


D I M I N U I R A IMPORTÂNCIA 
DOS V ÍNCULOS DE SANGUE 
E IMPLANTAR U M A GESTÃO 
PROFISSIONALIZADA 
É INDISPENSÁVEL A 
EMPRESAS FAMILIARES 
QUE Q U E R E M SE MANTER 
E CRESCER NO MERCADO 

Cerca de quatro décadas 
separam a trajetória do 
imigrante italiano Fran
cesco Matarazzo, que no 
final do século 19 desem

barcou em Sorocaba, proveniente de 
Castellabate, e os primeiros passos de 
Norberto Odebrecht na cena econô
mica de Salvador, Bahia, depois que 
herdou o ativo e o passivo da empresa 
do pai, a construtora Emílio Odebre
cht & Cia. 

Ao morrer, o primeiro não chegou 
a ver o desmantelamento de um im
pério que durante anos foi o maior 
grupo industrial da América Latina, 
com 180 fábricas. O segundo recebeu 
em outubro de 2010, o título de me
lhor empresa familiar em atividade. 
Com isso, a Organização Odebrecht 
passou a integrar o seleto grupo de 
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empresas longevas que desde 1996 
vêm sendo agraciadas com o prêmio 
oferecido por duas instituições suí
ças: a escola de negócios e deforma
ção de executivos IMD e o banco de 
investimentos Lombard Odier. 

Cinco anos antes, em 2005, foi a vez 
de o Grupo Votorantim - atualmente 
comandado pela terceira geração do 
seu fundador - ser destacado com 
a outorga do IMD-Lombard Odier 
Global Family Business Award. Mas 
outras empresas familiares brasilei
ras - Gerdau, Votorantim, Motorola, 
entre tantas - vêm igualmente atra
vessando processos bem-sucedidos 
de transição de poder e continuidade. 

Mas o que selou o fracasso do pa
triarca italiano e consolidou o sucesso 
do empreiteiro baiano? "A capacida
de de delegar a administração da 
empresa familiar a administradores 
devidamente capacitados e não, ne
cessariamente, aos descendentes", 
explica Ives Gandra Martins Filho, 
advogado e autor de Empresas Fami
liares Brasileiras. 

Debater como se dará esta transi
ção do poder em pequenas ou gran
des empresas erguidas por pionei
ros, esquadrinhar todos os ajustes 
estruturais que devem ser promovi
dos para garantir sua continuidade 
e evitar que as questões sucessórias 
corroam o patrimônio já constituído 
- este é o quebra-cabeça que mais 
cedo ou mais tarde toda corporação 
longeva tem de enfrentar. 

A esse respeito, o Programa de For
mação Continuada da Fundação Ge
tulio Vargas (GVPEC) mantém um cur
so de três meses intitulado "Gestão de 
Empresa Familiar", com carga horária 
de 50 horas-aula, voltado para funda
dores, sócios, gestores e herdeiros de 

empresas familiares interessados em 
compreender a dinâmica e as barrei
ras com vistas à sua transformação e 
crescimento. Também a Fecomercio 
realizou, em agosto último, em parce
ria com a GVlaw e a FBN Brasil (Family 
Business Network Brasil), o debate "O 
Futuro das Empresas Familiares no 
Brasil", do qual participaram advoga
dos e consultores. 

Para Ives Gandra Filho, a questão 
pode ser resumida: "Os pioneiros 
devem preparar seus descendentes 
para herdar o negócio, mas devem, 
ao mesmo tempo, estar psicologica
mente preparados para saber que um 
filho não tem, necessariamente, a sua 
mesma vocação". 

Num contexto em que as empre
sas familiares respondem por 55% do 
PIB dos Estados Unidos (90% a 95% do 
brasileiro) e podem representar po
tências, como Fiat ou BMW, citando os 
resultados de uma pesquisa interna
cional, Telmo Schoeler, presidente da 
Strategos Strategy & Management, 
afirma que "70% não chegam à se
gunda geração, e apenas 2 0 % delas 
chegam à terceira" - reflexo do que 
Eduardo Capobianco, coordenador do 
Grupo de Estudos de Empresas Fami
liares (GEEF) do Gvlaw, apelida de "a 
marca de Caim", isto é, "brigas entre 
irmãos e outras intrigas familiares 
que atrapalham o desenvolvimento 
da empresa". Nesse sentido, no seio 
da terceira geração do imigrante 
italiano, a melhor justificativa para 
a ruína do império Matarazzo foram 
os sucessivos desentendimentos en
tre a herdeira escolhida Maria Pia e 
seus irmãos, preteridos pelo pai por 
ocasião da transferência do controle 
da empresa, ainda que trabalhassem 
com ele havia muitos anos. 

