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The good, the badand the ugly. estudo sobre pequenas e
medias empresas familiares brasileiras a partir da teoria da
acáo de Pierre Bourdieu

VanesSG de Sá Que;roz'

Resumo

De ocordo cam Bourdieu {1994}, existem campos sociois, entre os quais a familia, ande a lógica econémica funciona as
ovessas: Assim, a propria expressáo "empresa familiar" seria, por si só, uro porodoxo, pois nela ronvivem duas lógicas

distintas e, as vezes, antagónicas: a lógica da empresa, que abjetiva a lucro, e a lógica da familia, que visa ao bem

comum. Por isso, mais do que em qualquer outro tipo de empresa, é precisa considerar o papel desempenhado pelas

troces simbólicas nas relafÓes sociois: Baseondo-se nesses conceitos, esta pesquisaapresenta um panorama do universo
das pequenas e médias empresas familiares brasileiras.

Palavras-chaves: empresa fami liar brasileira; lógica económica; troces simbó licas'

Abstract

According to Bourdieu {1994}, there are social tiekis where the economic logic works upside down. Ihereiore, the
expression "family business" is paradoxirol because inside it resides two distinct and, sometlmes, antagonistic Jogics: the

business logic. which goal is the profit. and the family logic, which aims at the cammon welfore. That is why one must

consider tbe symbalical exchanges influences on the social rekitions more than in any other kind of campony. Based on

these concepts, this research presents an overviewofthe small and medium Brazilian familybusiness universe.

Keywords: Brazilian fam ily busi ness; economlc loqic:svmbo licat exchanqes

lntroducáo

o objetivo deste artigo é contribuir para a compreensáo do universo das empresas familiares, através da
explicacao de sua lógica e da apresentacáo de suas características próprias . Todavia, dentre os inúmeros
trabalhos existentes acerca do tema, este estudo se propóe a ser diferente dos dernais, nao pelo simples prazer
de contestar o status quo, mas por pretender gerar debate numa área em que o conhecimento parece ter se
cristalizado em tomo de alguns pontos centrais.

De um modo geral, o que os autores que se dedicam a estudar as empresas familiares costumam fazer é urna
SWOT analisis , isto é, urna análise dos seus pontos fortes e fracos , e das suas oportunidades e ameacas, em
comparacáo com outros tipos de empresas. No tocante aos seus pontos fracos e ás ameacas, muitos fazem
prescricñes, sugerindo fórmulas de sucesso (como se existissem), em extensas listas de "dos and don 'ts" (do
ingles , "faca isso, nao faca aquilo''), mais afeitas as reportagens de revistas .
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Al ém disso, parece haver predilecáo por alguns assuntos . A maioria dos trabalhos, nacionais ou estrangeiros,
académicos ou nao , referem-se basicamente ao processo sucess ório, com especial énfase no conflito de
geracñes, e a profissionalizacáo, apontada como o "r emedie para todos os males".

Há que se considerar ainda o fato de que a quase totalidade dos autores adota a abordagem positivista,
concebida sob a égide da lógica económica. Baseando-se nessa lógica, alguns se referem as empresas familiares
com um ar preconceituoso, como se fossem "dinossauros pre-hist óricos", condenados ao desaparecimento caso
nao adotem a "receita de bolo" da profissionalizacáo,

Nao é o caso de contestar o mérito desses estudos pioneiros que demonstram urna visível preocupacáo com a
preservacáo das empresas familiares, mas de defender o lugar de destaque a que as empresas familiares fazem
jus no meio académico, urna vez que as mesmas desempenham relevante papel social, gerando emprego e
renda para milhóes de pessoas e, conseqüentemente, movimentando a economia, nao só no Brasil, como
tamb ém em outros países, como a Itália e os EVA

Desde j á, devo confessar que a escolha desse tema de pesquisa nao foi aleatória e que h á muito me interesso
por estudar as empresas familiares; pois , na minha familia, até a presente geracáo, todo mundo sempre
trabalhou em familia (como fazendeiros, comerciantes, industriais ou profissionais liberais).

Entretanto, minha experiencia me levou a desconftar que as empresas familiares brasileiras nao adotam, ipsis
litteris, a lógica económica. A meu ver, elas seguem urna lógica própria de administrar, tal qual os casos que
destoam da ética da eficiencia, relatados por Clegg (1998).

E é importante frisar que nao é pelo fato de nao seguirem a lógica do homem económico racional que a sua
lógica possa ser classiftcada como ruim ou feia , até porque os conceitos de bom ou ruim, bonito ou feio sao
extremamente subjetivos, dependendo do juízo de valor de quem os aplica.

Portanto, é nesse sentido que O título deste artigo "the good, the bad and the ugly " (do inglés, "o bom, O mau e
o feio") - inspirado no filme de Sérgio Leone (1966), clássico do western com Clint Eastwood - se explica:
aquilo que de um ponto de vista é boro, de outro pode ser mau ou feio, e vice-versa.

No entanto, se por um lado, a escolha do tema de pesquisa ocorreu naturalmente, por outro, a escolha do
referencial teórico foi diftcílima. Era necessário encontrar outra base epistemológica que nao fosse a habitual,
baseada em fundamentos económicos. Por isso, decidi utilizar os conceitos de um texto original de Pierre
Bourdieu (1994), Raisons pratiques sur la théorie de Faction (do francés, Razi5es práticas sobre a teoria da
aI;lio), por cujas id éias me apaixonei instantaneamente, apesar dele nao se referir específicamente a empresas
familiares, muito menos ao Brasil. Essa escolha nao poderia ter sido mais acertada, pois Bourdieu (1994) nao
s ó critica duramente o economicismo, isto é, a reducáo de todas as relacóes sociais a critérios meramente
económicos, mas ensina que existem campos sociais (entre os quais a família) onde a lógica económica
funciona as avessas, ou seja, onde o espirito de cálculo é mal visto.

Contudo, o objeto de estudo escolhido, as empresas familiares, era amplo demais e precisava ser delimitado.

Como meu interesse era por entender a lógica e as características genuinas das empresas familiares brasileiras,
optei por estudar empresas que ainda preservassem suas caracteristicas e lógicas originais : as pequenas e
m édias empresas familiares brasíleiras . Em outras palavras, escolhi estudar empresas que ainda preservassem
urna forma de administracáo naif (do francés , ingenuo), que ainda nao tivessem crescido a ponto de
necessitarem se profissionalizar, que ainda nao tivessem mesclado sua cultura com técnicas de gestño mais
elaboradas, muitas delas , baseadas na lógica económica do capitalismo.

Isto posto, é importante frisar que, para efeito deste artigo , nao me ative aos critérios de faturamento bruto e
número de funcionarios, utilizados pela legislacáo brasileira para definir quais sejam pequenas e médias
empresas, mas me concentrei em estudar organizacóes que se valem de urna forma de administracño prosaica,
quase artesanal.
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Assim, para evitar qualquer tipo de confusáo, convém, desde j á, apresentar duas definicñes que constituem
premissas deste artigo. Considero empresa familiar o empreendimento em que mais de urn membro da família
trabalha com o intoito de retirar dali seu sustento . Já pequenas e médias empresas familiares sao aquelas cujos
donos sao administradores intoitivos que tocam seu negócio tal qual urna dona de casal gerencia seu lar.

Metodologia

o estudo partiu de quatro quest5es norteadoras, a saber:

• As pequenas e médias empresas familiares brasileiras tém realmente urna lógica pr ópria?

• Como é a lógica das pequenas e médias empresas familiares brasileiras?

• Por que a lógica das pequenas e médias empresas familiares brasileiras é diversa da lógica económica?

• Quais as características das pequenas e médias empresas familiares brasileiras?

