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No entanto, proprietários familiares 
e famílias empresárias não são muito 
acostumados a pensar estrategicamen
te. Às vezes, determinam-se metas de 
dividendos, mas raramente são estabe
lecidas a missão ou a visão, esclareci
das as metas mais importantes para a 
companhia ou identificados seus valores 
centrais. Contudo, esses assuntos vêm 
à tona quando os donos se desapontam. 
Eles, então, perguntam: "Que resulta
dos e comportamentos esperamos dos 
gestores?", "O que queremos desta 
empresa?". Eu gostaria de ter recebido 
um dólar cada vez que um membro in
dependente do conselho de uma organi
zação familiar me dissesse: "Quem dera 
eu soubesse o que a família queria desta 
empresa...". 

Para o bem do negócio e de seus do
nos, é bom que estejam claros também 
planos, metas, valores e missão da pró
pria família. É evidente que não se pode 
controlar muito uma família, mas isso 
torna ainda mais importante definir al
vos e caminhos para ela, de modo que 
os familiares se motivem a contribuir 
para os interesses comuns. Essa orien
tação é crucial para buscar o sucesso 
por mais de uma geração. 

COMPONENTES DE UM PLANO 
ESTRATÉGICO 
Os planos estratégicos assumem mui
tas formas, mas a maioria inclui: 

1. Declaração de missão [da empresa, 
da família ou do grupo proprietário). 0 
que a organização quer ser e como está 
posicionada para se diferenciar de ou
tras. Os valores centrais podem estar 
incluídos nessa declaração. 
2. Visão. Trata-se de como os membros 
da companhia a veem em dado ponto no 
futuro. Pode conter o tamanho da em
presa, as atividades e valores importan
tes, bem como forças, nível de desem
penho e união de seus membros. 
3. Metas-chave de curto e médio prazos. 
4. Valores centrais. São escolhas que a 
organização faz que definem o compor
tamento esperado de seus integrantes. 
5. Estratégia. É a soma de ações que 
levarão aos alvos almejados. Para con

duzir as ações certas, desenvolvem-se 
políticas e planos que ajudarão a avan
çar na direção da visão e da missão, com 
base nos valores centrais. 

INCOERÊNCIAS E ALINHAMENTO 
Os componentes dos planos estratégi
cos da empresa, dos proprietários e da 
família têm de ser comparados para que 
se minimizem as inconsistências entre 
eles -por exemplo, a empresa quer rein
vestir agressivamente, enquanto os pro
prietários desejam dividendos maiores. 
Essas diferenças podem ser resultado 
de missões, visões, metas, valores e po
líticas distintos entre os gestores do ne
gócio e seus donos. É importante saber 
onde se origina a diferença. 

Em uma empresa para a qual prestei 
consultoria por muitos anos, a família 
estava aborrecida com o novo líder do 
negócio, um familiar, porque ele havia 
mudado a cultura corporativa, que, por 
décadas, valorizara um ambiente de 
trabalho limpo e um índice de seguran
ça espetacular. Quando o sucessor as
sumiu a gestão, reduziu os padrões de 

limpeza, alegando que não tinham nada 
a ver com segurança, e também dimi
nuiu os lucros desnecessariamente. No 
conselho familiar, a maioria, incluindo o 
proprietário controlador, viu tal mudan
ça como reflexo de diferenças conside
ráveis em missão e valores. 0 assunto, 
então, foi levado ao conselho adminis
trativo, e os diretores independentes se 
aliaram ao conselho familiar e determi
naram que o novo presidente agisse em 
conformidade com os antigos valores da 
empresa e da família. Como ele conti
nuou a desrespeitar a cultura familiar, 
foi substituído. 

0 verdadeiro alinhamento entre os 
três grupos, portanto, só é verificável 
quando há clareza, em cada um deles, 
sobre sua missão, a visão do sistema 
empresarial familiar, os valores centrais 
e as metas-chave. 0 próprio alinhamen
to resulta do compromisso com o de
senvolvimento de um sistema coerente 
que permaneça por gerações. 
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