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A
expressão é conhecida e repetida há
muito tempo. Impressionante como se
mantém viva. Quando cheguei, há qua-
renta anos, para morar no Rio de Janei-
ro, trabalhando na busca de investidores
industriais, dei conta, facilmente, das
famílias (empresas) mais ricas do esta-
do. Hoje nenhuma delas seria citada.

Falemos de dez delas, sem citar nenhuma, para facilitar o
contexto do artigo e não infelicitar ninguém. Certamente os lei-
tores farão este trabalho por mim. Estavam em todos os setores.
Construção civil e naval, pe-
tróleo, seguros, hotéis, ali-
mentos e supermercados,
citando apenas parte.

Nas famílias dos Rockfe-
llers, Morgans e Vander-
bilts, os herdeiros se prote-
geram do desaparecimen-
to de seus fundadores com
o uso das fundações, abri-
gadas no direito de suces-
são americano e na dinâ-
mica do mercado de capi-
tais. Os nossos conterrâ-
neos, lamentavelmente,
não souberam como eter-
nizar seus negócios, suas marcas e, principalmente, seus re-
cursos. E justificam o título do artigo.

A trajetória das empresas familiares brasileiras se repete de
forma muito parecida: Começa pelo brilho incandescente dos
fundadores, geralmente um “self made” que, depois de anos
de trabalho árduo, introduz na empresa os filhos que Deus lhe
deu. Ainda sob a batuta do “velho”, se inicia a mudança. 

A continuação dos negócios, agora co-dirigidos por um ou
mais filhos, (considerados gênios), mas ainda com a presença
física do pai e a proteção da mãe, já dá amostras das dificulda-
des futuras. O seu desaparecimento deflagra a verdadeira
transição. É o momento da inflexão. 

O futuro da empresa depende do número de filhos, gen-
ros ou noras envolvidos na administração. Se é apenas um e
herdou a capacidade criativa do Pai, não se considera fun-
dador, valoriza o que recebeu e apenas continua um negó-
cio que vem dando certo, fazendo os ajustes mais premen-
tes, terá sucesso. 

Continuar é mais difícil do que iniciar. Se, pelo contrário,
entender que estava tudo errado, que precisa modernizar,
contratar consultores, substituir a antiga administração
por gente jovem mais “preparada”, inicia caminho perigoso
e sem retorno.

Os casos mais comuns, entretanto, são aqueles em que vá-
rios herdeiros se acham “capazes” de tocar os negócios. Na
prática acontece o seguinte: o mais velho vira presidente e
cria vários cargos de vices e diretores para abrigar vaidades,
ciúmes e invejas.

A multiplicação de pessoas na alta administração, sem a
definição de autoridade e limites, todas com prestígio para
admitir e demitir tem, como primeira consequência, a for-
mação de grupos de auxiliares (bajuladores), enaltecendo
seus chefes e “identificando” falhas nos outros, para alegria
de seus patrões.

Parentesco e poder induzem a carro de luxo, motorista, sa-
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O empresariado brasileiro tem reivindica-
do há algum tempo uma posição mais efeti-
va do governo no que se refere a acordos co-
merciais com outros países. O pleito foi cor-
roborado recentemente com uma carta do
Instituto de Estudos para o Desenvolvimen-
to Industrial (Iedi), enviada à Presidência, e
com a divulgação da Agenda de Integração
Externa pela Federação das Indústrias do Es-
tado de São Paulo (Fiesp). Entretanto, mes-
mo com todos os argumentos e números ex-
planados em ambos os documentos, nenhu-
ma ação concreta foi toma-
da no que se refere ao as-
sunto.

O Brasil está muito atrás
de outras nações no que se
refere a acordos preferen-
ciais de comércio. Enquan-
to o Chile já fechou 62 par-
cerias, a Colômbia 60 e o
Peru 52, o Brasil permane-
ce negociando internacio-
nalmente por meio de 22
preferências, sendo que nos últimos vinte
anos celebramos apenas três: com Israel,
Palestina e Egito. 

