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Ferramenta 6 
Criando uma Declaração de Estratégia de Acionista 

 
É importante definir objetivos claros para a sua empresa familiar que 
determinem as regras do jogo, como você irá pontuar, o que significa 
ganhar, e que tipo de jogadas não são permitidas. Isto é a sua Estratégia de 
Acionista, que é uma das expressões mais puras de quem vocês são 
enquanto uma empresa familiar. Existem três passos chave para criar a sua 
Declaração de Estratégia de Acionista.  

 
 

Passo 1: Defina seu Propósito 
O primeiro passo para elaborar a sua Estratégia de Acionista é definir o propósito do seu negócio familiar. O 
propósito responde o “Por quê?”. Por quê vocês querem continuar donos desse(s) negócio(s) de forma conjunta 
como uma família?  

 
Se você não tiver certeza de que possui um entendimento claro – e comum – do propósito da sua 
empresa familiar, você pde começar a identificá-lo (ou testá-lo) analisando as lentes de crescimento, 
liquidez e controle: 

 
• Vocês são proprietários desse negócio para fazê-lo crescer? Você pode valorizar o crescimento 

por este ser um caminho para mudar a situação econômica ou porque isso criará empregos e outras 
oportunidades para membros familiares. Pode ser uma forma de aumentar a sua influência na 
sociedade. Quanto maior o negócio, maior a sua influência no mundo. Ou você não valorizar o 
crescimento – se isso acontecer, você pode pensar, é ótimo, mas você estará mais que satisfeito de 
ser proprietário de um negócio estável.  

• Vocês são proprietários desse negócio visando os pagamentos advindos dele? Você pode 
enxergar a liquidez como um caminho para prover à próxima geração de uma forma que seus pais 
não puderam lhe prover. Você também pode enxergar a liquidez como um mecanismo para 
financiar as doações que mais lhe tocam o coração. Ou você pode ver a riqueza fora do negócio 
como algo a ser evitado, dado o potencial de danos que pode trazer para a família. 

• Vocês são proprietários desse negócio para terem autonomia em suas vidas? Você pode 
querer controlar o seu próprio destino. Talvez você comece uma empresa, ou se junte a ela, porque 
você não quer focar nos sonhos de outra pessoa. Ou, talvez, você veja o controle como algo crítico 
para gerir o negócio da forma como achar conveniente. Você pode valorizar o que o negócio pode 
fazer por você, pela sua família, empregados ou comunidade. Alternativamente, você pode não 
valorizar o controle, desde que o negócio esteja no caminho certo.  
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Não há uma resposta correta para a questão sobre o propósito do negócio. A maioria das famílias 
descobre que cada geração tem suas próprias razões para continuar junto enquando uma família 
empresária. Mapeie as perguntas acima de acordo com cada geração. É natural que uma geração tenha 
um propósito diferente da geração anterior, e está tudo bem. Você só tem que garantir que o propósito 
reflete as metas atuais, não as metas anteriores. Cada geração subsequente deve atualizar as razões 
para continuarem juntos no negócio, renovando e revisando o propósito do(s) negócio(s). 

 
Na sua perspectiva, qual é o propósito para continuarem juntos como família nesse(s) negócio(s)? 
Escreve suas visões no espaço abaixo.  

 

 
Aqui estão alguns exemplos de outras famílias: 
 

• Preservar o legado da empresa que criamos  

• Maximizar o valor financeiro dos nossos bens coletivos 

• Manter a família conectada ao longo das gerações 

• Financiar o nosso estilo de vida/filantropia 

• Ser um exemplo para outros em nosso país 

• Melhorar as vidas das pessoas em nossa cadeia logística 

• Providenciar oportunidades de trabalho para os membros familiares 

• Manter um negócio que conversa com os nossos valores

Dica 
 

Lembre dos pontos abaixo enquanto você define o propósito da sua empresa familiar: 

O propósito deve construir uma unidade familiar, fazendo com que os membros familiares se sintam 
orgulhosos da propriedade e da família  
Deve ser aspiracional, inclusivo e atrativo para todas as gerações da família 
Deve encorajar os membros familiares a passarem tempo junto 
Deve definir como irão exercitar o direito de determinar o que vocês mais valorizam: 
crescimento, liquidez ou controle 
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Passo 2: Estabeleça os Objetivos de Acionista 
Um propósito é, por definição, amplo e aspiracional, algo que nunca pode ser alcançado na totalidade. 
Embora seja essencial para manter os proprietários familiares alinhados, não fornece instruções 
suficiences para os líderes do negócio. Para fazer isso, o próximo passo na definição de uma Estratégia 
de Acionista é especificar de maneira concreta os objetivos, reconhecendo as concessões inevitáveis que 
ser proprietário pode trazer.  

