
Herdeiro, não. Empresário  
 
Na Eliane Revestimentos, um caso exemplar de "família empresária". O administrador de 
empresas André Gaidzinski, de 32 anos, participará, no final deste mês, da 14ª Conferência 
Mundial da organização The Family Business Network (FBN), em Lausanne, Suíça. Estará ali na 
qualidade de presidente da associação que reúne a terceira geração dos herdeiros da Eliane 
Revestimentos Cerâmicos. Missão: apresentar a dirigentes e herdeiros de empresas familiares de 
diferentes partes do mundo as soluções que seus parentes - 20 descendentes diretos dos cinco 
filhos do fundador Maximiliano Gaidzinski e oito cônjuges - adotaram para se transformarem em 
uma família empresária. Um conceito que implica o desenvolvimento de acionistas familiares, não 
necessariamente de executivos da família para ocupar posições de comando.  
 
A associação foi criada justamente para evitar que conflitos e disputas interferissem na condução 
dos negócios, geridos por profissionais desde1995. A segunda geração – tem média de idade de 
60 anos – participa ativamente no conselho de administração da indústria cerâmica e também na 
Max Administração de Bens Ltda., que cuida dos negócios da família.  
 
Os membros da terceira geração, com idades que variam de oito a 40 anos, se reúnem uma vez 
por mês e discutem como agregar valor à empresa. Os 28 herdeiros também devem passar por 
um Plano de Desenvolvimento Individual, que será supervisionado em conjunto com a consultoria 
de recursos humanos DCO Desenvolvimento de Carreira e Outplacement.  
 
"O objetivo é identificar aptidões e vocações pessoais que podem ser trabalhadas, qual atividade 
pode trazer felicidade para cada um, já que não dá para ficar na expectativa de que a Eliane vá 
empregar todo mundo", diz André, presidente eleito da associação pelo segundo ano consecutivo. 
Ele está acostumado a enfrentar riscos. Foi corredor de carros por dez anos - iniciou como piloto 
de Kart e "se aposentou" na Fórmula 3000 - antes de voltar ao Brasil para cuidar da perpetuidade 
da empresa.  
 
Herdeiro, não. Empresário (cont.)  
 
São Paulo, 2 de Setembro de 2003 - Quatro herdeiros da terceira geração têm cargos na Eliane. 
Outros tocam seus próprios negócios fora da empresa. Fundada em Santa Catarina em 1960, a 
Eliane Revestimentos Cerâmicos é hoje uma das maiores produtoras e exportadoras mundiais de 
cerâmica, com faturamento de R$ 443 milhões em 2002, obtidos com a produção de 32 milhões 
de m² de revestimentos.  
 
Apesar de participar como "ouvinte" das reuniões do conselho de administração, André Gaidzinski 
não opera diretamente no dia-a-dia. Ele fundou a própria empresa, a GM4, que exporta pedras 
(granito e ardósia) utilizando a infra-estrutura da unidade da Eliane em Dallas (Texas, EUA), e 
produz diferentes tipos de brindes feitos em cerâmica. André também é sócio, dos irmãos e da 
mãe, na Iara Empreendimentos Imobiliários, construtora de condomínios de alto padrão em 
Florianópolis.  
 
Hoje apenas quatro herdeiros da terceira geração da Eliane ocupam cargos dentro da empresa: 
um como gerente de suprimentos de uma unidade fabril (a Eliane tem 13 fábricas), um na área 
financeira, outro na gerência da distribuidora Eliane Ceramic Tile, nos Estados Unidos, e um 
trainee, que acaba de entrar na empresa. Para evoluir , todos passarão por criteriosa avaliação de 
competências.  
 
É a segunda vez que André participa do fórum internacional da FBN, que este ano terá como tema 
geral "Praticando e desenvolvendo a liderança nas empresas familiares". Em 2002, na Finlândia, 
ele se surpreendeu com a similaridade das preocupações discutidas no evento. "Só troca o nome 
da empresa, o país e o idioma. As questões que afligem empresas familiares são iguais em todo o 



mundo." Além de André, vão à conferência na Suíça mais quatro membros da família Gaidzinski, 
um da segunda geração.  
 
As mortes de seu pai em julho passado e da avó e de um tio no final de 2002 deflagraram um 
processo de reestruturação acionária que evidenciou a importância de ter uma mentalidade 
empresarial bem consolidada, diz o herdeiro. O modelo de associação deu tão certo que a quarta 
geração da família - com 20 membros, o mais velho com 19 anos - também pretende montar uma 
nos mesmos moldes.  
 
Transformar uma empresa familiar em uma família empresária pode evitar a morte de um negócio 
por falta de uma estrutura que gerencie a relação família/empresa, afirma a terapeuta familiar 
Renata Bernhoeft, sócia da Bernhoeft Consultoria, empresa que organiza a missão das famílias 
empresárias para o evento. "A maneira como a família contribui para os negócios, sua 
mentalidade empresarial, valores e história contribuem para a perspectiva de longevidade. E pode 
evitar desfechos como o de empresas como a Lacta, a Garoto e a Matarazzo".  
 
A missão organizada pela Bernhoeft inclui, além da conferência em Lausanne, do dia 24 a 27 de 
setembro, um curso no IESE Business School, da Universidade de Navarra, em Barcelona, na 
Espanha, nos dias 29 e 30 de setembro, com aulas conceituais de Estratégia, Governança, 
Desafios da continuidade e Acordo Societário. O programa inclui também visita a empresas 
familiares espanholas: a Zanini, que fabrica componentes plásticos para a indústria 
automobilística, e a Puig, do ramo de perfumaria, cosméticos e moda.Na volta, um encontro em 
São Paulo vai reunir todos os integrantes das empresas familiares que vão integrar a missão, com 
o objetivo de debater esse aprendizado com todos os membros das empresas, diz Renata. Ela 
afirma que, no Brasil, existem outros bons exemplos de condução de empresas familiares, como o 
Pão de Açúcar, a Sadia e a Gerdau, ainda sob controle da família dos fundadores.  
 
Renata cita um levantamento mundial que evidencia o desafio dos herdeiros. De acordo com as 
estatísticas, apenas 33% das empresas familiares passam para o comando da segunda geração. E 
uma parcela menor, de 17%, consegue manter o controle na terceira geração do fundador.  
 
"Quando não existe um fórum de discussão que crie vínculo, fidelidade e interação, existe a 
tendência de os herdeiros quererem lotear a empresa."  
 
kicker: Apenas 33% das companhias familiares são comandadas pela segunda geração  
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