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A longevidade das empresas familiares está encurtando em todo o mundo. Na Europa esta queda 
tem sido acentuada nos últimos anos, em especial na Espanha. Em 1972, por exemplo, elas 
representavam 40% das mil maiores companhias do país. Em 2002, o índice caiu para 22%.  
 
Apesar de ter ocorrido uma pequena retomada no crescimento desses grupos desde a criação da 
União Européia, a expectativa de vida dessas companhias ainda é curta. Acredita-se que elas 
devam durar 25 anos, enquanto as outras chegam a sobreviver 50 anos. "Simplesmente o dobro, 
um desastre", diz Miguel A. Gallo, professor titular da cadeira Empresa Familiar na escola de 
negócios espanhola, IESE, que pertence à Universidade de Navarra. 
 
Gallo é uma das maiores autoridades no estudo acadêmico sobre sucessão e gestão em grupos 
familiares. Ele está em São Paulo esta semana para lançar o livro "Governança na Empresa 
Familiar" (editora Campus, R$ 34) escrito em parceria com o consultor brasileiro Renato 
Bernhoeft, que já assessorou diversos grupos no país. O objetivo é discutir as saídas para uma 
administração em família mais saudável e lucrativa, sob o olhar europeu e latino-americano, 
respectivamente, de cada um dos autores.  
 
No Brasil, segundo Renato Bernhoeft, o futuro dos grandes grupos de origem familiar não é tão 
diferente. Uma pesquisa realizada em 2002 mostrou que de cada 100 fortunas, apenas 18 foram 
herdadas. E se em 1995, dos 300 maiores grupos privados, 287 eram familiares, em 2002 esse 
número caiu para 265. 
 
Os autores apontam duas saídas para essas empresas reverterem esse quadro global: focar na 
formação dos herdeiros e profissionalizar a gestão utilizando os preceitos da governança 
corporativa.  
 
Preparar os herdeiros, segundo eles, é um dos maiores desafios para esses grupos. "O fundador é 
o dono, patriarca e gestor, não é possível esperar o mesmo perfil da próxima geração", diz 
Bernhoeft. A segunda e a terceira gerações muitas vezes não entendem que no negócio da família 
terão que lidar com sócios, que simplesmente não escolheram (irmãos, primos, tios, cunhados).  
 
As famílias, segundo Gallo, precisam deixar de ser proprietárias para serem empresárias. "Uma 
empresa não é um queijo que pode ser dividido em vários pedaços", explica o professor. "Boas 
famílias já destruíram boas empresas".  
 
O herdeiro é, antes de tudo, um acionista e terá de aprender a se comportar com tal, dizem os 
consultores. O desafio das companhias é manter sua liquidez à revelia dos gastos e abusos 
praticados pela segunda, terceira e quarta gerações. "O lucro não cresce na proporção da 
demanda das famílias", lembra Bernhoeft. Ele acredita que os ideais do fundador quase sempre 
são assimilados pela segunda geração, mas raramente chegam à terceira. "Um ditado chinês diz 
que a primeira pisa no barro e planta o arroz, a segunda colhe e come, e a terceira vai ter que 
voltar a pisar no barro". 
 
A segunda geração, segundo Gallo, tem enfrentado um problema adicional nos últimos anos. O 
aumento da expectativa de vida dos fundadores, que na Europa subiu para 85 anos, está 
mudando a ordem, até então, natural do negócio. "No geral, os empreendedores criavam a 
empresa com 35 anos, conseguiam atingir o êxito do negócio aos 45 e entre os 55 e 60 anos 
passavam a companhia para o filho, que se encarregava de revitalizá-la", conta o professor. 
"Agora, o dono vive mais e, aos 60 anos, não pensa em se afastar do trabalho, acreditando que 
conseguirá atingir o mesmo sucesso de antes", conta.  
 



Em alguns casos, quando o dono vê que isto não será possível, diz Gallo, ele prefere vendê-la a 
ter que entregá-la ao filho ou filha, que não foi preparado a tempo para a posição. Por esta razão, 
o sucessor acaba perdendo seu lugar na companhia. "Eles estão frustrados porque suas 
oportunidades estão se restringindo no negócio familiar", diz.  
 
Um ponto de equilíbrio para administrar essas relações é o estabelecimento de uma sólida 
governança corporativa. Nesse quesito também todo cuidado é pouco. Os conselhos de 
administração apresentam várias armadilhas. As piores estão ligadas à escolha dos seus 
membros. "Eles não podem ser preguiçosos, precisam ter um conhecimento profundo sobre a 
empresa e saber defender opiniões independentes", diz Gallo. "O conselho deve ser uma equipe 
de alto rendimento". 
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