Para a coleta dos dados aqui apresentados, foram utilizadas entrevistas, realizadas com o intoito de ilustrar o
estudo com casos concretos .

De acordo com os critérios da acessibilidade e da tipicidade, foram selecionadas quatro empresas familiares
situadas na cidade do Río de Janeiro : a clínica de olhos Guedes, o escritório Mendes de A1meida Advogados
Associados, o Restaurante Balanceado e a fábrica de massas Cadore. Em cada urna delas , dois familiares que
efetivamente trabalhavam nas empresas foram submetidos a entrevistas semi-estruturadas individuais, as quais
foram gravadas em fita cassete e, posteriormente, analisadas de forma interpretativa, gerando o conteúdo da
secáo "Aplicacáo da teoria arealidade empírica das pequenas e médias empresas familiares brasileiras".

Portanto, foi utilizado o tratamento qualitativo na análise dos dados . A exploracáo do tema, a descricáo dos
fenómenos e características que o envolvem e sua conseqüente explicacáo assim demandavam, j áque a riqueza
de detalhes era fundamental para a compreensáo do contexto. Era preciso apresentar o fenómeno em sua
totalidade e números frios nao conseguiriam expressar as complexas relacóes sociais que se estabelecem nas
empresas familiares.

Destarte, o método uti lizado para a elaboracáo deste trabalho teórico-empírico foi O indutivo-dedutivo; isto é, a
formulacáo do problema e das perguntas de pesquisa teve origem na vida prática, mas sua resolucño baseou-se
na teoria da acáo de Pierre Bourdieu (1994), a qual, por sua vez, foi ilustrada por quatro casos concretos .

Em relacáo a Bourdieu (1994), vale ressaltar, neste momento (antes mesmo de adentrar a secáo que trata do
referencial teórico propriamente dito), que o sociólogo criticava a postura neutra, de distanciamento e
abstracáo, em que o pesquisador se retira do mundo para exercitar a escolástica, isto é, para fazer do exercício
escolar um jogo gratuito, urna experiencia apenas mental, um fim em si mesmo. Para ele, tal postora de
espectador modifica a forma e o conteúdo das observacóes do pesquisador.

Por isso, defendia que a compreensáo do mundo social dependia da imersáo do pesquisador na particularidade
de urna realidade empírica, historicamente situada e datada, mas sem que se pudesse díspensar a pesquisa
teórica. Acreditava que um modelo assim construído teria mais credibilidade do que os desenvolvídos por
curiosos em busca do exotismo e de diferencas pítorescas, justamente, por respeitar as realidades históricas, por
buscar as particularidades das hist órias coletívas.

Assim, acredito apresentar aqui urn trabalho bem ao gosto de Bourdieu (1994), ao analisar a realidade teórico
empírica das pequenas e m édias empresas familiares brasileiras através da abordagem da imers ño social, urna

1 Wensley (1996) dedicou um artigo a comentar um livro em que uma dona de casa inglesa , Mrs. lsabella Beeton (1861 apud WENSlEY,
1996), dá cooselhos sobre admmstracáo de pequenos negócios, os quaís podem ser resumidos ern tres: dar exempto aos empregados ,

cootrolar as ñnancas e ter ordem e método. Bn ootras palavras, 'ceve haver um lugar para cada casa e cada casa deve estar em seu

lugar", (BEETON, 1861 apud WE NSLEY, 1996, p. 38, traducác ncssa).
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vez que me encontro perfeitamente inserida nesse contexto. Nao só por isso, mas , tamb ém, por ter tido a
oportunidade de trabalhar em outras empresas (Brahma, Coca-Cola, Vale do Río Doce e Souza Cruz) e, por
algum tempo, ter me distanciado dessa realidade, desenvolvendo um senso critico e urn olhar capaz de captar as
particularidades, os traeos distintivos da lógica das pequenas e médias empresas famil iares brasileiras, através
da comparacáo com outras formas de organizacáo no Brasil.

Os principais conceitos da teoria da a~iio de Pierre Bourdieu

Como Bourdieu (1994) concebia a realidade como relacional, ele defendia que seria através da comparacáo que
se poderla construir urna distincáo, Assim, partindo do conceito de diferenca, ele defmiu o conceito de espa~o

social.

Para Bourdieu (1994), o espaco social, ainda que invisivel e simbólico, é a própria real idade, urn "espaco do
que é poss ível", construido de tal maneira que os agentes ou grupos sociais sao distribuidos segundo,
basicamente, dois principios de diferenciacáo: o capital económico e o capital cultural.

Nurna primeira dimens áo, os agentes sao distribuidos segundo o montante global de capital que possuem; numa
segunda dimens ño, segundo a estrutura de seu capital, isto é, segundo o peso relativo das diferentes espécies de
capital - económico e cultural - no volume de seu capital total; e, numa terceira dimens áo, segundo a evolucáo
no ternpo do volume e da estrutura de seu capital.

Entretanto, nao sao s ó o volume e a estrutura de capital que variam no tempo. Os valores atribuidos pela
sociedade as diversas espécies de capital também sofrem flutuacñcs, tal qual numa casa de cambio.
Conseqüentemente, as posicóes dos agentes no espa9D social nao sao imutáveis, alterando-se conforme a
variacño do seu volurne total de capital, da sua estrutura de capital e da taxa de cárn bio/conversan das esp écies
de capital.

Assim, o espa90 social é um cam po de poder, onde o equilibrio de forcas é dinámico, urna vez que os
detentores dos diversos tipos de capitallutam, para conservar ou modificar a estrutura existente, conforme seus
interesses . É a eterna luta entre os detentores de poder, que qUerem perpetuar as regras do jogo em vigor, e os
desafiantes, que querem subvert é-las,

O mais interessante é que o modelo proposto por Bourdieu (1994) é valido mesmo para os antigos paises
socialistas, onde o capital económico pertencia ao Estado, pois ele cons idera que existem outros tipos de
capital, al ém do económico e do cultural.

No caso dos paises socialistas, como o capital económico está fora do jogo, a diferenciacño pode se dar
segundo o capital pol ítico, que assegura a seus detentores urna forma de apropriacáo privada dos bens e
servicos públicos, e/ou o capital escolar.

Bourdieu (1994) salienta que o novo capital (com a cotacáo em alta) é o capital escolar, urna vez que as
instituicóes escolares contribuem para a reproducáo da distribuicáo do capital cultural e, conseqüentemente, da
estrutura de capitais no espa90 social.

Também o Estado desempenha um papel fundamental no espaco social, urna vez que, através de suas
instituicóes, sobretudo pela escola, estabelece nao só urn conformismo moral, mas urn conformismo lógico ,
segundo o qual os agentes socia is devem respeitar as estruturas fundamentais do pensamento por ele criadas e
impostas, que constituem o capital sim bólico.

Destarte, como o Estado concentra diferentes espécies de capital (capital da forca fis ica ou dos instrumentos de
coercño, capital económico, capital cultural, ou melhor, capital informacional, capital simbólico), ele é

possuidor de urna espéc ie de meta-capital, o capital estatal, que Ihe dá poder sobre todas as outras espéc ies de
capital e seus detentores, ao estabelecer a "t axa de camb io" e assegurar a reproducáo das diferentes espécies de
capital.
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E é através do enquadramento que impóe as práticas que o Estado estabelece estruturas mentais de percepcáo e
pensamento comuns, urna espécie de consenso que constitui o senso comurn, que Bourdieu (1994) chama de
habitus.

