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atuação tanto no conselho como na administração. 
O passo seguinte foi montar um grupo de compara
ção com empresas dos mesmos países e setores, si
milares em porte — mas que não fossem controla
das por uma família (não incluímos representantes 
asiáticas porque há tantas empresas de família na 
região que é difícil reunir um grupo de comparação 
adequado). Fizemos, então, uma análise rigorosa 
das diferenças na gestão dessas duas modalidades 
de empresa e de como isso afetava o desempenho. 

Nossos resultados mostram que quando o mo
mento econômico é bom, empresas de família não 
faturam tanto quanto empresas com controle mais 
pulverizado. Já quando a situação da economia pio
ra, empresas de família superam em muito as rivais. 
E quando analisamos ciclos de mercado de 1997 a 
2009, vimos que o desempenho financeiro médio a 
longo prazo foi melhor entre empresas de família do 
que entre as demais em todo país examinado. 

A conclusão a que chegamos foi simples: empre
sas de família dão mais importância à resiliência do 
que a resultados. Evitam fazer a festa quanto tudo 
vai bem para ter mais chance de sobreviver quan
do a situação azeda. O presidente de uma empresa 
controlada por uma família pode ter incentivos fi
nanceiros parecidos aos de executivos de empresas 
de controle não familiar, mas a obrigação que sen
te para com a família levará a decisões estratégicas 
distintas. Executivos de empresas de família costu
mam investir com um horizonte de dez ou 20 anos 
e se concentrar naquilo que podem fazer hoje para 
beneficiar a geração seguinte. Além disso, se preo
cupam mais em conter prejuízos do que em turbinar 
ganhos, em contraste com a maioria dos presidentes 
de empresa, que buscam deixar sua marca com um 
desempenho fora de série. 

Agora que executivos de todo tipo de empresa 
são instados a administrar com o longo prazo em 
mente, julgamos que empresas de controle familiar 
bem administradas têm muito a ensinar. Em nossa 
pesquisa, conseguimos identificar várias empresas 
com controle pulverizado cuja estratégia seguia os 
moldes das de empresas de família. Essas empresas 
também exibiam um padrão de desempenho pare
cido: inferior ao das pares em períodos de euforia, 
mas à frente da manada em tempos de crise (veja 
o boxe "Funciona como uma empresa de família — 
mas não é"). 

Como é a gestão voltada à resiliência em empre
sas de família? Identificamos sete diferenças em sua 
abordagem: 

Depois de anos estudando empresas de família, 
acreditamos ser possível reconhecer uma delas já na 
porta da empresa. Diferentemente de muitas multi
nacionais, a maioria delas não tem sedes suntuosas. 
É como disse o presidente de uma empresa mun
dial de commodities de controle familiar: "O dinhei
ro mais fácil de ganhar é aquele que não gastamos". 
Enquanto inúmeras empresas distribuem ações e 
opções de ações entre executivos para convertê-los 
em acionistas e minimizar o clássico conflito agen-
te-principal, empresas de família parecem imbuídas 
do senso de que o dinheiro da empresa é o dinheiro 
da família e, por isso, simplesmente se empenham 
mais em manter gastos sob controle. Se examinar 
as finanças de empresas durante o último ciclo eco
nômico, o leitor verá que as de família entraram na 
recessão com estrutura de custos mais enxuta. Por 
conseguinte, a chance de que efetuassem grandes 
cortes na folha foi menor. 

Empresas de controle familiar são particularmente 
rigorosas com despesas de capital. "Temos uma re
gra simples", disse um proprietário-presidente de 
uma empresa dessas. "Não gastar mais do que ga
nhamos." Parece mero bom senso, mas o fato é que 
nunca ouvimos essas palavras da boca de executi
vos que não fossem donos das empresas que diri
gem. O proprietário-presidente do exemplo acres
centou: "Como temos um fluxo de caixa livre de cer
ca de € 450 milhões por ano, tentamos não gastar 
mais de € 400 milhões no exercício. O resto guarda
mos para tempos difíceis". 