Agora, a necessidade de maior atenção a
essa pauta se mostra com a celebração da
Aliança para o Pacífico, acordo que engloba
Chile, Peru, México e Colômbia e já tem 90%
dos itens em pauta consensados. Tal acordo,
ao qual o Brasil apenas assiste, facilita não só
a integração entre os próprios países envol-
vidos como também com a União Europeia
e os EUA, blocos aos quais não temos acesso.
Entretanto, a Aliança para o Pacífico é ape-
nas mais um dos vários Acordos Preferen-
ciais de Comércio que têm sido fechados
nos últimos anos. 

De acordo com a Organização Mundial do

Comércio (OMC), até janeiro de 2013 foram
efetuados 543 acordos bilaterais em todo o
mundo, dos quais mais da metade foram ne-
gociados nos últimos dez anos e 354 estão
em vigor. Essa proliferação cria uma nova re-
gulação do comércio mundial, sobretudo
devido ao impasse das negociações da Ro-
dada Doha e à falta de atualização das regras
da OMC. Neste sentido, é importante que o
Brasil defina quais são seus interesses e esta-
beleça princípios para firmar uma posição
neste cenário, a pena de sofrer um isolamen-
to que prejudicará substancialmente nossa
indústria.

Atualmente, nossa atuação internacio-
nal é quase que totalmente feita por meio

do Mercosul, que teve suas vantagens com-
petitivas e comparativas durante muitos
anos, mas que com as situações atuais da
Argentina e da Venezuela está com dificul-
dades para se posicionar em relação a blo-
cos importantes. 

Hoje, por ser a maior economia do bloco,
a mais sustentável, com os menores índices
de inflação e os maiores de crescimento, o
Brasil carrega um peso muito alto tentando
levar todos os outros parceiros a um deno-
minador comum. Lembrando que os recen-
tes acordos celebrados por nossos vizinhos
se sobrepõem às preferências tarifárias que
já conquistamos, o que nos faz perder pro-
gressivamente a expressão no continente. O
que temos é pouco, precisamos de mais.

Por isso, pleiteamos com urgência que o
Brasil assuma a liderança desse bloco para
impor um ritmo mais acelerado nessas
questões e recuperar o espaço que perde-
mos, nos aproximando mais da dinâmica
que observamos em outros países da Améri-
ca Latina. 

Neste contexto, sugerimos duas saídas.
Uma delas seria o Brasil se sobressair peran-
te aos outros membros e oferecer à União
Europeia, por exemplo, uma proposta muito
mais ousada para acelerar a negociação que
já está em andamento. A outra é nos inserir-
mos em um contexto maior em relação à
Aliança do Pacífico, acordo que está ocor-
rendo na nossa vizinhança e com o qual per-

deríamos espaço tanto para os EUA como
para a China, mercado de alta relevância
principalmente no que se refere a produtos
beneficiados.

Além disso, há um forte desequilíbrio en-
tre o que estamos absorvendo e o que pode-
mos oferecer ao comércio mundial. En-
quanto aumentamos intensamente nossa
pauta importadora de produtos transforma-
dos e beneficiados, especialmente vindos da
Ásia, mas também dos EUA e da União Euro-
peia, nossa exportação tem avançado muito
na questão de produtos básicos, representa-
dos principalmente pelas commodities
agroindustriais, minerais e energéticas. 

Isso é bom, mas não é suficiente. No con-
texto atual, há ainda uma substituição do

modelo tradicional de bens produzidos inte-
gralmente em um país por uma cadeia de
produção global que envolve um comércio
de tarefas (trade in tasks), uma vez que os
APCs reduzem custos de transação e elimi-
nam barreiras à produção internacional. 

