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ra a segunda geração e apenas 15% so-
brevivem à terceira geração.

Contrariando as estatísticas, alguns
grupos familiares brasileiros estão mos-
trando que é possível enfrentar e sobre-
viver ao fantasma da sucessão. Em to-
dos os casos de sucesso, no entanto, o
fundador da empresa teve que vencer o
desafio de realizar o processo sucessó-
rio antes de se afastar totalmente do ne-
gócio. "A sucessão é importante para
planejar para a geração seguinte poder
usufruir", comenta o advogado Luiz
Kignel, do escritório Pompeu, Longo,
Kignel e Cipullo Advogados. Entre as
empresas que conseguiram realizar um
planejamento sucessório bem-sucedi-
do está o Grupo Pão de Açúcar.

A advogada Roberta Nioac Prado,
coordenadora do núcleo jurídico de
empresas familiares da faculdade de
direito da Fundação Getúlio Vargas,
explica que o Pão de Açúcar é um
exemplo de empresa familiar que con-
seguiu garantir uma administração
competente para o grupo, indepen-
dentemente da presença do seu prin-
cipal executivo, o empresário Abílio
Diniz. Aos fatos. Em 1990, uma grave
crise financeira afetou o grupo. Rober-
ta Prado explica que, na ocasião, o ne-
gócio quase quebrou porque passou a
ser visto como um negócio a serviço
da família. O fundador Valentin Diniz
faz, então, uma carta ao público e aos
empregados passando a gestão para
Abílio Diniz. A primeira providência
de Abílio foi fechar todas as lojas com
faturamento abaixo de um determina-
do piso. O foco era cortar, concentrar
e simplificar. Com medidas inovado-
ras, a empresa conseguiu se recuperar
e começa, a partir daí, uma nova fase
dentro do negócio. Primeiro, eles re-
solvem abrir o capital, em 1995, o que
garantiu uma entrada de R$ l bilhão.

Abílio Diniz: colocado no comando
pelo pai e fundador para
superar a crise do grupo
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"A abertura de capital traz ganho de
eficiência, referências de fora e amplia
o diálogo dentro da empresa", afirma
Roberta Prado. Em 2002, o processo
de profissionalização iniciado nos
anos 90 é ampliado e membros da fa-
mília saem da gestão e ficam no con-
selho. Até maio deste ano, o Grupo
Pão de Açúcar — Companhia Brasi-
leira de Distribuição (CBD)— era
controlado por uma holding, na qual
Abílio Diniz detinha 52% das ações,
Valentin (pai de Abílio e fundador do
grupo) e Lucila (irmã de Abílio) deti-
nham os outros 48%. O Grupo Cassi-
no, que entrou no negócio em 1999,
detinha 24% das ações votantes (posi-
ção minoritária) na CBD.

Com a nova estrutura criada, o Cas-
sino tem atualmente 50% da holding
controladora da CBD e Abílio tem os
outros 50%. Daqui a oito anos, o Cas-
sino tem direito de exercer um CALL
(comprar parte das ações de proprie-
dade de Abílio na holding da CBD) ."O
que se conseguiu com essa nova estru-
tura foi garantir uma administração
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competente para o grupo. Ademais, to-
dos os herdeiros de Abílio, Valentin e
Lucília, terão a prerrogativa de suce-
der patrimonialmente seus pais sem
comprometer a gestão do grupo", diz
Roberta Nioac Prado. Hoje, o Grupo
Pão de Açúcar está entre os maiores
conglomerados econômicos do País.
As empresas de Abílio Diniz e família
integram o ranking das pessoas mais
ricas do mundo, com patrimônio igual

ou superior a US$ l bilhão, divulgada
em abril pela revista Forbes.

