmo >

Os negócios
familiares
representam
entre 65%
e 80% — no
Brasil são 90%
— das empresas
de todo o mundo

Maria Lúcia Veríssimo e para a en-
teada Mana Conceição Queiroz.
Por sete anos, o lado feminino da
família disputou com a facção
masculina o patrimônio do grupo,
avaliado em 800 milhões de dó-
lares, em meados dos anos 90.
Dividido, o império perdeu força,
e nunca mais foi o mesmo.

O IMPÉRIO QUE VIROU PÓ
Considerado um dos maiores

empreendedores da história do
país, o imigrante italiano Frances-
co Matarazzo ergueu, no início do
século 20, um império formado
por 200 fábricas, hidrelétricas,
empresas de navegação e ban-
cos. Acumulou fazendas, cente-
nas de terrenos e edifícios. Che-
gou a figurar entre os 500 ho-
mens mais ricos do mundo. Ao
morrer, em 1937, somava um pa-
trimônio equivalente a 20 bilhões

de dólares, em valores atuais.
Coube ao filho mais velho, Fran-
cisco Matarazzo Júnior, o Conde
Chiquinho, sucedê-lo nos negó-
cios. Apesar de não possuir a veia
empreendedora do pai, manteve-
se firme no comando até a sua
morte, em 1977. Sob a direção
de Maria Pia Matarazzo, a caçu-
la de seus cinco filhos, o grupo
começou a minguar até a queda
final, na década de 80. Os irmãos
de Maria Pia contestaram a sua
escolha para conduzir os negó-
cios na Justiça e a disputa aca-
bou por levar o castelo às ruínas.

SEPARAÇÃO RADICAL
Por 60 anos, Abraham Kasins-

ki, fundador da Cofap, que chegou
a ocupar o posto de maior fabri-
cante de autopeças do país, este-
ve à frente da empresa. Mas as de-
savenças na condução dos negó-
cios e na família acabaram por
provocar a sua venda, em 1998,

para a alemã Mahle. Até o velho
Kasinski tomar a decisão final, os
filhos Roberto e Renato, com o
apoio da mãe, Balbina, de quem
ele era separado, disputaram o co-
mando da Cofap na Justiça.

A família ficou quase uma dé-
cada sem se falar e há menos de
um ano iniciou uma tentativa de
reaproximação.

DURO NA QUEDA
Em 1986, quando tinha 73

anos, o fundador do Pão de Açú-
car, o português Valentim Diniz, de-
cidiu se afastar do negócio. Ele es-
perava fazer uma sucessão tranqüi-
la, tendo todos os filhos como acio-
nistas da empresa que fundara em
1948. Mas o que se sucedeu não
foi bem assim. Seus cinco filhos
mais jovens, Alcides, Arnaldo, Vera
Lúcia, Sônia Maria e Lucília, tinham
posições divergentes do irmão
mais velho, Abílio, que passou a co-
mandar o grupo. A coisa pegou em

1988, quando Abílio, Alcides e Ar-
naldo, todos em cargos executivos,
se desentenderam de vez. A briga
foi parar na Justiça e culminou com
a saída de Alcides, que vendeu
suas ações e foi cuidar de sua vi-
da. Para evitar o fim da empresa e
a guerra familiar, o fundador deci-
diu reassumir o comando. Quando
a poeira abaixou, repassou-o no-
vamente a Abílio. Em 1993, depois
de novas disputas no clã, houve
uma redistribuição acionária que
manteve apenas Abílio e Lucília na
empresa. Nos dois períodos, o gru-
po balançou e foi obrigado a re-
pensar a gestão. De lá para cá, o
Pão de Açúcar passou por várias
tentativas infrutíferas de profissio-
nalização até que, em 2005, Abí-
lio vendeu para a rede francesa
Casino metade do controle da em-
presa, permanecendo com 50%
das ações ordinárias (com direito
a voto). Torno u-se presidente do
conselho da holding, que coman-
da a maior rede de supermerca-
dos do país, com vendas anuais
de 15 bilhões de reais.
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*Da esquerda para a direita, em pé: Ana Maria Mascarenhas, membro do conselho administrativo; Agnaldo Diniz Filho, presidente; Amélia Gonzaga Silva, presidente do
conselho administrativo; sentados: Emmannuel Haas, membro do conselho acionário e Estevam Mascarenhas de Magalhães , membros do conselho administrativo

