
Os empreendimentos familiares ocu

pam lugar de destaque na geração de ri

queza dos países. As cifras indicam al

go entre 63% (França) e 95% (Itália). No 

Brasil, dados do Sebrae apontam para 

85% - contabilizando-se aí os negócios 

informais e formais. 

Antes da industrialização havia comu-

nalidade entre trabalho e família, que foi 

rompida quando se criaram as fábricas 

com maior investimento de capital nos 

meios de produção. Entretanto, mesmo 

com o avanço da sociedade industrial e 

da atual, centrada em informação, conhe

cimento, inovação e tecnologia, o papel 

exercido pelos negócios familiares é im

portante e merece atenção e cuidado. 

Na empresa familiar há um entrelaça

mento de vínculos afetivos com o negócio 

e com direitos de propriedade (sociedade). 

A dinâmica estabelecida é complexa, pois 

entram em jogo: sustento da família (só

cios atuantes e mesmo de familiares não 

sócios e/ou não atuantes), divisão dos lu

cros do negócio, negócio que gera a rique

za que pode ser reinvestida e dividida e sua 

continuidade e sucessão. Os interessados 

se dividem em: familiares proprietários 

que trabalham na empresa, familiares não 

proprietários que podem ou não trabalhar 

nela e empregados sem vínculo com a fa

mília e não proprietários. Essa dinâmica 

pode se tornar ainda mais complicada se, 

ao longo da vida da empresa, ações do ne

gócio forem distribuídas a funcionários ou 

vendidas a investidores (mantendo-se ain

da o controle familiar). 

Desde o início, o fundador ou fundado

res da empresa precisam lidar com todos 

esses relacionamentos, desejos e interesses, 

sendo ao mesmo tempo os empreendedores 

que infundem visão, valores e cultura e os que 

t ra tam de todas as facetas e realidades do 

negócio, portando os porta-vozes, negociado

res e decisores principais. São os modelos e 

as referências aos quais todos os que fazem 

parte do negócio se vol tam. Seus atos são 

mais do que examinados e julgados. Assim, 

observa-se coerência, consistência, justiça 

das decisões tomadas por eles (ou elas), prin

cipalmente em relação a familiares que traba

lham na empresa. Se quiserem fazer o negó

cio progredir, além da dificuldade normal de 

gestão de pessoas, têm que gerir com muito 

cuidado e clareza esses relacionamentos com 

os membros da família que fazem parte do t i 

me e também dos que são acionistas e f u t u 

ros herdeiros. 

Para complicar um pouco mais o cená

rio, pense que os relacionamentos famil ia

res envolvem os membros agregados a ela. 

Exemplo: o marido de uma irmã ou o genro. 

Quer venham a trabalhar na empresa ou não, 

há interesses e pressões a gerenciar. 

Esse xadrez intrincado pode colocar mo

mentos e decisões mui to críticas para o em

preendedor, sobretudo quando os resultados 

não vão bem. Na semana passada, como em 

exemplos anteriores, ouvi de empreendedo

res que - para o bem do negócio - tomaram 

a dura decisão de afastar irmã, cunhado e 

outros famil iares os quais foram importan

tes na construção do empreendimento, mas 

que já não se alinhavam com as necessida

des atuais ou futuras dele. Isso por motivos 

como: não terem desenvolvido novas com

petências e/ou por criarem divisões internas 

quanto à condução do negócio. No ambien

te interno, decisões como essas fortalecem 

a imagem do empreendedor e são compro

vações de que os méritos são reconhecidos 

e que nem a "proteção" dos laços famil iares 

representa um porto seguro na fal ta de ali

nhamento ou de resultados. Porém, imagi

nem a carga emocional de uma decisão des

sas e o impacto gerado no meio da famíl ia: 

criam tensões, confl i tos e rupturas difíceis 

de apaziguar e de restabelecer. 

Ou seja, na continuidade de um empreen

dimento familiar, além da evolução normal de 

visão, papéis, competências, gestão e gover

nança corporativa, o empreendedor (ou em

preendedores) familiar acrescenta a necessi

dade de evoluir no trato das questões relacio

nadas à gestão dos desejos, necessidades e 

pressões psicológicas associadas à geração de 

riqueza e ao sustento da família. Os riscos au

mentam à medida que crescem o número de 

membros da família, o grau de dependência 

dela ao seu sustento, o porte do negócio for 

insuficiente na forma de gerar riqueza para o 

crescimento do empreendimento e de outros 

investimentos alternativos, até mesmo no 

sustento do empreendedor, quando este se 

afastar do negócio. 

0 cenário citado coloca a necessidade dos 

empreendedores familiares de se profissio

nalizarem, bem como profissionalizar o ne

gócio e a cultura dele. Mas as sementes para 

tal situação devem ser plantadas desde cedo 

como maneira de prevenir as cisões, as rup

turas emocionalmente tão sofridas, que são 

mais típicas nos negócios famil iares. Af inal, 

dessa melhor preparação dependem a reali

zação dos empreendedores, o sustento e a 

paz das famílias e uma das maiores riquezas 

do País. 
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Text Box
Fonte: Gestão & Negócios, São Paulo, n. 49, p. 27, 2012.




