
No entanto, o foco em uma palavra 
ou em um tema e o não reconheci
mento da importância do outro lado 
da questão podem levar as duas ge
rações a falar sem efetivamente se 
entender. Por isso, recomendo que 
a nova geração concentre as con
versas sobre transição, primeiro, na 
continuidade, ou seja, no que preci
sa continuar como está, pois isso dá 
segurança aos mais velhos, e, depois, 
no que precisa mudar.

Tanto a continuidade como a su
cessão são temas-chave para a tran
sição geracional. Quando se transfeA ut
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pode ver que esses dois temas, apa
rentemente em oposição, se comple
mentam. A mudança bem-sucedida 
em qualquer organização -empresa, 
família, sociedade- inclui manter o 
que é importante que tenha continui
dade e descartar as coisas que preci
sam ser mudadas. Saber diferenciar
o que se encaixa em um caso e no 
outro é o verdadeiro desafio.

0 que dá certo
Empresas familiares são inquestiona
velmente melhores quando se trata 
de manter o que é importante e des
cartar o que pode frear seu sucesso.

Essas organizações geralmente es
colhem sucessores, por exemplo, que 
representam os valores centrais da 
família e do negócio e, ao mesmo tem
po, são agentes da mudança. A velha 
geração, nessas situações, transfere 
poder para integrantes da nova ge
ração que se destacam, para que de
sempenhem atividades que ajudem 
a empresa a se adaptar e crescer. Os 
mais novos, por sua vez, mostram 
respeito pelos integrantes seniores da 
família, assim como pelos valores e 
conquistas deles.

Um dos melhores exemplos dessa 
prática que eu conheço é uma em
presa japonesa que já passou por 16 
gerações: a Rikkoman, que fabrica 
shoyo e outros molhos e é controla
da pela família Mogi. Os integrantes 
da nova geração são testados não 
apenas pela capacidade de conduzir 
bem as divisões da empresa, mas 
também pela de desenvolver novas 
atividades e apontar novas direções. 
Esses sucessores são o que chamo

de agentes leais da mudança, que 
buscam a inovação e, ao mesmo 
tempo, protegem os valores centrais 
da família e da empresa.

Exemplos de agentes leais da 
mudança no Brasil incluem André 
Johannpeter, da Gerdau, e Alexandre 
Birman, da Arezzo.

Outro importante aspecto do su
cesso das empresas familiares são a 
construção e a continuidade de um 
legado familiar saudável. O legado de 
uma família é composto de seus ativos 
físicos, mas também de suas habilida
des, valores, pontos de vista, relacio
namentos, reputação e alianças. Os 
legados familiares mais ricos incluem 
tanto os bens materiais como os não 
materiais, que permitem que a empre
sa mantenha forte desempenho.

Os legados familiares são cons
truídos em um processo que envolve 
manter e descartar aspectos da em
presa e que inclui as várias gerações. 
Trata-se de um processo fluido e 
confuso, e abrange o fortalecimento 
da reputação e de relacionamentos- 
-chave da família, a manutenção de 
habilidades, valores, pontos de vista e 
recursos que promovem os interesses 
da família, e a mudança de coisas que 
não servem mais para a família.

0 que é o quê
Saber que aspectos do legado da fa
mília estão ajudando a empresa a 
manter seu sucesso e o que é preciso 
descartar implica manter-se em sin
tonia com o setor de atividade do ne
gócio e com o ambiente em que ele se 
encontra, assim como mudar o que 
precisa ser mudado no momento cer
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Caixa de texto
Fonte: HSM Management, São Paulo, v. 6, ano 17, n. 101,  p. 84-85, nov/dez. 2013.




