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A dificuldade é adaptar-se à cultura dos fundadores 
 
O pai funda a empresa e os filhos administram. O modelo de gestão das empresas familiares criou 
a idéia de que para os não parentes é difícil ocupar cargos de comando. A complexidade do 
mercado, no entanto, modificou essa realidade. Hoje, existem muitas empresas que surgiram de 
bases familiares, mas que colocam em cargos de comando executivos que não são da família. 
Consultores afirmam que a situação é produtiva, pela proximidade com o grupo que toma 
decisões. Profissionais que conseguem subir em empresas familiares são inclusive valorizados no 
mercado. 
 
- Sempre fui profissional contratado, e imaginava que não teria mais espaço para crescer, pois os 
cargos mais importantes ficariam para os familiares. Hoje, não vejo diferença entre os membros 
da família e eu no que diz respeito ao trabalho - avalia.  
 
Para a sócia-diretora da Mariaca & Associates, Ieda Novais, há uma tendência de valorização dos 
profissionais que não fazem parte das famílias controladoras das empresas. "Trabalhar em uma 
empresa familiar pode ser um desafio interessante ao executivo, pois há uma maior proximidade 
do grupo que toma as decisões da empresa, há uma maior identificação do executivo com a 
cultura da empresa", diz Novais. 
 
Dúvidas ao decidir pela promoção do funcionário  
 
Ferreira, da Nasajon, lembra que os sócios admitiram ter dificuldade em decidir por sua 
nomeação. No entanto, acreditaram que seria melhor oferecer o cargo a perder o profissional. 
 
- O usual no mercado é que os familiares fiquem em um patamar superior aos executivos vindos 
do mercado. Sentia que era natural ser gerente, não acreditava que o caminho ia se abrir e, hoje, 
faço parte da diretoria - conta Ferreira. 
 
Situação semelhante aconteceu com Marina Bulcão, executiva de contas de varejo da Artplan, 
empresa que organiza shows e eventos. Marina entrou na Artplan em 1999, como estagiária, foi 
promovida a assistente e hoje é executiva de contas. Ela crê que o fato de estar trabalhando em 
uma empresa familiar determinou seu crescimento profissional.  
 
- Aqui, aprendi muito mais do que em outro lugar. Como existe uma proximidade, tenho menos 
medo de errar, recebemos um feedback mais rápido das instâncias superiores - diz Marina. 
 
A profissional vê pontos positivos no trabalho em uma empresa familiar. Ela acredita que o dia-a-
dia junto com os donos da empresa agiliza as decisões.  
 
- A diretoria da empresa não é uma entidade, como acontece nas multinacionais. Aqui, como em 
outras empresas familiares, os membros da diretoria são pessoas, que discutem conosco, cria 
uma intimidade, participam das festas - explica Marina.  
 
O trabalho executado, segundo Marina, é mais visível aos donos nas empresas familiares. Ela não 
acredita em preconceito ou distinção entre os membros e não membros da família, dentro da 
empresa. "Como há um maior controle do que acontece na empresa, os donos sabem quem faz o 
que dentro da empresa. E eles sempre deram atenção especial ao apoio e valorização dos 
funcionários", garante.  
 
Essa mudança de percepção dentro das empresas deve-se sobretudo, segundo consultores, à 
profissionalização das empresas familiares.  



Antes, esse modelo de gestão era considerado arcaico, mas exemplos de sucesso provaram o 
contrário. Com aproximadamente 2,5 mil funcionários e um faturamento superior a R$ 600 
milhões, a DPaschoal, empresa varejista de pneus começou como um pequeno negócio familiar 
em Campinas, interior de São Paulo. Hoje, ainda conta com membros da família no corpo diretor, 
mas, segundo informa a companhia, existe a preocupação em separar os papéis nas decisões da 
empresa. 
 