 
Uma maneira fácil de começar é o Triângulo da Estratégia de Acionista: 

 
 

 
Objetivos do acionista são, de modo geral, um problema de “escolha dois de três”. Você pode escolher 
priorizar dois dos objetivos ao custo do terceiro. Comece a conversa como proprietários identificando 
como essas concessões foram feitas no passado. Seleciona o que melhor descreve a abordagem que 
utilizaram nos últimos cinco anos: 

 
A. Focamos no crescimento da empresa através do reinvestimento dos ganhos e da baixa distribuição 

dos lucros anuais  

B. Balanceamos o crescimento da empresa com uma distribuição significativa de lucros aos 
sócios, mesmo que isso tenha requerido contratação de dívida ou capital de terceiros 

C. Distribuimos um percentual significativo dos lucros anuais, evitando a contratação de dívidas e 
recurso financeiro de terceiros, mesmo que isso tenha significado uma baixa taxa de 
crescimento 

 
Explique sua resposta no espaço abaixo: 

 

Crescimento 
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Agora, pense nos próximos cinco anos. Se você tivesse que escolher uma das principais estratégias de 
acionista para o seu negócio futuro, qual você iria selecionar:  

 
A. Crescimento-Controle: Crescimento significativo do negócio, enquanto mantém o maior controle 

possível sobre as decisões 

B. Crescimento-Liquidez: Crescimento significativo do negócio, enquanto distribui montantes significativos de 
liquidez para os sócios, 

C. Liquidez-Controle: Retirada significativa de liquidez dos negócios, enquanto não perde controle sobre as 
decisões chave 

 
Explique seu racional no espaço abaixo: 

 

 
Agora, considere as concessões dessa escolha e identifique metas específicas para o seu negócio 
familiar. Elas devem ser específicas o suficiente para prover direcionamento aos líderes do negócio, 
deixando espaço para que eles escolham as melhoras estratégias para alcançar essas metas. Cada 
proprietário deve fazer esse exercício de maneira individual e, depois, comparar as respostas. O principal 
ponto do exercício é ajudá-los a entender como vocês pensam sobre as concessões que precisam ser 
feitas. O que é mais importante, e o que é menos importante para a sua família?  
Até que ponto vocês estão dispostos a priorizar uma meta em detrimento de outra – e por qual razão? 
Uma vez que você tenha clareza sobre essas respostas, você pode começar a definir os objetivos do 
acionista. 

 
Aqui estão alguns exemplos de objetivos de acionista: 

 
• Dobrar o tamanho do negócio nos próximos cinco anos  

• Quitar as dívidas de longo prazo da empresa  

• Distribuir 50% dos lucros da empresa aos acionistas para permitir que eles diversifiquem suas 
riquezas fora do(s) negócio(s) familiar 

• Se tornar líder da indústria quanto à sustentabilidade ambiental  

• Migrar de um modelo familiar para um modelo não familiar de negócio 

• Atingir a liderança de custos do setor 
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Premissas são tanto financeiras como não financeiras. Premissas financeiras especificam padrões de 
performance alinhadas aos objetivos. Elas identificam as métricas para a avaliação da performance, e o 
mínimo e máximo permitido para cada métrica. Premissas não financeiras definem os parâmetros que os 
proprietários estão dispostos a aceitar e que sacrificam a performance financeira. Essas premissas são mais 
abstratas e dizem respeito à liderença, setores de negócios e localizações geográficas, harmonia e práticas 
de negócios.  

Dic
a 

 
 

Passo 3: Crie Premissas de Acionista 
Finalmente, depois de definir o propósito e os objetivos de acionista, você precisa traduzir isso em 
premissas específicas que os líderes possam utilizar para a tomada de decisão. Essas premissas são o 
componente final da sua Estratégia de Acionista. Elas irão prover limites gerais para as decisões 
estratégicas, permitindo algumas ações e proibindo outras.  