Na maioria das empresas de família, investimen
tos de capital precisam transpor um duplo obstácu
lo: primeiro, o projeto deve garantir um bom retor
no pelos próprios méritos; em seguida, é julgado à 
luz de outros possíveis projetos, para que os gastos 
sejam mantidos no limite que a própria empresa se 
impôs. Por serem mais rigorosas, empresas de famí
lia tendem a investir apenas em projetos muito for
tes. Até perdem certas oportunidades (daí seu de
sempenho inferior) em fases de expansão, mas em 
momentos de crise sua exposição será limitada, pois 
evitaram projetos incertos que poderiam se conver
ter em sorvedouros de dinheiro. 
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é considerado salutar para a empresa, pois a alavan
cagem financeira maximiza a geração de valor. Em
presas de família, no entanto, associam dívida a fra
gilidade e risco. Dívida significa ter menos margem 
de manobra em caso de um revés — o que significa 
ficar nas mãos de um investidor que não pertence 
à família. As empresas que estudamos eram muito 
menos alavancadas do que o grupo de comparação; 
de 2001 a 2009, a dívida respondeu por 37% de seu 
capital, em média — e por 4 7 % do capital em empre
sas de controle não familiar. Um resultado é que em
presas de família não tiveram de fazer grandes sacri
fícios para financiar as operações durante a recessão. 

"Os outros acham que somos ricos e corajosos", dis
se um executivo de uma empresa de família. "Mas 
na verdade somos temerosos — deixamos o grosso 
do dinheiro na empresa para não dar poder demais 
aos bancos." 

De todas as tacadas que um gestor pode dar, uma 
aquisição brilhante que transforme a empresa pode 
ser a mais difícil de resistir. Embora o risco seja al
to, a recompensa pode ser imensa. Muitas empresas 
de família do estudo evitaram transações do gênero. 
Sua preferência era por aquisições menores, próxi
mas de sua atividade principal, ou que envolvessem 
uma simples expansão geográfica. Houve exceções 
consideráveis a essa regra — quando a família esta
va convencida de que seu setor tradicional passava 
por uma mudança estrutural ou ruptura, ou quando 
a administração sentia que não tomar parte da con
solidação do setor poderia ameaçar a sobrevivência 
da empresa a longo prazo. Mas, em geral, empresas 
de família não são grandes fechadoras de acordos. 
Seu volume de aquisições corresponde, em média, a 
apenas 2% do faturamento a cada ano, ao passo que 
empresas não familiares fazem aquisições no valor 

de 3,7% - quase o dobro. Empresas de família prefe
rem o crescimento orgânico e, volta e meia, buscam 
parcerias ou joint ventures em vez de aquisições. É 
como disse o diretor de RH de uma grande fabrican
te de artigos de luxo de controle familiar: "Não gos
tamos de grandes aquisições — o risco de integração 
é grande demais, o investimento pode ser feito na 
hora errada, bem antes de uma crise, e, pior, pode 
mexer na cultura e no tecido da empresa". 

Uma série de empresas de controle familiar — co
mo Michelin e Walmart — segue focada em sua ati
vidade principal, no "core business". Mas, apesar 
de toda uma geração de conhecimento financeiro 
sugerindo que a diversificação é melhor para o in
vestidor isolado do que para empresas, vimos que 
um grande número de empresas de família — no
mes como Cargill, Koch Industries, Tata e LG — era 
muito mais diversificado do que a empresa média. 
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Em nosso estudo, 4 6 % das empresas de família 
eram altamente diversificadas; no grupo de compa
ração, só 20%. Certas empresas de família tinham 
entrado em novas linhas de negócios organicamen
te; outras tinham comprado pequenos negócios 
em novas áreas e investido ali. Os presidentes com 
quem falamos disseram que em um cenário de re
cessões mais profundas e mais frequentes, a diver
sificação virara uma saída crucial para proteger o pa
trimônio da família. Se um setor vive uma crise, ope
rações em outros setores podem gerar fundos que 
permitam que a empresa invista no futuro enquanto 
as concorrentes baixam a bola. 