Assim, o habitus corresponde as estrutnras de pensamento, que reconhecemos e aceitamos como as regras do
jogo, individual e coletivamente. Essas regras nos sao tao familiares , estáo tao intrincadas em nossa forma de
pensar, que nao nos damos conta de que nao foram criadas através de um processo racional consciente, mas que
reproduzimos tacitamente a mesma forma de pensamento a que estamos habituados, sem que sequer
percebamos isso,

L 'habitus est cette sorte de sens pratique de ce qui est afaire dans une situation donnée - ce que Ton
appelle, en sport, le sens du jeu, art danticiper l'avenir du Jiu qui est inscrit en pointillé dans l' état
présent du jeu. (O habitus é essa espécie de senso pr ático do que se deve fazer mona dada situacdo >
aquilo a que chamamos, no esporte, o sentido do j ogo, arte de antecipar o futuro do jogo que está
inscrito em pontilhado no estado presente do j ogo.). (BORDIEU, 1994, p.45, traduciio nossa)

Ü habitns é também sinónimo de gusto ou estilo de vida, que sao condicionamentos sociais gerados pela
posicáo ocupada no espaco social. Porérn, enquanto as estrutnras do campo social sao estrutnras objetivas, as
estrutnras do habitns sao estrutnras incorporadas. É nesse sentido que Bourdieu (1994) afirma que o habitns é,
ao mesmo tempo, estrutnrado e estrutnrante, pois concebemos o mundo segundo nossa estrutnra, nossa visáo, e
é a partir dela que atnamos no mundo, estruturando-o segundo nossa visáo,

Isto posto, os agentes e grupos sociais, detentores dos diversos tipos de capital, vivem em constante luta para
dominar o apare!ho estatal e impor aos demais o seu ponto de vista particular como um ponto de vista
universal.

Para Bourdieu (1994), também o conceito de família é urna ficcáo social, mas urna ficcáo bem fundamentada,
urna vez que o Estado lhe garante os meios de existir e subsistir, através de diversos atos notariais - tais como o
registro de nascimento, casamento, morte e propriedade - que, por sua vez, estabelecem direitos e deveres civis
- como o direito afiliacáo, ao nome e aheranca - e o dever de ajuda mútua.

Assim, ele considera que família é apenas urna palavra, mas urna palavra universahnente aceita e repleta de
ideo logia política, com personalidade e atributos próprios, transcendendo seus membros, cuja privacidade e
intimidade devem ser sempre preservadas "aux portes c1oses" (do francés "a portas fechadas") (BüURDIEU,
1994, p.136) dentro do dominio do lar, numa clara separacáo entre o que é público e privado.

Assim como a no930 de família está impressa em nosso habitns de forma tácita, evidente, "taken for granted"
(BüURDIEU, 1994, p.139), também estamos impregnados do "f amily discourse" (o discurso que a familia tem
sobre a familia) : urn consenso do que seja correto na vida em família.

... la bonne maniere de vivre les relations domestiques: univers ou sont suspendues les lois ordinaires
du monde économique, la famille est le lieu de la confiance (trusting) et du don (givmg) - par
opposition au marché et au donnant donnant " 00, pour parler comme Aristitote; de la philia, mot
qu 'on traduit souvent par amiti é et qui désigne en [ait le refus de lesprit de calcul; le lieu bu Ton met
em suspens Fint érét au sens étroit du terme, c 'esto á-dire la recherche de Féquivalence dans les
échanges. Le discours ordinaire puisse souvent, et sans doute universellement, dans la famille des

modeles idéaux des relations humaines (avec, par exemple, des concepts comme celui de fraternité), et
leur rapport familiaux dans leur definition officielle tendent a fonctionner comme principes de
construction et dévaluation de toute relation sociale. (...a boa maneira de viver as relacñes
domésticas: universo onde SGO suspensas as leis ordinarias do mundo económico, a familia é o lugar
da corfianca (trusting) e da doacdo (giving) - em oposicüa ao mercado e ao "toma l á-dá c á" -, 00

para falar como A ristóteles, da philia, palavra que freqüentemente traduzimos como amizade e que
designa de fato a recusa do espirito de cálculo; o lugar onde está suspenso o interesse no seu sentido
mais estreito, quer dizer, a busca pela equivalencia das trocas. O discurso ordin ário possui
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freqüentemente. e sem dúvida. universalmente, na f amilia, as modelos ideais das relacñes humanas
(através de conceitos tais como O de fraternidade), e as relacñes f amiliares, em sua definicdo oficial,
tendem a funcionar como prmcip to de construc üo e de avaltacüo de toda relacdo soc ial.),
(BOURDIEU, 1994,p.137, traducdo nossa)

Esse consenso que existe sobre o comportamento que é aceitável (de "bom tom") em familia remete ao título
deste estudo, urna vez que, em familia, as regras do mercado, do mundo económico, sao substituidas por
valores mais altruistas ; e sao esses mesmos valores que sao utilizados como critério de avaliacáo em familia,
como um fim em si mesmo.

Esse "esprit de famille" (do francés "espirito de familia'), gerador de generosidade e fratemidade, reflete-se na
afeicáo imposta pelos laces de sangue e casamento e, também, em inúmeras situacóes quotidianas de reforce
desses laces , como as reunióes de familia, as visitas, os telefonemas, a traca de presentes, cart5es e gentilezas e,
principalmente, as fotos que etemizam esses momentos e, conseqüentemente, essa imagem. Como essa idéia de
familia, como entidade integrada voltada para o bem comum de seus membros, desempenba papel fundamental
na manutencáo da ordem social, o que permitiu inclusive, a criacáo do Estado burocrático, o Estado faz de tudo
para assegurar a perpetuacáo da "c élula-máe" da sociedade.

Embora o objetivo desse discurso seja o de perpetuacáo da id éia de familia como entidade integrada e estável,
indiferente á flutuacáo dos sentimentos individuais, a familia, na verdade, tende a funcionar como um campo
social, onde os membros possuem volume e estrutura de capitais (da forca física, económico e, sobretudo,
simbólico) diferentes, e que, por isso mesmo, lutam pela conservacáo ou alteracáo das forcas, Esses conflitos
acontecem porque dentro da familia coexistem duas lógicas distintas: a lógica económica, dos atos interessados,
e a lógica do bem comum, dos atos desinteressados.

Entretanto, Bourdieu (1994) explica que, para a sociología, nao existem atos gratuitos, desinteressados; o que
nao quer dizer que todas as condutas humanas tenbam sempre urna finalidade, alguma intencáo estratégica e
utilitarista que as tenba motivado a priori. Pelo contrário. Na maioria das vezes , os atores sociais agem sem,
sequer, dar-se conta do que estño fazendo , de tao impregnados pelo habitus daquele campo no qual estño
inseridos, pelo seu senso do jogo e pela sensacáo de que vale a pena jogar aquele jogo. As pessoas agem se
antecipando ao jogo, pois sabem tacitamente qual conduta é esperada delas em cada situacáo,

Nem tudo é premeditado e nem tudo pode ser reduzido ao "economisme" (economicismo) (BOURDIEU, 1994,
p.158, traducño nossa) , reducionismo que considera que as leis do campo económico valem para todos os
outros campos .

Embora Bourdieu (1994) aplique o modo de pensar relacional a todos os campos - económico, social , político,
burocrático, art ístico, literário, científico, religioso e fami liar - , ele propée que em cada um desses campos um
tipo de capital social se sobressai em relacáo aos outros . Em outras palavras, para cada campo existe uma
conduta valorizada, adequada. Exemplificando, ele cita o campo artistico ou Iiter ário, em que o artista bem
sucedido comercialmente nao é reconbecido pelo grupo, que o considera "charlatáo"; o mesmo valendo para o
campo religioso, académico ou cientifico. Nesses círculos, o sucesso financeiro é visto como uma pecha, pois a
sua lógica é inversa alógica do mundo económico.