 

 

Escolhe três de cinco premissas financeiras para começar. Abaixo estão as mais comuns. 
 

PREMISSAS FINANCEIRAS: COMO MEDIR O SUCESSO 

META E OBJETIVO EXEMPLOS DE PREMISSAS OU MÉTRICAS 

Crescimento: Mostra aos 
proprietários que os seus ativos estão 
tendo um retorno esperado em 
relação às empresas concorrentes ou 
a outras oportunidades de 
investimento 

• Retorno: ROIC, ROE, ROA, EVA 

• Valorização patrimonial: valuation, multiples, fluxo de caixa descontado 

• Crescimento: receita, volume (por exemplo, kilos, unidades) 

• Crescimento dos Rendimentos: EBITDA, EBIT, receita líquida 

• Investimentos: capex, M&A 

Liquidez: Mostrar aos proprietários 
que o negócio está gerando a 
quantidade de liquidez esperada para 
utilizações dentro ou fora do negócio 

• Rentabilidade: margem bruta, margem líquida 

• Fluxo de Caixa Livre: margem, rendimento, fluxo de caixa livre até o 
capital próprio 

• Dividendos: rendimento, racional de pagamento 

Controle: Ajudar os proprietários a 
compreender e gerir os riscos 
significativos que podem ameaçar o 
seu controle no negócio 

• Dívida: dívida total, dívida sobre o capital, dívida sobre o EBITDA 

• Viabilidade: market share, tamanho do mercado 

• Volatividade dos rendimentos: (receita líquida, EBIT, EBITDA), fluxo de 
caixa 

• Capex de manutenção 

 
Anote as suas premissas financeiras no espaço abaixo: 
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ESTABELECENDO PREMISSAS NÃO FINANCEIRAS  
Quais premissas não financeiras, se houver, você deveria estabelecer para sua empresa no future? Por 
exemplo, você pode ter decidido que a empresa deve ser tornar sustentável. Como você medirá o 
progresso? Vocês se comprometeram com as metas de sustentabilidade da ONU? Quer tentar estar no 
quartil superior das empresas sustentáveis do seu grupo de concorrentes? Ou talvez queira criar uma forte 
cultura de lealdade dos funcionários. Como irá medir isso? Talvez aspire ser nomeado como um dos 
"Melhores Lugares para Trabalhar" da GPTW. 

 
O questionário abaixo pode ajudá-lo a entender o que é mais importante para você. 

 
Classifique as seguintes declarações 
numa escala de 1-5 (1 significa que 
concorda fortemente, 5 significa que 
discorda fortemente). 

1 2 3 4 5 
 
 

Os principais cargos de liderança 
devem ser ocupados por membros da 
família. 

     

Devemos participar em determinados 
setores ou geografias ou evitar a 
participação em determinados setores ou 
geografias. 

     

Desejamos evitar um impacto previsível e 
significativo na harmonia da família. 

     

Queremos aumentar a responsabilidade 
social da empresa, proporcionando 
emprego seguro, pagando compensações 
acima do mercado, excedendo os padrões 
ambientais, ou qualquer outro padrão que 
consideramos importante. 

     

Com base na sua discussão sobre estas áreas, identifique as premissas não financeiras que 
definitivamente pretende alcançar ou evitar. Em seguida, registe as suas premissas não financeiras no 
espaço abaixo: 

 

 
 
 

CONCORDA 
FORTEMENTE 

CONCORDA NEUTRO DISCORDA DISCORDA 
FORTEMENTE 
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CRIANDO SUA DECLARAÇÃO DE ESTRATÉGIA DE ACIONISTA 
Now that you’ve understood your purpose, created your owner goals, and set your guardrails, put it all 
together. Those elements become your Owner Strategy statement. 

 
Crie a sua declaração de Estratégia de Acionista no espaço abaixo. Lembre-se que uma boa 
declaração deve constituir a base de um diálogo entre os proprietários, a administração e a 
gestão. Consulte o capítulo 5 do Family Business Handbook para dicas sobre como ter uma 
conversa construtiva sobre a sua Estratégia de Acionista entre os diferentes órgãos instituídos. 

 




