
Retrato 
de família 

Quando se pensa em em
presa familiar no Brasil, os 
nomes de grandes corpo

rações como Votorantim, Pão de 
Açúcar, Magazine Luíza e Rede 
Globo logo vêm à cabeça. Por trás 
deles, existem grandes líderes que 
fazem a diferença no sucesso 
por elas alcançado. Mas nem só 

de gigantes vive o setor. 
A maior parte dos ne

gócios é formada por pe
quenos empreendimentos, 
como mercearias e pa
darias. Ao todo, repre
sentam cerca de 90% 
de todas as empresas e 
contribuem com 60% da 
força de trabalho, índices 

que justificam a análise do 
consultor Renato Bernhoeft, espe
cialista no assunto, na qual a em
presa familiar não é apenas viável 
como também se constitui em peça 
importante para o crescimento 
e modernização da economia. 

Para ele, é preciso acabar com 
a visão preconceituosa de que a 
empresa controlada por famílias é 
exemplo de imperfeição organiza-
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cional, e que somente as grandes 
corporações sejam paraísos de 
felicidade. Boa parte ainda é vista 
assim por descartar a profissiona
lização, ao entender que ela repre
senta a perda do controle gerencial 
pela família. Porém, como afirma 
Bernhoeft, diante de um cenário tão 
competitivo, essa prática significa 
falta de visão para fazer a separa
ção entre família e administração. 

"Profissionalizar não consiste 
em retirar a família do comando 
empresarial nem em ensinar outra 
forma de gerenciar o negócio. Esse 
instrumento é utilizado para dife
renciar os interesses dos donos e 
os da empresa, diminuindo pos
síveis conflitos internos", afirma 
o administrador Domingos Ricca, 
consultor em gestão de empresas 
familiares. Segundo ele, está ha
vendo uma maior conscientização 
dos fundadores sobre a importân
cia da gestão, o que faz com que, 
cada vez mais, as empresas ado
tem planejamentos de sucessão, 
profissionalização e programas 
de governança corporativa, che
gando à expansão e perpetuação. 

A não profissionalização da ges
tão, de acordo com o Serviço Brasi
leiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae), ocorre pela 
falta de comando central capaz de 
gerar uma reação rápida para en
frentar os desafios do mercado, de 
planejamento para médio e longo 
prazos e de preparação e/ou for
mação profissional dos herdeiros. 
Contribuem também os conflitos 
que surgem entre os interesses 
familiares e os da empresa, a falta 
de compromisso em todos os seto
res da organização, sobretudo com 
respeito a lucros e desempenho, e 
a descapitalização pelos herdeiros 
em desfrute próprio, o que pode 
contribuir para o fim da empresa. 

Um exemplo clássico é o das In
dústrias Matarazzo, uma história 
repleta de conflitos familiares e 
ingerência dos sucessores. Con
siderado o maior parque indus
trial da América Latina nos anos 
1940, chegou a ter, durante seu 
apogeu, mais de 350 empresas que 
hoje não passam de escombros. 

Administração de conflitos 
A verdade é que separar a vida 
profissional da familiar é um dos 
maiores desafios para fundado
res e herdeiros. Sempre haverá o 
perigo da casa se tornar uma ex
tensão do negócio e vice-versa. "É 
preciso ter um nível de disciplina 
muito grande para atingir esse 
importante objetivo", afirma o ad
ministrador Eduardo Najjar, coor
denador do Núcleo de Estudos de 
Empresas Familiares e Governança 
Corporativa da Escola Superior de 
Propaganda e Marketing (ESPM). 

Um dos segredos para a boa 
convivência está em saber delegar 
as atividades. A maioria dos fun
dadores tem como característica a 
centralização das decisões. Não é 
o que acontece, por exemplo, com 
o publicitário Geraldo Rodrigues 
Neto, da agência Soul Ad. "Se não 
delegar, o negócio não evolui. Se 
você tem um membro da família e 
reconhece a sua capacidade profis
sional, isso é importante para que 
ele cresça e assuma sua posição. 
Sozinho fica muito difícil", enfatiza, 
ao lembrar que o plano de suces
são, que prevê que seu filho Henri
que Savoia assuma o comando, está 
caminhando de maneira tranquila. 
E completa: "conflitos existem in
dependentemente de se trabalhar 
juntos ou não. É difícil para os piais 
aceitarem que estão envelhecendo". 

"Para administrar conflitos é 
necessário criar um Conselho de 



Na Prática 

Administração baseado nos prin
cípios da governança corporativa, 
a fim de que não ocorram desvios 
de conduta dos membros envolvi
dos", diz Ricca. "Praticar a boa go
vernança não deveria ser nada mais 
do que gerar valor de forma susten
tável para os acionistas e demais 
stakeholders -clientes, funcioná
rios, comunidade e fornecedores", 
disse Dan Ioschpe, presidente da 
Iochpe Maxion, maior fabricante 
de rodas e chassis para veículos 
comerciais e de vagões de carga e 
produtos ferroviários do Brasil, em 
recente palestra no Instituto Brasi
leiro de Governança Corporativa. 

