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Dos sonhos nascem os impérios, tanto os empresariais 
quanto os estados como nações politicamente orga-
nizadas. Sonhos de um ou de uns poucos, sonhos de 

muitos, mas as organizações existem como decorrências dos 
sonhos transformados em realidade. Sonhos de sucesso. So-
nhos de sociedades mais justas e fraternas ou do oferecimento 
de produtos ou serviços diferenciados aos clientes. Sonhos de 
construir uma empresa ou um estado singular, que trate tanto 
os seus cidadãos como os seus clientes de uma forma nunca 
vista. 

No mundo empresarial, campo de nosso interesse específico 
no momento, pouco importa que a organização seja apenas a 
primeira loja de franquias de uma rede de fast food, ou um 
complexo industrial tradicional em busca de um caminho cria-
tivo e inovador, ou mesmo o pioneirismo do sonho intelectual 
próprio da sociedade do conhecimento aplicado à tecnologia 
de informação de um jovem adolescente empreendedor que 
sequer trabalhou algum dia. Os sonhos são sempre os mes-
mos, os sonhos sonhados de magnificência e vitórias num pal-
co iluminado de reconhecimento social e de afirmação pessoal.

Os empreendedores não apenas sonham, mas transformam 
o que visualizam em realidade, fazem as coisas acontecerem, 
como na projeção de um filme futurístico em que a fantasia 
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não imita a vida, mas constrói o seu cotidiano. Mesmo diante 
das maiores dificuldades e incertezas, os empreendedores não 
perdem o rumo, pois os sonhos são suas bússolas que orien-
tam os caminhos nas travessias e nas encruzilhadas do destino.

Os empreendedores não são sonhadores românticos, idealís-
ticos ou utópicos, embalados por quimeras e ilusões que se esva-
em no confronto com a dura realidade da vida. São pragmáticos e 
realizadores, marcados por grande força e energia, vocacionados 
para o exercício do poder, capazes de antecipar cenários e de fazer 
projeções do que a organização pode e deve ser.

Roberto Freire diz que “sem tesão não há solução”. Os em-
preendedores são garanhões que se excitam permanentemen-
te, nas vitórias e nas dificuldades, fecundando a todos com o 
seu entusiasmo, comprometimento e garra. Por isso, as orga-
nizações existem e buscam neles liderança, apoio e sentido de 
direção. As pessoas veem neles proteção e segurança, base-
ando suas vidas na factibilidade da realização dos sonhos e no 
sucesso das ações de suas organizações.

Dependentes, as organizações nem sempre conseguem 
romper os limites dos sonhos dos empreendedores para 
irem adiante. E aí começam a germinar os valores e hábitos, 
práticas e precedentes, que conduzem à sua própria destrui-
ção. É senso comum que aquelas que se sustentam apenas 
nos próprios lauréis conquistados pelos sonhos realizados 
dos empreendedores não conseguem sobreviver ao desafio 
do tempo. Há um momento decisivo no processo históri-
co das organizações em que o crescimento institucional, a 
diversificação do mercado ou a sofisticação da tecnologia 
ou dos processos operacionais levam à obsoletização das 
concepções, da ideologia e dos métodos de gestão das or-
ganizações, tornando-as inadaptadas à realidade. Pois esse 
momento encontra-se justamente embutido na maioria das 
crises vivenciadas pelas organizações familiares.
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Qual o destino dos grandes e pequenos empreendedores 
que fundaram organizações bem-sucedidas? Alguns poucos 
morrem ricos, muitos são afastados de seus cargos por fusões, 
incorporações ou falências. Outros tantos amargam ao final de 
suas vidas a desavença entre os seus filhos em luta pela fu-
tura herança ou por desentendimentos sobre como continuar, 
quem será o sucessor etc. É imensa a taxa de mortalidade das 
organizações familiares que não conseguem superar a crise de 
sucessão do fundador para os herdeiros.