Intuitivamente, esperamos determinado comportamento dos agentes e dos grupos sociais, e tanto é assim que
existe até urna expressáo, "noblesse oblige" (do francés "n obreza exige") , que resume todo o comportamento
esperado de um nobre; ou seja , aquilo que ele, na condicáo de nobre, deve ou nao fazer,

Portanto, é nesse sentido que Bourdieu (1994) afuma que nao existem atos desinteressados, pois dentro da
lógica económica, existem universos, onde o cálculo é visto como um tabu e o desinteresse nao só é visto com
bons olhos , como é reconbecido e recompensado. Exemplos dessas pequenas ce i!has do faz-de-conta" sao a
nobreza, os campos artístico, literario e religioso, bem como a familia.

Si le désint éressement est possible sociologiquemem. í'a ne peut erre que por la rencontre entre des habitus
prédispos és au désint éressement et des univers dans lesquels le désint éressement est r écompens é. Parmi ces
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univers, les plus typiques sont, avec la famille et toute l' économie des échanges domestiques, les différents
champs de production culturelle, champ litt éraire, champ artisttque, champ scientifique, etc., microcosmes
qui se constituent sur la base d' une inversion de la loi fondamentale du monde économique et dans
lesquels la loi de l ' intérét économique est suspendue. (Se o desinteresse é possivel sociotcgicamente, é

somente pelo encontro de habitus predispostos ao desinteresse com universos nos quais os desinteresse é

recompensado. Dentre esses universos, os mais típicos sao, com a familia e toda a economia das trocas
domésticas, os diferentes campos de produciio cultural, campo literario, campo artístico, campo científico
etc., microcosmos que se constituem sobre o alicerce de urna inversiio da lei fundamental do mundo
económico e dentro dos quais a lei do interesse económico esta suspensa.). (BOURDIEU, 1994, p .164,
traducdo nossa)

Conseqüentemente, nesses meios em que as leis do mundo económico sao as avessas, o capital simbólico
desempenha um papel fundamental, qual seja, o de transfigurar as relacñes económicas em relacñes simbólicas.

Assim, na economia dos bens simbólicos, as trocas entre os agentes sociais nao sao explícitas, baseadas numa
taxa de cámbio/conversáo, o pr~, mas sao realizadas como se fossem trocas de favores, gentilezas, que
submetem o favorecido aobrigacáo de retribuir, pois todo o grupo comparti!ha essa regra do jogo, o habitus.

Na lógica da economia dos bens simbólicos, em que OS bens económicos sao traduzidos em bens simbólicos, a
linguagem, mais específicamente o discurso, é elemento fundamental, pois os significados dos códigos e
símbolos precisam necessariamente ser conhecidos e reconhecidos por todo o grupo .

No entanto, como em todo processo de comunicacáo, em que h á um emissor e um receptor, a mensagem pode
ser interpretada de forma diversa da pretendida, originando práticas dúbias, ambiguas e até mesmo
contraditórias. Assim, aquele que se dispóe a entrar no jogo das trocas simbólicas e pñe um dom adisposicáo,
sem esperar nada ern troca, arrisca-se, mas sabe que a incerteza na retribuicáo do seu dom é [mita e acaba no
momento em que o favorecido lhe retribui, pois o habitus impóe reciprocidade naquela sociedade,

Mas, o conceito de economia dos bens simbólicos merece destaque, sobretudo, ero razáo dos efeitos que pode
acarretar no que se refere as formas de dominacáo menos explícitas e mais implícitas .

Un des effets de la violence symbolique est la transjiguration des relations de domination et de
sousmission en relations affectives, la transformation du pouvoir en charisme ou en charme propre a
susciter un enchantement affectif[ ...} (Um dos efeitos da viol éncia simbólica é a transfiguraciio das
relacoes de dominacdo e subrnissdo em relacoes afetivas, a transformaciio do poder em carisma ou em
charme proprio a suscitar urnencantamento afetivo ...). (BOURDIEU, 1994, p .189, traducdo nossa)

Le dominé collabore asa propre exploitation atravers son affection ou son admiration. (O dominado
colabora com a sua propria exploraciio através de sua afetcao ou sua admiracdo.). (BOURDIEU,
1994, p .200, traducdo nossa)

Em suma, os conceitos até aqui apresentados foram desenvolvidos por Bourdieu (1994) a partir do estudo de
uma sociedade especifica, a sociedade francesa dos anos 1970, mas sua capacidade de extrapolacáo é

inquestionável, urna vez que se pode perfeitamente aplic á-los as pequenas e médias empresas familiares
brasileiras, como tentarei ilustrar a seguir.

Ap1ica9io da teoría a realidade empírica das pequenas e médias empresas familiares brasileiras

Nesta secáo, seráo apresentadas situacóes presenciadas pela entrevistadora ou narradas pelos entrevistados, a
fim de ilustrar os conceitos desenvolvidos por Bourdieu (1994).
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Especificamente no Brasil, onde as oportunidades de estudo e trabalho sao limitadas pela desigualdade social , a
definicáo de Bourdieu (1994) de espaco social como "o espaco do que é poss ível" explica o importante papel
social desempenbado pelas empresas famil iares .

De acordo com dados do Sebrae de 2004, dos oito milhñes de empresas em atividade no país, 90% sao
familiares, respondendo por, aproximadamente, 12% do PIB do setor primario, 34% do PlB do setor
secundário e 54% do PIB do setor terciário; números estes que dizem respeito apenas a economia formal, o que
leva a crer que tais percentnais devam ser bem maiores .

Por isso, durante a vida profissional de urn brasileiro (ou estrangeiro que deseje realizar negocios com o Brasil),
h á grande possibilidade dele necessitar compreender a realidade (incluindo a lógica e as características) das
pequenas e médias empresas familiares brasileiras, ainda que nao seja na posicáo de fundador ou herdeiro, mas
ao menos como funcionário, cliente, fornecedor, parceiro ou concorrente comercial de urna pequena ou média
empresa familiar.

No Brasil, muitas vezes , empreender é a única alternativa honesta (desconsiderando a hipótese de praticar
delitos) para quem nao tem dinheiro, nao tem estndo ou, simplesmente, quer ascender sociahnente. Pelos
mesmos motivos, muitas empresas familiares brasileiras foram fundadas por imigrantes. Pois, o imigrante
quando toma a corajosa decis ño de deixar o seu pais de origem para tentar a sorte em outro lugar, geralmente,
esta disposto a tudo . Sem oportunidade, sem dinheiro, sem parentes ou amigos influentes a quem recorrer e,
muitas vezes, sem compreender a língua, ele só tero urna alternativa : trabalhar duro e persistir diante das
dificuldades .

No entanto, mesmo sendo maiona, as pequenas e médias empresas familiares brasileiras encontram
dificuldades na concorréncia com as grandes empresas, sobretudo, com as multinacionais, urna vez que o
amplo portfólio desses grandes conglomerados lhes permite trabalhar com margens de lucro negativas,
compensando as perdas através do aumento de preces de outros produtos ou de outras pracas de distribuicáo.
Além disso, nao se pode dizer que trabalhar em familia seja visto com bons olhos pelos brasileiros. No Brasil,
nern o governo, nem as escolas incentivam as pessoas a trabalhar em familia e, por isso, os profissionais mais
qualificados preferem trabalhar para o governo ou para as grandes empresas multinacionais, locais onde se
sentem amparados pela sua estrutnra.

Como o governo brasileiro nao concede nenhurn tratamento privilegiado as empresas familiares , elas costnmam
se valer da sua rede de relacñes com outras empresas também familiares para trocar experiencias
inforrnahnente e se ajudar mutuamente em caso de dificuldades, inclusive, financeiras , Entretanto, essa
restricño ao crédito nao só dificulta a criacáo de novas empresas (familiares ou nao), entravando o
desenvolvimento económico, mas também coloca em risco a sobrevivéncia das empresas j á existentes . Isso
ocorre porque apesar dessa prática solidaria de empréstimos "entre amigos " permitir que se "apague
incendios", mantendo operante uma empresa que poderia fechar as portas, ela pode vir a prejudicar a economia
brasileira como um todo, pois , quando uma empresa empresta suas reservas para a outra , pode estar deixando
de investir no próprio negócio, Pior do que isso, ela corre o risco da empresa credora nao conseguir honrar seus
compromissos, hipótese ern que ambas as empresas estaráo ameacadas de deixar de existir.

