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Nos EUA, os pais estimulam os filhos para a realidade fora da estrutura familiar - criam 
cidadãos, não herdeiros. Na Europa, ao contrário, os filhos sentem-se responsáveis pela 
empresa paterna. No Brasil, os filhos muitas vezes são mantidos fora dos meandros dos 
negócios, sem perceber a empresa como empreendimento da família. A cultura dos países 
influencia a sucessão. Mas medidas como a criação de conselhos independentes adequam-se a 
todas as realidades.  
 
Família unida, negócio próspero 
 
Em todo o mundo modo como os pais se relacionam com herdeiros determina êxito da 
sucessão. A sucessão é o principal desafio das empresas familiares em todo o mundo. O 
assunto, sempre em pauta, está longe de ser esgotado. Isso porque envolve questões muito 
subjetivas, relacionadas ao modo como os integrantes da família identificam-se com o negócio 
e, principalmente, como se relacionam entre si.  
 
De acordo com Renato Bernhoeft, presidente da Bernhoeft Consultoria Societária, a razão da 
extinção de 65% das companhias familiares que desaparecem no mundo é mesmo o conflito 
entre os parentes.  
 
Durante a última semana, 130 representantes de importantes companhias espanholas 
estiveram reunidos na II Conferência de Empresa Familiar, realizada pelo Iese, a escola de 
negócios da Universidade de Navarra, em Madri, Espanha. No centro da discussão, comandada 
por Josep Tàpies, titular da cátedra de empresa familiar da instituição, esteve a criação de 
estruturas que garantam a sobrivência da companhia como organização familiar.  
 
"O primeiro passo para a estruturação da gestão e encaminhamento da sucessão é reunir os 
herdeiros para decidirem se querem fazer parte de uma empresa familiar e porque querem 
constituir uma empresa familiar", conta Tàpies, com exclusividade para este jornal.  
 
Depois de uma definição a respeito da manutenção da companhia no controle da família, é 
preciso pensar sobre como será a atuação de cada membro. Nem todos, é claro, terão aptidão 
ou desejo de trabalhar no dia-a-dia dos negócios. Mesmo assim, podem envolver-se como 
acionistas e conselheiros. "O mais importante é manter o sistema de valores de geração em 
geração", comenta Tàpies.  
 
O professor conta que uma das maneiras que organizações espanholas e multinacionais, como 
Zara, Omega, S. Johnson e Cargil, encontraram para manter seus sistemas de valores foi a 
constituição de um "family office".  
 
"Uma oficina familiar dentro da estrutura da família e não da empresa", explica. A idéia é gerir 
os capitais humanos, intelectuais e financeiros. Isso significa perpetuar o conhecimento a 
respeito da missão da companhia entre os membros da família, desenvolver seus talentos 
individuais, alocá-los onde podem render melhores resultados na gestão do negócio e garantir 
que cada um usufrua de seus direitos e cumpra com suas obrigações.  
 
Se o desenvolvimento profissional e entrosamento dos parentes é importante, a participação 
de executivos como conselheiros que não fazem parte da família também é. "Eles dão 
objetividade e um ponto de vista diferente às decisões estratégicas", comenta Tàpies. Segundo 
o especialista, quando se está emocionalmente envolvido com o negócio, é muito fácil tomar 
decisões equivocadas.  
 
Além da criação de um conselho com participantes de fora da família, é importante a 
realização de reuniões mensais, que permitam retificar decisões equivocadas e tratar das 
questões delicadas o quanto antes.  
 



Todos estes conceitos são aplicados na resolução do problema da sucessão em todo mundo. 
Mas para Bernhoeft a cultura familiar de cada região é que determina as medidas mais efetivas 
para a perpetuação da companhia. Não é à toa que na Espanha, o centro da discussão tenha 
sido a criação de estruturas organizacionais.  
 
"Na Europa, a cultura familiar é tradicional e hierarquizada. Os filhos entendem o negócio dos 
pais como um negócio da família, pelo qual deverão se responsabilizar no futuro. Assim, 
muitos acabam assumindo posições, sem ter aptidão para tal. Por isso, lá o principal desafio é 
alocar os familiares nos cargos onde podem usar melhor seus talentos", explica.  
 
Já nos Estados Unidos, de acordo com ele, os pais estimulam os filhos a conhecerem a 
realidade fora de casa. Criam cidadãos, não herdeiros. Com isso, ocorre um desapego ao 
negócio dos pais. "Então, o desafio é desenvolver um afeto deles em relação à empresa", 
afirma Bernhoeft. "Em contrapartida, ao não sentirem-se emocionalmente envolvidos, os 
herdeiros são mais facilmente educados a atuarem apenas como acionistas", lembra.  
 
