
EMPRESA FAMILIAR:
Como preparar

a sucessão
Oengenheiro civil Bruno

Moreira Abrantes já tem
no currículo experiências em di-
versas empresas de grande por-
te, como a Companhia Siderúr-
gica Nacional e a Companhia
Vale do Rio Doce. Seu primo,
Maycon César Abrantes, é for-
mado em direito e até pouco
tempo advogava no Rio de Ja-
neiro. A prima de ambos, Melis-

Apenas 5% das
empresas chegam à

terceira geração. Para
não fazer parte dessa
estatística é preciso

se preparar. Os
sucessores da rede

Floresta (abaixo)
apontam o caminho.

sã Abrantes Bueno, é formada
em administração de empresas e
direito, trabalhou para a Caixa
Econômica Federal e o Ministé-
rio Público e já gerenciou seu
próprio negócio, uma cafeteria.
Recentemente, os três deixaram
seus empregos para começar
uma nova carreira. Antes execu-
tivos e profissionais liberais,
agora são trainees de uma em-



presa de varejo. E deverão ficar
nessa posição durante cinco
anos. O que justifica uma troca
como essa? Eles são herdeiros da
rede de supermercados Floresta,
16 lojas em Volta Redonda (RJ)
e integrante da central de com-
pras Maxi Rede. Os três jovens
estão se preparando para suce-
der seus pais na gestão da em-
presa. O período como trainees
será seguido de mais três anos
como assessores de diretoria. Ao
todo, serão oito anos de apren-
dizagem: o treinamento inclui
conhecer em detalhes cada uma
das lojas da rede e seus departa-
mentos, passar pela experiência
de gerenciar uma unidade e
também trabalhar para um con-
corrente. Terão ainda que ler
muitos livros, fazer cursos de
aperfeiçoamento e passar por
avaliações de desempenho peri-
ódicas. A programação foi dese-
nhada sob medida pela consul-
tora Elismar Álvares da Silva
Campos, especialista em gover-
nança corporativa da Fundação
Dom Cabral. O principal objeti-
vo é garantir que a sucessão da
segunda para terceira geração dê
continuidade à gestão profissio-
nal. A família quer também evi-

"Tratar da sucessão é tratar
da morte. É preciso que o

empresário encontre um novo
projeto de vida.

E isso é possível".

R O B E R T O FALDINI
F A L D I N I P A R T I C I P A Ç Õ E S

tar que o Floresta, com 40 anos
de existência, engrosse as lamen-
táveis estatísticas nacionais: ape-
nas 30% das empresas familiares
chegam à segunda geração e um
número ainda menor, 5%, so-
brevive até a terceira.

Se você acha que oito anos é
um tempo muito longo para pre-

B R U N O M O R E I R A
A B R A N T E S

ENGENHEIRO CIVIL

• O processo de sucessão do
Floresta exige curso superior e
experiência de dois anos em
outras empresas. Bruno já atuou
na CSN e na Vale do Rio Doce.

parar uma sucessão, está engana-
do. O consultor Roberto Faldini,
da Faldini Participações, especia-
lizada no atendimento a empre-
sas familiares, lembra que a su-
cessão começa a se formar antes
de os herdeiros nascerem.

- Podemos comparar o pro-
cesso de sucessão com o de educa-
ção de uma criança. Quando deve
começar a educação de um filho?
Quando ele nasce, quando tem
idade para ir à escola? Na verdade,
começa cerca de 20 ou 25 anos
antes de ele vir ao mundo. Isso
porque a educação de uma crian-
ça é influenciada pela educação
que seus pais tiveram, pelo meio
em que vivem, pela cultura da so-
ciedade. Com a empresa e seus su-
cessores, acontece algo semelhan-
te: o sucesso da transição de uma
geração para outra depende, em
primeiro lugar, do fato de a em-
presa ter sido formada com bases
sólidas e de ser conduzida profis-
sionalmente. Esse é o princípio de
tudo - afirma Faldini.

Consolidado o patrimônio e
alcançada essa gestão profissio-
nal, os fundadores precisam pen-
sar desde cedo em como a em-
presa vai sobreviver no futuro.

- Uma gestão adequada pode
ser conseguida com membros da
família ou de fora dela. E os fun-
dadores devem ter em mente que
todo negócio tem um papel eco-
nômico na sociedade: gera rique-
zas e empregos - comenta Faldi-
ni. Para ele, desde cedo os donos
devem se preocupar em pereni-
zar a empresa. Se a família é com-
petente para continuar o negó-
cio, muito bem. Se não, o melhor



é passá-la para a frente. Segundo
Faldini, é bom lembrar que mui-
tas vezes os filhos se sentem obri-
gados a assumir a empresa dos
pais e isso se torna um peso para
eles e para o negócio.

O consultor comenta ainda
que despertar o interesse dos fi-
lhos pelo negócio começa desde
cedo, quando eles ainda são
crianças. E os pais precisam dar
os bons exemplos: se vivem re-
clamando do trabalho, se pas-
sam para os filhos a imagem de
que a empresa é um estorvo, di-
ficilmente tornarão seus filhos
profissionais da empresa.