num cenário de economia globalizada, alta
tecnologia e profissionalização, como o que
vivemos hoje. Grandes organizações, como
Wal-Mart, Carrefour, LOréal e Ford, ainda
hoje controladas pela família do fundador,
demonstram também que os negócios fami-
liares podem ganhar musculatura e figurar
na lista das maiores empresas do planeta (ve-
ja o quadro na pág. 48). "A família pode

contribuir de forma decisiva para o sucesso
do negócio", afirma o americano John Da-
vis, presidente do Owner Managed Business
Institute (Instituto de Gestão para Empreen-
dedores, em português) e líder do programa
Families in Business from Generation to Ge-
neration (Negócios de Família: de Geração
a Geração), da Harvard Business School, dos
Estados Unidos.
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Os descendentes dos fundadores
da Cedro Cachoeira*, a mais antiga

indústria têxtil do país, criada
em 1872: acordo entre os 264

ionistas da família, que detêm
65% das ações, com o objetivo de

perpetuar a empresa e aumentar
o seu patrimônio ao longo do tempo

A preparação dos herdeiros para assumir
o legado deixado por seus antepassados é
um aspecto fundamental, de acordo com es-
pecialistas, para um empreendimento fami-
liar se perpetuar. Por isso, o planejamento
da sucessão é algo que deve ser feito cada
vez mais cedo, mesmo que seja uma tarefa
árdua para quem está à frente do negócio no
momento. "Apesar de serem dogmáticos,
centralizadores e de enfrentarem uma enor-
me dificuldade em dar autonomia e abrir es-
paço para o crescimento da próxima gera-
ção, os empreendedores precisam saber que
a empresa para se perpetuar deve ser maior
que a figura do seu criador", diz o consultor
brasileiro Renato Bernhoeft, membro do Fa-
mily Business Consulting Group Internatio-
nal no Brasil, que reúne representantes de
empresas familiares de todo o mundo para
troca de experiências.

conselho acionário; Sílvio Diniz Ferreira, ex-presidente e Alberto Haas, membro do

A questão é: qual o segredo para fazer o
negócio prosperar por gerações sem brigas
entre os parentes? Como é possível preser-
vá-lo por quatro gerações, ou até mais, en-
quanto a maioria acaba bem antes disso? (De
acordo com pesquisas internacionais, 67%
das empresas familiares não sobrevivem ao
comando da segunda geração e 86% não
chegam à terceira.)

LONGEVIDADE - É justamente por não con-
seguir se livrar da criatura, que boa parte dos
fundadores empurram para a frente as dis-
cussões sobre sucessão. No fundo, todos es-
peram que o negócio seja tocado por um de
seus descendentes sem grandes traumas ou
discussões. Mas hoje, como muitos herdeiros
não se sentem atraídos pelo negócio e prefe-
rem, muitas vezes, vendê-lo para correr atrás
dos próprios sonhos, não dá para deixar sim-
plesmente o barco rolar, sem fazer qualquer
planejamento.

O problema é que o preparo dos descenden-
tes para assumir o comando da empresa e ga-
rantir a sua longevidade é uma tarefa que pou-
cas famílias realizam. No Brasil, de acordo com
um estudo concluído recentemente por Ber-
nhoeft, a riqueza está mudando de mãos ra- >

A PREPARAÇÃO
dos herdeiros
assumir
o legado deixado
por seus
antepassados
é um aspecto
fundamental
para um
empreendimento se
perpetuar

OS HERDEIROS
precisam ficar
de olho na
modernização
do negócio e evitar
a           acomodação

não perder
no mercado, 

 um erro bastante
comum entre
as pequenas e
médias empresas
familiares
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CAPA

O melhor negócio
do mundo não
sobrevive a uma
briga de família.
Uma pesquisa
revela que
65% dos casos
de mortalidade
das empresas
familiares decorrem
de conflitos entre
parentes

não é sinônimo
de competência.
Na gestão da
empresa deve
permanecer
quem estiver
mais preparado
para atuar
com excelência,
independentemente
de ser da família
ou não

pidamente. Das 100 maiores fortunas
do país, 18 foram herdadas e 82 foram
criadas há pouco tempo e provêm de
empresas familiares.

