






sócio por impulso ou apenas por afini-
dade. "A sociedade é como uma foto",
diz José Carlos Aguilera, sócio da Ga-
leazzi Associados, empresa especiali-
zada em reestruturação de empresas
em dificuldade. "As pessoas vão mu-
dando com o passar do tempo." O ex-
banqueiro Luiz Cezar Fernandes, que
fundou o banco Pactuai, em 1983, pas-
sou por uma experiência desagradável.
Em recente entrevista, ele revelou
que foi traído pelos seus pares. O prin-
cipal deles, diz Luiz Cezar, foi o enge-
nheiro Eduardo Plass. O ex-banqueiro
conheceu Plass em uma visita à em-
preiteira Camargo Corrêa. Chovia
muito e ele esperava o táxi quando
Plass lhe ofereceu carona. Naquele dia,
Luiz Cezar chamou-o para trabalhar
no banco. Com o tempo, Plass virou
seu sócio e braço direito. Quando Luiz
Cezar se viu afundado em dívidas em
seus negócios pessoais, esperava que
Plass e os outros sócios como André
Esteves, Gilberto Sayão e Marcelo
Serfaty financiassem a sua dívida, de
certa forma, como gratidão. Para sua
surpresa, os sócios pagaram suas con-
tas em troca das ações no banco. Plass,
disse Luiz Cezar, exigiu que ele assi-

a fórmula do sucesso dos
fundadores da agência DPZ é fazer

poucas reuniões para evitar mal-
entendidos e algum tipo de conflito

E
sócios na empresa de cosméticos

Natura, eles criaram uma gigante e
hoje atuam apenas no conselho

de administração

nasse os papéis de venda. Procurado
por DINHEIRO, Luiz Cezar esquiva-
se. "Prefiro não comentar."

Por mais que se tenha confiança no
sócio, para evitar conflitos e brigas ju-
diciais em uma ocasional separação, é
também indicado o bom e velho con-
trato. "É o melhor modo para se
proteger", diz a advogada Priscila
Pacheco, especialista em direito
societário do Demarest e Almeida
Advogados "Noventa por cento
das brigas que acontecem entre
sócios é por causa de dinheiro." A
sociedade entre o restaurateur Rogé-
rio Fasano e o empresário João Paulo
Diniz, inaugurada em 1998 quando Fa-

RESPONDA ÀS DEZ QUESTÕES ABAIXO E
FACA UMA AUTO-ANALISE DE COMO VOCÊ
SE COMPORTARIA COM UM SÓCIO

1- O que você espera do negócio? Como você vislumbra a sua
empresa nos próximos 10 ou 20 anos?

2- Como serão divididos os lucros, as despesas e as perdas?

3- Você conseguirá tomar decisões em conjunto?

4- Quais são os seus valores? Pretende vencer a qualquer custo e a
qualquer preço?

5- Você se comunica com os outros com facilidade?

6- Tem disposição para ser office-boy e presidente?

7- Tem necessidade de poder e status?

8- É capaz de administrar o sucesso e o fracasso?

9- O que você espera de um sócio?

10- Qual será a sua contribuição?

sano necessitava de capital para
expandir o grupo e inaugurar o seu ba-
dalado hotel, sofreu uma rusga devido
aos gastos. Rogério é notório por sua
obsessão pela qualidade sem medir es-
forços. João Paulo, porém, é comedido.
A gota d'água entre ambos surgiu
quando Rogério viajou à Itália e levou
um grupo de 20 funcionários para co-
nhecer vinícolas e restaurantes. Tudo
pago pela empresa. Depois disso, os
dois passaram a conversar por emissá-
rios e as relações estremeceram. Volta-
ram a se falar depois que a construtora
JHSF quis se associar aos dois. "Para
não corrermos o risco de brigar, resol-
vemos sentar e conversar", explicou
Rogério à DINHEIRO. Pelo acordo,
Rogério ficou com os restaurantes Fa-
sano, Gero, Parigi, Gero Caffè, Armani
Caffè, Nonno Ruggero, Baretto, Eno-
teca Fasano, Casa Fasano e Buffet Fa-
gano. João Paulo, por sua vez, ficou com
a Forneria San Paolo. Permaneceram
ipcios apenas no hotel, no qual a JHSF
tem 44%, Rogério 42% e João Paulo
14%. "Tínhamos idéias divergentes e
resolvemos o assunto", diz Rogério.

Essa divergência de idéias e opiniões
é crucial para uma empresa. Não se
trata de dizer que todos devem pensar
igual. Mas é preciso ter um mesmo ob-
jetivo. O fim da sociedade entre os en-
genheiros Hugo Marques da Rosa e
Victor Foroni, os lendários donos da
Método Engenharia, diz muito sobre
isso. Os dois montaram a empresa, em
1969, e tinham como objetivo mudar os
padrões da construção civil no Brasil.
E, de fato, eles conseguiram. Os cantei-
ros de suas obras estavam sempre im-
pecavelmente organizados, a marmita
dos funcionários foi substituída por co-
mida elaborada por nutricionistas e até
salas de aula foram implantadas para
alfabetizar os operários. Com o passar
do tempo, contudo, as diferenças entre
Rosa e Foroni se acentuaram. Rosa era
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o homem que gostava dos holofotes e
Foroni ficava nos bastidores. "Isso era
bom para a empresa", disse Foroni à
DINHEIRO. "Um completava o ou-
tro", defende. Quem trabalhou com os
dois, entretanto, diz que a situação era
outra. "Dentro da Método, havia a tur-
ma do Foroni e a turma do Victor", diz
um ex-funcionário. Não deu certo. Os
dois se separaram em 2005, Rosa com-
prou a parte de Foroni na Método e,
atualmente, conversam
mais do que nos tempos
de sociedade. "O que
aconteceu é que eu não
estava mais com a mes-
ma motivação que tinha
no início", diz Foroni. "O
Hugo é um grande amigo e sempre
houve respeito entre nós. Todos os
nossos contratos eram feitos na pala-
vra, no fio do bigode."

