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Profissionalizar a gestão de empresas familiares nem sempre significa a contratação de executivos 
do mercado para administrar os negócios. Muitos grupos tradicionais têm optado pela capacitação 
dos futuros herdeiros para assumir da gerência ao controle da companhia. 
 
Há 133 anos atuando no mercado têxtil, o grupo Cedro e Cachoeira , de Minas Gerais, buscou 
parceria com a Fundação Dom Cabral , que realiza um curso para a preparação dos acionistas. A 
iniciativa ajudou o grupo a reunir os membros que estavam se dispersando e a modernizar a 
estrutura hierárquica da companhia, atualmente dirigida por um acordo de acionistas, composto 
por 272 familiares e que detêm 64,3% do capital.  
 
A administração dos negócios passou a ser dividida entre o Comitê do Acordo, que reúne sete 
representantes dos grupos familiares e o Conselho Administrativo, que integra 12 membros e 
também funciona como um conselho de família. “Essa estrutura não garante agilidade nas 
decisões, mas é a forma que encontramos para equacionar a empresa”, garante o atual 
presidente do conselho, Fernando Bicalho. 
 
Para assegurar o controle acionário, foi criado um Fundo Especial com o objetivo de garantir a 
compra de ações, caso algum membro queira se desligar da empresa. Além disso, os acordantes 
podem ter no máximo 15% das ações com direito a voto.  
 
Com cinco unidades fabris, a Cedro e Cachoeira é hoje a terceira maior fornecedora de tecidos 
para o setor de vestuário. Para Bicalho, a boa relação entre os membros da família foi decisiva 
para o sucesso dos negócios. “Para a família continuar à frente da companhia por longo tempo é 
fundamental separar as questões familiares das profissionais. A empresa deve prevalecer sobre 
qualquer interesse pessoal”. 
 
Resgate dos valores familiares 
 
A intenção de preservar o patrimônio e os valores históricos tem mantido a família Lupo há 85 
anos à frente dos negócios. Fundada em 1921, em Araraquara, pelo imigrante italiano Henrique 
Lupo, a empresa é hoje comandada por Liliana Aufiero, neta do fundador, que assumiu a 
presidência em 1993, quando a família retomou o controle dos negócios.  
 
Segundo Elvio Lupo Júnior, membro do Conselho Administrativo e ex-diretor comercial da 
empresa, a tentativa de profissionalizar a gestão com contratação de membros externos não foi 
bem-sucedida. Na época, o grupo passava por um problema de conflito familiar e havia perdido 
agilidade no mercado. A família optou, em 1992, por fazer a sucessão com um profissional do 
mercado, que acabou permanecendo na empresa por apenas um ano e meio. “Nós decidimos, 
então, adotar a gestão por comando único, com a Liliana à frente da presidência e os outros sete 
membros da família atuando no Conselho de Administração, representando cada grupo de 
acionistas”, afirma Lupo. 
 
A família, atualmente com 80 membros, prepara a quarta geração para assumir o controle da 
empresa. Segundo Lupo, que coordenada o trabalho para formação de líderes, o objetivo é evitar 
a dispersão dos membros por meio do resgate dos valores familiares. “Nós estamos criando um 
portal para abrigar nosso Memorial, de forma a reatar o vínculo afetivo e histórico dos jovens com 
os negócios da família”, comenta Lupo. 
 
Para ele, a tradição da busca pela qualidade e pela inovação ajudou a empresa a recuperar o 
crescimento. Com um faturamento de R$ 225 milhões em 2005 e cerca de 120 franquias a 
empresa espera alcançar um crescimento de 15% este ano. Para a Samello , contratar um 
executivo do mercado foi a solução para reposicionar a atuação da empresa e reduzir os custos.  



Em 2004, após uma queda na participação no mercado interno e um período de turbulência no 
meio familiar, o grupo contratou Renato Furtado para o cargo de diretor superintendente. A 
família deixou a área operacional para ocupar o Conselho de Administração atualmente 
representado por cinco ramos familiares.  
 
Após a reestruturação, a família reassumiu a gestão, com Miguel Sábio de Mello Filho ocupando a 
presidência. De acordo com Priscilla Mello, membro do Conselho, a medida ajudou o grupo a 
profissionalizar o processo de contratação, que exige dos familiares a mesma experiência dos 
candidatos do mercado, e a planejar a sucessão.  
 
“A família pretende continuar no comando da empresa e já está trabalhando com as gerações 
mais novas para capacitá-las para administração”, diz Mello. 
 
Experiência 
 
Para o headhunter Guilherme Dale, a experiência no mercado é fundamental para o herdeiro 
desenvolver as habilidades e provar suas competências.  
 
Ele sugere que, antes de assumir os negócios da família, o jovem procure atuar em outras 
empresas e passar por diversos setores para avaliar o seu potencial. Além disso, as companhias 
devem compor seus conselhos com jovens e profissionais sêniores para a troca de aprendizado. 
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