A empresa familiar nos leva a reflexões excelentes sobre a 
vida e a morte das organizações, as repercussões das ações 
gerenciais, o impacto do comportamento do dirigente sobre 
o futuro empresarial, a importância da ética organizacional 
vinculada a um instante histórico, a ideologia que determina 
a direção e o sentido da trajetória de evolução da organização 
de pequena a grande, as opções e ações do empreendedor in-
serido num dado contexto social, o gap de visão de mundo das 
gerações que se sucedem.

Na organização familiar, o dono do negócio pode ser, a um 
só tempo, o mais valioso, mas também o mais oneroso recurso 
humano da empresa. Noutros termos, o empreendedor pode 
ser a pessoa de quem a empresa tanto depende para crescer 
ou para estagnar e regredir.

O dono do negócio é um exemplo bastante ilustrativo de 
como alguém pode ser simultaneamente produtivo e prejudi-
cial, ativo e ocioso, contributivo e perdulário, racional e emo-
cional, positivo e negativo. Os empreendedores são o sangue 
e a vida das suas empresas, mas enquanto líderes são também 
suscetíveis de cometer excessos e erros.

Quando observamos algum empreendedor que construiu o 
seu próprio negócio, temos a tendência a perceber nele apenas 
um grande ativo, esquecendo de um eventual passivo. Elabo-
ra-se um “laudo” positivo a respeito daquele empreendedor. 
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Afinal, ele pode ter os seus defeitos, mas construiu tudo o que 
temos, sem ele não haveria a empresa. Ele é o grande respon-
sável por levar a organização ao estágio em que se encontra. 
Por isso, relevamos muitos aspectos disfuncionais de seu de-
sempenho.

Não admitimos, de imediato, essa aparente contradição, 
pois não nos parece lógico que alguém possa produzir tanto 
e ser, ao mesmo tempo, um obstáculo ao desenvolvimento da 
sua própria organização.

O dirigente precisa adquirir uma enorme tolerância para 
com suas próprias imperfeições e fraquezas, e uma genuína 
disposição psicológica para utilizá-las de forma positiva, tirando 
sempre partido das adversidades. Não pode alimentar a ilusão 
de dirigir a sua organização com perfeição, infenso a quaisquer 
críticas. O dirigente não é um computador: é um ser humano, 
portanto, sujeito às deficiências de sua própria condição. Tem 
assim que lidar constantemente mais com erros do que com 
acertos. Precisa, por isso, aprender também a compreender as 
fraquezas e deficiências de seus subordinados, fazendo delas 
a base de sua ação educacional. Ser capaz de proporcionar à 
“velha guarda” oportunidades para aprender e desenvolver 
novas competências, mas se manter disposto a confrontar sem 
vacilação os casos explícitos de inadequação ou de inadapta-
bilidade, mesmo quando decorrentes daqueles sobre os quais 
depositava as maiores expectativas.

Aquele que cria uma empresa familiar pode ser também o 
que a destrói, pois a impede de profissionalizar-se ou mesmo 
de sobreviver após ele. Muitos empresários são autofágicos, 
sofrem da Síndrome do Kamikaze e, assim, submetem-se ao 
harakiri organizacional já que inconscientemente muitas vezes 
não desejam que suas organizações “saiam da sombra do pai”. 
Morrem juntos. Suicidam-se. São vítimas da mesma arrogância 
de Luiz XV: “Après moi, le déluge”. 
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Mas sempre pode haver tempo para a recuperação de um 
empreendedor ativo. Este é o seu dilema existencial: ou ele 
muda ou se muda, ou afunda o que fundou, sucumbindo he-
roicamente como o comandante do Titanic, mas acima de tudo 
vítima de sua própria incapacidade em não se adequar às exi-
gências de desenvolvimento de sua própria organização e das 
mudanças da economia.

É preciso admitir que as características de uma liderança, 
insubstituíveis ao nascimento, infância e adolescência de uma 
empresa, podem ser fatores contraproducentes e estagnantes 
a uma nova fase de evolução.