Com o número limitado de acordos, o
Brasil fica fora desta cadeia e compromete
substancialmente sua inserção global. Neste
sentido, precisamos de parcerias com re-
giões que possam integrar nossas empresas,
ou seja, fontes de investimentos e tecnolo-
gia, como Europa, Japão e América do Norte.

Enfim, voltamos a afirmar que se não bus-
carmos preferências por meio de acordos co-
merciais perderemos ainda mais espaços e

oportunidades não só nas ca-
tegorias de produtos, mas
também de cadeias produti-
vas. Entendemos que uma
maior aproximação com as
economias internacionais traz
diversos desafios e que a baixa
competitividade de nossa in-
dústria é um obstáculo signifi-
cativo, mas destacamos tam-
bém que o isolamento não é
uma opção para nosso País. 

Considerando que as negociações deste
tipo são complexas e lentas, precisamos de
urgência na mudança de nossas pautas e ou-
sadia, porque a velocidade com que as alian-
ças estão ocorrendo entre outros blocos é in-
tensa e podemos ficar isolados frente ao co-
mércio internacional. Exemplo disto é o
Acordo de Livre Comércio entre a China e a
Suíça, firmado na última segunda-feira, con-
siderado um acordo histórico, o primeiro do
gênero firmado entre Pequim e um país da
Europa ocidental.

Temos necessidade de mudanças subs-
tanciosas para atingir as estratégias brasilei-
ras e, para isso, são necessárias ousadia e ur-
gência das lideranças relacionadas ao co-
mércio exterior.

Ousadia e urgência 
para acordos bilaterais

Temos necessidade de mudanças substanciosas para atingir as estratégias
brasileiras e, para isso, são necessárias ousadia e urgência das lideranças

relacionadas ao comércio exterior

Pai rico, filho nobre e neto pobre
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As razões e perfis de cada empresa
desaparecida, grande ou pequena, são

várias, mas todas relacionadas à
diversidade de comando ou incapacidade

pura e simples de administrar

lário, sala, mesa, secretária, assessores, agregando enormes
custos, antes inexistentes. Os resultados aparecem rápido:
conflito de visões de planejamento e dificuldade de fixar obje-
tivos definidos.

A briga entre irmãos e cunhados fere de morte a organiza-
ção. A simples existência de tensão na diretoria espalha, como
rastilho, a sensação de insegurança entre os responsáveis pe-
los diversos setores, inoculando um vírus com imensa capaci-
dade de contaminação e de difícil tratamento.

Do desentendimento, surge sempre a ideia de contratação
de uma consultoria. Na maior parte dos casos, as recomenda-

ções feitas batem de frente
com a (in)competência dos
sócios, incapazes de entender
o que está sendo sugerido.
Costumo dizer: “Se você não
entende o que seu diretor fi-
nanceiro está dizendo, demi-
ta-o imediatamente, mas ven-
da a empresa no dia seguinte”.

As razões e perfis de cada
empresa desaparecida, gran-
de ou pequena, são várias,
mas todas relacionadas à di-
versidade de comando ou in-
capacidade pura e simples de
administrar. De restaurante à

fábrica. É tudo igual. As empresas familiares são arcos de se-
gurança no progresso da humanidade. 

Muitas não resistem à segunda geração, mas há exemplos
magníficos de eternização, onde a grandeza dos familiares su-
perou sentimentos menores e oportunistas. Aceitar a unicida-
de de direção e se capacitar para avaliar os resultados, como
acionista, são as únicas formas de salvação.

A principal característica do capitalismo está na premiação
dos capazes e na destruição (palavra forte, mas verdadeira)
dos que não sabem lidar com a dureza do mercado, com a ne-
cessidade de competência no enfrentamento da saudável,
mas implacável, concorrência.

A principal característica do
capitalismo está na premiação dos
capazes e na destruição (palavra forte,
mas verdadeira) dos que não sabem
lidar com a dureza do mercado
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 19 ago. 2013, Primeiro Caderno, p. A15. 