Entre as empresas nacionais, a
Gerdau, de 105 anos, maior produ-
tor de aços longos no continente
americano, com siderúrgicas distri-
buídas no Brasil, Argentina, Cana-
dá, Chile, Colômbia, Estados Uni-
dos e Uruguai, é considerada um
exemplo de sucessão bem planeja-
da. O processo começou há seis anos
e deverá ser concluído até dezem-
bro, quando o conselho de adminis-
tração da empresa, hoje dirigida pe-
lo empresário Jorge Gerdau Johann-
peter, 69 anos, 20 dos quais à fren-
te do negócio fundado por seu bisa-
vô, deverá decidir a questão. Há
dois candidatos ao comando: André,
43 anos, filho de Jorge, e Cláudio,
42 anos, seu sobrinho. Ambos foram
exaustivamente preparados para a
função e, a rigor, tanto um quanto o
outro estão em condições de assu-
mir a direção.

Nos últimos quatro anos, a Samel-
lo, uma das maiores fabricantes de
sapatos do país, com três plantas in-
dustriais e um faturamento de 100
milhões de reais por ano, passou por
um processo semelhante ao da Gerdau. Em
1997, a morte do empresário Miguel Sábio de
Mello, fundador da empresa que ficou 45 anos
como seu grande líder, deixou sem rumo seus
descendentes diretos. Os 14 herdeiros que
ocupavam cargos executivos no grupo foram,
aos poucos, treinados para sair da empresa e
assumir apenas o papel de acionistas. A tran-
sição foi cuidadosamente preparada, inclusi-
ve com acompanhamento psicológico dos her-
deiros. "Precisávamos encontrar o nosso pró-
prio caminho", afirma Priscilla Mello, da ter-
ceira geração da família e neta do fundador.

MOTIVAÇÃO - A família decidiu implantar um
curso interno de MBA sobre o tema e contra-
tou a figura de um mediador externo para ocu-
par a presidência da empresa e ajudar a tran-
sição do processo de gestão. Superados os pro-
blemas que surgiram com a morte do funda-
dor, a Samello voltou às mãos da família em

meados de 2004. Com o respaldo do clã, o con-
selho administrativo da empresa escolheu Mi-
guel Sábio de Mello Neto, 45 anos, para ocu-
par a presidência. "Hoje, sabemos exatamen-
te o que queremos para o futuro e todos os nú-
cleos da família estão em sintonia", diz Mel-
lo Neto. "O fato de eu ter o mesmo nome do
fundador representa, ao mesmo tempo, uma
grande responsabilidade e um fator de moti-
vação importante para que possa fazer as coi-
sas acontecerem."

A preparação dos herdeiros tornou-se tão
relevante que levou a Scania, uma das prin-
cipais fabricantes de caminhões e ônibus do
país, a criar, há três anos, um programa, ba-
tizado de Projeto 3 G Sucessores da Scania.
O objetivo é facilitar a sucessão em sua rede
de revendedores, por meio de palestras so-
bre o tema para os empreendedores e seus
herdeiros. "Em breve, a nova geração deve-
rá assumir a direção das nossas concessioná-
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rias e precisa se preparar para o futuro", afir-
ma Benedito Carlos Carneiro, diretor de mar-
keting. "Quanto mais pudermos ajudá-la a
preparar os novos dirigentes, mais chances
teremos de manter a longevidade da rede."

Segundo Carneiro, dos 15 grupos que con-
trolam as concessionárias da Scania, 13 são
familiares e três deles já estão na terceira
geração. Entre os participantes do programa
está Rafael Batistella, 29 anos, que perten-
ce à terceira geração da família, que contro-
la 11 concessionárias da marca no Paraná e
em Santa Catarina. "Somos 14 primos her-
deiros e atividades como essa ajudam a nos
conhecer melhor e a discutir com maior pro-
priedade qual o futuro que desejamos para
as empresas da família", diz Batistella.