Os casos de empresas que consegui-
ram se manter bem-sucedidas mesmo
depois da sucessão não acabam por aí.
O Grupo Ultra é outro caso de em-
preendedores que conseguiram man-
ter a empresa mesmo depois do dolo-
roso processo sucessório. Em 1984, já
preocupado com a continuidade dos
negócios, Pery Igel, filho do fundador

do Ultra, desenhou uma estrutura so-
cietária de arbitragem prevendo a pro-
fissionalização do grupo. "Essa estru-
tura era, até então, inédita no Brasil e
permitiu afastar eventuais litígios fa-
miliares na empresa no período de 20
anos", diz a advogada Roberta Nioac
Prado. Para tanto, o controle da em-
presa foi dividido entre duas holdings.
"Uma fundamentalmente de proprie-
dade familiar, a Igel Participações, e a

O Grupo Randon
é uma empresa
familiar que
resolveu as suas
questões de
governança com
a abertura de seu
capital.



outra de propriedade preponderante-
mente de executivos profissionais, a
Avaré." Cada uma delas detendo 49,5%
das ações da Ultra S.A. (sociedade ope-
racional). O pioneirismo de Pery Igel
garantiu a continuidade dos negócios
mesmo depois da sua morte, em 1998.

A importância das empresas fami-
liares dentro da economia é incontes-
tável. Além de representar cerca de
65% do PIB, estima-se que 82% dos

milionários brasi-
leiros construí-
ram a própria for-
tuna na primeira
geração. E a im-
portância dessas
empresas não se
limita apenas ao
cenário nacional.
Na Itália, segundo
informações do
jornal O Estado
de S. Paulo, 90%
dos empregos são
oferecidos por
empresas familia-
res. Estima-se ain-
da que 40% das
500 maiores em-
presas da revista
Fortune são fami-
liares. Apesar de
desempenharem

importante papel na economia mun-
dial, as empresas familiares apresen-
tam uma grande fragilidade diante de
situações de sucessão.

Casos como o da empresa Cevekol,
holding que controlava um dos maio-
res grupos petroquímicos do País e que
teve a falência decretad a em 1990, são
cada vez mais comuns. A estimativa é
que de cada três empresas apenas duas
chegam à próxima geração. O Grupo
Rosenberg, dono da holding Cevekol,
tinha o patrimônio avaliado em US$
630 milhões. O império foi construí-
do pelo imigrante alemão Ralph Ro-
senberg, que morreu em 1986 vítima

Inicialmente uma empresa familiar, a Bombril, que tornou-se sinônimo para lã
de aço, passa por processo delicado e hoje está sob administração judicial

Seguro protege
sócios de herdeiros

Quem nunca ouviu o caso de uma

empresa onde um dos sócios morreu e

a briga entre herdeiros e sócio rema-

nescente só terminou com o fim da em-

presa? Isso pode até parecer uma da-

quelas histórias que só acontecem no

cinema, mas na vida real elas são bem

comuns. O problema é que, muitas ve-

zes, os herdeiros do falecido não en-

tendem do negócio e os sócios não es-

tão preparados financeiramente para

comprar a parte deles na empresa. Pen-

sando nisso, a Icatu Hartfod criou um

seguro que tem como objetivo solucio-

nar o problema de sucessão na morte

pré-matura de sócios da empresa. "Mui-

ta gente está preocupada, mas não es-

tão se preparando caso isso ocorra", diz

o diretor comercial da empresa, Bernar-

do Mascarenhas.

Ele explica que o seguro foi desen-

volvido no ano passado e lançado em

maio deste ano. "É um produto criado a

exemplo do que existe no mercado inter-

nacional, que pode proteger tanto os her-

deiros quanto os sócios", comenta Mas-

carenhas. O seguro é feito em nome da

empresa e cada um dos sócios recebe

uma apólice no valor estipulado. Com a

morte de um deles, o valor é depositado

no caixa da empresa e permite a compra

das ações dos herdeiros evitando confli-

tos. "Muitas pessoas não sabem que o

novo Código Civil prevê seguros em que

o beneficiário é uma pessoa jurídica",

garante o executivo.