Decerto essa pr ática de urna empresa familiar emprestar dinheiro a outra empresa familiar em dificuldade,
mesmo correndo o risco de comprometer sua saúde financeira a médio e longo prazos, só pode ser explicada
por urna lógica diversa da lógica económica.

A lógica das pequcnss e médias empresas familiares brasileíras

Ao explicar que a família é um dos meios sociais onde a lógica económica, o economicismo, funciona as
avessas, Bourdieu (1994) nos fornece meios para compreender o fator que distingue a lógica das empresas
familiares da lógica das outras empresas : seu caráter dúbio, conflitnoso.
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Quando se fala em conflito na empresa familiar, o que todos ternos em mente (talvez, em funcáo do grande
número de best-sellers dedicados ao assunto) é o conflito entre geracóes, cujos capitais em questáo sao o capital
da experiencia - a experiencia adquirida na prática pelos mais velhos - e o capital escolar - o conhecimento
académico atualizado, geralmente, dos mais jovens. Todavia, além desse conflito - que pela própria natureza
das forcas em questáo, nao é privilégio das empresas famil iares, podendo ocorrer em qualquer organizacáo - ,
há outro conflito, esse sim, exclusivo das empresas familiares .

Partindo dos conceitos de Bourdieu (1994), pode-se afirmar que, internamente, as pequenas e médias empresas
familiares brasi leiras se constituem em urn campo de poder, cujas principais forcas em conflito sao os objetivos
da empresa, notadamente o lucro , e os objetivos da familia, que objetiva o bem comurn e rejeita qualquer
espirito de cálculo. Conseqüentemente, a própria expressáo "empresa familiar" seria , por si só, urn paradoxo .
Por um lado, a empresa tem como objetivo o lucro (caso contrário, seria urna instituicáo sem fins lucrativos,
urna instituicáo de caridade), devendo agir segundo a lógica económica para perseguir seus fins , Por outro lado,
a família é urna instituicáo onde as práticas e os valores económicos nao sao vistos com bons olhos , devendo
sempre prevalecer o bem-comum.

Assim, nao se pode falar em urna lógica das pequenas e médias empresas familiares brasileiras, mas em duas
lógicas . Pois, elas ora adotam a lógica económica, que objetiva o lucro , privilegiando os interesses da empresa;
ora adotam a lógica do bem comum, privilegiando os interesses da família.

Por isso, nas empresas famil iares, mais do que em qualquer outro tipo de empresa, as trocas simbólicas
exercem um papel fundamental, qual seja, o de transfigurar as relacóes económicas em relacóes simbólicas.
Quanto maior o peso dos interesses da famil ia em relacáo aos interesses da empresa, maior será a importáncia
das trocas simbólicas.

Essa lógica da economia dos bens simbólicos é encontrada em pequenas e médias empresas familiares
brasileiras, em maior ou menor grau, dependendo de qual dos dois pólos se sobressai: a lógica económica, dos
atos interessados, ou a lógica do bem comum, dos atos desinteressados . Ero outras palavras, observa-se que,
dependendo de seu estágio de profiss ionalizacáo, elas conseguem separar, em maior ou menor grau, os assuntos
relat ivos afamil ia daqueles relativos it empresa.

A seguir, para melhor compreensño de como essas duas lógicas , aparentemente conflitantes , func ionam na
prática, seráo apresentadas as caracteristicas das pequenas e médias empresas familiares , segundo a
classificacáo boro, mau e feio.

o bom. o mau e o teio: características das pequcnss e médias empresas familiares brasileíras

Finalmente, nesta subsecáo, o titulo deste artigo é explicado. Compreender as caracteristicas das pequenas e
médias empresas famil iares bras ileiras envolve, necessariamente, o estudo dos comportamentos ali
considerados bons, maus ou feios .

Entretanto, os critérios de classificacáo entre o que é bom ou mal, feio ou bonito nao sao os mesmos para todo
mundo. Boro, mau, feio e bonito sao, conforme as regras de gramática, adjetivos ; por isso, seu uso está
condicionado a critérios subjetivos que dependem do juizo de valor de quem os aplica.

De acordo com Bourdieu (1994), as pessoas formam juizos de valor a partir do seu habitus, isto é, a partir das
configuracóes mentais de percepcáo e pensamento, as quais sao, em última análise , reflexo do grupo social no
qual estáo inseridas.

Destarte, pode-se dizer que os conceitos de bom, mau, feio e bonito sao construc ñes sociais, variando no tempo
e de lugar , conforme a flutuacáo dos valores e condutas adotados por um determinado grupo social, de acordo
com o tipo de capital que se sobressai naquele campo social. Por conseguinte, aquilo que nurn determinado
contexto é bonito, isto é, socialmente aceito e valorizado, em outro é fe io e menosprezado.
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A empresa famil iar representa o que Clegg (1998 , p.l30) chama de "caminhada para a pequena burgues ía", ou
seja , materializa o sonho pequeno burgués de ser o próprio patráo, Por isso, é mais do que o lugar onde se
ganha o sustento, representando um ideal, urna paixño, urna missáo, um objetivo de vida.

Esse sonho é urna forte motivacáo para os membros da família que se dispñem a sacrificios pessoals e
financeiros em nome do bem comum.

Os sacrificios pessoais se traduzem na falta de tempo 1ivre para o lazer e o descanso e em esforco além do
normal, que inclui trabalhar durante o fim de semana ou virar noites trabalhando, se preciso. Mesmo quando j á
nao estño nas dependencias da empresa ou saem de ferias , o pensamento das pessoas da família está sempre
vo ltado para a empresa. Já o sacrificio fmanceiro envolve abrir máo de lucros para reínvestir na empresa,
ahnejando seu crescimento, ainda que incerto.

Contudo, é importante ressaltar que tais sacrificios em nada se comparam aos percalcos inerentes a qualquer
outro tipo de atividade profissional, pois seu caráter é voluntario. Os membros da famíl ia tero liberdade de
escolha, mas preferem arriscar, porque entendem que para empreender é preciso ter coragem, Essa é a conduta
que o seu grupo social incentiva: em primeiro lugar, a empresa .

Essa dispos icáo para sacrificar o presente na expectativa de um futuro melhor só pode ser explicada pelo pacto
tácito entre geracñes. Enquanto em algumas empresas h á pressáo de acionistas ávidos por dividendos
imediatos, na empresa famil iar existe um consenso de que a "empresa é urna grande árvore que deve ser
cultivada para render frutos por geracóes", Todos estáo "no mesmo barco" e entendem que auferir grandes
lucros no curto prazo pode exaurir a empresa a m édio e longo prazos.

A empresa familiar representa o maior bem, o maior investimento de urna família e, por essa razáo , o fundador
nutre a expectativa de que seus descendentes continuem o negócio, embora procure lhes assegurar, através da
educacáo, outras alternativas de subsistencia.

No inicio, praticarnente, só o fundador trabalha na empresa, mas , com o tempo, seus filhos sentem-se impel idos
a colaborar porque reproduzem tacitamente O habitus de seu campo social, que valoriza o trabalho em família .
Para eles , trabalhar em famil ia é bonito porque envolve a uniáo de todos em nome de urn ideal maior: o bem
comurn. O bem comurn nao só da empresa, mas da familia, que luta junto pela sua sobrevivéncia. Essa é a
conduta que se espera deles .