O desapego também é a principal dificuldade enfrentada pelas empresas familiares no Brasil e 
na América Latina, mas por razões diferentes. "Muitos empreendedores passam a vida 
dedicando-se ao negócio e tornam-se pais ausentes", conta Bernhoeft. "A esposa e os filhos 
não participam do desenvolvimento da empresa e, por isso, não a percebem como um 
empreendimento da família", conclui.  
 
Leia mais 
 
Fórmula própria rumo ao sucesso 
C. Lafraya e M. Fernández/Expansión 
 
José Rolando Álvarez é um presidente executivo sui generis. Ele é o principal executivo do 
Grupo Norte, conglomerado de Valladolid dedicado à prestação de serviços de limpeza, 
segurança, trabalho temporário e terceirização, mas o seu papel se concentra, basicamente, 
em promover o negócio. "O principal executivo é uma pessoa alheia à família, é um 
profissional", ressalta. Álvarez dirige um grupo familiar fundado em 1971 pelos seus pais com 
capital social de 700 mil pesetas, que fraturou € 137 milhões em 2005.  
 
"Cada empresa tem sua fórmula de caminhar rumo ao sucesso. Em nosso caso, realizamos 
com bastante êxito a transição, algo que em uma empresa familiar costuma apresentar 
bastantes problemas", explica orgulhoso Álvarez, que acrescenta, "soubemos adotar decisões 
arriscadas de forma coletiva, por meio de um processo de sucessão profissional".  
 
A pequena empresa local de limpeza é atualmente um grupo de prestação de serviços, com 
um negócio amplamente diversificado. Para Álvarez, "é a história típica de qualquer empresa 
familiar". Típica, ou não, a história do Grupo Norte deu como fruto uma holding empresarial, 
que projeta faturar € 200 milhões neste ano.  
 
Como conseguiu este crescimento? Na sede inicial em Valladolid, o Grupo Norte (então, 
denominado de Limpiezas Nortelimp) criou uma delegação de seu negócio de limpeza em 
Palencia em 1975; depois, sua expansão apontou para Segóvia, Astúrias, Galícia e Logroño. Ao 
crescimento geográfico se somou a ambiciosa diversificação, que ocorreu com mudanças 
legislativas, que foram abrindo novos nichos de mercado.  
 
Álvarez começou a trabalhar com 20 anos no grupo familiar, enquanto estudava administração 
de empresas. "Meus pais trabalhavam o dia todo e era preciso ajudá-los. Éramos uma 
empresa pequena, que funcionava bem", lembra Álvarez. "Comecei fazendo de tudo, da 
distribuição à elaboração do orçamento. Isso permitiu que eu conhecesse todos os postos da 
companhia".  
 
Ao terminar a carreira universitária, Álvarez passou a se dedicar integralmente ao Grupo, em 
um momento em que "a companhia precisava, fundamentalmente, de administração, 
departamento que assumi aos poucos, depois de passar pela área financeira". Com os seus 



pais praticamente aposentados do negócio, Álvarez assumiu a direção com plenos poderes em 
1988.  
 
Quando ele se incorporou à empresa, ela tinha 12 empregados. Hoje, conta com uma equipe 
de oito mil. Mas, em meio a todo esse processo de crescimento acelerado, não faltaram 
problemas. "Eu trabalhava 20 horas por dia, era o homem-orquestra, e a empresa obtinha 
bons resultados em limpeza, vigilância e ETT, mas não crescia", explica.  
 
Por isso, para analisar a companhia, Álvarez decidiu em 1996 encomendar um estudo a uma 
consultoria, que realizou uma pesquisa interna entre os empregados para saber que pensavam 
sobre a empresa. "Surpreendentemente, a conclusão foi que o problema da companhia era eu. 
Eu era o empecilho para o crescimento", explica o executivo. "Os dias seguintes foram ruins 
para mim, mas reconheci que era preciso fazer mudanças drásticas."  
 
Ficou claro que uma pessoa da família, que havia contribuído muitíssimo para que ela 
crescesse, também era o seu maior problema, porque não sabia delegar. "Percebi que era 
preciso profissionalizar a administração. A introdução de profissionais em uma empresa 
familiar é uma necessidade e uma garantia de sucesso", diz. E acrescenta, "a 
profissionalização da companhia nos deu capacidade para crescer de forma ilimitada."  
 

 
 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 12 jun. 2006, Plano Pessoal, p. C-8. 
 


