
PAIS, FILHOS &
SUCESSÃO

Por Amauri Pazzini*

A Tecnologia da Informação como
aliada no Caráter Sucessório das
Empresas

Começo este artigo
recordando uma
discussão muito
importante nas
empresas de origem
familiar, no meio da
década de 90.

Começamos a discutir
no mercado financeiro,
a importância das
empresas famil iares
buscarem um caráter
sucessório definido em
suas organizações.

Muitas vezes se falava
ainda que o caráter
sucessório passava por
simplesmente preparar
as futuras gerações a
tocarem o negócio fundado pelo avô e, em
alguns casos, pelo pai. Os herdeiros tinham
que estudar, se possível, no exterior, trazendo
uma bagagem enorme de teorias praticadas
nos países desenvolvidos, e não raramente,
criticando os pais pela condução das
empresas.

Meu pai está errado, não é mais assim que
se toca um negócio, meu avô parou no tempo,
ele está desatualizado em relação às novas
práticas de administração e produção.

Talvez até estivessem
certos se o país de
origem deles não fosse
o Brasil.

Porém, aqui tudo sempre
foi diferente, falta de
política produtiva dos
governos, mercados
fechados para novas
tecnologias, burocracia,
juros altos, falta de
investimentos de longo
prazo e muita corrupção.

Claro que novas técnicas
podiam ser adotadas e
vão poder sempre ser
atualizadas, aliás, isto é
altamente recomendável,

porém os fundadores conheciam seu negócio
como ninguém, o único problema é que só
eles tinham este conhecimento, adquirido em
uma jornada muito longa, desde a fundação
das empresas.
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É justamente aí em que eu acredito que a
Tecnologia da Informação (TI) é um forte
aliado no Caráter Sucessório das Empresas.

Com a TI, podemos organizar, catalogar e
registrar informações fundamentais para o
negócio de uma empresa.

Registramos os processos produtivos e seus
segredos que fazem daquele produto da
empresa um sucesso de vendas com custo
baixo, nele temos como entender o
comportamento de compra e venda de
nossos clientes, nos ajudando em momentos
de tomada de decisão.

Acredito a Tecnologia como grande aliada na
preparação da Sucessão Familiar e somada
com algumas regras expostas pelo psiquiatra
e conferencista Içami Tiba, a saber:

"1-A medida do possível, transmitir uma
mensagem mais positiva desse ambiente
empresarial; 2-conquistar os sucessores
para que os sonhos de ambos vão convergir
para pontos comuns; 3-criar o espírito de
cidadania nos filhos; 4-poder e autoridade
são valores distintos, o primeiro pode ser
herança, é transferível, o segundo é
conquistado apenas pela via do

reconhecimento".

TI não é apenas um banco de
dados, é a vida das empresas
registrada e, se bem utilizada, a
ferramenta completa de gestão,
da Contabilidade às Compras,
do Crédito ao Perfil dos Clientes.

Existe uma frase muito antiga,
mas ao mesmo tempo muito
atual nas empresas: "o lucro
numa empresa começa por uma
boa compra".

Na última década, as empresas
começaram a perceber que TI
não é uma Área de Informática
das Empresas, ela é na verdade,
o centro nervoso de uma
organização, tudo passa por ela,
o grande desafio é sabermos
fazer a leitura correta das informações por
ela gerada.

Em minha visão, aliar o conhecimento do
negócio, que só os fundadores de uma
empresa têm realmente a visão completa,
com a utilização correta das Ferramentas de
TI, que a nova geração também cresceu e
desenvolveu com esta tecnologia,
trabalhando em conjunto, tem na mão a
verdadeira receita de sucesso para o futuro
de uma empresa, estando nas mãos da
Primeira, Segunda ou demais gerações.

"TI não é
apenas um
banco de

dados, é a
vida das

empresas
registrada e,

se bem
utilizada, a
ferramenta
completa de
gestão, da

Contabilidade
às Compras,

do Crédito ao
Perfil dos
Clientes".

O texto acima retrata minha
experiência profissional, de
mais de 30 anos de atuação no
Mercado de Administração e
Finanças no Banco, realizando
constantes visitas as empresas
de vários pontos e cantos desse
imenso país em palestras,
macro e micro reuniões de
como utilizar a Tecnologia na
Gestão e Negócios das
empresas no dia- a -dia,
procurando entender como a
empresa era administrada e
como estava sendo preparada a
sucessão, empresas de todos
os segmentos: Indústria,
Comércio e Serviços e de todos
os tamanhos de faturamento e
quantidades de funcionários.

* Amauri Pazzini - Diretor de Produtos
e Serviços do Banco Safra S/A.
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