Além da preparação adequada da suces-
são, a família deve procurar manter o vín-
culo dos descendentes com o negócio. Uma
das formas de fazê-lo é estimular a partici-

O empresário Wanderlei
Sábio de Mello (à esq.)

presidente do conselho
de administração da

Samello, uma das
maiores fabricantes

de sapatos do país, e seu
sobrinho Miguel,

que comanda a empresa:

do Empório Chiappetta.
Muitas vezes, o ciúme entre irmãos, primos

e tios e as intrigas entre os agregados geram
conflitos que acabam por respingar no negó-
cio. Se eles não forem solucionados em tempo
de forma adequada, podem levá-lo à desinte-
gração. O mesmo se pode dizer em relação às
disputas pelo poder. Um estudo feito por uma
consultoria internacional especializada no as-
sunto revela que 65% dos casos de mortalida-
de das empresas familiares decorrem de con-
flitos entre parentes. "O melhor negócio do
mundo não sobrevive a uma briga de família",
afirma o consultor Renato Bernhoeft (veja o
quadro na pág. 38).

Os descendentes também precisam ficar de
olho na modernização do negócio e evitar a
acomodação para não perder espaço no mer-
cado, um erro bastante comum entre as pe-
quenas e médias empresas familiares. Um
grande número de herdeiros não consegue >
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pação dos herdeiros desde cedo
no dia-a-dia da empresa. Até a
transmissão oral, de pai para fi-
lho, da história do negócio, co-
mo acontecia antigamente, pode
ajudar. Outro aspecto indispen-
sável é evitar, a qualquer custo,
as brigas entre parentes, como
procura fazer Dona Nathalina,
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visualizar o grau de sacrifício empreendido pe-
lo fundador e por seus sucessores para desen-
volver o negócio. Por isso, muitos só pensam
em engordar a fortuna pessoal ou têm gastos
excessivos, fazendo a empresa definhar ao lon-
go do tempo.

A dilapidação do patrimônio construído
pelos nossos antepassados é algo que acon-
tece desde sempre em todas as partes do
mundo. Na primeira geração, o fundador
controla o poder e o caixa. Na segunda, seus
filhos dividem os lucros em vários núcleos fa-
miliares, levam uma vida menos sacrificada
e com mais regalias. Na terceira ou quarta
geração, o número de herdeiros pode chegar
a dezenas e talvez ultrapassar uma centena.
A empresa, muitas vezes, não cresceu na
mesma velocidade e é incapaz de garantir a

VÍCIOS E VIRTUDES
Saiba quais são os pontos fortes e os fracos das

empresas familiares aqui e lá fora

PONTOS FORTES
• Paixão indiscutível pelo negócio viços que comercializa no mercado

• Intensa ligação emocional dos líde-
res com a empresa. Eles a enxergam co-
mo um legado construído por gerações
anteriores que deve ser preservado

• Valores e princípios bem definidos

• Alto nível de comprometimento
com o bom desempenho da empre-
sa, porque o nome da família está di-
retamente ligado aos produtos e ser-

• Estruturas mais simples e menos ;
burocratizadas, o que facilita a toma-
da de decisões

• Percepção de longo prazo para in- i
vestimentos, porque os acionistas não
fazem, necessariamente, tanta pres-
são para que ela apresente resulta-
dos imediatos quanto no caso de
grandes empresas com ações nego-
ciadas em bolsa

PONTOS FRACOS
• Gestão centralizadora, que pode
comprometer o crescimento da equi-
pe e da empresa

• Confusão entre a propriedade e a
gestão do negócio, que levam à adoção
de limites subjetivos de autoridade

• Dificuldade em transferir o carisma
do dono para as gerações seguintes

• Excesso de informalidade

• Lutas constantes pelo poder, a
partir da segunda geração

• Contratação de pessoas por laços j
afetivos e não por competência, o que
dificulta as demissões

• Nepotismo, que, muitas vezes,
transforma a empresa em cabide de i
empregos

• Forte tentação de engordar o pá-
trimônio dos donos e de não aplicar
o lucro no próprio negócio

• Carência de investimentos em re-
cursos humanos e melhoria de méto-
dos e processos

renda para sustentar a todos. De acordo com
pesquisas internacionais, apenas 5% dos ne-
gócios familiares continuam a gerar dividen-
dos atrativos para os seus acionistas depois
da terceira geração.