Preparação do terreno 
Uma estratégia que as empresas 
têm adotado para evitar poten
ciais conflitos é preparar o ter
reno para a abertura do capital. 
Esse procedimento obriga as or
ganizações a serem transparentes, 
pois terão de prestar contas aos 
acionistas. Quem percebeu esse 

"Profissionalizar não 
consiste em retirar a 
família do comando 
empresarial" 
Adm. Domingos Ricca, consultarem 

gestão de empresas familiares (foto acima) 

caminho, por exemplo, foi o Ma
gazine Luiza, uma das maiores re
des varejistas do País, que lançou 
ações na Bolsa no começo deste 
ano e captou R$ 925,8 milhões. A 
empresa tem se tornado exemplo 
de organização, pois, além de ado
tar o profissionalismo nos negó
cios, não permite que os egos dos 
familiares cheguem ao comando. 

Na visão de especialistas, 
mesmo se a abertura de capital 
não constar dos planos da em
presa, não há por que deixar de 
colocar em prática ações de go
vernança corporativa, bem como 
implementar regras claras de ges
tão. Nesse contexto, devem ser de
finidos os papéis dos profissionais 
que conduzirão a gestão, com es
pecial atenção aos líderes, já que 
serão eles os que ajudarão a con
solidar as práticas necessárias. 

Gerações de trabalho 
"Há uma estatística mundial, for

jada no trabalho do dia a dia de 
especialistas em empresas fami
liares, que diz que apenas 30% 
conseguem passar o comando da 

primeira para a segunda geração. 
Desse total, apenas 40% vão da 
segunda para a terceira geração", 
explica Najjar. Felizmente, existem 
exceções. A Votorantim, por exem
plo, já está na terceira. Em 2005, 
ganhou o IMD-LOHD Award como a 
melhor empresa familiar do mundo. 
O prêmio é uma parceria entre o 
IMD Business School e o banco su
íço Lombard Odier Darier Hentsch, 
instituição familiar de mais de 200 
anos e já na sétima geração. 

A independência das futuras ge
rações pode causar desconforto 
para a primeira, especialmente se o 
modelo de gestão for centralizador. 
"Conflitos não tratados em uma ge
ração são transferidos para a se
guinte. Os resultados costumam 



ser tão tóxicos que podem levar a 
uma quebra de confiança, gerando 
posições inconciliáveis entre fami
liares e até mesmo impactos nega
tivos definitivos no patrimônio da 
família", analisa Najjar. 

Falando de dinheiro 
0 caixa da família e o da empresa, 
afinal, é uma coisa só? Não, diz 
Najjar: "o da empresa deve ser 
diferente daquele do bolso do fun
dador. Isso é premissa básica. É im-

"O caixa da 
empresa deve ser 
diferente daquele do 
bolso do fundador" 

Eduardo Najjar, coordenador do 

Núcleo de Estudos de Empresas 

Familiares e Governança Corporativa 

da ESPM (foto a direita) 

portante, sempre que necessário, 
que a empresa familiar de tamanho 
médio consiga delegar a gestão de 
suas finanças a uma equipe de pro
fissionais que não seja da família". 

Ricca tem outro ponto de vista. 
"No início, é muito difícil separar 
as finanças da empresa do orça
mento familiar. A estrutura orga
nizacional não tem, normalmente, 
controles que justifiquem a sepa
ração entre valores particulares 
e corporativos", diz. No entanto, 
admite que com o crescimento da 
empresa devem ser estabelecidas 
regras que auxiliam na separação 
dos caixas. "A medida da inclusão 
de ações de profissionalização, 
como estruturação de cargos e 
salários, controles de retiradas, 
controles financeiros, a empresa 
consolida a separação entre os 
valores da organização e os desti
nados aos profissionais que fazem 
parte da família", conclui Ricca. 

Processo sucessório 
A sucessão tranquila e prepa
rada garante a continuidade 
dos negócios das empresas 
familiares. "Respeito e con
fiança são a base de tudo", 
analisa Rodrigues Neto. 

"Adotar um planejamento 
sucessório e um processo de 
profissionalização, que dimi
nuam os conflitos internos da 
empresa e auxiliem os mem
bros envolvidos nas decisões 
administrativas, é o melhor 
modo de perpetuar e expandir 
os negócios", esclarece Ricca. 

De acordo com especialistas, 
esse processo pode levar de 
20 a 40 anos, tempo suficiente 
para que os herdeiros "amadu
reçam" administrativamente. 

Pode parecer uma eternidade, 
mas é o tempo necessário para 
que a transferência de geração 
ocorra com maturidade.» 

Text Box
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