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As empresas familiares tendem a adotar estratégias com mais cuidado se comparadas a outros 
empreendimentos. A maior cautela aumenta a probabilidade de sucesso da empresa. A opinião é 
de Eduardo Najjar, coordenador e pesquisador do núcleo de Negócios Familiares (Family Business) 
da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM).  
 
Najjar destaca entre os pontos positivos da empresa familiar o menor índice de endividamento, 
maior cautela no momento de considerar riscos e uma menor tendência a crescer por meio de 
grandes aquisições. Esses conceitos podem, segundo ele, ser bem aplicados em negócios como 
panificadoras, ou varejo em geral. 
 
Para o consultor, é mais fácil para a empresa familiar reter maior volume de capital ao fazer 
distribuição aos acionistas. “Os gestores costumam ser mais fiéis ao negócio também. Chegam a 
passar longos anos ocupando cargos de diretoria e presidência”, comenta.  
 
Nesse processo de sucessão, Najjar explicita a necessidade de o fundador da empresa identificar 
possíveis conflitos na empresa e tratá-los devidamente. “O empreendedor precisa sempre estar 
atento a certos aspectos importantes do seu negócio, como, refletir sobre quais os melhores 
parentes para fazer parte do empreendimento e quais os mais indicados para serem mandados 
embora”, diz.  
 
Tomar decisões rápidas e certeiras como essa é fundamental ao empreendedor proprietário de um 
negócio familiar. Segundo o consultor, a família precisa ter foco empresarial e evitar se dispersões 
em muitos empreendimentos.. Outro aspecto importante que pode direcionar uma empresa 
familiar ao sucesso é o questionamento sobre a competência gerencial do sucessor. “Não cabe 
apenas ao fundador escolher o sucessor.  
 
Mas o sucessor precisa se questionar sobre sua própria humildade para aprender mais, por 
exemplo”, diz. O mais importante para Najjar, além dessa análise de consciência tanto por parte 
do fundador quanto do sucessor, é o planejamento desse processo com antecedência. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 8 jun. 2006, Comércio, p. B4. 


