
Uma empresa familiar de pequeno porte,
com faturamento anual na casa dos R$ 7,5 mi-
lhões e atuação no ramo moveleiro, apresen-
tava conflitos de relacionamento entre seus
familiares-acionístas. O pai era o gestor prin-
cipal. O filho cuidava da parte administrativo-
financeira, enquanto o genro operava o setor
comercial. O filho não gostava da atividade
que fazia e também não estava preparado para
exercê-la - na verdade, ele sonhava mesmo
era em ser músico e professor.

A indústria passava por um momento deli-
cado, que exigia esforços de consolidação do
negócio, com a ampliação do portfolio de pro-
dutos e com necessidade de novos investimen-
tos em máquinas e equipamentos para aumen-
tar a escala de produção. Mas a empresa não
possuía um plano de negócios estruturado e os
processos internos de controle eram superfi-
ciais, o que dificultava o acompanhamento do
desempenho.

Como todos os gestores estavam envolvi-
dos com o dia-a-dia da operação, sobrava pou-
co tempo para planejar o futuro da companhia
e ajustar o modelo de negócio. A baixa produ-
tividade da área administrativa se refletia em
queda na produção, no faturamento e nas mar-
gens. Sem falar na perda de oportunidades de
novos negócios.

Na busca de uma solução, teve início um pro-
cesso que deveria culminar, num prazo de três
meses, com o afastamento do filho da operação.
Enviado ao exterior para fazer um curso na área
de educação, ele passou a exercer, quando
retornou, a atividade de professor e músico. No
lugar do filho, foi colocado um executivo da área
de finanças e administração- Assim, a empresa
passou a ser administrada de forma profissional,
seguindo um plano de negócios que estabelecia
receitas, custos e margens de lucro apropriadas
ao setor. Também foram implantados sistemas

de controle das principais despesas, criando um
orçamento anual avaliado mês a mês.

Em paralelo, foi criado um "Conselhinho",
que reúne os farmliares-acionistas, cuja função
fundamental é aprovar os planos de negócios e a
política de investimentos, além de avaliar se os
resultados mensais correspondiam ao plano pre-
viamente estabelecido. Em resumo, a empresa
se firmou no mercado e continuou crescendo.
O filho também ficou mais feliz e realizado e o
relacionamento familiar melhorou muito.

Esse caso só comprova que as práticas roti-
neiras das grandes organizações podem - e de-
vem - ser utilizadas por empresas de qualquer
porte, desde que ajustadas ao próprio tamanho.
Isso é ainda mais válido para as empresas familia-
res que, muitas vezes até por desconhecimento,
não dão a devida importância ao tema da gestão.
No exemplo citado acima, a implantação do
"Conselhinho',' por exemplo, deu ã organização
uma visão de futuro. H a análise dos resultados
mensais permitiu aos conselheiros acompanhar e
ter clareza sobre o desempenho do negócio.

Há, também, os ganhos nas relações fami-
liares, com a eliminação ou redução dos confli-
tos e maior comprometimento de todos com
os objetivos da empresa. O presidente, por
exemplo, não sente mais o peso de ter de deci-
dir sozinho sobre questões vitais para o futuro
da empresa. Além do mais, no caso de herdei-
ros que desejam participar diretamente da ges-
tão, o Conselhinho se torna um espaço privile-
giado de aprendizado sobre organização, pla-
nejamento e estratégia de negócios.

Portanto, adotar aquelas boas práticas de
gestão já rotineiras nas grandes companhias é
fundamental, senão a única forma, para man-
ter as empresas familiares sólidas e preparadas
para o futuro.
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