Os mesmos comportamentos e atitudes pessoais que naque-
les estágios pioneiros da empresa eram as suas maiores forças 
podem hoje ser as suas maiores fraquezas. Aquilo que funcio-
nou bem no passado pode ser contraindicado hoje. E isso, em 
nada desmerece o passado, o que, o como e o porquê foi feito.

É comum o empresário de uma organização tipicamente fa-
miliar tornar-se defensivo, por julgar que se concordar que seus 
comportamentos de ontem foram inadequados estará passan-
do um atestado de autocondenação. Talvez o empreendedor 
esteja enganado! É provável que se não fosse o empreendedor, 
a empresa não teria sequer nascido ou crescido tanto. Mas é 
difícil admitir a hipótese de ser ele, hoje, que esteja freando o 
desenvolvimento de sua própria empresa por insistir em man-
ter as práticas e os hábitos dos “velhos tempos e dos belos 
dias”, da época do pioneirismo, da fundação da organização. 

É preciso voltar a ousar. Construir um novo tempo. Não bas-
ta insistir na melhoria do status quo. É provável que o que exis-
te na sua empresa já não apenas funcione mal, como talvez 
esteja completamente obsoleto face às novas questões coloca-
das pela atual divisão internacional do trabalho, erigida após o 
advento da sociedade pós-capitalista. Será que a mentalidade 
do empreendedor ainda reflete uma realidade que não mais 
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existe? Não seriam as suas convicções e conceitos verdadeiros 
blocos de pedra inamovíveis que insistem em manter-se volta-
dos para o passado, de olhos no retrovisor, ao invés de olhar 
para frente, para o que é visível mas ainda não é visto?

Pesquisas e observações evidenciam que praticamente toda 
organização em crescimento acelerado passa por uma frontei-
ra de perigo na transição da fase inicial de nascimento e ado-
lescência para a fase adulta, de empresa pequena para de mé-
dio e de grande porte. Quase que inevitavelmente a pressão 
econômica, de uma forma ou de outra, seja interna ou externa, 
desencadeia uma crise. É a crise da meia-idade ou a crise da 
mudança evolucionária.

Com muita frequência, a organização nasce com o seu “mo-
mentum” de crescimento fatalmente comprometido pela sua 
própria genética. As organizações também têm o seu DNA e, 
como tais, devem ser capazes de perceber e identificar os códi-
gos genéticos que caracterizam os seus genomas corporativos.

O empresário de uma organização em transição ocupa um dos 
mais árduos cargos que se pode encontrar no mundo dos negó-
cios. A organização em fase de transição é muito mais sensível às 
decisões de seus dirigentes - boas ou más - do que a estabilidade 
de uma empresa gigante, complexa e profissionalizada.

Daí, uma questão essencial se coloca: tendo em vista os 
desafios singulares da época e as extraordinárias demandas 
pessoais de sua função, de que forma poderá o empresário de 
uma organização em transição melhor adaptar o seu próprio 
comportamento, de modo a atravessar ou a romper com êxito 
a faixa da crise do crescimento?

Em geral, as mensagens ou mesmo simples insinuações do 
dirigente são muito mais alarmantes e perturbadoras do que 
ele imagina. No ambiente instável de uma organização em 
transição, especialmente durante um período de pressão eco-
nômica, perguntas “inocentes” e afirmativas casuais podem 
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ser extremamente nocivas quando - conforme tende muito a 
acontecer - são percebidas como ameaçadoras. Lembre-se que  
nem todos “moram perto do coração selvagem” e que percep-
ções variadas condicionam diferentes comportamentos.

As pessoas não se comunicam apenas com palavras, mas 
também através de gestos, expressões faciais, tonalidade de 
voz, maneira de falar etc.

O dirigente precisa avaliar com cuidado as repercussões do seu 
estilo sobre o caráter ou a maneira de ser da sua própria empresa. 
Ela é sua extensão, pois afinal “o fruto nunca cai longe da árvore”.