DEBATER COMO SE DARA A TRANSIÇÃO DO 
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Segundo Wagner Teixeira, sócio-
- diretor da Höft Transição de Geração, 
consultoria que presta orientação a 
famílias empresárias no processo 
de sucessão e continuidade, a lição 
que se tira do caso Matarazzo é que, 
num negócio, "o modelo do funda
dor é único, e na segunda geração ele 
tem de mudar e se tornar coletivo, in
cluindo até mesmo sócios que não se 
escolheram". 

O modelo da empresa familiar 
começa normalmente com um fun
dador, que cria algo para a sua própria 
subsistência. Em geral, são migrantes 
ou imigrantes que são autodidatas e 
não têm formação dirigida", explica 
Teixeira."lsso cria no modelo familiar 
uma figura forte, em torno do qual há 
cumplicidade, escolha. Numa segun
da geração, esses valores precisam 
ser desenvolvidos entre os sócios. A 



NOS EUA, 7 0 % DAS 

EMPRESAS FAMILIARES 

NÃO CHEGAM À 

SEGUNDA GERAÇÃO 

compreensão de que há necessidade 
de se construir uma relação de con
fiança é que permite alternativas de 
continuidade." 

René Werner, diretor da Werner 
& Associados Desenvolvimento So
cietário afirma que "pode parecer 
estranho, mas as empresas familia
res devem ser independentes das 
famílias. Para serem bem-sucedidas, 
essas empresas precisam analisar 
a capacidade das pessoas antes de 
contratá-las. Não se deve contratar 
alguém baseado no grau de paren
tesco", adverte o consultor. 

Para o executivo da Strategos Stra-
tegy & Management, a continuidade 
das empresas familiares está asso
ciada à capacidade de encontrar um 
ponto de equilíbrio entre capital, ges
tão e valores - com ênfase nos valores 
do negócio: "Em 50 anos, a estrutura 
de capital e a forma de gerir a em
presa terão mudado completamente. 
Os princípios e valores podem ser os 
mesmos", sustenta Telmo Schoeler. 

>Aquém dos mandamentos 
Para aferir a saúde do setor no Bra

sil, a Höft Transição de Geração rea
lizou um estudo junto a 170 famílias 
empresárias nacionais, sendo que a 
maioria (74%) se encontra na região 
sudeste e integra a segunda geração 
das companhias (58%). 

A pesquisa permitiu constatar que, 
a despeito das recomendações dos 
especialistas, no sentido de "construir 

regras de relacionamento com base 
num protocolo familiar e societário 
que divida claramente as questõesfa-
miliares das empresas", como orienta 
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Wagner Teixeira, 8 9 % dos entrevista
dos não possuem instrumentos for
mais para administrar eventuais con
flitos e divergências entre parentes. 
Mais: 7 9 % deles ainda não formali
zaram acordo ou protocolo societário 
que regule as relações entre família e 
empresa, e 8 8 % não possuem canais 
de comunicação para os sócios. 

Ainda assim, a radiografia da Höft 
permitiu verificar que 35% das em
presas entrevistadas remuneram 
executivos com base em critérios 
de mercado, e não familiares, e que 
em 56% delas existem relações res
peitosas entre executivos, sócios e 
familiares, sendo que quase metade 
(47%) mantém uma cultura organi
zacional que reflete os valores de 
origem da família. 

Segundo o diretor da Höft, "um 
dos passos mais importantes para 
garantir a continuidade da empresa 
é registrar a história da família em
presária, preservando o legado dos 
fundadores, o que é determinante, 
para a coesão e a identidade familiar". 
Apesar disso, a pesquisa mostrou que 

79% das famílias empresárias ainda 
não possuem um registro formal de 
sua origem e história. 

Outro dado se refere ao patrimô
nio: 91% do universo pesquisado ain
da não têm órgãos representativos 
dos familiares, para que possam de
liberar sobre os rumos dos negócios. 
Para Teixeira, "a ausência de um ca
nal estruturado e formal de comu
nicação pode acabar interferindo na. 
gestão, como acontece em 8 8 % das 
empresas, e esta carência de critérios 
ou regras tem sido um grande obstá
culo para a continuidade, pois a inde
finição pode ser foco de divergências 
entre sócios e familiares". 

Ainda em relação à empresa, o con 
sultor sustenta que a transparência 
nas informações reforça a confiança, 

o comprometimento e a legitimidade 
dos gestores: "É preciso atentar para 
o fato de que o modelo de sociedade 
utilizado na primeira geração nem 
sempre se transfere para a segunda 
e por isso mesmo deve ser discutido, 
até que se chegue ao formato ideal". 
Na amostra pesquisada pela Höft 
Transição de Geração, apenas 7% pos
suem um planejamento de sucessão 
e continuidade com a participação de 
todos os envolvidos. "E é justamente 
aí que ocorre um dos principais de
safios para a maioria das empresas 
familiares: mudar de um processo 
decisório individual, no qual o dono 
toma a maioria das decisões sozinho, 
para um novo modelo, que conside
re os interesses coletivos", justifica o 
executivo. 

Text Box
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