Nessa fase , os filhos nao se dedicam com exclus ividade á empresa, pois precisam estudar, Seus pais querem
garantir que eles tenham acesso nao só ao capital económico, representado pela empresa e outros bens a serem
recebidos como heranca, mas ao capital cultural, notadamente, representado por uro diploma univers itário , urna
garantia em caso de dificuldade nos negocios.

Com o passar dos anos , os filhos ingressam na empresa formalmente e aprendem a prática do ofic io sob a
supervisáo da dupla autoridade do pai-patráo, a quem devem duplo respeito e submissáo.

Amedida que os filhos vño aprendendo e assurnindo responsabilidades, o pai comeca a sair da linha de frente ,
pass ando a atuar mais no planejamento estratégico, até o momento em que eles se tornem aptos a gerir a
empresa na eventualidade deste precisar se ausentar da empresa por motivo de doenca ou morte, pois se
aposentar definitivamente nao faz parte de seus planos .

O fundador valoriza o trabalho, pois foi atrav és do trabalho que conseguiu tudo o que tem na vida. Ele
trabalhou a vida toda e, simplesmente, nao saberia viver sem trabalhar: sentir-se-ia inútil. Além disso , ele nao
tem nenhuma motivacáo concreta para parar de traba lhar. Enquanto muitas pessoas gostariam de ter mais
tempo para se dedicar á família, o fundador tem o privil égio de poder trabalhar duro e bastante e, ao mesmo
tempo, manter urna convivencia muito estreita com as pessoas de sua família que trabalham com ele.
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Nas pequenas e m édias empresas familiares brasileiras, nao h áurna separacáo muito clara entre a vida pública e
a vida privada. A empresa é urna extensáo da casa (ou seria o contrário?). Por isso, seu ambiente de trabalho
costuma ser informal, pessoal e acolhedor. Patrñes e empregados compartilham nao só espaco, mas alegrías e
tristezas, e, muitas vezes , tornam-se amigos, inclusive, fora do ambiente de trabalho.

Com o passar dos anos e urna convivencia tao intensa, um se toma capaz de colocar-se no lugar do outro, e,
assim, é prática comum que um trabalhador, seja ele patráo ou empregado, compense o outro em casos de
problemas pessoais.

Nao se trata de afirmar que as empresas familiares adotem como regra geral a flexibilidade de horário, mas é
que tal prática, comurn entre os membros da família, costuma ser estendida aos empregados de confianca, isto
é, áqueles que demonstraram ao langa do tempo também estarem dispostos a se sacrificar por aquele
empreendimento.

Há também casos em que sao os pais que precisam tomar a frente dos negócios quando os filhos adoecem ou
estáo ocupados - por exemplo, com a educacáo dos netos - , casos em que o sacrificio em nome do bem
comurn familiar e da empresa é perfeitamente compreensível. O pai-patráo julga que essa é a melhor decisño
para o bern-estar geral da familia e o filho compreende que é sua obrigacáo gerir a empresa e sustentar os pais
na velhice. É dessa forma que eles enxergam o mundo, segundo o habitus de seu grupo social.

Enfnn, é interessante notar que numa empresa familiar há perspectiva de trabalho para todas as idades . As
criancas, além de brincar e estudar, cabem pequenas tarefas que lhes sao ensinadas de forma lúdica para que
comecem a se familiarizar com o fimcionamento da empresa "que um dia será sua"; assim, acabam aprendendo
a administrar tacitamente o negócio. Dos idosos, nao se espera a aposentadoria, mas, no mínimo, o exercício do
papel de conselheiros.

Especificamente no Brasil, o pacto entre geracóes, seja na empresa familiar ou nao, é importantíssimo em
virtude das deficiencias dos sistemas educacional e previdenciário. Além de garantir a subsistencia da familia
por geracñes, as pequenas e médias empresas familiares também garantem emprego para um expressivo
contingente de máo-de-obra: mais de 60% da máo-de-obra empregada em atividades privadas no país , de
acordo com dados do Sebrae de 2004.

Por todo o exposto, é possível compreender porque as empresas familiares sao tao longevas quando
comparadas a outras empresas.

Omau

Por outro lado, devido a tamanha informalidade, nas pequenas e médias empresas familiares brasileiras, o
comprometimento das pessoas nao é profissional, mas emocional. Isto é, o comprometimento por parte dos
funcionários, incluindo os familiares, náo se dápor ades áo ao projeto apresentado, mas por amor , admiracáo ao
patrño, que para conseguir o que deseja sabe muito bem como usar seu carisma.

O fundador, gerahnente, é um líder carismático, um herói que lutou contra todas as adversidades e venceu.
Num mundo que precisa de heróis , ele encama o "sonho americano", é o se/fmade man (do ingles "homem
que se fez sozinho"), Assim, a relacáo de trabalho que deveria consistir na simples troca da forca de trabalho do
trabalhador pelo seu correspondente em dinheiro, o salário, transfigura-se numa relacáo de amor (ou ódio)
áquele que lhe dá ordens.

O amor ou ódio ao chefe também ocorrem em empresas nao-familiares e até em empresas multinacionais, mas
de forma mitigada. Quanto maior a organizacáo, mais difuso é o sentimento.
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Nurna grande empresa, o chefe nao personifica a empresa. O empregado pode odiar o chefe e amar a empresa,
a "boa mñe'" que lhe paga O salário, Na empresa famil iar, nao : as figuras do patráo e da empresa sao
indissociáveis.

A1ém disso , quando as pessoas trabalham por afeto, costumam confundir a figura do patrño com a figura do pai,
e as recompensas deixam de ser apenas monetárias, passando a ser também simbólicas. Nesse sentido, a
confusáo nao é só do empregado em relacáo ao patráo, Se o patráo trata o empregado como um filho que lhe
deve obediencia, dificilmente, vai conseguir exigir que ele haja como um profissional.

A grande maioria dos fundadores administra intuitivamente, muitas vezes, controlando apenas o extrato
bancário e comparando o volume de dinheiro que entrou e saiu de sua conta corrente. Raros sao os casos em
que os donos de pequenas e médias empresas familiares brasileiras fazem uso de ferramentas contábeis e
financeiras para realizar contas simples, como o retomo sobre o investimento ou a margem de lucro de cada
produto, para saber se estáo seguindo na direcáo certa. Geralmente, agem por intuicáo, seguindo seu f eeling, e
os planos para a empresa nao costumam ser discutidos com ninguém. Eles decidem o futuro da empresa
sozinhos, por insights, e, assim, dificilmente conseguem o comprometimento que gostariam dos funcionários.

Por isso , o que se observa, com freqüéncia, é que os funcionarios costumam aderir incondicionalmente ás id éias
do patrño; algumas vezes, pela conviccño (gerada por urna grande admiracáo) de que ele sabe melhor do que
ninguém o que está fazendo, outras vezes, pelo temor de contrari á-lo, mesmo que seja para propor urna
sugestáo benéfica para a empresa. Isso ocorre porque na economia das trocas simbólicas, as pessoas as vezes se
sentem mais satisfeitas em receber um elogio do que urna contrapartida monetária em retribuicáo pelo seu
esforco.

Contudo, Bourdieu (1994) salienta o perigo que o capital simbólico representa: o risco de alienacáo, sobretudo,
nas relacñes em que as trocas deveriam se basear em dinheiro, como no caso das relacóes trabalhistas .

De todos os campos que rejeitam a lógica do mundo económico, talvez no familiar o assunto "dinheiro" seja o
maior tabu. Numa família, um parente nao deve ajudar o outro e receber dinheiro em troca. Se o fizer, será mal
visto. Para aquele grupo social, esse tipo de conduta é absolutamente desprezível, abominável. Tanto é assim
que , nas pequenas e médias empresas familiares brasileiras, nao há urna separacáo muito clara entre assuntos
referentes á casa e assuntos referentes á empresa. Por isso , é muito comurn haver confusáo entre o dinheiro do
pai, do filho e o da empresa familiar.

