
POR ADRIANA CARVALHO

OBrasil é um dos países com
a maior porcentagem de

empresas comandadas por famíli-
as. De acordo com uma pesquisa
da Business School São Paulo for
International Management, 90%
das empresas nacionais - incluin-
do as de auto-serviço - têm essa
característica.

O grande problema de adminis-
trações assim é o elevado índice de
falências quando as segundas e ter-
ceiras gerações assumem os negó-
cios. Estatísticas internacionais

apontam que 67% das empresas
não conseguem sobreviver à tran-
sição da gestão dos fundadores
para seus filhos e 86% não chegam
à geração dos netos.

A maior causa da mortalidade
das empresas familiares - o que re-
presenta mais de 60% dos casos -
está relacionada com as desaven-
ças entre os parentes.

- É muito comum ouvir no
mercado que uma empresa deve
ser como uma família. No caso
das empresas familiares, a famí-
lia deveria ser como um grupo de
amigos. Sem união e entendimen-

to é difícil sobreviver - afirma
Édio de Almeida Passos, sócio da
consultoria societária Bernhoeft.

De acordo com o consultor, o pri-
meiro passo é os membros da famí-
lia entenderem o que significa ser
sócio de uma empresa, quais são os
seus direitos e deveres.

- Heranças não vêm com ma-
nual de instruções. Em função dis-
so, os membros de famílias que
possuem empresas precisam ser
preparados para saber como lidar
com elas - explica. Passos - Isso
vale tanto para aqueles que traba-
lham no negócio como também
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EMPRESARIAS
para os parentes que estão de fora.

O "treino" para assumir a he-
rança, ou seja, a empresa, come-
ça bem cedo. Passos afirma que,
ao invés de tratarem os filhos
como futuros donos do negócio,
os pais deveriam prepará-los para
ser sócios de seus irmãos, primos
e outros parentes.

Entre os adultos da família, de
acordo com o consultor, essa pre-
paração deve ser feita em conjunto.
Eles devem conversar sobre a ne-
cessidade de profissionalizar a ges-
tão e de criar regras para a adminis-
tração familiar. Uma liderança deve
ser instituída e respeitada por todos
para coordenar esse processo.

- É preciso elaborar também

uma espécie de "constituição" da
família, que vai determinar as re-
gras como as condições para a
admissão de parentes no quadro
de funcionários ou a utilização do
patrimônio da empresa - diz o
consultor Passos.

Parte dessa "constituição" pode
ser até registrada em cartório, mas
esse é mais um código de ética que
deve ser adotado pela família, se-
gundo Passos.

É interessante que haja a figura
de um mediador na criação desse
documento: deve ser alguém de
fora da família, que não esteja li-
gado a nenhum segmento dos pa-
rentes e que seja respeitado e acei-
to por todos.
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Depois de criado o código de
ética, é hora de decidir as formas
de governança da empresa, ou
seja, a criação de conselhos. Pode
haver um conselho de sócios para
discutir assuntos da empresa e um
conselho da família para discutir
outros assuntos de interesse dos
parentes, por exemplo.

De acordo com o consultor da
Bernhoeft, o número de conselhos
e a sua função vai variar de acor-
do com o porte da empresa e as
suas necessidades.

- Ter um conselho da família é
interessante porque os problemas
dela devem ser discutidos em fórum
diferente das questões da empresa.
Embora não devesse ocorrer, é co-
mum que se debatam assuntos que
só interessam à família durante reu-
niões de diretoria da empresa - afir-
ma Eduardo Najar, coordenador do
Núcleo de Family Business da
ESPM (Escola Superior de Propa-
ganda e Marketing).

Definido o modelo de governança,
é momento de se preocupar com a
profissionalização da gestão da em-
presa. Como diz Najar, deve-se ter
em mente que profissionalizar não
significa necessariamente trazer pes-
soas de fora para os cargos executi-
vos. O consultor da Bernhoeft con-
corda e acrescenta que o que qual-
quer empresa precisa é de profissio-
nais, sejam eles da família ou não.

- Pode-se optar também por
uma gestão mista, com profissio-
nais que sejam membros da famí-
lia e outros que sejam seleciona-
dos no mercado de trabalho - ex-
plica Passos.

PROFISSIONALIZAR
NÃO SIGNIFICA

NECESSARIAMENTE
CONTRATAR

EXECUTIVOS DE FORA

Como abordar os fundadores
da empresa e questioná-los sobre
a necessidade de pensar no proces-
so de sucessão? Como cobrar de
um parente a prestação de contas
da compra de um equipamento?
De que maneira informar ao sobri-
nho que ele não poderá fazer parte
do quadro de funcionários? De
acordo com os consultores ouvi-
dos por Supermercado Moderno
são inúmeros os desafios que uma
empresa familiar enfrenta no dia-
a-dia. Veja, a seguir, os temas prin-
cipais e saiba como gerenciá-los:

CONFLITOS ENTRE SÓCIOS: tan-

to quem trabalha como quem não
trabalha na empresa, mas faz par-
te da família, deve se manter in-
formado sobre os rumos do negó-
cio. Isso é fundamental para evi-
tar conflitos e cobranças. A cria-
ção da "constituição" da família
é importante para estabelecer re-
gras e reduzir as disputas.

