
O desafio de constituir a "família empresária" 
Tânia Nogueira Álvares 
 
São Paulo, 24 de Junho de 2003 - Poucos grupos brasileiros sabem separar os interesses da 
companhia para garantir a perpetuidade dos negócios. Instalar um sistema de governança 
atuante é o grande desafio das empresas familiares que iniciaram o processo de profissionalização 
da gestão e da sucessão. Algumas poucas conseguiram quebrar a resistência natural dos 
fundadores e delegar o comando dos negócios a terceiros. A segunda etapa, vencida em apenas 
alguns casos, é acomodar herdeiros como acionistas e não mantê-los como principais executivos. 
Para isso, é necessário quebrar paradigmas e transformar a empresa familiar em família 
empresária. Somente com essa nova postura abre-se espaço para a atuação de um conselho de 
administração que realmente influa na direção da empresa.  
 
Essa é a estratégia que pode garantir a continuidade dos negócios familiares, segundo o consultor 
Renato Bernhoeft, fundador e presidente da Bernhoeft-Consultoria, e o acadêmico espanhol 
Miguel Angel Gallo, responsável pela cátedra sobre Empresa Familiar do IESE, escola de negócios 
vinculada à Universidade de Navarra. Parte das experiências deles no processo de 
profissionalização e de sucessão em dezenas de empresas familiares, compartilhadas nos últimos 
15 anos, foram reunidas no livro "Governança na Empresa Familiar - Gestão, Poder, Sucessão".  
 
A prática da governança corporativa - que envolve a atuação de diligentes conselhos de 
administração - ganhou força com a eclosão dos escândalos de fraudes contábeis que varreram 
empresas do porte da Enron e WorldCom. Mas a prática é recente para as empresas familiares, 
afirma Bernhoeft. "Ela vem na esteira da globalização e da abertura da economia, que trouxeram 
capital externo e novos investidores para as empresas brasileiras. Além disso, houve o 
esgotamento do modelo empresarial brasileiro, muito patrimonialista, sem liquidez e sem capital 
para reinvestir."  
 
Bernhoeft diz ainda que os conselhos podem dar início ao processo de separação entre o que é 
administrar a propriedade com todos os riscos inerentes ao capital e a gestão executiva das 
atividades que envolvem o negócio. São poucos os grupos que conseguiram separar os interesses 
da família dos da empresa e dar continuidade a um processo de sucessão que garanta a 
perpetuidade dos negócios. Os exemplos sempre citados são tradicionais corporações como 
Gerdau, Votorantim, Pão de Açúcar, Odebrecht e Rede Brasil Sul de Comunicação (RBS).  
 
Ainda é pouco. Estudo realizado por Bernhoeft com base nos dados da revista Balanço Anual, 
mostra que dos 300 maiores grupos brasileiros, 265 têm controle e gestão familiar. E a maioria 
ainda enfrenta o processo de transição da primeira para a segunda geração.  
 
Nem mesmo empresas recém-criadas em setores modernos como o da tecnologia da informação 
escapam da figura do fundador que centraliza o comando. "No Brasil a riqueza está mudando de 
mãos muito rapidamente. Hoje, de cada 100 empresas brasileiras só 18 foram herdadas e esses 
novos proprietários deverão passar pelo mesmo processo. Nem todo empreendedor vira 
empresário e ele tem de se preparar para profissionalizar a gestão do empreendimento e, 
futuramente, sua sucessão."  
 
Para Miguel Gallo, é preciso distinguir entre governança e direção. Entre as atribuições da 
governança estão a responsabilidade de nomear o principal executivo da empresa, avaliar seu 
desempenho e remuneração - e até demiti-lo. Toma ainda decisões estratégicas como a admissão 
de sócios ou parceiros para iniciar um processo de internacionalização. "No âmbito da direção 
ficam as tarefas de adotar diretrizes de gestão, escolher fornecedores – o dia-a-dia operacional. 
Além das formas organizacionais que garantirão competitividade à empresa."  
 
Gallo ressalta a importância de ter conselheiros altamente qualificados e com grande diversidade 
de valores. "Em uma empresa familiar, sobretudo na primeira e segunda geração, o conselho de 



administração muitas vezes é apenas uma figura legal que não contribui de forma decisiva e 
profissional para o processo de direção."  
 
Segundo ele, a estrutura empresarial da Espanha é hoje bastante diferente da do Brasil. Em 1972, 
40% das 1.000 maiores empresas do país eram familiares. Em 2002, esse percentual caiu para 
22%. "Hoje seus proprietários preparam os filhos para que atuem como acionistas e entrem nos 
conselhos de administração. Estão aprendendo a ser uma família empresária."  
 
Bernhoeft reforça a necessidade de se desenvolver a estrutura da família empresária. "É preciso 
distinguir a família, a propriedade ou patrimônio e a empresa. A família é uma instância de poder 
que tem de se profissionalizar. Mesmo porque o melhor negócio do mundo não resiste a uma 
briga de família. Criar a família empresária é o grande desafio que muitos fundadores não 
conseguem transpor. A segunda etapa é a estruturação do vínculo societário dos herdeiros. E a 
terceira é a questão da governança corporativa e as responsabilidades do conselho."  
 
O trabalho dos dois especialistas tem sido o de mostrar essas etapas. "Antes de avaliar se o 
sucessor tem capacidade de se tornar um executivo, o empresário tem de verificar se ele sabe o 
que é ser um acionista", diz Bernhoeft.  
 
Pelo mundo, receita de longevidade 
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24 de Junho de 2003 - As empresas familiares ainda desempenham papel importante na 
economia mundial, segundo Bernhoeft. Ao analisar os 115 maiores grupos empresarias familiares 
do mundo, em uma única empresa encontrou a sexta geração do fundador ainda no comando - a 
Continental Grain, dos Estados Unidos. Três estão na quinta geração (Alemanha e Inglaterra) e 13 
atingiram a quarta, a maioria empresas norte-americanas. Trinta e duas encontram-se na terceira 
geração.  
 
Só 26 empresas, daquelas 115 são administradas por um CEO (Chief Executive Officer) não 
familiar, número que cai para oito quando se considera a gestão totalmente nas mãos de 
executivos profissionais, sem participação da família proprietária.  
 
Entre os pesquisados, o controle do capital é exclusivamente familiar em 25 grupos, que não 
admitem a entrada de terceiros - 12 norte-americanos, cinco alemães, dois franceses e um na 
Dinamarca, Itália, Inglaterra, Espanha, Noruega e Suíça.  
 
O faturamento total dos 115 grupos foi de US$ 1,724 bilhões em 1995, com lucro de US$ 766,72 
bilhões. Entre os ramos de atuação, lideram como atividade principal o varejo, com 16 empresas; 
a construção, com 12; indústria alimentícia, com 9; química e farmacêutica, com 8; e bebidas, 
com 6.  
 
Para Bernhoeft, a longevidade dessas empresas é garantida não só pelas condições do mercado e 
da economia. "Parte das soluções tem relação direta com a capacidade de profissionalizar tanto o 
controle do capital quanto a gestão dos negócios."  
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