Tal pai, tal filho... Tal presidente, tal organização. A sua ge-
nética pessoal contamina naturalmente a genética da organi-
zação, e, assim, é comum uma transposição exagerada do DNA 
pessoal do dirigente para o desenvolvimento do DNA da orga-
nização. É preciso muita atenção para que a organização não se 
transforme num clone de seu presidente.

A afirmativa não pode, evidentemente, ser tomada ao pé da 
letra, porque o dirigente também é condicionado pela organi-
zação que pouco a pouco edifica, ou, mais propriamente, pela 
cultura organizacional que se forma em decorrência da intera-
ção das pessoas que a integram. Os avanços da identificação 
dos códigos genéticos em lugar de absolutizarem a preponde-
rância exclusiva da hereditariedade reafirmam a influência sig-
nificativa do ambiente numa espécie de darwinismo do desem-
penho organizacional.

O dirigente modela, forma, transforma e deforma a manei-
ra de ser - o caráter - da organização. A escolha dos auxilia-
res diretos e dos principais executivos da organização já deixa 
transparecer o seu estilo ou a sua influência, as repercussões 
de suas atitudes na construção da identidade da organização.

A organização reflete o estilo do presidente. O sistema de 
valores desse estilo se propaga do alto ao mais baixo escalão. 
O presidente define o caráter da organização.
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Às vezes, a organização pode regredir. Infelizmente, nesses 
casos, o “pai” é melhor do que o “filho”, e o “neto” pode ser 
pior que ambos. E é este que, em geral, assina o atestado de 
óbito da organização constituída pelo avô.

Muitos empreendedores cometem o erro de contratar pre-
ferencialmente pessoas que lhe são semelhantes. Pessoas que 
frequentaram as mesmas escolas, têm os mesmos hábitos, 
preferências ou hobbies, pertencem às mesmas igrejas ou so-
ciedades ou até torcem pelo mesmo clube de futebol. O em-
preendedor não pode cair na armadilha de pensar que todos 
os líderes compartilham do mesmo perfil, têm traços próximos 
de personalidade ou as mesmas formas de negociar. Basta uma 
simples observação aos grandes líderes da história: alguns ca-
rismáticos, outros introvertidos. Outros tantos são joviais, ou 
durões e sisudos. São arrogantes ou humildes. Não há um feitio 
comum em que todos os líderes sejam forjados. Portanto, ser 
ou não semelhante ao fundador vai depender das circunstân-
cias de cada situação e do processo histórico específico de cada 
organização.

Navegar é preciso sim, no mar da vida. Mas, como a vida 
também é feita na terra, muitas vezes a caminhada se depara 
com um rubicão. Lançar-se impulsivamente pode representar 
um suicídio, iniciando uma viagem sem retorno, deixando para 
trás dados recuperáveis de uma situação ainda não definitiva.  
Ficar à margem, sem arriscar a travessia, em nome de vãs e 
irrealizáveis ilusões significa perder-se irremediavelmente no 
passado e renunciar ao futuro. Nesse momento da crise de 
transição, a hora da verdade transforma-se em hora de decisão.

Chegando ao rubicão, é preciso parar para pensar, refletir, 
pesar e sopesar, revisar e rever.  Na verdade e pela verdade. 
Avaliado o quadro, chega a decisão. É ficar ou avançar.  Trans-
formando o passado no presente da travessia para o futuro da 
vida. Romper com o passado irrecuperável para construir um 
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presente novo em função do futuro. E, aí, atravessar o rubicão. 
Numa travessia definitiva. Que não tem volta, construindo um 
novo tempo.

O dirigente deve sempre se perguntar: qual o estágio de de-
senvolvimento da minha empresa? Qual o meu estilo enquanto 
empresário? Em que direção e de que forma posso acelerar o 
desenvolvimento da minha organização, em especial mediante 
a reformulação dos aspectos disfuncionais do meu estilo? Este 
é um difícil passo, porque representa uma atitude de abertu-
ra e de mudança, de reeducação de atitudes, hábitos e valo-
res que nem sempre os dirigentes estão dispostos a assumir. A 
mais dolorosa das mudanças é a automudança, porque pres-
supõe, inclusive, a quebra da autoimagem e da autoilusão da 
indispensabilidade do fundador.