Segundo o consultor James Hughes Jú-
nior, autor do livro Riqueza Familiar, como
manter o patrimônio por gerações (editora
Saraiva, 29 reais, 168 págs.) o papel da fa-
mília é se transformar em um ativo e evitar,
de todas as formas, se tornar um "passivo".
É uma lição que o ex-playboy carioca Jorgi-
nho Guinle, herdeiro do Copacabana Pala-
ce, ignorou. "Ele acreditou que o dinheiro
duraria para sempre", diz Bernhoeft, da Fa-
mily Business. "Se cada geração não agre-
gar valor ao patrimônio, ele evapora num
piscar de olhos."

Assim como os Chiappetta e os Sábio de
Mello, os controladores da Cedro Cachoei-
ra, fundada em 1872, em Minas Gerais, e
considerada a mais antiga indústria têxtil do
país, também procuraram fazer da união da
família a receita para preservar o grupo por
mais de cem anos. Com cinco fábricas, 3.000
funcionários e ações cotadas na Bolsa de Va-
lores, a Cedro Cachoeira faturou 590 milhões
de reais em 2005. "Nosso lema é manter a
harmonia familiar e a paz acionária", afirma
o presidente Agnaldo Diniz Filho, 61 anos,
da quinta geração, hoje à frente da gestão
do negócio.

DIVIDENDOS - A paz familiar foi selada num
acordo de acionistas celebrado em 1988. O
objetivo foi aglutinar os sete grupos que des-
cendem dos três irmãos que fundaram a em-
presa, compostos por 264 acionistas, que de-
têm 65% das ações — o restante está nas
mãos do público; já seus papéis são negocia-
dos na Bolsa de Valores de São Paulo. "O
acordo ajudou a solidificar a transparência na
gestão e a afinar o pensamento dos herdei-
ros", declara Ana Maria Mascarenhas, inte-
grante do conselho de administração.

Ana Maria conta que todos assumiram a
responsabilidade de lutar pela perpetuação
da empresa e pelo aumento do patrimônio fa-
miliar. A tomada de decisões coletivas tornou-
se um mantra e a empresa se prepara agora
para consolidar a profissionalização da ges-
tão. Hoje, 20 descendentes dos fundadores
trabalham no grupo e recebem salários >
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O SEGREDO É
CUIDAR BEM
DOS HERDEIROS
O consultor Olivier de Richoufftz
diz que o planejamento da
sucessão deve começar cedo

Ofrancês Olivier de Richoufftz,
45 anos, diretor-executivo da
Family Business Network

(FBN), instituição com sede na Suíça
voltada à formação de lideranças em
empresas familiares, é um dos prin-
cipais especialistas do mundo no as-
sunto. Segundo Richoufftz, o segre-
do da longevidade dos negócios de
família está na boa formação dos her-
deiros. Em entrevista exclusiva a Pe-
quenas Empresas & Grandes Negó-
cios, ele diz que a sucessão deve ser
preparada desde a abertura da em-
presa e não ser protelada até que os
netos do fundador estejam aptos a in-
gressar no negócio. "Se os líderes não
conseguirem despertar o interesse
das futuras gerações, dificilmente o
empreendimento sobreviverá à au-
sência do seu criador", afirma.

• Qual é a fase mais difícil para uma
empresa familiar?

É, sem dúvida, a da passagem da
liderança dos filhos para os netos do
fundador. Quando a empresa passa
do fundador para o seu sucessor di-
reto, o processo flui quase natural-
mente. Daí para a frente, os proble-
mas começam a aparecer, porque
apenas 30% das famílias no mundo
preparam seus herdeiros da terceira
geração para o comando. E, deste to-
tal, só a metade se estrutura para a
chegada da quarta geração. A maio-
ria se esquece de que a empresa ain-
da precisa tomar decisões delicadas
até a entrada dos bisnetos do funda-
dor no poder, como buscar dinheiro
no mercado para crescer, moderni-
zar-se e até optar por abrir ou não o
capital da empresa a acionistas ex-
ternos ao clã.

• Por que é tão difícil chegar à quar-
to, geração numa empresa familiar?