SOCIEDADE FORMADA POR AMI-
GOS: algumas empresas são for-
madas por sociedades entre ami-
gos e não por membros de uma
única família. Nesse caso, é pre-
ciso um cuidado especial na tran-
sição para as gerações seguintes,

que não estarão ligadas nem por
laços de sangue e talvez nem pela
amizade que unia os fundadores.
Procurar auxílio de consultores e
mediadores pode ser de grande
ajuda nesse processo.

FALTA DE TRANSPARÊNCIA: em

empresas que não são familiares,
geralmente não há nenhum cons-
trangimento se alguém pede para
checar o balanço. Mas quando se
trata de um familiar pedindo pres-
tação de contas a outro é comum
que se tome essa atitude como um
sinal de desconfiança. Deve haver
transparência nas relações e o tra-
tamento desses assuntos deve ser
encarado com naturalidade e pro-
fissionalismo.

ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZA-
DORA: é muito difícil gerenciar uma
empresa familiar com um modelo
centralizador de decisões. O ideal
é que a família crie um sistema de
governança por meio de conselhos.
"A centralização ocorre muito na
primeira geração, na qual a figura
dos criadores do negócio se con-
funde com a da criatura (a empre-
sa). Mas conforme as gerações pas-
sam e a família aumenta, a gestão
participativa por meio de conselhos
se faz necessária", afirma Édio
Passos, da Bernhoeft.

SABER LIDAR COM DINHEIRO,

PODER E PRESTÍGIO: Conforme a

empresa e o faturamento crescem,
esses três fatores se tornam ele-
mentos explosivos que podem
minar o relacionamento entre os
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familiares e destruir o próprio ne-
gócio. É preciso que a família pro-
cure o equilíbrio e o diálogo para
evitar que isso aconteça.

FAZER DO BOLSO DA EMPRESA O

BOLSO DA FAMÍLIA: embora a famí-
lia seja a dona da empresa, ela não
vai conseguir que o negócio sobre-
viva se misturar o caixa da loja com

o bolso dos parentes. Os rendimen-
tos para os sócios têm que chegar a
eles por meio dos dividendos pa-
gos pela empresa. Pegar dinheiro
emprestado do cofre da firma ou
abastecer a casa com os produtos
do estoque não deve ser permitido.

TORNAR A EMPRESA UM CABIDE

DE EMPREGOS: empregar membros

da família na empresa pode ser po-
sitivo ou negativo. É positivo quan-
do os parentes têm disposição e
interesse em trabalhar, quando são
competentes e preparados para o
cargo. É negativo quando a empre-
sa vira um cabide de empregos e
os parentes se acham no direito de
ocupar um posto apenas por ter o
sobrenome da família.

HIPPO: FAMÍLIA PROFISSIONAL

O Hippo, loja independente com
1.050 m2 de área de vendas, situado na
capital catarinense, é a segunda experi-
ência da família da diretora Rosângela
Saqueie no ramo de auto-serviço. Entre o
negócio comandado por ela e o que foi
criado por seus pais e tios nota-se ao mes-
mo tempo a herança da experiência e a
evolução determinada pela profissionali-
zação da nova geração.

- Quando nossos pais criaram a pri-
meira empresa da família, a rede Santa
Mônica, todos se envolveram com o ne-
gócio. Eu trabalhei na rede desde os 15
anos. Iniciei como operadora de caixa e
isso me deu muita experiência - conta
Rosângela, acrescentando que o mesmo
ocorreu com seus irmãos e primos.

O ponto forte dessa relação familiar
foi a solidificação da cultura de que os
parentes, para participar do negócio, de-
veriam começar sempre de baixo e pas-

sar por várias funções para compreen-
der bem o negócio. Por outro lado, al-
guns fatores levaram a sociedade da rede
Santa Mônica a se dividir.

-Acredito que houve um problema de
avaliação estratégica e, conforme a rede
crescia, a empresa começou a diversifi-
car demais os seus negócios. Tivemos
uma distribuidora de bebidas, restauran-
te, fábrica de móveis - conta Rosângela.

Em 1997, o pai de Rosângela e mais
dois tios resolveram se dedicar a um
novo negócio. Assim nascia o Hippo.
Atualmente, a administração da loja já
está na segunda geração, que conta com
seis sócios com idades entre 26 e 36 anos.

- Uma grande diferença da geração
de nossos pais é que nós tivemos opor-

tunidade de estudar mais e cada um de
nós se especializou em uma área de atu-
ação - afirma Rosângela.

Rosângela conta que a gestão da loja
é feita de acordo com o planejamento
estratégico definido pela diretoria. O
Hippo tem missão e objetivos traçados
com vistas a 2015 e isso ajuda a evitar
equívocos como a diversificação exces-
siva dos negócios. A administração tam-
bém é facilitada pelo organograma bem
definido de cargos e pela atuação do con-
selho de gestão da empresa.

