


Oconsultor americano John Davis, 58 anos, vem com frequência ao Brasil. Na maioria das vezes, essas viagens são destinadas
a atender controladores de alguns dos grupos mais importantes do país. Entre seus clientes constam clãs como Diniz, Ger-

dau e Ermírio de Moraes. Davis é considerado uma das maiores autoridades mundiais em um campo pouco estudado pela aca-
demia: o das empresas familiares. Além de consultor, ele coordena e é professor da disciplina batizada de Família nos Negócios,
na Harvard Business School. Apesar de sua importância para a economia global - geram 70% do PIB empresarial -, as empre-
sas familiares costumam ser alvos de preconceito dentro e fora das escolas de administração, por conta da percepção dissemi-
nada de que seriam menos profissionais ou eficientes do que as controladas por executivos contratados ou ainda por investido -
res. Para Davis, ocorre justamente o oposto: as familiares, afirma o consultor, tendem a ter melhor gestão e melhores resultados.

1O senhor diz que as empresas fa-
miliares são melhores? Por quê?

São as pesquisas que demonstram que
elas têm melhores resultados. Chamo
uma companhia de familiar quando
dois ou mais membros de uma família
têm influência decisiva nos negócios.
Se você toma empreendimentos de ca-
pital aberto com essa característica e os
compara àqueles que não têm, vê que o
desempenho das familiares é melhor.

Se você faz a mesma comparação
considerando empresas fechadas, as
familiares ainda assim têm um desem-
penho superior. Sei que essa é uma afir-
mação polémica e que algumas pessoas
acham a metodologia aplicada nesses
estudos comparativos pouco precisa.
Mas a verdade é que nos últimos dez
anos levantamentos feitos em diferen-
tes partes do mundo vêm demonstran-
do consistentemente essa diferença.

2E quais são as razões para esse
desempenho diferenciado?

Há uma série delas. Os dirigentes de
empresas familiares tendem a pensar
mais no longo prazo, a investir olhando
um horizonte de tempo mais longo, e a
criar relações mais sólidas, o que ajuda
a desenvolver maior estabilidade na or-
ganização e permite, curiosamente, que
o time de gestão seja até mais agressivo
em alguns aspectos. É claro que estou
falando de uma comparação na média.
Existem empresas familiares ruins.

3A crise financeira que atingiu o
mundo a partir do final de 2008

reforçou a opinião em favor das com-
panhias familiares?
Creio que sim. Essas empresas tendem

a ser geridas financeiramente de uma
maneira mais conservadora, com me-
nores níveis de dívidas, mais dinheiro
em caixa e mais preocupação com cus-
tos. Tudo isso dá retorno quando você
entra numa crise. Quando a economia
vai mal, as organizações geridas de for-
ma parcimoniosa parecem ser geniais.

O curioso é que quando o mercado
está crescendo esses mesmos negócios são
em geral criticados por serem muito len-
tos, por não aproveitarem as oportunida-
des da maneira que deveriam. Agora, por
causa da crise financeira, estamos vivendo
um período em que muita gente está apre-
ciando as atitudes mais conservadoras.

4Muitas empresas familiares são
pequenas e administradas de

maneira mais amadora, não?
É claro que é preciso comparar as em-
presas em seus diferentes estágios. As
mais novas e menores tendem a ser
administradas de maneira informal,
as mais antigas, de maneira mais for-
mal. Sabemos que maior formalidade
não significa necessariamente de-
sempenho melhor. Mas quando uma
organização cresce, é preciso ter mais
sistemas. Quando faço essas compa-
rações, estou sempre olhando para
empresas compatíveis, dos dois lados.

5O senhor trabalha com empresas
no mundo todo. Qual o impacto

das diferenças culturais na gestão?
As empresas familiares no mundo in-
teiro são incrivelmente similares no que
diz respeito às questões que enfrentam
e à maneira como trabalham. Minha
experiência indica que a cultura e as
leis locais têm alguma influência sobre

comportamentos e atitudes de gestão.
Por exemplo, no Japão ou na Arábia
Saudita a cultura determina fortemen-
te que você não deve confrontar o líder.

Há também diferenças no que diz
respeito à legislação. No Brasil não se
permite que você use uma fundação
para controlar sua empresa. Então, há
diferenças. Mas, de uma maneira geral,
não acho que elas sejam determinantes
dentro das empresas. Gosto de dizer que
a diferença cultural e legal tem um im-
pacto de cerca de 15% na maneira como
a empresa atua.É um impacto suficien-
temente forte para que se preste atenção
nele, mas não é um f ator determinante.

6Como o senhor avalia os gesto-
res brasileiros?