Experiência não é o que nos acontece, mas o que fazemos 
com o que nos acontece.

Não há quem rejeite a noção de que a experiência contém 
um potencial maravilhoso de aprendizagens. Todavia, negligen-
ciamos cotidianamente a riqueza inesgotável da experiência. E 
por que? Talvez porque aprendemos a repetir e não a repartir; 
aprendemos a rotinizar e não a inovar; aprendemos a individu-
alizar e não a compartilhar, transacionar, transar. E este, é claro, 
não é um problema exclusivo do empresário de uma organiza-
ção familiar, mas de todos os contemporâneos da sociedade do 
conhecimento e do mundo da competição globalizada. 

O processo educacional regular nos ensina a estudar previa-
mente a lição, fazer o dever de casa e só então se submeter aos 
testes de verificação das aprendizagens auferidas. A educação 
pela experiência é bem diferente – fazemos os testes e nos sub-
metemos às provas a priori e só então aprendemos a partir das 
vivências ocorridas. A experiência não criticada é nula porque 
não enseja qualquer aprendizagem real. A vida às vezes nos 
prega peças, outras vezes nos surpreende, mas sempre nos en-
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sina. Só aprendemos com a experiência examinada, criticada, 
compreendida e assimilada.

As organizações inteligentes aprendem muito da experiência 
alheia; as organizações medíocres aprendem por sua própria experi-
ência, através do processo de  ensaio, acerto e erro; as organizações 
ineptas simplesmente não aprendem e, por isso, sucumbem.

Para a maioria das pessoas, 10 anos de experiência são, em 
verdade, 10 vezes 1 ano. Ou serão 20 vezes seis meses de expe-
riência? Isto porque em termos de acumulação de aprendiza-
gens, de novas concepções e atitudes foram relevantes apenas 
os primeiros tempos. O tempo restante nada acrescentou, num 
desfiar constante de rotinas e repetições. É o exemplo do velho 
produto, marco inicial da firma. Ou o sistema de vendas que 
deu certo. Ou será aquele formulário que pessoalmente conce-
bemos? Por que ainda existem? Força dos hábitos, das rotinas 
ou dos costumes? Devem de fato continuar? Por que insistir 
neles? Resistência à mudança ou acomodação?

Mais do que qualquer outra, a organização familiar pre-
cisa instalar um clima de mudança, de aprendizagem e de 
inovação. Se não o fizer, corre o sério risco de rotinizar-se, 
burocratizar-se, suicidar-se. Sem uma atitude de avaliação 
e crítica não há aprendizagem e mudança. A decorrência é 
a inércia e o imobilismo. E a primeira mudança na empre-
sa familiar ocorre com a disposição psicológica de seu pró-
prio fundador reconhecer a necessidade de mudar. A ordem 
do progresso é a mudança. Quem não consegue mudar a si 
mesmo não muda coisa alguma.

Como é que você planeja a sua sucessão? Ou você nem pen-
sa nela? 

Estaria você muito ocupado na lufa-lufa do dia a dia para 
gastar seu tempo com essas coisas?

Você já pensou que o seu filho ou filha, sobrinho ou genro 
possa estar pretendendo fazer outras coisas? Talvez não quei-
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ram, no fundo, sequer trabalhar com você ou mesmo sucedê-
-lo, talvez prefiram até mesmo trabalhar em áreas de ativida-
des completamente distintas das que a sua organização atua. 
Talvez desejem apenas continuar recebendo as partes que lhes 
cabe na distribuição dos lucros e resultados.

Os seus familiares já pegaram tudo pronto, agora ficam só 
“mamando nas tetas”, “dormindo na sombra do boi”, não é as-
sim que você os vê?

