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É necessário profissionalizar a gestão nas empresas familiares. 
 
As empresas familiares são maioria no mundo, mas ironicamente representam mais da metade 
das companhias que pedem falência. Segundo o livro "Família, família, negócios à parte", de 
Renata Bernhoeft, Édio de Almeida Passos, Renato Bernhoeft e Wagner Luiz Teixeira, dos 300 
maiores grupos privados brasileiros, 265 são de controle e gestão familiar. O principal motivo das 
falências não são questões financeiras, mas por conflitos familiares. A solução, segundo 
especialistas, é a profissionalização da gestão, tendência atualmente em curso em muitas 
empresas de origem familiar. 
 
Silvia Coelho Lantimant faz parte da segunda geração da família Coutinho, que controla a 
Granfino, indústria de beneficiamento de grãos, no Rio de Janeiro. Para manter o negócio 
funcionando por mais de 50 anos, a presidente executiva do grupo acredita no profissionalismo. 
"Dentro da fábrica, há grande respeito pela hierarquia e a família fica do lado de fora. Todos os 
diretores são empregados, têm que produzir e mostrar resultados e sabem o que deve ser feito", 
explica Silvia. 
 
Segunda geração ascende à diretoria  
 
Os atuais diretores fazem parte da segunda geração da família e já existem membros da terceira 
geração assumindo cargos de média gerência. Silvia garante que esta escolha não foi imposta, 
mas um desdobramento natural da criação familiar. "Muitos primos foram se interessando pelo 
negócio porque iam para a fábrica nos finais de semana.  
 
Foram se adaptando, e muitos seguiram os passos dos pais. Hoje, toda a diretoria executiva é 
formada por membros da família", conta a presidente executiva da empresa, que desde pequena 
acompanhava o pai, que exerceu a mesma função. Nem sempre, no entanto, a harmonia reina 
entre familiares que herdam uma empresa. No caso da DuLoren, Roni Argalji, atual presidente da 
empresa, foi obrigado a comprar as ações dos primos, contrários à modernização da empresa.  
 
A partir de 2001, ele assumiu a gestão e a modernização da companhia. Para evitar questões 
similares entre seus três filhos, Argalji colocou em prática um processo de profissionalização na 
empresa. A família passará a fazer parte do conselho administrativo. "Tenho três filhos: duas 
moças e um rapaz. Nenhum deles assumirá a empresa. Queremos migrar para uma empresa com 
um perfil mais profissional. A família continuará como parte do conselho consultivo, mas meus 
filhos já estão cientes que devem trabalhar fora da empresa", explica Argalji. Renata Bernhoeft, 
da consultoria Bernhoeft, especializada em gestão e orientação de empresas familiares, acredita 
que há mudança de paradigma no mundo das corporações.  
 
Para a consultora, as famílias que administram empresas já estão de olho na prevenção, 
discutindo soluções antes que os problemas apareçam. "É preciso estabelecer fronteiras entre a 
família e a empresa. A criação de códigos de ética traz parâmetros para transparência. Além 
disso, é necessário criar regras de permanência para os membros da família e definição de 
critérios para que familiares assumam cargos na empresa", explica.  
 
Esta já é a prática na Construtora Tarjab, que assumiu e entregou sete prédios da extinta Encol. 
Com 22 anos de experiência, a empresa foi criada pelos irmãos José Tarifa Ross e Francisco Ross, 
ao lado do primo Joaquim Tarifa, ex-funcionários do Banco do Brasil. Com os sócios fundadores se 
aproximando da aposentadoria, a sucessão societária dentro da empresa já está em andamento. 
Das filhas de José Tarifa, uma já concluiu o MBA em Finanças na Fundação Getulio Vargas (FGV-
SP) e atualmente ocupa o cargo de gerente financeira.  



O filho de Francisco, também com MBA concluído, é o atual gerente comercial. Um quarto sócio, 
detentor de 25% das ações da empresa, é diretor técnico da empresa e também se preparou com 
vários cursos. 
 
Falta de preparo dos herdeiros é causa de problemas  
 
A falta de preparo profissional dos donos da empresa ou de seus herdeiros são as principais 
razões para o fracasso das companhias familiares. "Problemas podem acontecer quando os 
familiares não são preparados para os cargos. Se ganham a responsabilidade só porque são da 
família, podem levar a empresa ao prejuízo. A maior causa da falência é a desqualificação das 
pessoas. A empresa sofre prejuízos, não evolui. Por aqui, a sucessão já está organizada: estou 
com 71, meu irmão com 69. Quando decidirmos parar, já temos pessoas qualificadas para nos 
suceder", afirma José Tarifa Ross, sócio da Construtora Tarjab.  
 
O consultor José Renato de Miranda concorda com o empresário. Despertar a consciência de seus 
membros para o cuidado com a empresa é função do dono, para que os negócios da família não 
naufraguem. "O comportamento da família é importante. Nada de faltar semanas, abandonar o 
expediente, desfrutar dos bens da empresa como se fossem seus", completa. Para empregar 
familiares na empresa, Miranda recomenda que sejam escolhidos aqueles que demonstram 
vocação para os negócios. "Antes de colocar o parente em um cargo, é preciso conversar com o 
futuro executivo.  
 
Quem é dono da empresa tem a responsabilidade multiplicada", esclarece. Renata Bernhoeft 
completa que as empresas familiares ainda são vistas como maus exemplos. "Porém, ao criar 
mecanismos de governança corporativa, as empresas familiares têm tudo para crescer de forma 
saudável. As crises são previsíveis, mas é necessário preparar a família antes de passar o 
comando. Somente quem tem jeito para o assunto deve assumir os negócios", conclui. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 8 jun. 2006, Gerência, p. B-7. 
 