As grandes sociedades, duradouras
por décadas, têm como pilar a confian-
ça. Mas um problema que aflige os
grandes empresários é a sucessão.
"Competência não é hereditária", diz
Aguilera, da Galleazi. "Por isso, exis-
tem muitas disputas dentro das em-
presas." Uma pesquisa da Family Bu-
siness Consulting Group Internatio-
nal, mostra que 65% das companhias
familiares fecham por desavenças. Em
outros casos, nem fecham, há um acor-
do. O caso do grupo Vicunha, por
exemplo, é um dos mais famosos. Os
empresários Jacks Rabinovich e Men-
del Steinbruch fizeram uma dobradi-
nha por mais de quatro décadas. Mes-
mo com a morte de Mendel, em 1994,
as famílias mantiveram os laços de
amizade e a sociedade. Mas, em 2005,
Benjamin Steinbruch, o dono da CSN,
comprou a participação dos Rabino-
vich na Vicunha e na CSN. A amizade
perdurou, mas, sem a presença de
Mendel, a sociedade não fazia mais

E
a sociedade na Vicunha

perdurou até a morte de Mendel
(centro). Depois, seu filho Benjamin (à
d/r. j comprou a parte de Rabinovich

tados Unidos, surgiu uma modalidade
de seguro para proteger a companhia
dos herdeiros. Como funciona? Supo-
nhamos que uma determinada em-
presa tenha quatro sócios, cada
um com 25% de participação. Os
quatro contratam uma seguradora
para avaliar o valor de suas cotas
e fazem um seguro. Se um deles
morrer, os herdeiros recebem o di-
nheiro equivalente à participação
do sócio. Dessa forma, as ações são
pulverizadas entre os outros sócios e o
risco de um herdeiro sem preparo en-
trar na companhia é nulo. A empresa
Fleury Medicina e Saúde não tem
esse tipo de seguro, mas o seu modelo
acionário é de vanguarda. Com 80
anos de história, a empresa, que atua
no segmento hospitalar e é dona um
faturamento de R$ 520,5 milhões, pos-
sui 24 sócios e nunca foi protagonista
de nenhum escândalo. "Já estamos na

sétima geração de sócios", explica
Aparecido Pereira, presidente do con-
selho de administração do Fleury.
Isso é possível porque a escolha dos
sócios é extremamente cuidadosa.
Para começar, deve ser médico, co-
nhecer a cultura da companhia e so-
mente se torna acionista ao ser convi-
dado. "Depende do talento e da com-
petência profissional de cada um", diz
Pereira. "Mas, devido à entrada dos
sócios não ser baseada em aporte de
capital, não admitimos entrada de
herdeiros." Dessa forma, quando al-
guém morre o capital é pulverizado
entre os outros acionistas. A gestão
do negócio também é profissional. O
presidente executivo é escolhido pelo
conselho formado por quatro acionis-
tas e três conselheiros independentes.

Em empresas com muitos sócios, o
conselho de administração pode ser a

melhor saída tanto para
o acionista como para o
mercado. A Natura,
com faturamento de R$
3,9 bilhões em 2006, tem
esse formato. Os sócios
Luiz Seabra, Guilherme

Peirão Leal e Luiz Passos não tocam
o dia-a-dia da companhia. Há um pre-
sidente executivo para administrar a
empresa. Para toda regra, porém, há
uma exceção. A DPZ, agência de pu-
blicidade de Roberto Duailibi, Fran-
cesc Petit e José Zaragoza, prestes a
completar 40 anos de vida, tem um
formato que vai contra todas as car-
tilhas previstas por consultores. "O
principal segredo da boa sociedade é
ter lucro", diz Duailibi. "Além disso,
em todos esses anos, nós três nos
reunimos pouquíssimas vezes", re-
vela. O motivo: "evita algum mal en-
tendido", explica. Evita-se também
viver entre tapas e beijos. H

sentido. Um caso de sucesso no quesi-
to sociedade familiar é o do Banco Itaú,
cujo valor de mercado ultrapassa R$
73 bilhões. Quem comanda as opera-
ções do banco é a família Setúbal, dona
de uma participação acionária menor
do que a dos Villela. Não há atritos
porque a gestão é profissional e o mer-
cado sabe disso. "O Roberto Setúbal
está preparado para administrar qual-
quer banco em qualquer parte do mun-
do", diz Clodoir Vieira, economista da
corretora Souza Barros, referindo-se
ao presidente do Itaú.

Mas nem todas as empresas são as-
sim. Por isso, principalmente, nos Es-
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