O primeiro requisito para contratar

esse tipo de seguro é que haja no con-

trato social da empresa uma cláusula de

sucessão que regule o que vai acontecer

com as cotas em caso de morte. "Reco-

mendamos que seja feito um acordo de

acionistas e que os herdeiros compare-

çam para saber que o seguro existe." De-

pois é feita uma avaliação do valor da

empresa para determinar o valor das

apólices. "Com esse seguro, o sócio po-

de simplesmente dividir o valor que a

empresa vale e pagar para os herdeiros",

finaliza Mascarenhas.
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de um enfisema pulmonar. Com a sua
morte, a filha única Mônica Yvonne
Rosenberg, assumiu os negócios. Ela,
no entanto, não teve a mesma habilida-
de que o pai e o negócio entrou colap-
so no início da década de 90.

Sinônimo para lã de aço, a marca
Bombril, da família Ferreira Sampaio,
passa por um processo bastante deli-
cado. Para dar continuidade ao negó-
cio, o empresário Ronaldo Sampaio
Ferreira resolveu vender as suas ações
na Bombril para Cragnotti & Partners,
da Cirio Finanziaria. Atualmente, a em-
presa está sob administração judicial e
Ronaldo Sampaio trava uma disputa,
na Justiça, contra o seu ex-advogado
Antônio Augusto de Souza Coelho pa-
ra retomar o comando da empresa. Is-
so porque, em abril deste ano, o ex-ad-

vogado teria barrado um acordo entre
Sampaio e o governo italiano porque
não recebeu seus honorários, cerca de
R$ 70 milhões. Coelho está entre os
maiores credores da Bombril e tem pre-
ferência no pagamento dos débitos, que
são considerados de natureza alimen-
tar. O ex-advogado afirma que o valor
foi acordado em contrato entre as par-
tes na época em que Augusto defendeu
o ex-controlador num longo litígio com
a Cirio Finanziaria, italiana. Avalia-se
que as ações da Bombril valham R$ 600
milhões. Uma empresa foi indicada pe-
la Justiça para avaliar o valor da marca
e o leilão está marcado para março do
próximo ano. Enquanto isso não ocor-
re a Bombril é administrada por uma
equipe indicada pela Justiça. Segundo
os administradores judiciais, a empre-

Partilha
ao vivo

Empresa fundada por Goldfarb, Marisa é citada como exemplo de sucessão

16

Além da preocupação com o bom de-

sempenho da companhia, atualmente,

os sócios, administradores e os execu-

tivos de empresas de um modo geral

estão preocupados também em proteger

o seu patrimônio familiar para a próxi-

ma geração. Diante disso, aumentou a

procura nos escritórios de advocacia pe-

lo chamado planejamento sucessório.

Primeiro porque o novo Código Civil au-

mentou a responsabilidade dos admi-

nistradores em relação à sociedade. De-

pois veio a necessidade —no caso de

empresas que atuam no mercado norte-

americano— de cumprir a Lei Sarbanes

Oxley, que aumenta a transparência dos

balanços. Todas essas mudanças de

normas aliadas à maior efetivação do

Judiciário nos processos de execuções

—com a penhora on-line dos bens, em

muitos casos — foram responsáveis pe-

la mudança de comportamento dos exe-

cutivos brasileiros, que estão preocupa-

dos em proteger o patrimônio no caso

de execuções. Além disso, eles estão

preocupados também em pagar menos

impostos. Com a realização de um pla-

nejamento sucessório, os custos na

transferência de bens podem ser redu-

zidos pela metade.

O advogado Gilberto Orsi Machado

Júnior, do Orsi & Barreto Consultoria

Empresarial, explica que o brasileiro

agora planeja proteger seus bens patri-

moniais por meio de estruturas jurídicas

que permitam a seus familiares escapar

de grandes dores de cabeça no futuro.