Será que você está convencido de que é cercado de incom-
petentes, portanto incapazes de substituí-lo? Ou não seria você 
a fonte de tanta incompetência? Falta de iniciativa? Desinteres-
se, descaso e incúria são causas ou consequências de seu estilo 
gerencial?

Ou você acha que seria realmente o mais antigo funcionário 
a solução ideal para substituí-lo? Será mesmo que nesses casos 
antiguidade é posto?

Você valoriza a prata da casa, ou santo de casa não faz milagres? 
Não seria melhor a contratação de um executivo profissional para 
assumir os destinos de sua organização? Como incorporar sangue 
novo e verdadeiros talentos vocacionados à construção do futuro, 
assegurando-lhes condições de desenvolvimento e de adaptação 
criativa à atmosfera organizacional?  Como instituir um clima de 
trabalho estimulante e participativo, e não de ameaças e punição? 
O que fazer? Recorrer ao outsourcing? Você julga que não deva 
escolher o seu sucessor porque ele tenderá a ser a sua própria có-
pia carbono esmaecida do vigor original? Ou você prefere mesmo 
alguém que possa ser o seu próprio clone?

O empreendedor precisa admitir que os seus colaboradores 
são capazes, ao menos potencialmente, de dirigir a sua orga-
nização na sua ausência. A premissa poderá parecer descabi-
damente elogiosa para a maioria dos empregados e bastante 
depreciativa da indispensabilidade do empreendedor. Ainda 
assim, ela corresponde muito mais aos fatos demonstrados por 
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organizações dinâmicas do que os equívocos cometidos por or-
ganizações que se defrontam inadequadamente com os pro-
blemas resultantes da crise de sucessão.

Como é que você trata os subordinados? Será que você dá 
instruções e toma decisões baseadas no binômio autoridade/
obediência? E a administração participativa, como fica? 

Em uma cultura do “manda quem pode, obedece quem tem 
juízo”, como pode haver iniciativa e criatividade?

Será que você vive se perguntando “por que ninguém aqui 
me apresenta uma boa ideia?” Ou será que você é daqueles 
que julga que “empregado não pensa, faz”? Será que você con-
sidera as reuniões para planejamento ou consultas uma pura 
perda de tempo? No entanto, às vezes, elas lhe servem como 
uma forma bastante rápida de comunicar as decisões que to-
mou, não é verdade?

Você já pensou que as reuniões que dirige parecem mais 
sessões de depoimentos nos tribunais do que reuniões de tra-
balho? Cada subordinado aguarda, apreensivo, o momento em 
que terá de defender ou justificar suas ações, geralmente sob 
severo interrogatório e ‘’broncas’’.

Será que você costuma encerrar as reuniões com os seus fun-
cionários perguntando-lhes: “Como poderei dirigir a empresa 
se vocês nunca me apontam os problemas que estão devoran-
do os lucros”? “Eu tenho sempre que descobrir tudo sozinho”. 
E o silêncio de todos, o que significa?

Por que será que os seus funcionários têm essa atitude con-
templativa? Desistiram de participar? Será apenas por incom-
petência? E o seu papel de educador? O que fazer para mudar 
tais circunstâncias?

Muitas organizações estipulam gratificações para o pessoal 
adicionalmente aos salários normais. Será que você concede 
essas gratificações de forma sigilosa, quase furtiva? E as razões 
para a concessão, quais são?
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Será que não se forma um código entre os funcionários para 
fundamentar as suas decisões?

Apesar de a justificativa ser sempre o desempenho e o méri-
to pessoal, não será que você as concede como uma decorrên-
cia exclusiva de seu poder pessoal, benevolência ou reconhe-
cimento por lealdade? Ou até mesmo por maior proximidade 
de você? 

Barões e cortesões – a quem você mais beneficia?  Aos próxi-
mos, assessores íntimos?  Ou aos que estão na linha de frente, 
nos órgãos operacionais?

Não será que você com essa atitude acaba por instaurar o 
império da insegurança, do privilégio e da desconfiança? Al-
guns pensam: “aposto que ninguém ganhou mais do que eu”; 
outros pensam: “aposto que ninguém ganhou menos do que 
eu”.

