
Começo esta matéria sobre empresas 
familiares com esse parágrafo, porque na 
minha extensa biblioteca sobre o assun
to com livros em português, espanhol, 
inglês e francês, existem mais de 100 de
finições do que é uma empresa familiar. 
Mas fazendo jus a parte pretensão do di
tado, a que eu mais gosto é a minha. 

Muitos mestres do assunto de empre
sas familiares acham que essa minha de
finição é irônica, injusta e malvada. Ela 
diz: "Empresa familiar é um grupo de 
pessoas, do sexo masculino e feminino, 
com idades que vão dos 15 aos 90 anos. 
Algumas delas com o mesmo sobreno
me das famílias dos fundadores e outras, 
com vários sobrenomes diferentes devi
do a casamento, adoção etc. Essas pes
soas brigam o tempo todo (as vezes em 
público, as vezes em âmbito fechado), 
para definirem quem é o mais inteligen
te, quem manda mais, quem tem as me
lhores idéias e quem, no fim do mês, leva 
mais dinheiro para casa. Mas tudo isso é 
feito as vezes com muito amor, as vezes 
sem nenhum amor." 

Se vocês acham que estou sendo irô
nico, injusto ou malvado com minha de
finição, vejam os casos relacionados a se
guir, que confirmam que eu tenho razão 
na minha definição: 



Adhemar Pereira de Barros, ex-governador de São Paulo 
e dono da LACTA, na ocasião a maior empresa de cho
colates do Brasil, tem uma frase famosa: "Com os filhos 
que eu tenho, eu não preciso de inimigos." 

Um dos casos mais marcantes de problemas suces
sórios na história empresarial brasileira é o da IRFM -
Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo, um grupo 
que chegou a ter mais de 200 fábricas no País. Mas, 
quando morreu o seu fundador, o conde Matarazzo, seus 
netos criaram uma acirrada briga na justiça pelo coman
do da empresa que levou todo o império à falência. 

A briga dos irmãos Sampaio Ferreira praticamente des
truiu a BOM BRIL, que acabou sendo vendida para um 
grupo italiano. 

A família Kasinsky, ex-dona da COFAP, uma das maio
res fábricas de auto peças do Brasil, devido a uma briga 
na justiça entre o fundador e os seus dois filhos, acabou 
sendo vendida para o grupo alemão Mahle. 

Na FIAT, Margherita Agnelli de Pahlen, filha de Gianni 
Agnelli, que presidiu a empresa de 1966 a 1996, moveu 
uma ação contra sua mãe e três conselheiros da empre
sa alegando ter sido prejudicada na herança de seu pai, 
falecido em 2003. Marella Agnelli, viúva de Gianni e mãe 
de Margherita criticou as alegações da filha por trazerem 
uma imagem negativa para a Fiat, que está sob controle 
da família desde a sua fundação em 1899. A ação movi
da pela mãe complicou o relacionamento dela com seus 
dois filhos, John e Lapo Elkann. 

Em Macau, uma grande briga familiar eclodiu em janei
ro deste ano. Ocorreu no grupo de STANLEY HO, um 
bilionário que possui cassinos e hotéis e é definido na 
comunidade como um poligamista de mão cheia, pois é 
casado com quatro esposas com as quais tem 17 filhos. 
Sua fortuna, estimada em mais de três bilhões de dóla
res, inclui o luxuoso Hotel e Cassino Lisboa, com mais de 
1.000 quartos e 15 restaurantes diferentes. No dia 27 de 
janeiro deste ano, Stanley Ho apresentou uma queixa no 
Tribunal Superior de Hong Kong, acusando a sua terceira 
mulher, Ina Chan e os filhos de sua segunda mulher, por 
"apropriação fraudulenta" de ações da empresa. E essa 
briga continua até hoje. 

Na LOREAL, uma das maiores empresas de cosméticos 
do mundo, a briga foi iniciada por Francoise Bettencourt 
Meyers, com 55 anos, filha única de Liliane Bettencourt, 
que está hoje com 89 anos, considerada a mulher mais 
rica da França, é a herdeira da empresa. Francoise mo
veu uma ação, alegando insanidade da mãe, por ter 
presenteado o seu namorado 25 anos mais moço do que 
ela, com mais de 1 bilhão de dólares. 
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Conflitos, fazem parte do dia a dia de qual
quer empresa familiar, mas existem uma série 
de ferramentas para não deixar que eles afe
tem negativamente as operações da empresa e 
tragam rupturas na importante teia da família. 

Tenho um amigo em Londres, Grant 
Gordon, que é co-autor do fabuloso livro 
"Family Wars - Classic Conflicts in Family 
Business and How to Deal With Them", (infe
lizmente no meu entender os tradutores deixa
ram de lado o impactante título de "Guerras 
Familiares", colocando um título muito água 
com açúcar, "Empresas Familiares"). Mas não 
se engane por esse título comum, igualzinho 
a muitos outros livros, inclusive o meu, pois é 
um livro que no meu entender merece ser lido. 

Em outubro do ano passado visitei Grant 
em seu escritório que fica na Buckingham 
Palace Road. Como ele é a 5a geração das fa
mílias produtoras do uísque Grant's, empresa 
fundada em 1887, as paredes possuem várias 
fotos com a sua história. 

Grant, que é o Diretor Geral do Institute 
for Family Business da Inglaterra, é um estu
dioso das "guerras" que acontecem em em
presas familiares. Disse-me: "Nós temos na 
Inglaterra mais de três milhões de empresas 
familiares. Tenho, por muitos anos, pesquisa
do as razões pelas quais aparecem conflitos, 
em muitos casos verdadeiras 'guerras', nessas 
empresas. Acredito que, para administrar es
sas crises com sucesso, os gestores precisam 
estar atentos à sinalizações de problemas à 
frente, como se fossem marinheiros condu
zindo um barco em pleno oceano. As 'guerras' 
podem aparecer a qualquer hora, da mesma 
forma que um vendaval pode aparecer minu
tos após um céu azul." 

Disse-me ainda:" Cada membro de uma no
va geração é único. É preciso identificar quais 
são os seus interesses em relação à empresa. É 
preciso não permitir a existência de 'políticas 
sujas'. É preciso que exista um plano de suces
são escrito e acordado por todos os acionistas. 
Isto é uma ferramenta fundamental.". 

Para mim, é também de grande importância 
para o sucesso da empresa familiar, a monta
gem de um genograma, para ser olhado lado a 
lado com o organograma da empresa. 

No genograma, são colocados todos os acio
nistas, tanto os que trabalham como os que 
não trabalham na empresa e, entre cada dois 
são traçadas linhas, com visualizações e cores 
diferentes, mostrando se o relacionamento en
tre eles é ótimo, bom, ruim, péssimo etc. 
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