"O ideal é colocar o patrimônio pessoal

sob um guarda-chuva de uma pessoa

jurídica, porque essa tem mecanismos

de planejamento que a pessoa física não

tem", comenta Gilberto Orsi. Ele sugere,

por exemplo, a criação de uma holding

FORBES BRASIL • 18 DE NOVEMBRO DE 2005



Orsi: primeiro passo ao discutir o futuro da empesa é identificar a vocação do herdeiro

familiar, que seria responsável por gerir o

patrimônio da família. "A holding tem sido

um recurso bastante utilizado", diz ele.

"Trata-se de um empreendimento que cui-

da da administração de todos os bens da

família", explica o advogado. Ele esclarece

que o processo de inventário de uma hol-

ding é bem mais simples. "E isso evita que

haja uma descontinuidade do negócio", es-

clarece. Além disso, a tributação nesse ca-

so também é menor. Até 1998, a tributação

de doações era inexistente. Agora, os es-

tados cobram 4% de tributos. "A doação

começou a ter um custo e, com isso, as

pessoas começaram a se planejar", afirma

o advogado Samir Choaib, do escritório

Choaib, Paiva, Monteiro da Silva e Justo

Advogados Associados.

Gilberto Orsi cita como o exemplo a

compra de um imóvel de R$ 100 mil. De

acordo com o advogado, se uma pessoa fí-

sica vender esse bem por R$ 500 mil terá

de pagar R$ 60 mil de imposto de renda. Já

se a venda com o mesmo valor for realiza-

da pela pessoa jurídica, o imposto pago se-

rá de R$ 6 mil (ver quadro com os impos-

tos que são pagos no caso de uma holding

ou no do inventário. Outro aspecto impor-

tante é que o planejamento da sucessão fa-

miliar evita a descontinuidade do negócio.

"A preocupação passa a ser a boa adminis-

tração do conjunto de bens e não a sim-

ples partilha", afirma Gilberto Orsi.

Outra alternativa, segundo Samir

Choaib, é a abertura de uma empresa para

integralizar os bens imóveis. "O executivo

pega as cotas da empresa e doa aos filhos,

muitas vezes com o usofruto das cotas",

esclarece Samir Choaib. Além de reduzir os

custos, com a doação o empresário conse-

gue proteger o patrimônio. "Pode fazer, por

exemplo, uma cláusula de impenhorabili-

dade, que permite que se o filho fizer al-

gum negócio que não dê certo, os bens her-

dados não podem ser penhorados", diz Sa-

mir Choaib. "Ainda pode ter uma cláusula

que impede que o filho venda o patrimônio.

Há cláusulas de proteção que são muito

importantes", enfatiza.

Luiz Kignel. diz que a sucessão familiar es-

tá amparada em um tripé: a holding familiar,

o acordo entre herdeiros e os instrumentos

sucessórios (testamentos).

"Os três estão ligados e se

complementam", comenta

ele. E afirma ainda que mui-

tas empresas familiares que-

bram não porque são in-

competentes, mas porque

há uma mistura entre o pa-

trimônio familiar com o da

empresa. "É importante que

os filhos tenham patrimô-

nios iguais, mas com desti-

nação diferente. Ou seja, di-

vidir o patrimônio com igual-

dade, mas não necessaria-

mente do mesmo jeito", diz

ele afirmando que um filho

pode ficar com imóveis e o

outro com a empresa e, em

ambos, o valor deixado é o

mesmo.

No Brasil, o planejamento sucessório

ainda está engatinhando, mas em outros

países ele já é bastante comum. Isso por-

que o imposto sobre herança tem um pe-

so muito grande. No Japão, por exem-

plo, a alíquota do imposto é de 70%. "Nos

Estados Unidos a consciência da tributa-

ção é muito alta. Há casos em que são fei-

tos seguros de vida só com o intuito de

pagar as despesas na partilha da heran-

ça", afirma o especialista. Isso ocorre

porque o tributo sobre herança nos Esta-

dos Unidos é de 47% e para patrimônio

abaixo de US$ 1,5 milhão é isento. Os

percentuais, explica Samir Choaib, refe-

rem-se a 2003.

