
De que forma clientes
e fornecedores devem
encarar esse processo?

VOCÊ SABIA QUE DAS EMPRESAS EM ATIVIDADE
no Brasil, as familiares representam mais de
85%? Sabia também que somente 5% delas
chegam à terceira geração?

Uma empresa familiar nasce, normalmente, da
realização do sonho de uma ou mais pessoas que
investiram suas economias para a concretização de
algum negócio para o qual também tinham conhe-
cimento e habilidades gerenciais.

O património e a gestão concentram-se na pes-
soa do empreendedor, pois é ele que detém o capi-
tal, que assume o risco do negócio, que acredita
naquilo que faz e que administra a empresa. A em-
presa e o seu criador se confundem e o sucesso
fica intimamente ligado aos méritos pessoais do seu
idealizador, controlador e administrador.

Em decorrência natural do crescimento de uma
empresa, ela se torna elemento de fundamental
importância no segmento econômico em que atua,
gerando empregos diretos e indiretos, bem como

possibilitando o desenvolvimento de
fornecedores, subfornecedores e
prestadores de serviços que fazem
parte da cadeia logística.

Clientes e fornecedores
Clientes e fornecedores não raro se

tornam quase que dependentes da em-
presa familiar e, quando isso acontece,
surge a preocupação com o eventual de-
saparecimento ou afastamento do empre-
endedor que comanda aquela empresa.
Será que seus sucessores estarão à altu-

ra de administrar a empresa como sem-
pre o fez o futuro sucedido?

A indagação é de toda procedente, eis
que os herdeiros receberão o património, re-

presentado pelas ações ou cotas da empresa,
mas não herdarão as qualidades e habilidades

que o sucedido tinha para administrá-la. Esta ver-
dade pode trazer insegurança para clientes e for-
necedores, que em defesa da continuidade de seus
negócios passarão a adotar políticas defensivas que
podem resultar em desequilíbrios operacionais e
económicos para a empresa familiar, antes mesmo
que ocorra a sucessão.

Daí a necessidade daquele que detém o capital
e o comando de uma empresa familiar dar início, o
quanto antes, a um planejamento para que a suces-
são seja transparente, consistente e profissional.

Isto pode ser feito através da utilização de ins-
trumentos já conhecidos mas pouco explorados,
como por exemplo o Conselho de Administração,
o Conselho de Família, ou outras figuras que têm
por escopo a separação do património do sócio da
gestão da empresa, deixando o primeiro para os



herdeiros detentores do capital e o se-
gundo para os profissionais.

Deixando de lado a teoria, posso dar
o meu testemunho de um caso con-
creto do qual inclusive faço parte. A
empresa Paletrans Equipamentos é
exemplo típico do que falamos neste
artigo, pois ela quase que se confunde
com a imagem de seu idealizador e atual
presidente, Lineu Matos Camargo
Penteado.

O executivo percebeu com clareza
a necessidade de preparar a empresa
para um processo sucessório que ti-
vesse como principal objetivo não só
transferência do património aos seus
herdeiros mas, principalmente, a con-
tinuidade e o crescimento das ativida-
des da empresa.

Foi por essa razão que constituiu
um Conselho de Administração forma-
do por aqueles que receberão o patri-
mónio mas que devem, desde agora,
aprender a tratar a gestão da empre-
sa separadamente, a qual será,
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por princípio, sempre conduzida por
competentes profissionais do merca-
do, a menos que algum desses suces-
sores comprove ter todas as qualida-
des para também a gerir.

A sucessão é um acontecimento fu-
turo e inevitável, razão pela qual to-
dos devem se preparar para ela em

defesa dos próprios herdeiros, que as-
sim estarão prontos para receber não
só o património de gestão, como man-
tendo, perante clientes e fornecedores,
a confiança e credibilidade necessárias
à continuidade de uma relação comer-
cial construída ao longo do tempo pelo
sucedido.
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