Não é o caso do Floresta. Os
três primos que hoje se prepa-
ram para assumir os negócios da
família foram crianças que cres-
ceram encantadas pela pro-
fissão dos pais.

- Sempre vi meu pai
trabalhando, sempre me
espelhei nele e desejei fa-
zer o que ele fazia. Mas,
da mesma forma que
meus primos, sabia que
não poderia trabalhar no
Floresta. Até pouco tempo, o
estatuto proibia que qualquer
familiar fosse empregado na em-
presa. Por isso decidi fazer a facul-
dade de direito. Recentemente,
quando o estatuto mudou e sur-
giu a possibilidade de trabalhar na
empresa, decidi participar do pro-
cesso de seleção dos herdeiros -
conta Maycon.

Sua prima, Melissa, também
conta que sempre sonhou em
trabalhar na rede e era frustrada
por não poder.

- Quando um de nossos tios
faleceu e o estatuto mudou, pre-
vendo a sucessão, vi que havia
possibilidade de entrar no Flo-
resta e me dediquei a isso. Não
queria outra coisa - diz Melissa.

Bruno também conta que
cresceu com vontade de condu-
zir o negócio da família, mas afir-
ma que sempre teve a preocupa-
ção de não permanecer depen-
dente de seu pai. Por isso foi es-
tudar engenharia elétrica e
começou carreira nessa profis-
são. Quando as portas do Flores-
ta se abriram, juntou-se aos pri-
mos para participar da sucessão.

MELISSA
A B R A N T E S

BUENO

ADMINISTRAÇÃO DE
EMPRESAS E DIREITO

•Mais do que vontade, a
sucessão exige vocação.

Melissa já dirigiu seu
próprio negócio: uma

cafeteria.

O desejo dos três, entretan-
to, não foi determinante. Para
serem os sucessores, passaram
por um processo de seleção com
outras seis pessoas (seus irmãos
e primos), também herdeiros
interessados em assumir a ges-
tão da empresa.

- Em muitas empresas, há
herdeiros que são bastante entu-
siasmados pelo negócio, mas
não têm vocação, só aceitaram
receber o cargo pela ligação
emocional. É preciso ter vonta-
de e vocação para ser gestor -
explica o consultor Faldini.

O processo de sucessão, con-
duzido pela Fundação Dom Ca-
bral, começou com palestras e
encontros para sensibilizar os
nove candidatos à sucessão e ou-
tros parentes sobre a necessida-
de da renovação. Desde então,
os trabalhos contam com a par-
ticipação de Alexandre Andrade
Albuquerque, gerente de Recur-
sos Humanos do Floresta, que é
considerado pelos herdeiros o
"guardião" do processo.

- Para entrar na "disputa" os
herdeiros precisavam ter curso
superior completo e dois anos de
experiência profissional em ou-
tras empresas - diz Andrade.

Durante dois anos, segundo
ele, foram realizados encontros
mensais, quando se projetavam
filmes e transparências, para dis-
cutir de forma realista e contun-
dente o dia-a-dia do varejo. O
processo começou com nove her-
deiros e no final só restaram 3.
Alguns perceberam que não era
o que queriam, outros foram
com muita delicadeza alertados



que não possuíam vocação para
o negócio. Os três que ficaram
são os que têm vocação e interes-
se. E eles ainda tiveram de passar
por avaliações individuais, inclu-
sive psicológicas.

Melissa afirma que o treina-
mento tem sido essencial porque,
apesar de sua experiência profis-
sional e de ter convivido desde
criança com o varejo, foi só na
prática que descobriu como era o
cotidiano de um supermercado.

- É bem diferente do que eu
imaginava - comenta.

Segundo Faldini, não são ape-
nas os sucessores que precisam de
treinamento. Os que estão sendo
sucedidos e os que permanecerão
como acionistas (demais herdei-
ros, seus cônjuges e outros paren-
tes) também devem ser prepara-
dos. No caso dos acionistas, o
aprendizado inclui entender co-
mo funciona a empresa, como
trabalham os gestores, como eles
conduzem o negócio e quais são
os planos estratégicos. Também
vale a pena torná-los capazes de
analisar o negócio. Precisam, por
exemplo, saber interpretar um
balanço, para que possam opinar
com conhecimento de causa.

- Os acionistas devem ainda
ser estimulados a desenvolver
habilidades, como aprender a

"O Programa de
Desenvolvimento de

Acionistas oferece aulas e
orientação para cada empresa,
conforme sua necessidade. "

ELISMAR CAMPOS
F U N D A Ç Ã O DOM C A B R A L

ouvir e a respeitar os demais; sa-
ber obedecer à hierarquia e man-
ter o equilíbrio entre a emoção e
a razão. Quem é só movido por
emoções destrói a empresa em
vez de construí-la - diz Faldini.