"O objetivo do planejamento suces-

sório não é esconder o patrimônio, mas

evitar riscos", explica Adelmo Emeren-

ciano, do escritório Emerenciano, Bag-

gio e Associados - Advogados, que tem

uma área dedicada exclusivamente ao

planejamento da sucessão familiar. Além

da redução de custos, Samir Choaib afir-

ma que o planejamento é importante pa-

ra evitar confusão na hora da partilha.
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Não adianta negar:
a morte chegará

Grandes grupos empresariais têm

demonstrado que isso é possível: uma

empresa pode ter prosperidade mesmo

sem a presença do fundador à frente

dos negócios. Para isso, no entanto, é

necessário que o empresário reconheça

que, mais cedo ou mais tarde, terá que

se afastar da direção e passar o seu

patrimônio para a administração de

uma outra pessoa. A resistência de

muitos executivos em fazer a sucessão

familiar é o principal desafio de profis-

sionais que atuam nessa área e também

para a continuidade do negócio. "O

primeiro passo é convencer o em-

presário da importância desse planeja-

mento", comenta o advogado Luiz

Kignel, do escritório Rompeu, Longo,

Kignel e Cipullo Advogados.

A professora Roberta Nioac Prado,

coordenadora do núcleo jurídico de em-

presas familiares da Fundação Getúlio

Vargas, explica que a resistência por

parte dos empresários é justificada pelo

fato que o tema "morte" ainda é um tabu.

"Esse não é um assunto que as pessoas

gostam de tratar, especialmente com pes-

soas estranhas, consultores. E a verdade

é que de uma maneira geral, as pessoas

não estão preparadas. Mesmo assim, é

um tema que tem que ser enfrentado",

enfatiza Roberta Prado. Para ela, a

grande dificuldade para os empresários é

que eles passam a atuar em um proces-

so que nunca atuou.

Além do tabu morte que os empresários

insistem em não tratar, há ainda outras

questões que interferem e atravancam o

processo sucessório. A professora Rober-

ta Prado cita o conflito entre gerações. Ela

comenta que na hora de fazer o processo

sucessório, o empresário tem que se con-

frontar com questões do futuro e de tra-

balhar com gerações que têm idéias

diferentes. "É difícil para o fundador de

uma empresa aceitar que pode ser su-

perado", diz Roberta Prado.

Colocar em discussão o próprio

patrimônio é outro tema que os execu-

tivos têm que tratar na hora de fazer um

processo sucessório. O fato é que a

maioria das pessoas não gosta de falar

o que tem e nem para quem vai deixar.

Mas no momento de se fazer uma

sucessão é preciso contabilizar e dividir

o patrimônio, o que muitas vezes é mo-

tivo de desentendimentos na família.

"Muitas vezes, estamos falando em

valores intangíveis", afirma a advoga-

da. Além disso, nessa hora é necessário

refletir sobre a competência do próprio

executivo e de seus familiares. "Nem

sempre o filho mais querido é o mais in-

dicado para assumir determinada

função na empresa", diz a advogada.

"Muitas relações de sentimento são

colocadas em pauta nesse momento",

finaliza Roberta Prado.

sa está em fase de reestruturação,
com o lançamento de novos produ-
tos e recuperação de mercado.

Aos poucos situações como essa
deixam de ocorrer e o fantasma da
sucessão deixa de ser tão assusta-
dor. É o que ocorreu com o Grupo
Randon, empresa familiar que fun-
damentalmente resolveu suas ques-
tões de governança abrindo o capi-
tal. Fundada em 1949 por netos de
imigrantes italianos, a empresa tem
cerca 6,8 mil funcionários, fatura-
mento de R$ 2,3 bilhões em 2004 e
todos os executivos são profissio-
nais do mercado. Depois de abrir o
capital e fazer parcerias com empre-
sas internacionais, a empresa tam-
bém criou, em 1999, um conselho