Como é que você trata a divergência, o conflito ou a discor-
dância?

Nas raras ocasiões em que um funcionário insiste em dis-
cordar, será que você tende a não admitir “tamanha ousadia” 
e indica a porta da rua ao atrevido? Será que você percebe o 
conflito como primo-irmão da insubordinação? É possível que 
a sua atitude desencoraje a abertura e a participação, recal-
cando os conflitos como alguém que pretende curar uma cri-
se de tosse com esparadrapo na boca. O funcionário para de 
tossir, mas morre de asfixia. E assim a organização finalmente 
assegura o silêncio de todos com a paz dos cemitérios. Os seus 
colaboradores podem estar ainda vivos, mas psicologicamente 
mortos pela decretação da morte clínica da autonomia e da 
participação.

Como é que você expressa as suas concepções pessoais? 
Será que prefere não se expor? As suas fraquezas são trancadas 
a sete chaves, exceto para os “muito chegados”. Ou há aque-
la exceção para o velho amigo confidente? Claro! Jamais esse 
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confidente, se for o caso, estará numa posição que amanhã 
possa ameaçá-lo.

Será que você não acaba perdendo a vantagem de com-
partilhar suas preocupações com terceiros? E por que não as 
revela? Os seus subordinados, sem saberem o que você está 
pensando, ficam impossibilitados de antecipar soluções para 
os problemas.

A consequência é que os subordinados acabam por assumir 
a tendência de “sempre jogar a bola pra cima porque o che-
fão decide”. E aí, você acaba empregado de seus funcionários, 
fazendo por e para eles o que eles deveriam fazer para e por 
você.

O estilo de liderança do dirigente numa organização familiar 
constitui um decisivo fator na modelagem do perfil da empresa. 
O pioneiro raçudo pode provocar grandes saltos de progresso, 
embasadas na sua determinação e obstinação e na sua intui-
ção e instinto empresarial.  Mas pode também provocar uma 
catástrofe com a velocidade de um exocet. Essa é a sua maior 
vantagem e a sua fraqueza fundamental. Você tende a confiar 
apenas em si mesmo – “só acredita no seu taco”, “é o dono da 
verdade”?

As descobertas da ciência do comportamento empresarial 
proporcionam alternativas mais eficazes aos estilos predomi-
nantementes utilizados pelos dirigentes das empresas familia-
res. O segredo consiste na capacidade de utilização do traba-
lho em equipe, reconhecendo que os recursos humanos são as 
variáveis não contabilizáveis dos balanços das empresas. São 
os recursos que manipulam todos os demais . São eles que de-
têm o capital intelectual das organizações nas suas diferentes 
facetas e dimensões. A inteligência de sua empresa não está 
apenas nas marcas e patentes, máquinas e equipamentos, mas 
nas cabeças de seus colaboradores, quer sejam eles seus em-
pregados ou integrantes de toda uma rede de relações que a 
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sua organização possui, como investidores, clientes, fornece-
dores, competidores, agentes comunitários, autoridades go-
vernamentais etc. Como você trata o seu capital intelectual?

Os empreendedores costumam enfrentar desnecessaria-
mente sozinhos os problemas mais extenuantes e graves das 
organizações que fundaram. Eles precisam, mais do que tudo, 
de interlocutores para trocar ideias, criticar propostas, pensar 
diferentemente. Precisam aprender a dividir com eles a ten-
são nervosa para melhor explorar as questões em discussão 
e assim privilegiar com atenção o que de fato é importante e 
faz a diferença. Não necessitam nem dos “concordinos”, que 
concordam com tudo, nem de “líderes da oposição”, que são 
sempre “do contra”. O que necessitam, em geral, é de um alter 
ego imparcial e sereno, que possa tomar parte ativa em seu 
diagnóstico para lancetar o âmago das questões em debate – 
alguém que possa estimular a procura de alternativas inova-
doras e criativas, mas que compreenda que a decisão final é 
sempre do dirigente, que assume solitariamente os riscos das 
decisões tomadas.

