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Pesquisa revela tendência de profissionalização nas firmas que respondem por mais de 60% do 
PIB brasileiro. 
 

Durante muitos anos, as empresas familiares foram 
vistas com boa dose de preconceito. Alegava-se que, 
nelas, os laços de sangue contavam mais do que a 
competência. Esse estereótipo começou a mudar no fim 
dos anos 90, quando as grandes corporações "sem 
dono", comandadas por executivos com fama de super-
heróis, se viram envolvidas numa série de escândalos 
contábeis. Simultaneamente, as firmas familiares 
passaram a encontrar mecanismos mais eficientes para 
acomodar os interesses dos sócios, preservando a boa 
gestão. Isso provocou uma revalorização do papel das 
empresas comandadas por famílias. Hoje, elas 
respondem por cerca de 60% do PIB global, proporção 
que é ainda maior no Brasil, e alguns analistas avaliam 
que elas tendem até a durar mais do que as empresas 
concorrentes. 

"Nas empresas familiares, as decisões são tomadas com 
maior visão de longo prazo", diz Patrice Gaidzinski, que coordena os trabalhos do Family 
Business Network, o FBN, no Brasil. Patrice, que é ligada à Eliane, uma das maiores empresas 
de cerâmicas do País, diz que isso se deve a um compromisso maior dos gestores com as 
gerações futuras de acionistas, que são seus próprios descendentes. 

Para traçar um retrato fiel das empresas familiares no Brasil, o FBN acaba de concluir sua 
primeira pesquisa entre os associados, um universo em que 40% das empresas têm receita 
entre R$ 100 milhões e R$ 500 milhões. O trabalho aponta que 37% delas já chegaram à 
terceira geração e que em 45% dos casos já não há mais nenhum fundador vivo. Outro dado 
interessante é que em 63% das empresas ainda não está em andamento nenhum tipo de 
planejamento sucessório - e a proporção é maior nas companhias geridas por sócios 
familiares. Ou seja, quando o principal executivo é uma personalidade forte, ligada aos 
fundadores, tende-se a adiar essa discussão. "Hoje, em 42% das empresas, o principal 
executivo ainda é membro da segunda geração da família", diz o consultor Pedro Adachi, que 
coordenou a pesquisa. 

O objetivo do FBN, no entanto, não é apenas radiografar as empresas familiares no Brasil. A 
organização tem um conselho que visa fomentar a troca de conhecimento entre companhias 
que foram muito fortes no passado e outras que hoje enfrentam dilemas parecidos. Um dos 
conselheiros mais experientes é Roberto Faldini, ex-sócio da Metal Leve, que acabou 
vendida para a alemã Mahle, em 1996. "Naquele momento, não foi possível 
acomodar todos os interesses familiares, que já eram conflitantes", diz ele. Ao 
contrário de 56% das empresas familiares brasileiras, que são "unifamiliares", a Metal Leve era 
fruto da associação de duas famílias principais. "Naquele momento, embora tivéssemos um 
acordo para que ninguém vendesse separadamente suas ações, éramos 20 primos e os 
interesses divergiam." 

Hoje, o que muitas empresas têm feito para evitar potenciais conflitos é preparar o terreno 
para aberturas de capital, o que garante liquidez aos acionistas. É o caso do grupo Algar, de 
Uberlândia, que opera a telefonia fixa e celular no Triângulo Mineiro e fatura mais de R$ 1 
bilhão por ano.  

"Além disso, estamos estudando um fundo de saída para herdeiros que não queiram continuar 
no negócio", diz Eleusa Garcia, que lidera o conselho de família da Algar. Isso tem uma 
vantagem adicional: dá aos sócios direito de preferência na compra das ações.  

 

LONGO PRAZO: empresários Roberto Faldini, 
ex-Metal Leve, Luiz Biagi, da Santa Elisa, Élvio 
Lupo, da Lupo, Eleusa Garcia, da Algar (em pé, 
da esq. para a dir.), Patrice Gadzinski, da 
Eliane, Carmem Ferrão, das Lojas Pompéia, e 
Kátia Rezende Barbosa, da Nova América 
(sentadas), dizem que empresas familiares 
têm mais compromisso com o futuro. 



Outro exemplo de empresa que caminha para o mercado de capitais é a Nova América, dona 
do açúcar União, que pertence aos três irmãos homens da família Rezende Barbosa, de 
Ribeirão Preto. Nela, há um aspecto curioso. "Temos o conselho de cunhadas", diz Kátia 
Rezende Barbosa. "É na conversa de travesseiro com nossos filhos e maridos que vamos 
resolvendo conflitos e preparando todos para um futuro harmônico." 

Entre os membros do FBN, muitos defendem uma gestão que misture membros da 
família com executivos recrutados do lado de fora. É o caso de Carmem Ferrão, que 
comanda as Lojas Pompéia, uma rede de 47 lojas no Rio Grande do Sul que fatura cerca de R$ 
380 milhões. Ela, que cresceu entre as caixas e começou a trabalhar etiquetando produtos, diz 
que os sócios familiares carregam o DNA e os valores da organização. "E eles, se quiserem 
crescer na empresa, têm também de se profissionalizar", diz a empresária. "Conosco, não 
existe o diretor profissional e o não profissional", diz ela. Outro que pensa de forma 
semelhante é Élvio Lupo, sócio da empresa de meias que é comandada pela prima Liliana 
Alfiero. "A gestão é profissional mesmo sendo familiar", diz ele. Um caso notável de 
revalorização do papel da família é o que tem ocorrido na Santa Elisa, uma das gigantes do 
setor sucroalcooleiro. Cinco irmãos se juntaram e deram em garantia a empresa para viabilizar 
uma fusão com a Vale do Rosário. "Esse projeto nos reaproximou muito", diz Luiz Biagi, sócio 
da empresa. "Estamos mais unidos." 

Fonte: Istoé Dinheiro, a. 10, n. 507, p. 48-49, 13 jun. 2007. 

 

 

 
 
 