Outro exemplo de grande empresa familiar é o Grupo Pão de Açúcar, que atualmente não se 
considera mais um negócio de família. Totalmente cont rolado por profissionais contratados no 
mercado, o patriarca e responsável pelo crescimento da empresa, Abílio Diniz, hoje ocupa a 
presidência do Conselho de Administração, depois de organizar a reestruturação da empresa, que 
hoje é uma das maiores redes de supermercado do país. "Grandes empresas cresceram, passando 
de pai para filho. Quanto mais profissional, melhor diminuir a emoção envolvida nas tomadas de 
decisão", avalia Perola, da Manager. 
 
A Bernhoeft Consultoria realizou uma pesquisa com o instituto Simon Franco, para traçar o perfil 
dos executivos que trabalham em empresas familiares de médio e grande porte, mas que não são 
parentes dos fundadores. Foram ouvidos 56 executivos em cinco estados. Os pesquisadores 
concluiram que esses profissionais geralmente têm um tempo médio de 20 anos em posição de 
liderança e, em média, ficam nove anos na mesma empresa. 
 
O estudo mostrou que os principais motivos para estar em uma empresa familiar é a oportunidade 
de se desenvolver na carreira profissional; influenc iar decisões estratégicas; desenvolver visão 
integrada do negócio; remuneração compensadora ou diferenciada e proximidade do poder. 
 
A pesquisa também perguntou aos executivos a que se devia o sucesso que obtiveram na 
empresa familiar. A maioria destacou que conseguiu progredir porque soube prevervar a 
identidade e teve habilidade para mediar conflitos, lidar com a cultura do presidente da empresa e 
conquistar a confiença dos acionistas em momentos difíceis. 
 
Cargo de direção nem sempre é o topo 
 
Nas empresas familiares, nem sempre o crescimento profissional significa ocupar um cargo de 
direção. A sócia-diretora da Mariaca & Associates, Ieda Novais lembra que o plano de carreira 
para os profissionais podem ser diferenciado, apostando do crescimento horizontal, com salários 
mais atraentes que o mercado.  
 
- Para não perder um bom profissional, muitas vezes são oferecidos salários maiores que o 
mercado de empresas não familiares - diz Ieda. O trabalho em empresas familiares é encarado 
por muitos executivos como  um desafio interessante.  
 
Perola Lucente, da Manager, destaca ainda a valorização que o profissional não familiar recebe, 
com a confiança de projetos importantes para a empresa. . Ela também identifica a limitação do 
crescimento, mas vê com bons olhos o desenvolvimento lateral.  
 
Obstáculos também para os herdeiros 
 
A vida profissional também não é simples para quem é da família. A profissionalização das 
empresas exigiu que os filhos, naturais sucessores, tivessem que acompanhar a qualidade da 
gestão. Criada há 60 anos pelo casal Silvia e Sidnei Jacks Chreem, a rede de lojas Nuance - de 
tecidos e acessórios luxuosos - é hoje administrada pelo filho, Sidnei Chreem. Cada membro da 
família ocupa um posto estratégico na empresa, que além das lojas possui uma confecção de 
tecidos.  
 



- A vantagem é ter visão ampla do negócio, conheço bem cada departamento da empresa - diz 
Chreen. 
 
Especializados em projetos de shows, eventos e propaganda, a Artplan reúne em seu quadro de 
executivos a famiília Medina. Para Rodolfo, o filho de 29 anos, foi a melhor escola possível.  
 
- Desde pequenos sempre ouvimos muito em casa sobre os projetos e acompanhamos do meu pai 
o trabalho de perto. O Rock In Rio Café (bar temático administrado pela família no 
BarraShopping) foi a minha primeira experiência trabalhando com ele. Posso dizer que foi o 
melhor aprendizado, melhor que uma faculdade - conta.  
 
O publicitário destaca as vantagens de se trabalhar em família. "Conseguimos tomar decisões e 
executá-las com eficácia e agilidade, mas as cobranças são maiores tanto por parte da família 
quanto de quem está de fora. Nesse caso, você precisa mostrar a que veio".  
 
Roberto Medina, seu pai, crê que a cobrança com os filhos seja maior. "A história dos meus filhos 
não é muito diferente da minha história com o meu próprio pai. Acho que ele identificou em mim 
uma veia de comunicador e de visão promocional. Acho que os três têm talentos distintos" 
comenta. 
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