
São complexas as transformações internas e
de relação com o mercado exigidas de qualquer
empresa que queira se preparar adequadamente
para a abertura de capital na bolsa, o chamado
IPO (do inglês InitialPublic Offering], Em muitos
casos, o processo começa quatro anos antes, pois
é preciso ter, no mínimo, três balanços auditados
por uma empresa de renome internacional.

Com o objetivo de minimizar os riscos dos
pequenos investidores, a Bovespa editou algumas
regras para adesão ao Novo Mercado. A implanta-
ção de práticas de transparência e de acompanha-
mento da gestão exige controles internos de pro-
cessos, demonstrativos financeiros, formalização
das atividades contábeis, auditoria externa inde-
pendente etc. Alem dessas medidas, ha as exi-
gências do próprio mercado: comunicação com
os investidores por meio de um diretor que não
seja o presidente ou sócio majoritário, criação
do conselho de acionistas com a presença dos
minoritários, pronta resposta a crises de confian-
ça, plano de ação setorial e planejamento estra-
tégico de médio e longo prazo. Essas são algu-
mas das ações que ajudam a fortalecer as práti-
cas da boa governança corporativa.

Em resumo, abrir o capital pressupõe con-
quistar, por meio de instrumentos de transparên-
cia, a confiança do mercado e dos investidores
nas pessoas que estão gerindo a empresa. Afinal,
são elas as responsáveis por fazer a empresa
crescer com segurança e distribuir altos divi-
dendos aos acionistas. Ao aumentar os con-
troles e cobrar transparência, a Bovespa e os
princípios das boas práticas da governança
tentam desvincular os riscos inerentes ao ne-
gócio da empresa daqueles relacionados à má
gestão por parte dos administradores.

Ufaaa, mas tudo isso não é rápido de im-
plantar e nem e um caminho fácil de percorrer.
Em sua maior parte, as grandes empresas bra-
sileiras já fizeram esse percurso e agora enfren-

tam novos desafios, como a busca de solu-
ções para os gravíssimos problemas de in-
tegração que surgiram a partir das operações
de fusão e aquisição, facilitadas pelo capital
levantado nos ÍPOs.

Na atual etapa do mercado de capitais bra-
sileiros, agora turbinado pelo mvestment grade
atribuído ao Brasil, os especialistas em IPO se
voltam para as médias empresas. E aqui é pre-
ciso se perguntar se essas empresas de médio
porte - atualmente assediadas pelos grandes
escritórios de advocacia - estão realmente pre-
paradas para enfrentar esse processo. E se fo-
rem convencidas de que se trata de um cami-
nho promissor, que tipo de alerta deve ser feito
para que não cometam erros e terminem por
reduzir o valor do próprio patrimônio.

Para os investidores, a perenidade da orga-
nização depende da profissionalização de sua
gestão, medida que elimina os pontos fracos e
ativa os pontos fortes de forma a permitir que a
empresa abrace as melhores oportunidades que
surgem. Sendo assim, as empresas com estilos
de gestão considerados temerários, por incluir
riscos não facilmente controlados, tendem a ter
suas ações desvalorizadas na bolsa, o que acar-
reta perda de valor da marca e, ainda, inviabiliza
a possibilidade de novas captações. Acontece
que as médias empresas, em sua maioria, apre-
sentam um estilo de gestão do Tipo Familiar e,
geralmente, encaixam-se nesse perfil percebido
pelo mercado como de gestão temerária.

À exceção das empresas públicas, a maio-
ria dessas médias organizações - se não todas
- podem ser consideradas companhias com
gestão familiar,pois nasceram por iniciativa de
algum empreendedor que vislumbrou uma
oportunidade. Os fundadores dessas empre-
sas são aqueles descobridores de oportunida-
des capazes de perceber o momento certo para
iniciar o negócio, para fazê-lo crescer e, algu-
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mas vezes, ate de perpetuá-lo.
É bom deixar claro que entre os teóricos e es-

pecialistas não existe consenso quanto à definição
do que seja uma empresa familiar. Eu me identifi-
co com a definição que amplia o conceito, agru-
pando não somente aquelas empresas administra-
das ha pelo menos duas gerações por uma mesma
família, mas, também, as companhias com gestão
baseada em contratos emocionais entre o gestor e
funcionários "prata da casa" que o acompanham
desde o início dos negócios. É o que chamo de ges-
tão do Tipo Familiar.

Os gestores desse tipo de empresas estão
sujeitos a níveis de pressão que os executivos
profissionais não encontram nos momentos de
tomada de decisão, pois as relações familiares,
além de comportarem altas cargas emocionais,
são essencialmente carregadas de conflitos não-
manifestos. Conflitos que podem explodir ao
menor sinal de estresse organizacional e têm po-
tencial destrutivo maior do que aquele trazido
pelo problema real. Ou seja, por razões subje-
tivas difusas ou interpretações individuais com-
prometidas com o passado do próprio relacio-
namento familiar, uma pequena dificuldade
gerencial pode ser explorada emocionalmente
e, desse modo, transformar-se em um grave
problema organizacional.

Hoje, é bastante comum a idéia de que a
profissionalização para a abertura de capital sig-
nifica construir boas práticas de governança
corporativa - o que impõe a implantação de mu-
danças estratégicas, tecnológicas, estruturais e fi-
nanceiras. Concordo plenamente. No entanto, nas
empresas com gestão de Tipo Familiar, a pro-

fissionalização não passa somente pela implanta-
ção dessas boas práticas, mas também pelo desa-
fio de se reconstruir a gestão da empresa em suas
perspectivas políticas, humanas e culturais.

Mudar práticas nem sempre significa mu-
dança na mentalidade. Alô, Brasil! Aderir às boas
práticas de governança corporativa e ao Novo
Mercado não representa, por si só, um atestado
de que a gestão é profissional. Nessas empresas
há que se criar canais de tradução da linguagem
antiga para a atual, de modo a permitir que esta
cultura de Tipo Familiar suporte as mudanças
no modelo de gestão. E qual é, a meu ver, a gran-
de mudança? É fazer com que a gestão, ate en-
tão fechada em si mesma - e com grande quan-
tidade de informações consideradas sigilosas e
de interesse apenas dos próprios gestores -, evo-
lua para um modelo de gestão aberta. Esta deve
estar calcada em sistemas de informação e co-
municação claros e gerenciáveis, sem prejuízo à
segurança dos projetos, e orientada para a livre
avaliação externa do desempenho gerencial.

E é aí que entra um questionamento que
considero fundamental. Será que, para passa-
rem a ser consideradas profissionalizadas, as
empresas brasileiras não precisarão ir além das
exigências do Novo Mercado e das boas práti-
cas de governança? Será que não está na hora de
se desenvolver um estudo mais abrangente e pro-
fundo, que inclua o diagnóstico das característi-
cas da gestão de Tipo Familiar na cultura
vivencíada pela maioria das nossas empresas?
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