
A maioria das culturas acredita que o su-
cesso de um negócio de família é efême-
ro e tem expressões para reforçar essa 
ideia. Nos Estados Unidos, temos o dita-
do: "Uma família sai de mangas de cami-
sa e volta a elas em três gerações". Do 
outro lado do mundo, os chineses dizem: 
"A riqueza nunca dura três gerações". E 
os brasileiros também têm sua versão: 
"Pai rico, filho nobre, neto pobre". 

A "regra das três gerações" não vale 
para todos, mas o insight continua ver-
dadeiro: segundo uma pesquisa minha, 
a riqueza da família geralmente chega a 
seu ápice na segunda geração e declina 
depois disso, às vezes rapidamente. 

A ascensão e queda da riqueza fa-
miliar está relacionada à trajetória das 
empresas familiares. Isso porque elas 
geram a maior parte da riqueza das 
famílias e tendem - com notáveis exce-
ções- a não sobreviver por mais de uma 
ou duas gerações. 

A fim de manter o sucesso, as famí-
lias devem fazer crescer seus bens mais 
rápido do que os consomem e manter a 
unidade, o poder de decisão e o compro-
metimento de seus membros com o em-
preendimento familiar. Não é fácil. 

A maioria dos negócios de família [e 
da riqueza familiar gerada por eles) de-
clina devido à interação de várias "for-

ças" naturais que enfraquecem as em-
presas familiares ao longo de gerações. 
Essas forças -representadas pelas leis 
naturais que apresento aqui- não são 
inevitáveis, mas geralmente levam à 
dissipação do sucesso do negócio e da 
riqueza da família. 

AUMENTAR OS LUCROS 
MAIS RÁPIDO DO QUE A 
TAXA DE CRESCIMENTO 
DA FAMÍLIA EXIGE 
INVESTIR, ASSUMIR 
RISCOS, DIVERSIFICAR, 
ATENTAR AO SETOR 

ENTENDENDO A NATUREZA 

1. Famílias crescem mais rápido que 
os negócios. As famílias naturalmente 
crescem em progressão geométrica. 
É muito difícil para um negócio au-
mentar sua receita o suficiente para 
corresponder ao aumento da família. 
Imagine quadruplicar a receita de um 
negócio entre a primeira e a segunda 
geração, e quadruplicá-la novamente 
entre a segunda e a terceira. 

Esse não é, contudo, o desafio real: a 
empresa precisa fazer crescer seus lu-
cros para acompanhar ou exceder a taxa 
de crescimento da família, uma vez que 
são os lucros que permitem às compa-
nhias reinvestir e distribuir recursos para 
os proprietários. 

Aumentar os lucros mais rápido do 
que a taxa de crescimento da família exi-
ge investir com agressividade, assumir 
riscos, diversificar e prestar atenção ao 
setor, itens que perdem força ao longo 
das gerações. 

E não é possível manter alto retorno 
a menos que se esteja disposto a fazer 
apostas significativas, no momento certo, 
para manter o negócio moderno e com-
petitivo. Algumas dessas apostas ajudam 
a revitalizar o negócio existente; outras, a 
diversificar as atividades e se afastar do 
negócio original. 

As famílias resistem aos dois tipos de 
apostas, porque tendem a se tornar mais 
avessas a risco ao longo das gerações. 
Além disso, elas são muito leais aos ne-
gócios originais e deixam de ver tendên-
cias que indicam declínio do setor. 

2. As expectativas de estilo de vida 
aumentam com as gerações. A cada 
geração, riqueza, conforto e status se 
tornam mais importantes para famílias 
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bem-sucedidas. Os pais geralmente 
reclamam que seus filhos não conquis-
taram a riqueza que desfrutam, mas 
relutam em estabelecer limites para os 
gastos deles. A família então aprende a 

viver de uma forma cada vez mais cara 
-até que o dinheiro acaba. 

3. As famílias se tornam financei-
ramente dependentes de dividendos 

e de outras "distribuições". Alguns 
membros da família se tornam to-
talmente dependentes do negócio; 
outros, apenas de uma porcentagem 
de sua renda. Mas tente retirar essa 
porcentagem de um proprietário. A 
maioria das empresas familiares pre-
fere não provocar conflito familiar e 
tenta manter os dividendos. 

4. As famílias colocam todos os 
ovos no mesmo cesto. A maior par-
te do esteio financeiro da família 
vem do negócio, porque ela não di-
versifica seus investimentos além 
dele. 0 resultado é que a família 
tem seus ganhos concentrados no 
negócio familiar. Quando precisa de 
renda, é sempre o negócio que deve 
produzi-la. Com muita frequência, 
ela vai discretamente se desfazendo 
de bens da empresa, enfraquecendo 
seu balanço e impedindo-a de inves-
tir agressivamente no futuro. 

5. As famílias se tornam fragmen-
tadas e menos unidas com o tempo. 
Todos os itens anteriores, que erodem 
a sobrevivência de longo prazo de um 
negócio familiar, poderiam ser des-
considerados se a família conseguisse 
ficar relativamente unida, comprome-
tida com seu negócio e fosse capaz de 
discutir abertamente essas questões. 

Mas a natureza não incentiva a unida-
de da família ao longo do tempo. Em vez 
disso, depois de duas gerações ou mais, 
uma família geralmente se torna cada 
vez mais desalinhada em termos de suas 
missões e valores. 

A questão é: diante das cinco leis 
naturais descritas, a riqueza e o su -
cesso da empresa familiar são com-
preensivelmente difíceis de preservar. 
Ma s tenho uma certeza: é totalmente 
possível dominar e s sa s forças natu-
rais e manter o negócio vivo e a rique-
za da família em crescimento ao longo 
das gerações. No próximo artigo desta 
série, explicarei como. 
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Text Box
Fonte: HSM Management, São Paulo, v. 4, ano 15, n. 87, p. 12-13, jul/ago 2011. 