No entanto, observa-se que as empresas mais profissionalizadas conseguem separar melhor os assuntos
(inclusive, o dinheiro) que se referem á casa dos que dizem respeito a empresa. Quanto maior o grau de
profissionalizacáo, maior essa separacáo.

Para quem nao trabalha nurna empresa familiar, é muito dificil compreender, por exemplo, por que um filho
trabalha para O pai mesmo nao recebendo um salário . As pessoas imaginam que o pai deveria obrigatoriamente
pagar um salário ao filho pelos servicos prestados, pois se o filho ali nao trabalhasse, teriam de ser pagos salário
e encargos trabalhistas para que um profissional realizasse as tarefas realizadas pelo filho.

Em primeiro lugar, nao se pode esquecer que as pessoas que trabalham em família, agem segundo o habitus de
seu grupo social, ou seja, acabam fazendo o que se espera delas , sem sequer se darem conta disso. Todos
conhecem as regras do jogo e se as aceitam é porque reconhecem nelas algum sentido.

A1ém disso , como o dinheiro é um tabu em família, pode-se afirmar que , nas empresas familiares , o capital
simbólico é tao ou mais importante que o capital económico, pelo menos no que diz respeito aos membros da
família, que trabalham nao só pelo dinheiro que possam vir a ganhar, mas por diversos outros motivos como: o
afeto , a admiracáo e o respeito da família .

2 De accedo can Pagés et al (1987) , "a aganizac-a.o I .. ] está associada a urna imagem inconsciente ferrunina", mais especificamente, a.
figuramaterna.
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Al émdo mais, de acordo com o pensamento de Maquiavel (1994-5), pode-se afirmar que os membros de urna
familia que dedicam sua vida a empresa tero com ela urna ligacáo tanto afetiva quanto de dominacáo, nao
conseguindo dela se desvincular fácilmente. Após tantos anos de sacrificio em nome da empresa , eles esperam
algum retomo em troca, nem que seja apenas urna vida mais tranqüila, É essa expectativa de retomo incerto,
que talvez nunca venba a se materializar, que os prende áquela empresa, áquele sonbo de ser o próprio patráo,

É da natureza dos hornens o abrigar-se tanto pelos benefi cios f eitos como pelos recebidos. (A1AQUlAVEL,
1994-5, p .80-81)

Ofeio

Quanto ao que é feio de se trabalhar em familia , é muito comum ultrapassar limites em razáo da maior
intimidade, em ter condutas que seriam inaceitáve is com colegas de trabalho nao pertencentes a família . Ou
seja, ser grosseiro, descontar em quem esta mais próximo, discutir assuntos de casa no ambiente de trabalho,
desrespeitar a individualidade, invadir o espa90 de atuacáo do outro e competir. Ero suma, o que é feio na
empresa familiar é feio em qualquer lugar: o desrespeito .

No entanto, as empresas familiares apresentam certas peculiaridades. Brigas por divergencia de opinióes em
relacáo a decis ñes estratégicas ocorrem em todas as empresas, mas o que muda nas pequenas e médias
empresas familiare s brasileiras é a forma de expressar essas divergencias . Em geral, todos querem o melhor
para a empresa, mas como o "melhor" é um conceito subjetivo, ocorrem diversos conflitos em que um tenta
impor sua opiniáo aos outros, especialmente, quando os outros sao pessoas da familia , com quem se tem maior
intimidade.

Algumas vezes , as pessoas tentam se valer de sua posicáo influente na famil ia para impor aos demais urna
decisáo referente aempresa . Outras vezes, por nao possuirem tanta forca dentro da familia , tentam se aliar com
alguém que, talvez nao entenda muito dos neg ócios, mas que poderia vir a interceder a seu favor junto aos
outros membros .

Pessoas sao diferentes . E nao é pelo fato de serem da mesma família que teráo de pensar necessariamente da
mesma forma . Por isso, sao tao comuns relatos de verdadeiras guerras em pequenas e médias empresas
familiares brasileiras, que em casos mais extremos chegam a dividir a familia em faccñes ,

Entretanto, embora em família as desavencas sejam maiores . o habitus impóe que os laces de sangue devem
prevalecer, obrigando as pessoas a ter mais tolerancia com os defeitos dos familiares.

Um exemplo de briga t ípica de empresa familiar ocorre quando o filho se recusa a trabalhar com o pai .

A empresa familiar representa o ápice da realizacáo pessoal e profissional do fundador, mas, em geral, o pai é

incapaz de compreender que ela pode constituir um fardo muito pesado para os sucessores .

Os filhos sabem que o pai, embora este algumas vezes negue , nutre o desejo de que eles continuem sua obra.
Contudo, algumas vezes, os pais náo deixam outra alternativa aos filhos a nao ser darem continuidade a sua
empresa. Eles se valem de sua autoridade paterna para gerar no filho um sentimento de que abrir máo da
empresa seria ingratidáo por todo o esforco que fizeram , esquecendo-se de que a empresa é o seu projeto de
vida , mas nao necessariamente o dos filhos .

No inicio , os filhos trabalham porque querem colaborar com o pai, mas com o passar dos anos váo percebendo
que, em nome da realizacáo do sonbo do pai, abriram máo de seus próprios sonbos . Al ém disso, os filhos se
véem obrigados a conviver com s ócios que nao escolheram e dos quais nao podem se livrar fácilmente por
pertenceram a sua famil ia. A dissolucáo de urna sociedade familiar envolve muita paciencia, porque um sócio
da familia pode até deixar de ser s ócio, mas nao vai deixar de ser parente e freqüentar as reuniñes de família .

Por outro lado, mesmo que o filho esteja disposto a continuar o neg ócio, o pai nem sempre Ihe dispensa o
tratamento dispensado aos outros profissionais, como, por exemplo , quando se recusa a lhe pagar urn salário ou
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se vale da sua dupla autoridade para humilhar o filho perante os funcionários, simplesmente, pelo prazer de
"mostrar quem manda".

Competir com os filhos é muito comum. O pai sente orgulho de seu filho que se dedica a empresa, afmal "filho
de peixe, peixioho é", mas nem sempre está preparado para torcer pelo sucesso do filho , porque passa a encará
lo como urna ameaca, como urna pessoa que um dia talvez passe a ter mais poder e influéncia do que ele sobre
os familiares , os funcionários, a sociedade. O fundador se identifica com a figura do capd e, por isso, nao quer
dividir seu poder com mais nioguém.

Urna critica que a primeira geracáo costuma fazer a segunda geracáo diz respeito ao comprometimento com o
negócio. Eles nao querem apenas um comprometimento de tempo, mas um comprometimento emocional com a
empresa. Na verdade, eles esperam que os filhos encarem a empresa da mesma forma que eles , como um
objetivo de vida, e o fato é que nem todos os filhos pensam assim.

Quando os pais comparam a sua vida as vidas de seus filhos , acham que os mesmos tém muitas regalias, muitas
facilidades que eles próprios nunca tiveram. Contudo, esquecem de que, cm contrapartida, os filhos sofrem com
a cobranca e com a necessidade de assumir grandes responsabilidades precocementc, o que lhes causa um
grande desgaste . No mínimo, o que se espera deles é que mantenham o patrimonio que o pai construiu, pois ' j á
pegaram tudo pronto".

Além disso, o sucessor ter áque lidar a vida toda com expectativas, comparacñes e, ainda , com o ci úme dos que
se sentirem preteridos na sucessáo,

Nao raro os funcionários costumam comparar as características das personalidades de pai e filhos . Alguns, já
saudosos do velho patráo, outros, esperan90sos de que o novo chefe seja um "salvador da patria".

