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D
as 300 maiores companhias
privadas nacionais, 80% são
controladas por famílias.
Esses dados dão a dimen-
são da importância dessas
empresas na economia bra-
sileira. Ainda assim, não fal-

tam analistas que as comparem a
dinossauros anacrônicos a caminho da
extinção. O futuro das empresas fami-
liares estaria minado por problemas
sucessórios e administrativos, além do
acesso restrito ao capital para assegu-
rar a competitividade num mundo cada
vez mais globalizado.

Uma série de companhias, porém,
desafia o prognóstico, supera os pro-
blemas e se perpetua sob o controle
das famílias fundadoras - como

Gerdau, WEG, Votorantim, Globo,
Klabin, Unibanco, Odebrecht, Sabó e
Sadia. Em comum, compartilham o
fato de terem driblado a sina sucessó-
ria, pela qual "o que uma geração
constrói, as seguintes destroem". Não
é uma tarefa simples.

A história empresarial brasileira
está repleta de casos de grupos familia-
res que enfrentaram problemas quan-
do precisaram passar o comando aos
herdeiros. Dois casos de fracasso são
sempre lembrados. O primeiro é o do
Grupo Matarazzo: o maior conglome-
rado empresarial do País durante a pri-
meira metade do século XX definhou
lentamente após a morte de seu funda-
dor, o conde Francisco Matarazzo. O
segundo, mais recente, é o da fábrica
de amortecedores Cofap, fundada pela
família Kasinski e vendida ainda nos

anos 90 para a gigante italiana Magnetti
Marelli, por conta de desentendimen-
tos entre o pioneiro Abraham e seus
herdeiros Renato e Roberto.

Fragilidades. Pesquisa recente reali-
zada pela Deloitte Touche Tohmatsu
demonstra bem a dificuldade que as
famílias enfrentam para manter seus
negócios. Após estudar 204 organiza-
ções, a consultoria constatou que 56%
das que foram alvo de aquisições e
fusões no País nos últimos cinco anos
eram de controle familiar. E, entre as
108 empresas que ainda não passaram
por processos do gênero, um terço
admite que poderá vender seus ativos
por razões relacionadas a sucessão ou
estrutura societária. Segundo Renato
Bernhoelf, um dos consultores mais
requisitados em processos sucesso-



rios, os motivos que levam 65% das
empresas de família ao colapso e even-
tual desaparecimento são os conflitos
entre seus membros.

Embora a venda de uma companhia
não remeta necessariamente a um fra-
casso administrativo - pode represen-
tar apenas uma boa oportunidade de

negócio -, é comum empresas familia-
res entrarem na mira de outros grupos
justamente por demonstrarem esse
tipo de fragilidade. "Para o investidor é
uma boa oportunidade de aquisição a
preços subavaliados", diz Reinaldo
Grasson de Oliveira, gerente sênior de
Corporate Finance da Deloitte.

Os filhos dos empreendedores -
entusiastas imbuídos do desejo de
construir um negócio e um legado
para seus descendentes - nem sempre
herdam a mesma vocação e objetivos
de vida de seus pais. E, para piorar, o
número de herdeiros é freqüentemen-
te maior que o de empreendedores



Marilan contrata
executivo do
mercado

Outra companhia que busca
a profissionalização e a separação
entre os interesses da família
e os da empresa é a Marilan,
fabricante de biscoitos fundada
em 1957 por Maximilíano Garla,
em Marília. Os três filhos de
Garla, José Geraldo, José Rubis
e José Carlos, ocupavam cargos
executivos. José Geraldo até
recentemente era o presidente,

l Mas a partir de maio de
2006 a empresa passou a ser
administrada por um executivo
do mercado. Os irmãos,
juntamente com o fundador,
agora fazem parte exclusivamente:
do conselho administrativo.
A Marilan também instituiu
um conselho de família, que
representa os interesses dos
demais herdeiros.

José Rubis, atual presidente
do conselho administrativo,
informa que a família está
empenhada em preparar a
terceira geração: "Eles já sabem
analisar os demonstrativos de
resultados e aprenderam a
dinâmica de avaliação, o que é
fundamental para participar do
conselho e discutir os assuntos da
empresa com os executivos", diz.

A Marilan também
estabeleceu regras para os
familiares que almejam cargos
administrativos. Segundo o
empresário, o candidato a uma
vaga deve se profissionalizar,
competir no mercado e
demonstrar que vê a empresa
como um negócio, e não como
uma extensão da família.

iniciais, o que provoca uma dispersão
societária: "As famílias que consegui-
ram se perpetuar à frente dos negócios
ou vender bem seus ativos fizeram um
planejamento sucessório adequado",
diz Grasson de Oliveira.

Especialistas como Oliveira e
Bernhoelf costumam dizer que um
bom planejamento sucessório tem
efeito sobre duas vertentes distintas:
a administração executiva e o contro-
le acionário. Sob a ótica da adminis-
tração, o mantra nessa hora é um só:
profissionalização.

Isso não significa que os herdeiros
devam, necessariamente, ficar fora
dos negócios. Na família Ermírio de
Moraes, por exemplo, eles foram
bem-sucedidos: os primos Carlos e
José Roberto, representantes da ter-
ceira geração, estão no comando exe-
cutivo do Grupo Votorantim desde
2001. E ninguém questiona a compe-
tência administrativa desta e da gera-
ção anterior (Antônio e José Ermírio
de Moraes). "Uma empresa precisa
de profissionais, familiares ou não",
diz Bernhoelf. Oliveira lembra que
deve haver regras transparentes para
a ascensão aos postos de comando.

Profissionalizar a administração,
porém, não basta: "Se houver conflitos

FAMÍLIA GARLA. Os filhos de Maximiliano
(centro) passaram a ocupar cargos no
conselho administrativo da Marilan.
Empresa optou por executivo do mercado

de interesses entre os novos controla-
dores, o comando executivo ficará para-
lisado diante de objetivos discrepantes
entre os acionistas", diz Bernhoelf.

Assim, os herdeiros devem ser pre-
parados para assumir responsabilida-
des societárias. Em seguida, é necessá-
rio criar um fórum de discussão entre
os diversos sócios - um conselho de
família, por exemplo - e estabelecer um
mecanismo de representação de inte-
resses e de deliberação de sócios e exe-
cutivos (a formação de um conselho
administrativo é uma possibilidade).

Para José Rubis, herdeiro e presi-
dente do conselho administrativo da
fabricante de biscoitos Marilan, um
entusiasta das empresas familiares,
estas são mais ágeis, uma vez que os
acionistas acompanham de perto os
gestores. Além disso, carregam um
forte conjunto de valores, herdado dos
fundadores e transmitido às gerações
seguintes: "Combinar essas caracte-
rísticas com uma gestão profissional é
uma receita de sucesso". •••
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