
Todo dirigente de empresa depa
ra com ameaças e dilemas. Mas 
aquele que está à testa de um ne

gócio do qual a família espera sustento, 
proteção e oportunidades de carreira 
vive esses problemas de forma amplia
da. Tudo na empresa familiar é mais di
fícil. A permanente pressão que se origi
na no seio da família soma-se às agruras 
trazidas pelo alto custo do capital, pelas 
ameaças constantes aos produtos e pela 
perda de talentos. Aqui, os dilemas, em 
geral, assumem formatos humanos, com 
forte teor psicológico. 

Como profissionalizar a alta gestão 
se a expectativa de familiares, cuja voz 
tem peso naquele grupo, apontar para o 
aproveitamento e a ascensão de herdei
ros com talento abaixo da crítica? Como 
conduzir a sucessão do principal execu
tivo de modo a garantir competência à 
gestão e maior segurança aos negócios? 
Como dar à família e aos stakeholders 

internos e externos um mínimo de ga
rantia de perpetuidade? 

A sobrevivência dos empreendimen
tos controlados por famílias é um dos 
temas mais mencionados nos ambientes 
especializados. Levantamentos otimis
tas indicam que menos de 10% das em
presas desse gênero conseguem atingir 
(em boas condições) a quarta geração nas 
mãos de uma mesma família controlado
ra. Entre a primeira e a terceira gerações 
costuma ocorrer de tudo: crescimento 
(com ou sem compra de concorrentes), 
decadência do negócio, venda do contro
le acionário... e muitas bancarrotas. 

Por trás desse preocupante histórico 
desenrola-se um enredo repetitivo. As 
dificuldades, em geral, envolvem gestão 
financeira inadequada, má estrutura de 
capital, incapacidade de fazer frente à 
modernização dos mercados, desarran
jos na família, governança corporativa 
débil e, principalmente, inadequação das 

pessoas às necessidades da organização. 
Um dos nós é a dificuldade em abrir a 

tempo o processo de sucessão - e condu
zi-lo equilibradamente - do fundador ou 
do presidente que já o sucedeu. A falta de 
ação e as vacilações de timing costumam 
criar sérios embaraços. O ideal é iniciar 
esse processo com anos de antecedência 
e fazê-lo com a ativa participação de to
das as lideranças familiares para obter 
adesão sincera e evitar boicotes. 

Sucessão costuma ser uma questão 
intrincada. Mas há ainda outros desafios 
pesados. Por exemplo, o estilo de gestão. 
Os fundadores e até mesmo seus suces
sores costumam monopolizar o poder 
e ser altamente centralizadores, crentes 
de que podem tudo ver e tudo resolver. 
Para poucos fica claro quanto é impor
tante atrair e manter motivados talentos 
capazes de atuação diferenciada nas 
principais funções exigidas a uma em
presa moderna. Ao contrário da viciada 
fórmula mencionada, toda empresa, fa
miliar ou não, precisa manter uma estru
tura em que os talentos se complemen
tem. No frigir dos ovos, o grande desafio 
dos fundadores e de seus sucessores no 
comando é reunir e fazer funcionar bem 
o grupo de pessoas "certas", depois de 
análises conduzidas na melhor técnica. 

Nesse contexto, chega a causar espan
to e admiração o trabalho conduzido 
pelo Grupo Votorantim: manutenção de 
um family office para apoiar herdeiros 
dos diversos braços da família Ermírio 
de Moraes na análise de seus perfis pro
fissionais e na sua eventual adequação 
às necessidades das empresas do gru
po ou, ainda, às necessidades de outros 
segmentos do mercado. Essa prática traz 
vários ganhos, entre eles a redução da 
pressão de familiares sobre a estrutura 
profissional que toca os negócios. 

Trata-se de uma exceção que apon
ta um bom caminho para mitigar di
ficuldades específicas das empresas 
familiares. • 
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Text Box
Fonte: América Economia, São Paulo, n. 428, p. 90, out. 2013.