Acho que, de uma maneira geral, eles
são muito profissionais e internacio-
nais, no sentido de que seus padrões
de desempenho têm como referências
padrões internacionais. Vejo que os ges-
tores brasileiros são muito perceptivos
em relação ao seu ambiente, e acredito
que isso seja um reflexo de viverem em
uma economia bastante regulamenta-
da. Não sou contra regulamentações,
mas há um limite. Um gestor brasileiro
certa vez me disse que no Brasil há mais
pessoas que podem lhe dizer "não" do
que em qualquer outro lugar do mundo.
Achei engraçado, mas ele estava falan-
do sério. Os gestores brasileiros apren-
deram a trabalhar com isso e também
com uma economia instável, embora
esse aspecto tenha melhorado muito
nos últimos anos. Agora eles estão en-
frentando cada vez mais competição
internacional. Avalio as companhias
brasileiras como muito profissionais



e permeáveis às ideias e padrões in-
ternacionais que sugerimos. Trabalho
no mundo todo, e posso dizer que elas
estão entre as melhores que conheço.

7Além do preparo para lidar com
a alta regulamentação, o senhor

vê alguma outra diferença nas em-
presas brasileiras?
Uma vulnerabilidade nas empresas fa-
miliares, talvez até mais do que em ou-
tros países, é que a vida no Brasil pode
ser muito boa se você tem dinheiro e isso
às vezes seduz alguns herdeiros [a não
se interessarem pelo negócio]. Essa é uma

questão que chega a mim com alguma
frequência, talvez mais do que em outros
países. Outras questões não são particu-
lares do Brasil. Um dos maiores desafios
de uma empresa familiar é como contro-
lar o comportamento dos parentes. Eles
são mais difíceis de gerenciar do que
aqueles de fora da família. As pessoas
conseguem ser mais diretas e disciplina-
das com quem não é parente. O segundo
ponto é que, quando uma empresa fami-
liar entra em dificuldades, pode ser mais
difícil encarar o problema direta e rapi-
damente, porque com frequência há sen-
timentos envolvidos. Algumas famílias
também podem subestimar quanto di-
nheiro a empresa precisa reinvestir e po-
dem tirar demais. Além disso, a sucessão
é outra área de dificuldades potenciais
porque também envolve fatores emo-
cionais. A família pode ocupar a maioria
das posições de liderança e desencora-
jar executivos talentosos de fora do clã.

8Com tantas vulnerabilidades, as
companhias controladas por fa-

mílias ainda conseguem ser melho-
res do que as não controladas?
Sim, porque além das questões positivas
que já mencionei elas têm outras qua-
lidades: altíssimo grau de comprome-
timento e senso de orgulho em relação
ao negócio e preocupação com quali-
dade. Elas têm uma série de vantagens
potenciais que tendem a se tornar mais
relevantes do que as vulnerabilidades.

9Como as empresas podem evitar
os riscos e reforçar as qualidades?

Poderíamos discorrer sobre várias coi-
sas, mas o principal ponto que buscamos
passar para as empresas é que a forma-
lidade é sua amiga. Não queremos que
você se torne burocrático, seja no negó-
cio ou na família. Mas um certo número
de regras e políticas é muito útil. Ter um
conselho administrativo ou um grupo de
conselheiros é muito útil. Ter um conse-
lho de família, no qual todos se juntam
para falar de seus interesses, pode ser
muito útil. Ter consultores externos para
ajudar com questões específicas também
é bom. É preciso introduzir uma estrutu-
ra suficiente de regras e políticas que fa-
cilitem fazer a coisa certa. Aprendemos
isso de companhias que sobreviveram
duas, três ou mais gerações. Quando per-
guntamos aos acionistas dessas empre-
sas como elas fizeram, a resposta é que a
formalidade é necessária para sustentar
a companhia e gerenciar os conflitos.

10 Contar com um conselho
administrativo pode ser bom

para as companhias familiares?
Sim, desde que sejam bem usados. Os
conselhos têm de ser compostos pelas
pessoas certas e ser gerenciados correta-
mente para garantir que discutam ques-
tões efetivamente relevantes. Se tiver as
pessoas erradas, ou mesmo se tiver as
pessoas certas mas não conduzir ade-
quadamente o processo, o conselho será
provavelmente uma perda de tempo.

Ainda não existem estudos que
consigam fazer uma ligação direta
e indiscutível do impacto dos con-
selhos nos resultados. Mas nosso
trabalho e pesquisas indicam que,
quando são bons, os conselhos podem
evitar que os gestores cometam erros,
percam oportunidades importantes
ou entrem em disputas desgastantes.

Nossos estudos mostram, po-
rém, que a maioria das empresas, no
Brasil e no mundo, não sabe utilizar
bem seus conselhos de administra-
ção. E apenas perde tempo com eles. m
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