
O guru das
famílias empresárias
David Bork, um dos mais requisitados conselheiros de negócios familiares, diz que a
perpetuação do patrimônio começa com o fortalecimento da relação entre pais e filhos

The Little Red Book of Family Business, onde
em 28 breves lições responde às inquietações
que costumam ser típicas de famílias afortu-
nadas onde quer que elas vivam.

A seguir, a entrevista concedida por David
Bork à Legado:

No seu livro "The Little Red Book of Fami-
ly Business" o senhor diz que os país devem
encorajar, elogiar e reforçar os aspectos
positivos dos filhos. Como estabelecer li-
mites aos elogios? Eles não correm o risco
de se tornarem arrogantes ou com excesso
de confiança?

Isso deve começar muito cedo - conside-
re, por exemplo, o desenho de uma criança.
É uma atividade útil para a aprendizagem.
Comente sobre as cores e o desenho, não
comece com: "O que é isto?" Ou: "Você de-
senhou fora das linhas." Faça perguntas que
estimulem a imaginação. Estamos falando
de crianças, mas também serve para adultos.
Você poderia perguntar: "Onde gostaria de
pendurar este desenho?"

Nem tudo que as crianças fazem é ótimo, eu
e você sabemos disso. Mas ao mesmo tempo,
não devemos transmitir que estamos sempre
procurando a falha. Os pais acabam sendo vis-
tos como excessivamente críticos e a criança
sente que nada do que faz é bom o suficiente.

Os pais podem sempre encontrar algo de
positivo sobre o que foi feito ou criado. Esse é o
momento para começar. Em seguida, pergun-
te: "Como é que isto pode ser melhorado?"

A questão é criar um verdadeiro compro-

A espinha dorsal das soluções que ele cria está no relaciona-
mento entre pais e filhos. Incentivar suas crianças e fazer sempre
uma abordagem encorajadora e positiva ajuda muito no fortale-
cimento dessas relações, com ênfase no respeito às diferenças.

Como ele mesmo coloca, os pais têm como tarefa funda-
mental criar filhos que se tornem adultos responsáveis, com
forte auto-estima e que sejam independentes. E esta tarefa co-
meça ensinando as crianças a relação entre esforço e retorno.

Lila, sua neta de oito anos de idade, já começou a aprender
esta lição. No último mês de dezembro, ele fez um acordo
com a pequena. Disse que iria dobrar qualquer que fosse a
quantia que ela conseguisse acumular em um ano, ou seja,
até o próximo mês de dezembro.

A mãe de Lila (filha de Bork) é fotógrafa e quando as duas
passeavam recentemente observou que a criança avaliava al-
gumas máquinas fotográficas feitas especialmente para sua
idade. Disse a ela que o dinheiro que tinha na poupança era
suficiente para comprar uma das máquinas.

Lila pensou por alguns minutos, mas depois disse: "Acho
que vou esperar para comprar depois de meu avô dobrar o
dinheiro que está na conta".

Bork é autor do livro Family Business, Risky Business How
To Make It Work, e co-autor de Working With Family Bu-
siness, A Guide for Professionals. Seu ultimo lançamento é





misso com a criança, em vez de julgamentos.
É o tipo de dinâmica que vai conduzir a

um equilíbrio na relação, com a criança sa-
bendo que os pais são seus suportes e que a
incentivam a ter uma opinião.

Então, quando a criança manifesta uma
opinião diferente da dos pais, você pode di-
zer: "Você sabe, eu vejo de maneira diferente
..." ou "tenho que assumir uma outra opinião
sobre tal assunto."

Isso ensina o respeito pelas diferenças e é
muito bom ter um ponto de vista diferente.

O senhor diz "ensine aos seus filhos que
ter uma empresa requer muitas responsa-
bilidades." Que tipo de responsabilidade
deve ter um herdeiro?

Se você tem 50, 500 ou 50.000 trabalha-
dores que dependem da sabedoria de suas
decisões como um proprietário, isto é uma
grande responsabilidade

Você simplesmente não pode ignorar que
as suas decisões têm impacto sobre a vida
dessas pessoas.

Pense num banquinho com três pernas:
uma perna representa os interesses do pro-
prietário, a outra os interesses do trabalha-
dor e a terceira os interesses do cliente.

O objetivo é equilibrar as pernas de modo
que o banco não caia. Se o proprietário fica
muito fora do negócio, mina a estabilidade
financeira da empresa.

Se os empregados recebem salários muito
baixos ou altos isso também deixa o banco
instável. Se você vender muito barato ou
muito caro, a perna do cliente fará com que
o banco fique inclinado. Todos esses inte-
resses devem estar em equilíbrio para que a
empresa tenha continuidade.

O senhor disse que a família precisa de
um "Acordo Familiar", De que forma isso
ajuda a preservar o patrimônio?

Esta é uma pergunta muito ampla, não se
trata apenas de dinheiro, mas também da
fronteira entre a família e os interesses co-

Livro mostra que os pais
devem encorajar, elogiar
e reforçar os aspectos
positivos dos filhos

merciais e há tantas variações...
Algumas famílias operam como se houves-

se um poço sem fundo de dinheiro, enquanto
em outros casos, os pais vão ao outro extre-
mo e regulam muito esses recursos. Sei de um
caso em que um jovem chegou em casa e per-
guntou à mãe: "Será que somos ricos?" Sua
resposta foi :"Sim ..." Mas eles viviam modes-
tamente, tendo extraordinárias experiências
de viagens, atividades culturais, etc.