Por falta de planejamento e prepa-
ração dos herdeiros. Em geral, a segun-
da geração mantém um contato direto
com o fundador, participa do cresci-
mento da empresa e comunga de seus
valores. Na terceira geração, o contato
com o fundador é mais raro e as deci-
sões são tomadas entre parentes. Eles
podem ter diferentes perspectivas para
o negócio. É nessa fase que os confli-
tos familiares se tomam mais fortes. Há
rupturas nas relações que afetam dire-
tamente o desenvolvimento e a longe-
vidade do negócio.
Muitas vezes, a me-
lhor opção para pre-
servar o patrimônio, a
empresa e a família é
a venda. Aqueles que
conseguem ultrapas-
sar essa barreira, nor-
malmente viram exem-
plos de sucesso.

• O que é possível
fazer para manter a
empresa em família
por várias gerações?

O primeiro passo é
pensar em estraté-
gias de sucessão e
comando. Um ponto
fundamental é a edu-
cação dos herdeiros.
É essencial prepará-
los para serem efi-
cientes como um executivo do negó-
cio, como um acionista que apenas
recolhe os seus dividendos ou como
um membro do conselho de família.
Ser dono não significa necessaria-
mente trabalhar na empresa. Nem
sempre o herdeiro tem aptidão para
tal ou afinidade com o tipo de negó-
cio. Nestes casos, tomar parte no
conselho consultivo pode ser uma
solução. O conselho consultivo não
deve ser algo restrito às grandes
empresas. Ainda assim, é preciso
que o herdeiro conheça bem a es-
trutura do negócio e os planos tra-
çados para curto, médio e longo pra-

zo, para poder tomar as melhores
decisões. Aos que sonham com a ca-
deira da presidência, é essencial se
preparar de verdade e competir de
igual para igual com o melhor pro-
fissional do mercado.

• Quem dá mais trabalho: os herdeiros
diretos ou os agregados?
Depende. Um herdeiro direto pouco
preparado, quando instalado no co-
mando apenas por levar o sobreno-
me do fundador, pode causar tanto
ou mais problemas que o cunhado
que chegou disposto a implantar no-

vos métodos de gestão.
Trabalhar em família é
difícil, porque envolve
emoção e dificulta as
relações de hierarquia,
independentemente do
grau de parentesco. É
importante em empre-
sas 100% familiares con-
tratar um profissional
externo, que funcione
como mediador e saiba
lidar com as emoções
do grupo.

• Como preparar os
herdeiros para fazer
uma gestão profissional?

O segredo é os her-
deiros assumirem o co-
mando com uma ba-
gagem cultural consis-
tente, seja por meio de

cursos de especialização no ramo
de atividade da empresa, seja por
meio de uma experiência profis-
sional adquirida fora do negócio fa-
miliar. A FBN, por exemplo, pro-
move o intercâmbio de jovens
herdeiros nos 50 países em que
atua. Cinco brasileiros já partici-
param do programa. Eles fizeram
estágios em outras empresas fa-
miliares, moraram com os proprie-
tários e vivenciaram in loco os
problemas e as soluções encon-
tradas por esses grupos para situa-
ções já enfrentadas por sua própria
família. VIVIANE MAIA
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As chances de uma empresa familiar se
perpetuar dependem da capacidade dos mais velhos de passar

às novas gerações as lições que aprenderam
com seus pais e avós

mensais, além dos dividendos. De acordo com
Ana Maria, eles disputaram as vagas de igual
para igual com os melhores profissionais do
mercado. "Na cabeça dos pais, os filhos são
muito competentes, o que nem sempre se re-
vela uma verdade", diz a herdeira.

FANTASMAS - Na visão dos especialistas,
uma das regras de ouro para as empresas
familiares sobreviverem por gerações é não
empregar ninguém que não possa ser de-
mitido depois. Os descendentes do funda-
dor precisam acumular experiência no mer-
cado e aprender a olhar a empresa da fa-
mília não como uma herança, mas como um
negócio que precisa crescer e dar lucro.
" Sobrenome não é sinônimo de competên-
cia dentro de um ambiente empresarial ca-
da vez mais competitivo e veloz", diz o con-
sultor Fernando Curado, responsável pelos
cursos de MBA da Business School São Pau-
lo. "Na gestão deve permanecer quem es-
tiver mais preparado para atuar com exce-

lência, independentemente de ser da famí-
lia ou não."