Existem hoje diversas escolas

MAYCON A B R A N T E S

FORMADO EM DIREITO

•É a experiência dos sucessores
que dá confiança a empresa.
Maycon advogou até pouco tempo.

que se propõem a dar treinamen-
to para acionistas. No exterior,
alguns exemplos são o Instituto
IMD, na Suíça, a Insead, na Fran-
ça e a Universidade de Harvard,
nos Estados Unidos. No Brasil,
além dos consultores que auxi-
liam nesse treinamento, há tam-
bém o Programa de Desenvolvi-
mento de Acionistas (PDA), co-
ordenado pela Fundação Dom
Cabral. Elismar Campos, coorde-
nadora do núcleo de governança
corporativa da Fundação, explica
que no PDA são formados gru-
pos com herdeiros e acionistas de
oito a dez empresas.

Temos núcleos em São
Paulo, Santa Catarina, Minas
Gerais e Rio Grande do Sul. Os
encontros são ricos porque reú-
nem pessoas de empresas e gera-
ções diferentes, que aprendem
umas com as outras - afirma
Elismar. Segundo ela, parte do
conteúdo é dado em sala de aula
e parte é customizada. Cada em-
presa se aperfeiçoa nas questões
em que tem mais dificuldades.
Algumas precisam de ajuda para
definir o estatuto da família em-
presária, outras para discutir o
relacionamento entre os paren-
tes ou para saber como conduzir

e prevenir conflitos.
No caso dos empresários

que serão sucedidos, a pre-
paração é mais delicada.

- Tratar da sucessão é,
indiretamente, tratar da
morte. Seja ela física ou co-

mo gestor do negócio. Mui-
tos acham que não consegui-

rão viver sem a empresa - expli-
ca o consultor Faldini. Para ele, é »•



preciso que os sucedidos encon-
trem um projeto alternativo de
vida. Eles podem, por exemplo,
integrar um dos conselhos da
empresa, participar de associa-
ções ou cuidar de outros negó-
cios da família.

- Acompanhei o caso de um
empresário que estava se prepa-
rando para passar a gestão a seus
sucessores. Conversando com ele,
descobri que tinha uma história
fascinante. Perguntei se já havia
colocado no papel suas memó-
rias e me dispus a ajudá-lo nessa
tarefa. Ele ficou felicíssimo com a
idéia e encontrou sua atividade
alternativa - conta Faldini.

O consultor explica ainda
que as empresas deveriam ter, a
exemplo do planejamento estra-
tégico, um planejamento para a
sucessão. Ele seria definido an-
tes mesmo de começar a transi-
ção de uma geração para outra.
Afinal, nem sempre a sucessão
ocorre num cenário de tranqüi-
lidade. É preciso contar com
uma possível fatalidade no ca-
minho, como o falecimento do
sucedido ou do sucessor escolhi-
do. Segundo Faldini, um testa-
mento, por melhor que seja ela-
borado, não é suficiente para
contornar situações como essas.

- Um amigo juiz conta que
já se deparou com situações em
que uma das partes envolvidas
apresenta uma peça jurídica per-
feita e consegue a liminar pedi-
da. Em seguida, aparece o advo-
gado da outra parte, com outra
peça jurídica perfeita, e a limi-
nar é cassada. Isso mostra que o
empresário pode deixar um tes-

tamento brilhante, mas se não
consensá-lo com a família, nada
estará garantido - ilustra o con-
sultor. Para ele, os bens deixados
são do empresário. Mas as deci-
sões no testamento envolvem
várias pessoas. Alguns parentes-
podem iniciar guerras jurídicas
e colocar em risco a continuida-
de da empresa.

No caso do Floresta, os três
primos afirmam que tocar no
assunto sucessão é delicado e
iniciar o processo, mais ainda.
Gera inevitáveis resistências.

- Entendemos que não é fá-

cil abrir mão do que se contraiu
ou expandiu, mas nossos pais e
tios já estão aceitando a idéia.
Eles agora participam mais do
processo de governança corpo-
rativa e da formação dos conse-
lhos acionista e administrativo -
comemora Melissa.

Maycon acrescenta que eles
adquiriram confiança nos suces-
sores, porque os três são profis-
sionais que vieram "de fora".

- Tivemos contato com ou-
tras culturas empresariais que
deverão colaborar para melho-
rar a cultura interna do Floresta.
E todos sabem que estamos lá
por opção, ninguém obrigou.
Foi um processo transparente -
comenta ele.

Bruno afirma que os pais e
tios se dedicaram muito ao ne-
gócio e abdicaram da vida pes-
soal para colocar a empresa on-
de ela está hoje.

- Eles ficaram com uma ta-
refa mais difícil do que a dos su-
cessores - diz.

Melissa, que tem uma filha
de dois anos, já pensa em como
será o futuro.

- Gostaria que minha filha
trabalhasse no Floresta, mas evi-
dentemente não vou obrigá-la a
isso. Vou adorar levá-la ao meu
trabalho, mostrar-lhe como é
gratificante, assim como meu
pai me mostrou. Mas a decisão
de trabalhar ou não na empresa
será dela - conclui Melissa.

ecarvalho
Text Box
Fonte: Supermercado Moderno, ano 38, n. 8, p. 33-38 , ago. 2007.