Até aqui, empresas de controle familiar foram 
ambiciosas na expansão fora de casa. Vendem mais 
no exterior do que outras empresas; em média, 4 9 % 
de seu faturamento vem de fora da região de ori
gem, ante 4 5 % da receita de empresas não familia
res. Só que empresas familiares em geral crescem fo
ra do país de forma orgânica ou por meio de peque
nas aquisições locais — sem desembolsar grandes 

somas em dinheiro. E são muito pacientes uma vez 
que adentram um novo mercado. "Aceitamos que 
durante 20 anos iríamos perder dinheiro nos Esta
dos Unidos, mas sem essa persistência não sería
mos a líder mundial hoje", diz um executivo de uma 
fabricante global de bens de consumo de controle 
familiar. 

A retenção do pessoal em empresas familiares do es
tudo foi melhor, na média, do que a de empresas do 
grupo de comparação; apenas 9% da força de traba
lho (ante 11% em empresas não familiares) deixava a 
empresa a cada ano. 

Líderes de empresas de família exaltam os bene
fícios da permanência do pessoal por mais tempo: 
maior confiança, familiaridade com comportamen
to e estilo de decidir de colegas, cultura mais forte. 
Essas empresas têm muito em comum com o que os 
acadêmicos Karlene Roberts e Karl Weick chamam 
de "organizações de alta confiabilidade" — organi
zações nas quais equipes veteranas de especialistas 
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desenvolvem uma dinâmica de equipe eficiente e 
uma mentalidade coletiva que as ajuda a atingir me
tas. É como disse o presidente de um grupo diversi
ficado de US$ 10 bilhões: "Não temos os maiores cé
rebros do mercado, mas é gente que conhece o tra
balho como ninguém e, quando surge um problema, 
pode agir imediatamente como equipe — uma equi
pe com experiência no assunto". 

Curiosamente, a empresa familiar em geral não 
depende de incentivos financeiros para aumentar a 
retenção. O que faz é criar uma cultura de compro
metimento e propósitos, evitando demissões du
rante crises, promovendo gente da casa e investin
do nas pessoas. Em nosso estudo, descobrimos que 
gastaram muito mais em capacitação: € 885 ao ano 
por trabalhador, em média, ante uma média de € 
336 em empresas não familiares. 

o EXAME DESSES SETE PRINCÍPIOS deixa claras a coe
rência e a sinergia que existe entre todos: ao aderir 
a um deles, não raro fica mais fácil seguir o seguin
te. Frugalidade e baixo endividamento ajudam a re
duzir a necessidade de demissões, o que melhora a 
retenção. A expansão internacional promove uma 

natural diversificação de riscos. Menos aquisições 
significam menos dívida. O dinheiro poupado gra
ças à frugalidade é investido sabiamente se a empre
sa for rigorosa na aprovação de despesas de capital. 
Em vez de agir isoladamente, cada princípio desses 
vem reforçar os demais. 

Quando falamos com executivos de empresas de 
controle familiar, é comum ouvir críticas a rivais que 

"apostam todas as fichas" em algo ou "se lançam 
com tudo a uma empreitada. Falam sobre aquilo 
que tira seu sono. Embora saibam que estão perden
do oportunidades pelo excesso de prudência, espe
ram gerar retornos superiores ao longo do tempo à 
medida que o ciclo de negócios passe de bom a ruim. 

É evidente que esses ciclos estão acelerando. Se 
a tendência continuar, a estratégia de empresas fa
miliares — focada na resiliência — pode ficar mais 
atraente para todo tipo de empresa. Em uma eco
nomia global que parece avançar de crise em crise 
com alarmante frequência, aceitar um retorno me
nor em tempos bons para garantir a sobrevivência 
na hora ruim pode ser uma troca muita bem-vinda 
para gestores. 
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Text Box
Fonte: Harvard Business Review Brasil, São Paulo, v. 90, n. 11, p. 76-81, nov. 2012.