A energia pode e deve ser mobilizada em torno dos sonhos 
organizacionais. As pessoas os identificam e os assumem, e por 
eles são motivadas. Assim, objetivos individuais e organizacio-
nais entrelaçam-se de tal maneira que se confundem num só. 
Sob um estilo de gestão dinâmico e profissionalizado passa a 
ser viável o engajamento e o comprometimento de toda a or-
ganização na busca da excelência. O resultado da excelência or-
ganizacional é o aumento da produtividade e da lucratividade.

Para alcançar este patamar que transcende a sua própria exis-
tência, o empreendedor não pode apenas sonhar com o que de-
seja que a sua organização realize. É preciso que sonhe também 
como eternizá-la após sua saída, como realizar a sua sucessão.

Muitos conceitos, ideias, valores e opções éticas, legados 
pelo fundador, perdurarão por muito tempo ainda.
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Esse legado ideológico levou a organização a atingir o es-
tágio em que você a deixa, e, por certo, parte substancial-
mente dele será útil à exploração de novos mercados, pro-
dutos e serviços. O seu maior legado, no entanto, será o que 
você for capaz de ensinar aos diferentes níveis da organiza-
ção a sonhar por conta própria e a compartilhar sonhos co-
muns e coletivos. Cada colaborador não apenas contribuirá 
com a sua visão, conceitos e reflexões individuais como terá 
aprendido a interagir com os demais na busca do consenso 
e da excelência de desempenho. Participará de um sonho 
organizacional em permanente transformação, como apren-
derá também a sonhar o seu próprio sonho. 

Mas como chegar a esse estágio? O que é preciso ser real-
mente diferente do que vem sendo feito? Qual é o “Abra-te 
Sésamo” a ser utilizado por você? 

É humanizar a organização, desenvolver um ambiente de 
trabalho de genuíno respeito à pessoa humana, reconhecer 
que os colaboradores são sempre capazes de fazer mais e me-
lhor, de contribuir e de participar em atividades que lhes sejam 
realmente significativas e importantes. As organizações não 
são apenas entidades econômicas vocacionadas para a busca 
incessante dos seus interesses materiais, como resultados de 
lucros e perdas, participação no mercado, ganhos de produti-
vidade, redução de custos, dividendos a distribuir. As organi-
zações existem porque existem pessoas que delas participam. 
São de seus comprometimentos, empenhos e dedicação que 
as organizações alcançam resultados. Assim, mais do que tudo, 
é da habilidade em ganhar e manter a confiança e a crença dos 
colaboradores no sonho organizacional que o empreendedor 
realmente será capaz de construir e eternizar a organização 
dos seus sonhos de fundador.

A história dos grandes impérios empresariais familiares exi-
be uma imensa incidência de morte junto com os seus funda-
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dores. Mauá, Delmiro Gouveia, Matarazzo, Chateaubriand e 
milhares e milhares de empresas familiares (micro/pequenas/
médias) todos os dias nascem e morrem no anonimato da bu-
rocracia impiedosa dos cartórios e juntas comerciais. A morte 
do fundador muitas vezes coincide com o início da morte da 
empresa.

É preciso que você não seja o próximo a engrossar o lamen-
tável, porém anônimo, registro necrológico das empresas brasi-
leiras. Não apenas por decorrência da crise que a todos assola, 
mas também por sua incapacidade de “engatar uma terceira” 
e, expondo-se à necessidade de mudar, assumir um novo es-
tágio de gestão de seus próprios negócios – profissional, dinâ-
mico, aberto e adequado às complexidades e circunstâncias da 
realidade brasileira e das imposições da globalização e da mun-
dialização da economia.

Referência Bibliográfica: 
SIQUEIRA, Wagner. O desafio da Empresa Familiar. Gerentes que duram. 
Rio de Janeiro: E-papers Serviços Editoriais, 2010. p.159-170.
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