Os especialistas são unânimes em dizer
que cada geração deve ter a sua personali-
dade ao assumir o poder e não viver eterna-
mente à sombra dos mortos. O consultor Luiz
Paulo Ferrão, da Tec Brasil, especializada na
formação de grupos de discussão na área
empresarial, conta um caso que ilustra com
perfeição o assunto. Ferrão diz que, certa
vez, ao visitar um de seus clientes, estranhou
o fato de a sala do atual presidente da em-
presa ter uma imponente escrivaninha cen-
tral e duas mesas mais modestas nas late-
rais. O lugar nobre estava vazio, assim co-
mo a escrivaninha instalada em frente à
mesa do presidente. Ferrão não resistiu e
perguntou ao cliente com quem ele dividia
a sala. A resposta foi surpreendente: "Com
ninguém, porque meu pai e meu irmão já
são falecidos", disse o empresário. Surpre-
so, Ferrão se deu conta de que, no mundo
dos negócios, os fantasmas existem. "Mui- >
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CAPA

tem que dar
a soa contribuição
ao legado
familiar. Senão,
a empresa fica
estagnada e tende
a acabar com
o tempo

A EMPRESA
multas vezes,
não cresce na
mesma velocidade
que os herdeiros
e é Incapaz de
garantir uma
renda satisfatória

toda a família

tas vezes, os mortos têm
mais voz ativa na empre-
sa do que o presidente e
controlam as suas deci-
sões", declara.

No Frigorífico Ceratti,
que fabrica a famosa mor-
tadela que leva o seu
nome, procura-se seguir
as tradições, segundo a
família que controla a
empresa, mas com os olhos
voltados para o futuro.
Segundo o empresário,
Mário Ceratti Benedetti,
53 anos, da terceira gera-
ção, hoje responsável pe-
lo comando do negócio,
ficar preso ao passado
pode ser uma armadilha
mortal. Ele lembra que,
ao assumir a direção em
1992, seu maior receio era
ser comparado a seu pai, Franco Benedetti,
e a seu tio Newton, que sucederam a Gio-
vanni Ceratti, que fundou a empresa em
1932. Para evitar que isso acontecesse, já
que um grande número de funcionários da
empresa trabalha lá há muito tempo, Be-
nedetti diz que procurou ser o mais transpa-
rente possível nas suas decisões e explicar a
eles as razões das mudanças que implemen-
tou. "Cada geração tem que dar a sua con-
tribuição ao legado familiar", afirma. "Se-
não, a empresa fica estagnada e tende a aca-
bar com o tempo."

Escolhido pela família para dirigir a em-
presa, cujo faturamento alcançou 70 milhões
de reais em 2005, Benedetti conta com o

Fonte: Business School São Paulo for International
Management; The Famity Business Network

apoio da primeira bisneta
do velho Ceratti, Bárbara,
28 anos, da quarta gera-
ção, que trabalha lá há
três anos. Formada em
administração de empre-
sas, com pós-graduação
no exterior e experiência
em outros negócios fami-
liares, ela cuida de algu-
mas tarefas administrati-
vas e, pelo andar da car-
ruagem, tem fortes chan-
ces de suceder Benedetti
no comando. Quando isso
acontecer, ele terá que
deixar que Bárbara impri-
ma a sua própria marca ao
negócio, para evitar que
ela passe pelas mesmas
angústias que passou.

Como se vê, os proble-
mas das empresas fami-

liares tendem, a cada geração, a se repetir.
Para que elas possam se perpetuar, o suces-
so de uma geração em lidar com as dificul-
dades que surgem ao longo do percurso terá
que acontecer indefinidamente. As chances
de o negócio sobreviver ao tempo serão tan-
to maiores quanto for a capacidade de os
mais velhos passarem para as novas gera-
ções as lições que aprenderam com seus
pais e avós. Também precisarão incorporar
as novas idéias que surgem na arena em-
presarial. É tudo isso que fará com que seus
negócios tenham no futuro a mesma solidez
que têm hoje.

@ Saiba quais são as cem empresas mais antigas do mundo no site
www.pegn.globo.com

Text Box
CADA GERAÇÃO

Text Box
Fonte: PEGN, n. 207, p. 36-48, abr. 2006.




