
por José Carlos Fonseca Ferreira 

Já mencionei em um número ante-
rior da Gestão&Negócios a briga familiar 
na L'Oréal, a enorme empresa francesa 
de cosméticos que pertence a uma das 
mais ricas dinastias da Europa. O confli-
to começou no final de 2008, por meio de 
uma ação judicial movida por Françoise 
Bettencourt-Myers, filha da atual do-
na da L'Oréal, Liliane Bettencourt, que 
é a única filha do fundador da empre-
sa, o químico Eugène Schueller. Hoje, 
Liliane com 86 anos de idade, segundo a 
Revista Forbes, é a 17a pessoa mais rica 
do mundo, com uma fortuna est imada 
em 20 bilhões de euros. 

A ação movida pela filha Fraçoise, foi 
baseada em alegação de problemas men-
tais e de senilidade da mãe, por haver 
presenteado com 1 bilhão de euros, seu 
namorado, o fotógrafo François-Marie 
Banier, 25 anos mais jovem que Liliane. 

No início deste ano, segundo a im-
prensa francesa, as duas f izeram as pa-
zes e Françoise retirou todas as suas 
queixas. Mas, ao que parece, a trégua 
não durou muito. No último dia 8 de ju-
nho, o jornal Le Monde noticiou que os 
advogados de Françoise Bettencourt-
Myers entraram com uma nova ação de 
insanidade mental, contra Liliane, ale-
gando "abuso de influência" de seu ad-
vogado. A ação diz que Pascal Wilhelm, 
advogado de Liliane, fez com que ela in-
vestisse 170 milhões de euros em uma 
empresa pertencente a um de seus ou-
tros clientes. A ação diz que isso carac-
teriza um conflito de interesses. 

V a m o s agora deixar Paris e a guerra 
da L'Oréal e fazer um voo de 12 horas até 
Tokyo. Do aeroporto, v a m o s até Noda, on-
de fica a sede da K ikkoman Corporation, 
uma empresa com 300 anos de vida e o 
maior produtor do mundo do molho shoyu. 
A K ikkoman é considerada um dos grandes 
exemplos de paz, entre as gerações, nas 
corporações famil iares. 

A razão de falarmos sobre essa empresa 
é para conhecermos os posicionamentos do 
CEO Yuzaburo Mogi sobre a "Constituição da 
Família Mogi", que foi adotada pela por eles 
há 100 anos. Uma declaração de valores e 
um código de conduta que foram desenha-
dos para evitar tensões na famíl ia e ensinar 
os jovens como se comportarem. A famil ia 
Mogi tem hoje oito ramificações, cada uma 
delas com o direito de indicar apenas um 
membro por geração do seu ramo para tra-
balhar na empresa. 

V a m o s conhecer e anal isar os 16 pon-
tos da "Constituição da Famil ia Mogi", que 
nos traz val iosos ens inamentos sobre como 
conseguir a paz permanente na empresa 
familiar: 

1. Todos os membros da famíl ia desejam a 
paz. Nunca brigam entre si e respeitam 
um ao outro; 

2. Amar a Deus e a Buddha é a fonte de to-
das as virtudes; 

3. Todos os membros da famíl ia devem ser 
polidos para com os outros. Se o líder não 
for polido, os outros não o seguirão; 

4. Virtude é a causa, fortuna é o efeito; 

5. Mantenha disciplina e exija diligência; 

6. Os negócios dependem de pessoas. Não 
faça nomeações ou demissões usando 
idiossincrasias pessoais; 

7. A educação das crianças é a nossa res-
ponsabilidade para com a nação. Treine o 
corpo e a mente com educação moral, in-
telectual e física; 

8. Trate todas as criaturas com amor. Amor 
é fundamental para os seres humanos e 
a fonte de uma vida que vale a pena viver. 
Palavras são a porta para a felicidade ou 
para a infelicidade. Uma língua que é fe-
rina machuca os outros. Uma língua que 
é amiga deixa tudo em paz. Tenha cuida-
do com as palavras que você diz; 

9. Conserve a humildade e a diligência que 
lhe foram transmit idas por seus ances-
trais com o passar dos anos. Faça todos 
os esforços para fazer tudo de bom que 
puder fazer; 

10.Os ganhos verdadeiros vêm do suor do 
trabalho; 

11. Concorrência é um fator importante para 
o progresso, mas a concorrência extrema 
e irracional deve ser evitada; 

12.Deixe sempre o sucesso e o fracasso 
bem definidos e ju lgue com muita jus-
tiça as penalidades e as premiações. 
Nunca deixe de premiar um trabalho 
benfeito e nunca permita que um erro 
não seja punido; 

13. Consulte os membros da famíl ia quan-
do estiver começando um novo negócio. 
Nunca tente fazer tudo sozinho. Valorize 
sempre as contribuições de sua família; 

14.Não entre em dívidas descuidadamente. 
Não empreste dinheiro para ganhar juros 
porque você não é um banco; 

15. Poupe dinheiro de seus ganhos e faça 
contribuições para a sociedade; 

16. Não decida assuntos importantes da em-
presa sozinho. Sempre consulte outras 
pessoas que você respeita. 
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