
Uma pesquisa nos Estados Unidos so
bre a ocorrência de conflitos em empresas 
familiares mostrou que em 20% dessas 
empresas ocorrem conflitos uma vez por 
semana. Em outros 20% os conflitos ocor
rem uma vez por mês. Em 42% das empre
sas, os conflitos ocorrem entre três e quatro 
vezes por ano. Ou seja, em 82% das empre
sas pesquisadas, ficou claro que conflito é 
algo frequente na empresa familiar. 

Na pesquisa, conflitos classificados co
mo "difíceis" foram registrados por 14% 
das empresas. Conflitos classificados co
mo "moderados" foram registrados por 
42%. Em 15% das empresas, a solução 
dos conflitos é definida como sendo da 
responsabilidade do titular. 

Segundo o presidente do conselho de
liberativo do Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-
SP), Alencar Burti, empresa e famíl ia re
presentam sistemas diferentes, com va
lores e lógicas distintas que nem sempre 
são compatíveis, o que pode levar conflitos 
da empresa para a famíl ia e vice-versa. Diz 
ainda Alencar Burti, que é preciso conside
rar, t a m b é m , que tanto a famíl ia como a 
empresa passam por processos de trans
formação ao longo do tempo, e que as mu
danças que ocorrem em cada uma delas 
acabam tendo reflexo na outra. 

Recentemente, abordando t a m b é m 
esses frequentes conflitos que ocorrem 
entre as gerações em uma empresa fami
liar, o diretor do Austin Entrepreneurship 
Program, da Escola de Administ ração de 

Empresas da Oregon State Universíty, nos 
Estados Unidos, Mark T. Creen, em seu recém 
publicado livro "Inside the Multi-Cenerational 
Family Business - Symptoms of Cenerational 
Stack-Up and How to Cure Them" (Palgrave 
MacMillan - 2011), criou uma interessante ana
logia da empresa familiar com a narrativa bíbli
ca no Gênesis, da Torre de Babel. 

Como constatamos nessa narrativa, a ideia 
dos homens era construir uma torre com o obje
tivo de que o cume chegasse ao céu, para tornar 
o nome do homem célebre. Isso era uma afron
ta dos homens para Deus, pois eles queriam se 
igualar a ele. Deus então parou o projeto, depois 
castigou os homens de maneira que esses fa
lassem várias línguas para que os mesmos não 
se entendessem e não pudessem voltar a cons
truir uma torre com esse propósito. 

Mark Creen diz que a empresa familiar, on
de estão presentes várias gerações, é uma ver
dadeira Torre de Babel. Cada geração falando 
a sua própria língua e tendo grandes dificulda
des em entenderem a língua das outras gera
ções. Isso é devido às diferenças entre as gera
ções, pois pessoas nascidas em gerações dife
rentes possuem valores e pontos de vista dife
rentes, inclusive atitudes diferentes para com 
o trabalho e para com a famíl ia. É preciso um 
processo de comunicação, total e permanente, 
entre todos os acionistas, gestores e sucesso
res da empresa familiar para conseguir-se um 
consenso para falar-se uma só língua. 

O autor discorre em seu livro sobre o que 
ele chama de "síndrome do empilhamento 
generacional" na empresa familiar, que ocorre 
quando, com o correr dos anos, mais gerações 

vão chegando à empresa e, consequentemen
te, criando uma convergência de várias gera
ções de acionistas, gestores e sucessores que 
geram um conflito inevitável entre elas. Cada 
uma dessas gerações traz consigo os seus 
próprios estilos de trabalho e as suas próprias 
ideias sobre os rumos da empresa e sobre di
nheiro. Segundo ele, na medida que mais ge
rações vão sendo "empilhadas" na empresa 
familiar, essas " l ínguas" discrepantes causam 
um efeito significativo no sucesso ou no fra
casso da empresa familiar. 

Nos doze capítulos do livro, cada um fazen
do um estudo de caso de uma empresa diferen
te e analisando os sintomas e as soluções para 
o "empilhamento generacional" em cada uma 
delas, Mark Green faz a seguinte classificação 
para as diferentes gerações que se "empilham" 
nas empresas familiares: 1. The Gl Generation 
(1905-1924) - Nascidos no começo do século 
20, os mais jovens dessa geração estão agora 
com 80 anos de idade; 2. The Silent Generation 
(1925-1944) - Os pontos de vista dessa gera
ção foram formados por uma época de guer
ras e depressão; 3. Baby Boomers (1946-1964) 
- Os membros desta geração nasceram após 
a 2a Grande Guerra e estão se aproximando da 
aposentadoria; 4. Generation "X" (1965-1980) -
Os membros desta geração assistiram ao des
moronamento do Muro de Berlim, da União 
Soviética, da família nuclear, das lojas de de
partamentos, e do emprego pela vida toda em 
uma mesma empresa; 5. Generation "Y" (1981-
2009) - Os membros dessa geração fazem par
te da virada do século e são totalmente orienta
dos para a tecnologia. 
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