Penso o seguinte: é preciso aprender a ge-
rir o dinheiro ou a gerir as pessoas que ad-
ministram o dinheiro. Esta é uma responsa-
bilidade que não pode ser revogada.

Não é incomum para famílias muito ricas
terem um "subsídio", mas isso depende mui-
tas vezes da maneira como a família vive. Se
todos eles vivem juntos ou utilizam o patri-
mônio familiar, então o custo de vida é pago
pelo pool familiar. Outra variação é definir
um montante anual para toda a família.

Como estipular um salário para o filho
que trabalha na empresa do pai?

Como explico no meu livro, o ideal é pagar
um salário justo, de mercado, para qualquer
um. Este é o caminho para que a pessoa en-
tenda o real valor do negócio no mercado.

Mas se você quer que um dos membros
da família receba um salário maior do que
o de mercado chame isso de "fator familiar",
mas não de bônus por performance. Isso é
um presente. Chamar de bônus cria uma vi-
são distorcida de contribuição que leva a um
sentimento de arrogância. Então você terá
um problema de verdade.



É comum filhos de pais muito ricos pensa-
rem que também já são ricos? Na verdade
eles ainda não são ricos. Eles serão ou não
quando receberem a herança de seus pais,
certo? O senhor não acha que isso deveria
ficar mais claro para eles?

Isso depende de como a família lida com a
riqueza. Se não há qualquer limite, então as
crianças vão crescer com esse ponto de vista.
A vida inclui sucessos e fracassos e os pais
precisam ajudar seus filhos a aprenderem
sobre ambas as situações.

Vou falar sobre o meu próprio caso. Eu
criei meus filhos deixando claro que eles te-
riam a melhor educação que o dinheiro po-
dia comprar e muitas experiências realmen-
te interessantes ao longo do caminho, mas
depois seria por conta de cada um.

O importante desse conceito é que você tem
que fazer o seu próprio caminho neste mun-
do, independentemente de quanto dinheiro
você tem ou poderia receber. Dinheiro não
deve ser um desincentivo para se ter uma vida
produtiva. Os pais devem incentivar as crian-
ças a serem produtivas. Isso significa que elas
devem contribuir para este mundo, de algu-
ma forma. A pessoa não precisa ter um traba-
lho que renda muito dinheiro, mas deve dar
sua contribuição - talvez com a participação
ativa numa orquestra sinfônica, num museu
ou fazendo trabalhos de caridade.

Ter dinheiro é bom porque lhe dá esco-
lhas. Mas o dinheiro não resolve nenhum
dos problemas mais importantes da vida. É
preciso que a criança aprenda a relação entre
esforço e recompensa. As pessoas que não

tiveram esta lição terão problemas com di-
nheiro em algum momento da vida.

O senhor já trabalhou com famílias bra-
sileiras? As diferenças culturais entre fa-
mílias de regiões específicas não exigem
soluções também diferenciadas quando se
trata de perpetuação de riqueza?

Não, eu não tenho trabalhado com famí-
lias brasileiras. Seria interessante você co-
nhecer um conceito que eu desenvolvi há
anos: o treinador cultural. É impossível para
um consultor ser completamente informado
sobre todas as culturas, independentemente
de quão bem ele possa estar preparado.

Ao trabalhar em uma cultura que é nova
para mim, peço que o cliente nomeie um
"Treinador Cultural", uma pessoa sábia em
quem ele confie e com quem eu possa discu-
tir minhas idéias antes de começar a analisar
a situação específica do cliente. Assim, posso
moldar a minha sugestão para que eles sejam
respeitadores das normas culturais. Anos atrás
eu tive uma longa associação com um hindu
em Nova Deli, índia. Ele revelou preciosas in-
formações para o sucesso do projeto.

Li no seu livro que seus clientes estão
concentrados na Turquia, por que este país
especificamente?

Tenho sido um palestrante regular da Or-
ganização para Jovens Presidentes (YPO,
a sigla em inglês) desde 1984. Isso trouxe
oportunidades para falar em todo o mundo,
incluindo a Turquia.

Meu primeiro compromisso com famílias

turcas foi com a terceira maior empresa na
Turquia. Foi muito dramático. Fizemos um
extenso trabalho para desenvolver todas as
estruturas de governança, acordos familia-
res assinados e outros documentos. Já estava
tudo em vigor quando o patriarca, de 82 anos,
foi à Filadélfia fazer uma cirurgia de catarata.
No hotel, ele teve um acidente vascular cere-
bral e morreu. Os herdeiros disseram que "se
não tivéssemos trabalhado com Bork, estarí-
amos em uma enorme bagunça". Disseram
isso a várias outras famílias e, portanto, uma
clientela foi desenvolvida. Uma a uma, as
principais empresas do país vieram a mim em
busca de assistência. (Há um testemunho dos
familiares na página pessoal de Bork http://
www.davidbork.com/testimonials.htm.)

Há uma concentração de famílias muito
ricas na Turquia?

O número de bilionários na Turquia flutua
devido às condições financeiras do país, mas
sim, existem muitas famílias na categoria
UHNW (Ultra High Net Worth).

Muitas dessas famílias já foram minhas
clientes. Você vai notar que meu último li-
vro (The Little Red Book of Family Business) é
dedicado a Mustafa Koc, agora presidente da
Koc Holding. Trabalhei durante quase quatro
anos para prepará-lo para essa posição. No
outono passado ele disse, "David, você deve
escrever um pequeno livro vermelho da em-
presa familiar, como o Harry's Little Red Book
Pennick de golfe. Este livro melhorou meu
jogo por oito tacadas". Realmente essa foi uma
boa idéia e, assim, fiz a dedicatória.
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