
União e dedicação pelos negócios 
 
É notório que uma empresa de origem familiar conta com elementos únicos em sua formação e 
desenvolvimento em comparação às demais companhias. Apesar de contarem com algumas 
necessidades especiais, essas empresas são as que mais duram no mercado. De acordo com o 
presidente da Owner Managed Business Institute e maior autoridade mundial em Gestão de 
Empresas Familiares, o professor John Davis, as companhias de origem familiar tendem a 
durar mais do que as demais, devido, principalmente, à unidade entre os parentes. O 
acadêmico proferiu nesta quinta-feira, 28 de setembro, palestra sobre o tema pelo Special 
Management Program, realizado pela HSM, no Hotel Transamérica, em São Paulo.  
 
Segundo ele, porém, há alguns elementos que são essenciais para que uma companhia 
familiar de sucesso consiga se manter por um bom tempo no mercado, sem sofrer com um 
problema que é típico neste tipo de empreendimento: a perda de valor da firma durante a 
sucessão entre as diferentes gerações. “Uma empresa familiar de sucesso preza pela unidade 
entre as pessoas e uma dedicação única ao bem da companhia e à boa sorte do 
empreendimento”, disse o professor.  
 
Segundo ele, outros elementos importantes a serem levados em conta por uma companhia 
com essas características são os seguintes: 
 
- Propriedade e administração estáveis 
 
- Líderes nativos e “vigorosos” 
 
- Pensamento em longo prazo 
 
- Missões ambiciosas 
 
- Cultura com valores claros 
 
- Lealdade 
 
- Transições acertadas 
 
Expectativas díspares e normas de igualdade - Se por um lado uma empresa familiar tem a 
vantagem de quase sempre durar mais no mercado que suas concorrentes, por outro enfrenta 
alguns problemas internos que, caso não sejam bem administrados, podem levá-la ao colapso 
rapidamente. “Numa empresa desse ramo, a família depende do negócio. Assim, os problemas 
começam a acontecer a partir do momento que o gestor se esquece de administrar as 
expectativas dos funcionários e membros da família”, alerta Davis.   
 
De acordo com o professor, diferentes expectativas dentro de uma companhia familiar 
acarretam, quase que inexoravelmente, em problemas sérios de relacionamento e, 
conseqüentemente, numa quebra da união dentro da empresa. Outro risco grande são as 
normas de igualdade. Esse fator nada mais é do que a noção familiar de divisão igualitária dos 
bens entre irmãos, primos etc. “Isso acarreta em um sério problema a partir do momento em 
que funcionários que fazem mais passam a reclamar de outros que trabalham menos, mas têm 
as mesmas vantagens”, explica o professor. 
 
 Também são problemas típicos de uma empresa desse tipo: 
 
Conselho administrativo - De acordo com o professor, uma empresa familiar necessita 
decisivamente de um conselho administrativo para supervisionar o trabalho. Davis 
exemplificou que, enquanto os gerentes da companhia têm uma visão abrangente, 
correspondente a 15 metros acima do chão, e o CEO, de 30 metros, o conselho administrativo 
tem de apresentar um olhar acima dos 10.000 metros. 
 
  



“Mesmo o CEO, que é uma pessoa que deveria estar direcionada a um pensamento estratégico 
global da companhia, é sempre requisitado para resolver problemas internos, restando-lhe 
pouco tempo para desenvolver esse tipo de visão”, analisou o professor. “Assim, esse conselho 
tem papel fundamental no futuro da empresa”, concluiu.   
 
De acordo com Davis, menos de 10% dos membros desse conselho deve ser de familiares, a 
fim de evitar elementos sentimentais e objetivos pessoais nas decisões. “Esse conselho tem 
papel fundamental, pois analisa com uma visão abrangente não só a atuação geral da 
empresa, como também julga o trabalho do CEO”, explicou.  
 
Porém, mesmo com toda essa autonomia conferida ao conselho, a família não perde o poder 
da empresa. “Caso as decisões do conselho não estejam agradando aos familiares, ou melhor, 
não estejam trazendo os resultados esperados, o dono da companhia pode reunir o corpo de 
acionistas e decidir pela mudança dos membros do conselho”, revelou.  
 
Tríade familiar - Num esforço importante de análise, John Davis trouxe aos participantes um 
gráfico que separa as empresas familiares em três setores: família, propriedade e negócios. 
Segundo o acadêmico, professor da Young Presidents’ Organization (YPO), as escolas de 
administração em todo o mundo dedicam 95% de seu conteúdo programático para os 
negócios, deixando de lado a análise quanto à gestão da família e da propriedade. “Cerca de 
dois terços das empresas em todo o mundo são de origem familiar. É essencial para que elas 
pensem de maneira integrada dentro desses três itens para obter sucesso”, advertiu.  
 
 Segundo o professor, apenas um trabalho específico e bem fundamentado nos elementos 
“família” e “propriedade” podem fazer com que as empresas se livrem de mitos internos, como 
“familiares e profissionais de fora são tratados igualmente” que, segundo ele, é algo que nunca 
existiu. “É preciso aceitar a idéia de que uma organização familiar é regida por outros 
elementos que não apenas os negócios e, a partir daí, estruturar a empresa para lidar com 
esses fatores”, concluiu. 
 
Disponível em: <http://www.hsm.com.br>. Acesso em 2 out. 2006 
 


