
ESPM quer desvendar a empresa familiar 
 
A Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) escolheu Porto Alegre para sediar a 
segunda unidade no país do "Núcleo de Estudo de Empresas Familiares" – um braço voltado à 
pesquisa e à difusão de conhecimentos sobre os negócios que passam de pai para filho. Até 
agora, o Núcleo funcionava apenas em São Paulo. "Pela nossa experiência, verificamos que a 
família está muito mais fortalecida no Rio Grande do Sul do que no restante do Brasil.  
 
Há uma identidade maior em relação ao tema", explica Eduardo Najjar, coordenador do 
Núcleo. Segundo Najjar, a ESPM também irá implantar na capital gaúcha o curso "Futuro da 
Empresa Familiar", voltado a fundadores e herdeiros. "Serão abordados o Direito, acordos 
familiares, estrutura societária, qualificação de herdeiros como sócios, além de governança 
corporativa, familiar e societária", explica ele. A meta é que o braço do Núcleo no Rio Grande 
do Sul entre em funcionamento a partir de 2007.  
 
Não é por acaso que a ESPM busca ampliar os serviços dirigidos a empresas familiares. 
Estimativas apontam que 70% das companhias brasileiras têm origem em famílias 
empreendedoras. Na maioria delas, o comando dos negócios fica nas mãos do próprio 
fundador, cujo perfil de administração é bastante diferente daquele encontrado em executivos 
profissionais.  
 
O "patriarca" geralmente é um homem com metas muito claras, que encara a empresa como 
uma extensão de seu patrimônio e, sobretudo, um visionário que quer perpetuar a história da 
sua família através dos negócios.  
 
Os mitos permanecem – Psicólogos afirmam que, nesse tipo de gestão, a personalidade do 
empresário influencia diretamente o desempenho da empresa. "É muito comum que os traços 
do fundador perdurem na segunda ou na terceira geração. Romper com isso é muito difícil, 
mesmo que aconteça de forma inconsciente", explica Neidí Schneider, psicóloga e consultora 
na área de gestão de empresas.  
 
O fundador é responsável pelo desenho de toda a cultura organizacional, que acaba seguindo 
seus valores e missões de forma unilateral e radicada. "Neste contexto, a cultura do líder 
tende a vir como uma cascata que passa por todos os executivos e demais funcionários", conta 
Neidí. "O líder em qualquer instância é quem vai imprimir, através do seu modelo, a forma 
com que a equipe irá funcionar e buscar os resultados desejados", comenta Maria Luiza Caleffi 
Pons, vice-presidente técnico-científico da filial gaúcha da Associação Brasileira de Recursos 
Humanos (ABRH-RS).  
 
Quando o tema é sucessão, a preocupação, segundo os especialistas, ganha maiores 
proporções. Neste caso, o líder tende a evitar a aposentadoria ou prorrogar seu poder por 
meio de novas funções corporativas – como conselheiro ou presidente de honra. "Mesmo 
assim, quando ocorre a sucessão, a base dos costumes é influenciada pela liderança. Os mitos 
do fundador permanecem", confirma Maricéia Miglioni, professora de Psicologia na PUC do 
Paraná.  
 
Disponível em: <http://www.administradores.com.br>. Acesso em 23 out. 2006 
 