No entanto, o que mais afeta a vida dos funcionários dentro das pequenas e médias empresas familiares nao sao
as brigas entre país e filhos , mas quando há um certo apadrinhamento dentro da empresa.

Numa familia, é natural que se tenha maís afinidade com algumas pessoas do que com outras , mas quando
essas preferencias e favoritismos , antes restritos a esfera doméstica, chegam a empresa, cria-se um clima de
inseguranca, Com razáo, os funcíonários se sentem desmotivados ao concorrerem a urna promocáo com um
familiar, pois duvidam da isencáo dos critérios de julgamento dos patrñes,

Enfim, embora desrespeito e apadrinharnento nao sejam defeitos exclusivos das pequenas e médias empresas
familiares brasileiras, observa-se que, em familia, os limites do bom senso sao mitigados por critérios
subjetivos.

ConclusOes

Até a elaboracáo deste artigo , por mais que eu iotuísse que as empresas familiares eram diferentes das outras
empresas, nao seria capaz de explicar o como e o porque disso racionahnente.

Toda a bibliografia que havia lido, até entáo , sobre empresas familiares, dedicava-se a dois assuntos: ao
processo sucess ório, com especial enrase no conflito de geracóes, e a profissionalizacáo, apontada como o
"remédio para todos os males".

Apesar do mérito desses estudos , que se preocupam com a preservacáo das empresas familiares , sua abordagem
superficial, que considera somente a lógica económica, nao conseguia (pelo menos, para mim) explicar o que
de fato há de "especial" nas empresas familiares.

Em primeiro lugar, porque o conflito de geracñes nao é privilégio das empresas familiares , ocorrendo em todas
as organizacñes, Em segundo lugar, porque qualquer estudante do primeiro período de faculdade sabe que

3 Palavra italiana que significacebeca. mastambém utilizadaparadesignar chere, conendente.Hoer.
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administracáo nao é ciéncia e que, conseqüentemente, nao existe "r eceita de bolo" para os problemas que eles
iráo enfrentar na vida prática: nao existe certo ou errado , bonito ou feio . Portanto, a profiss ionalizacño pode,
sim, ajudar algumas empresas, mas pode também destruir outras .

Hoje, acredito que foi em virtude desse tipo de mater ial, que, durante toda a mioha vida, ouvi numerosas
críticas e preconceitos em relacáo as empresas familiares , como se trabalhar em famíl ia correspondesse a um
trabalho menor, que as pessoas fazem por falta de opcáo,

Nunca me cons iderei urna pessoa sem opcáo, Pelo contrário, cons iderava-me numa pos icáo priv ilegiada por ter
a opcáo de trabalhar ou nao em famíl ia. Por isso me propus a realizar este estudo, disposta a entender o que há
de diferente nas empresas familiares .

Seria muito simples fazer entrevistas e perguntar as pessoas quais características elas identificam com as
empresas familiares ; ou apresentar-Ihes urna lista pronta e pedir-Ihes que fossem atribuidas gradacñes de
ocorréncia: sempre, as vezes ou nunca (o que equivaleria a fazer uma pesquisa de imagem das pequenas e
médias empresas familiares brasileiras perante urna amostra da populacáo),

Porém, acredito que esse tipo de trabalho nao serviría para elucidar as complexas relacóes que nelas se
estabelecem, razáo pela qual preferi estudar quais sao os comportamentos considerados bons , maus e feios nas
pequenas e médias empresas familiares brasileiras .

Sem dúvida, a leitura do livro Ra isons pratiques sur la théorie de Faction (do francés, Razoespráticas so bre a
teoria da a9¿¡o), de Pierre Bourdieu (1994), foi o fator fundamental para o sucesso desta empreitada, sobretudo,
quando esclareceu que a família é um campo social onde a lógica económica func iona as avessas , onde o
espirito de cálculo é mal visto.

Só depois de compreender esse conceito, pude chegar a conclusáo de que a empresa famil iar é, na verdade, um
paradoxo, onde convivem duas lógicas distintas e conflitantes: de urn lado, estáo os interesses da empresa, que
objetiva o lucro e, portanto, segue a lógica económica e, de outro, estño os interesses da família, que adota a
lógica do bem comum.

Entendida a razáo dos numerosos conflitos relatados por pessoas que trabalham em empresas familiares , sejam
fundadores , sucessores ou func ionarios, percebi a importancia da profissionalizacño,

No impasse entre a lógica da empresa e a da famíl ia, as empresas menos profissionalizadas tendem a prívilegiar
os interesses da famil ia em detrimento dos interesses da empresa, ao passo que as mais profissionalizadas
conseguem separar melhor os assuntos relativos a empresa e a famíl ia.

Isto posto, acredito que seja essa lógica dúbia e conflitante, que em nada se compara a lógica do homem
económico racional, que cons titu i a principal característica distintiva das empresas fami liares . Pelo menos ,
pude comprovar isso nas pequenas e médias empresas familiares brasileiras, que foram objeto deste estudo .

Al émdisso , é interessante notar que nesse conflito entre os interesses da empresa e os da familia, os envolvidos
nao estáo necessaríamente em posicñes antagónicas, urna vez que possuem ambos os interesses . Sem dúvida,
eles desejam o melhor tanto para a família quanto para a empresa . Porém, como "o melhor" é um critério
subjetivo, difícilmente, conseguem chegar a um consenso quanto ao peso exato que devem ter os interesses da
empresa e os da familia nas decisñes que envolvem a empresa. Aparentemente, esse será um conflito eterno e
sem solucáo .

Entretanto, há um componente desse conflito que pode ser minimizado, qual seja, a tendéncia das pessoas a
querer va ler-se de sua autoridade natural sobre a família para impor urna dec isáo na empresa e vice-versa.

Além disso , a leitura de Bourdieu ( 1994) foi espec ialmente decisiva para que eu conseguisse enxergar as
complexas relac ñes de poder e dominacáo que se estabelecem nas empresas famil iares, sobretudo, atrav és da
dominacáo implicita exercida pelas trocas simbólicas que ali se estabelecem,
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Minha visáo de mundo foi profundamente modificada. Eu tinha consciencia dos discursos e pr áticas de
"lavagern cerebral" das empresas multinacionais, mas nao conseguia perceber o maior problema de se trabalhar
em família, o risco de alienacáo , pois, teoricamente , as relacñes de trabalho sao relacñes em que o trabalhador
troca sua forca de trabalho pela sua contraprestacáo em dinheiro, o sal ário, que é fundamental para a sua
sobrevivéncia. Na empresa familiar nao é assim. Nela, as pessoas trocam sua forca de trabalho nao só por
dinheiro, mas também por afeto, respeito e adrniracáo dentro da família .

Assim, a leitura de Bourdieu (1994) surtiu em mim um efeito emancipatório. Eu passei a questionar se
continuar a empresa familiar tinha sido urna decisáo racional minha ou se ela me tinha sido imposta pelo
habitus do meu grupo social, que espera exatamente isso de mimo

Sem dúvida, a partir de agora, nao poderei mais dizer que fui condicionada a isso. Compreendendo as regras do
jogo em vigor, tenho o livre arbitrio de decidir se vale a pena ou nao jogar.

Concluindo, respondo mais explicitamente ás perguntas de pesquisa. As pequenas e médias empresas
familiares brasileiras tém, sim, urna forma própria de organizacáo, que é resultante de duas lógicas: a lógica
económica e a lógica do bem comum, que constantemente se alternam e se sobrepóem. Por isso, essa lógica é

diversa da lógica exclusivamente económica. É justamente essa dualidade de lógicas que constitui sua principal
caracteristica distintiva quando comparada com outras formas de organizacño e que, em muitos casos, deve ser
preservada.
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