Desde 2004 a loja conta com o auxí-
lio de uma consultoria externa que está
elaborando um acordo societário com as
regras para a família. Entre elas está a
de não conceder privilégios aos paren-
tes. Todos os funcionários, da família ou
não, seguem as mesmas normas.

- Membros da família usam unifor-
me como todo mundo e têm que obede-
cer horários - conta Rosângela.

Segundo ela, o momento escolhido
para elaborar esse código não poderia ser
mais adequado.

- Isso porque estamos em um perío-
do tranqüilo de gestão da empresa. Se-
ria muito complicado fazer isso durante
uma fase de turbulência, porque os âni-
mos estariam muito alterados e seria
mais difícil chegar a resultados - expli-
ca Rosângela.
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FAZER DA SUCESSÃO UM TABU:

falar em aposentadoria e sucessão
com os fundadores ou atuais pre-
sidentes da empresa é sempre um
tema delicado. "Parece que ao
abordar o assunto está se falando
sobre morte ou incapacidade da
pessoa de continuar a trabalhar.
Mas, na verdade, falar de suces-
são é discutir como fazer a em-

presa viver mais cem anos. Os atu-
ais diretores devem se enxergar
não como donos, mas como zela-
dores de um bem comum da fa-
mília que precisa ser passado para
as futuras gerações", afirma Pas-
sos, da Bernhoeft.

NÃO PLANEJAR OS GASTOS: Se-

gundo Najar, da ESPM, é comum

que os membros da família, por
exemplo, visitem uma feira de ne-
gócios e comprem um equipamen-
to só porque se encantaram com
ele. "As compras precisam ser pla-
nejadas, é preciso avaliar se a má-
quina ou o serviço contratado são
realmente necessários e atenderão
às prioridades da empresa naquele
momento", afirma ele. •

UNIDASUL: GESTÃO AMADURECIDA

Um grande amadurecimento da
gestão. Esse é o resumo da trajetória da
empresa que nasceu com o nome de Co-
mercial Unida de Cereais Limitada, em
1963, e que recentemente - com o nome
fantasia de Unidão - se juntou à rede
Rissul para criar o Unidasul. No Rela-
tório Anual de Supermercado Moder-
no de 2006, a empresa ocupou o 32°
lugar no ranking do auto-serviço com
32 lojas e registrou crescimento de
13,7% no faturamento.

Segundo Augusto De Césaro, presi-
dente do Unidasul, quando a empresa foi
criada por seus pais e tios, não havia cri-
térios bem definidos para que os filhos
assumissem cargos na empresa.

- Os filhos tinham que trabalhar mes-
mo que não sentissem afinidade ou tives-
sem aptidão para o negócio, porque a em-

presa crescia e deman-
dava muitas pessoas -
afirma De Césaro, que
começou a trabalhar na
rede da família aos 13
anos de idade.

Ele conta que até a segunda geração
tomar conta do negócio, esse modelo con-
seguiu se sustentar. As dificuldades sur-
giram com a chegada da terceira geração.

- A família também cresceu muito e
os tempos mudaram, as regras de com-
petição também. Por isso foi essencial
buscar a profissionalização do negócio
- conta De Césaro.

No final da década de 1990, o Uni-
dão passou por um processo de reestru-
turação auxiliado pela Fundação Dom
Cabral. Foi feita uma avaliação das pes-
soas que trabalhavam na empresa. Aque-
les que não se adaptaram às novas re-
gras acabaram saindo. Foi instituído tam-
bém um plano de cargos e salários para
adequar a remuneração - inclusive dos
membros da família.

- Havia uma mentalidade de que os

parentes precisavam ter salário igual.
Isso foi alterado de acordo com o cargo
de cada um - conta De Césaro.

A empresa também passou a fazer um
planejamento estratégico com o objeti-
vo de nortear a condução dos negócios.

As mudanças foram feitas com a par-
ticipação de toda a família, inclusive de
quem não trabalhava na empresa. Segun-
do De Césaro, durante quase um ano os
membros da família se reuniram em en-
contros semanais para discutir as normas
éticas e de participação no negócio.

Para ocupar um cargo no Unidasul,
os familiares precisam ter o curso supe-
rior completo e fazer um estágio de pelo
menos seis meses em outra empresa. Eles
se submetem também a testes psicológi-
cos para avaliar em qual atividade ou
setor se adaptam melhor. Outra novida-
de na gestão foi a criação dos contratos
de resultados: todos os funcionários -
membros da família ou não - têm metas
e passam por avaliações periódicas.

Segundo De Césaro, as mudanças fa-
cilitaram a condução da empresa. Sem
ter que se preocupar com conflitos fa-
miliares, a empresa pôde se dedicar mais
a repensar o próprio negócio.

- Decidimos fechar algumas lojas que
não estavam tendo bom desempenho, di-
vidimos também a empresa em unida-
des de negócios, o que facilitou a gestão
- explica ele.
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