Pierre Moreau: membros do clã
decidem sobre investimentos

de família. Entre as atribuições do con-
selho está a de zelar pela manutenção
do controle acionário, buscando maior
profissionalização da companhia e da
família; definir os sucessores de forma
planejada; criar critério de ingresso de
familiares na empresa; e elaborar um
código de ética para sócios e familiares,
um exemplo é que não se pode debitar
na companhia nenhuma empresa de
caráter pessoal. Outro "case" citado por
especialistas como sendo um caso de
sucesso de empresa familiar é a Lojas
Marisa."A Marisa é um exemplo de em-
presa familiar que conseguiu se estru-
turar para que o negócio tenha conti-
nuidade", diz Gilberto Orsi.

Fundada por Bernando Goldfarb, a
Marisa nasceu dentro da loja de sapa-
tos de seu pai. A primeira loja, a Mari-
sa Bolsas, foi comprada em 1948 e com
o nome Marisa Malhas, que foi a tercei-
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ra loja do grupo, iniciou-se o processo
de expansão. A primeira loja em shop-
ping foi aberta em 1991 e hoje, só em
shopping já são 56 lojas espalhadas
por todo o País.

Apesar de ainda representarem a
maioria, casos de insucesso podem ser
evitados. O primeiro passo para manter
o sucesso de uma empresa familiar é
identificar qual a verdadeira vocação do
herdeiro. "Manter a continuidade da
empresa não é necessariamente a obri-
gatoriedade de tirar o herdeiro da fren-
te do negócio", afirma o advogado Gil-
berto Orsi Machado Júnior, do escritó-

rio Orsi & Barreto Consultoria Empre-
sarial. O importante, sem dúvida, é
manter uma administração profissio-
nal. Aliás, desenvolver um projeto que
garanta a continuidade dos negócios
mesmo depois da morte do seu funda-
dor é o principal desafio das empresas
familiares. Especialistas afirmam, no
entanto, que é possível realizar um pro-
cesso sucessório menos doloroso. O
primeiro, dizem eles, é preparar o su-
cessor. Depois, o fundador da empresa
tem de ter confiança em seu substituto
e, aos poucos, começar a passar para ele
as responsabilidades da empresa. "Pro-

Roberta Prado: papel do advogado é
fundamental nesse processo

fissionalizar a gestão da empresa é fun-
damental para garantir a continuidade
dos negócios", diz Roberta Prado.

Outras alternativas também são
possíveis como a criação dos chama-
dos family offices."Para a manutenção
do patrimônio familiar, cada vez mais
famílias substituem alertas verbais do
tipo 'não vão acabar com o que eu
construí!' por mecanismos que efeti-
vamente garantam a sua boa preserva-
ção", garante o advogado Pierre Mo-
reau, do escritório Moreau Advogados.
Ganha impulso no Brasil o chamado
"escritório de família" onde, com a aju-
da de profissionais especializados e ca-
da um desenvolvendo uma função es-
pecífica, os membros do clã decidem
como alocar os investimentos, contro-
lar o patrimônio, como avaliar e pro-
teger as gerações futuras, como manter
os frutos do esforço que despenderam.

Para Roberta Prado, uma das ma-
neiras de reduzir a taxa de mortalida-
de das empresas familiares é realizar a
sucessão da empresa de forma orga-
nizada. "É importante pensar e estu-
dar, de forma sistematizada, instru-
mentos jurídicos societários e de di-
reito civil, de família e das sucessões,
capazes de facilitar a transmissão da
propriedade, do controle e da gestão
de uma geração para a seguinte ou pa-
ra profissionais do mercado." E co-
menta que o profissional do direito
tem papel fundamental para que isso
ocorra. "Os profissionais da área de
administração e até de psicologia já
perceberam a necessidade de se espe-
cializarem para atuar em empresas fa-
miliares", comenta ela. "O advogado
tem de fazer um trabalho preventivo
dentro dessas empresas e dar instru-
mentos para garantir a continuidade
do negócio", diz Karime Costalunga,
professora de direito de família e su-
cessões da FGV.
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