
SUCESSÃO FAMILIAR

Aula para acionistas na Fundação Dom Cabral: preparo para evitar conflitos em empresas familiares

A importância de preparar
os acionistas

Aesposa do filho do dono da
empresa sabe ler um balan-

ço financeiro? Os sobrinhos co-
nhecem a missão, objetivos e va-
lores da companhia? Pois deve-
riam: estudos internacionais
mostram que 65% das empresas
que desaparecem no mundo re-
velam como causa da falência a
falta de preparo dos familiares
para o papel de sócios e investi-
dores. Mas, você pode perguntar,

Acionistas e
cotistas também
precisam ser bem
preparados para
que a sucessão
tenha um final
feliz. Entenda o

que fazer.

POR ADRIANA CARVALHO

e se a esposa do filho do dono é
apenas uma dona de casa? Não
importa. Os membros da famí-
lia, mesmo que não desempe-
nhem nenhum papel na gestão,
possuem, cada um, uma parcela
do"patrimônio da empresa. São
seus cotistas, acionistas, herdei-
ros. Como tais, podem influen-
ciar o rumo dos negócios, positi-
va ou negativamente. Quanto
melhor conhecerem como fun->



ciona a empresa e os objetivos de
seus dirigentes, melhor será a
contribuição deles.

- Um equívoco muito comum
entre as empresas é o de pensar
que apenas os herdeiros que
ocuparão funções técnicas ou de
gestão devem receber orienta-
ção. Por esse raciocínio equivo-
cado, os descendentes que não
manifestem interesse ou voca-
ção para integrar as empresas
terminam por não receber ne-
nhum preparo para exercer seu
papel e suas responsabilidades -
afirma Renato Bernhoeft, presi-
dente da Bernhoeft Consultoria.

Segundo Antônio Carlos Vi-
digal, da A.C. Vidigal Consulto-
res, o fracasso de muitas empre-
sas familiares é fruto dos confli-
tos e questionamentos gerados
por herdeiros e acionistas.

- Enquanto a empresa vai bem
e paga bons dividendos, ninguém
reclama. Quando a empresa co-
meça a apresentar problemas ou
diminui o valor dos dividendos
pagos, os questionamentos co-
meçam a surgir. Muitas compa-
nhias grandes sofreram ou desa-
pareceram por conta disso. Se os
acionistas fossem mais bem pré-

"Um equívoco muito comum
entre as empresas é o de

pensar que apenas os
herdeiros que ocuparão

funções técnicas ou de gestão
devem receber orientação".
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parados, e se os gestores prestas-
sem mais informações sobre a
empresa, muitos desses atritos
poderiam ser evitados - afirma o
consultor Vidigal.

De acordo com Bernhoeft, os
acionistas devem receber treina-
mento não apenas para admi-
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• Professor na Universidade
Estadual do Rio de Janeiro,
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da preparação de acionistas da
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nistrar bem a sua parcela no pa-
trimônio, mas também para
agregar valor a ele.

- Podemos dizer que esse é
um desafio parecido com o do
investidor que aplica na bolsa de
valores. Ele deve acompanhar a
movimentação das ações para
tomar as melhores decisões. A
diferença é que o acionista her-
dou as ações em vez de comprá-
las. E recebeu com elas parte do
legado da família, o que cria um
vínculo emocional com o patri-
mônio - explica Bernhoeft.

Para se ter uma idéia da influ-
ência que os familiares podem
ter em uma companhia, basta
lembrar que a cada geração au-
menta expressivamente o nú-
mero de cotistas.

- A tendência natural, portan-
to, é que o número de herdeiros
fora da gestão dos negócios seja
maior do que o dos envolvidos
diretamente com o negócio. Com

isso, o poder dos acionistas tende
a crescer - diz o consultor, lem-
brando que há empresas em que
o número de familiares é tão
grande, que é necessário realizar
reuniões de integração para que
eles se conheçam.

De acordo com o consultor, o
primeiro ensinamento para os
acionistas deveria ser dado ain-
da na infância:

- Os pais nunca devem dizer
frases como: "um dia tudo isso
vai ser seu". Deveriam sim dizer
que um dia os filhos serão acio-
nistas da empresa - explica Re-
nato Bernhoeft.

Os futuros herdeiros deve-



riam também, desde cedo, ser
estimulados a obter sua autono-
mia financeira, reduzindo seu
grau de dependência dos rendi-
mentos da empresa. Também é
muito importante que cada um
descubra sua verdadeira voca-
ção profissional, seja ela dentro
ou fora da empresa, de maneira
que encontre sua realização pes-
soal. Uma pessoa que não é rea-
lizada, pode atrapalhar o anda-
mento da empresa.

- Existem vários exemplos de
herdeiros que alcançaram muito
sucesso na profissão que escolhe-
ram. Costumo brincar dizendo:
quanto melhor for o cineasta
Walter Salles Jr., melhor estará o
Unibanco - comenta o consultor.

Há também uma preparação
técnica que os acionistas devem
receber, e que inclui aprender a
ler e interpretar informações fi-
nanceiras, ter noções de direito
de família (cujas regras recente-
mente mudaram com o novo
código civil) e direito societário,
além de orientações sobre como
administrar os conflitos familia-
res (veja box ao lado).

O economista Túlio de Souza
Abrantes e a nutricionista Tatia-
na de Souza Abrantes são irmãos
e herdeiros da rede Floresta, com
16 lojas em Volta Redonda (RJ)
e integrante da central Maxi Re-
de. Assim como seus primos,
eles participaram do processo
de seleção e treinamento de
acionistas realizado pela Funda-
ção Dom Cabral na empresa.
Mas, diferentemente de Bruno,
Maycon e Melissa (veja SM de

O que o acionista
precisa saber

Segundo o consultor de empresas
Antônio Vidigal, quando o acionista
desconhece os processos e resulta-
dos da empresa, tende a questionar
o que os parentes estão fazendo. Al-
guns chegam a procurar auditores
externos para defender seu patrimô-
nio de riscos que podem ser reais ou
imaginários. Para evitar conflitos, é
necessário que os acionistas:

1 Recebam treinamento para dis-
tinguir o que é uma sociedade
anônima e uma limitada, o que
são estatutos ou contrato social
e quais os direitos de um sócio.

2 Tenham noções de direito de fa-
mília para saber como enfrentar
um inventário, um divórcio e
mesmo saber o que é uma "união
estável".

3 Recebam treinamento para in-
terpretar um balanço contábil e
entender as informações sobre
patrimônio, lucro e endivida-
mento.

4 Tenham orientação sobre como
os conflitos familiares aparecem
e como evitá-los ou diminuir sua
ocorrência.

5 Sejam informados permanente-
mente sobre o andamento da
empresa.

6 Participem da criação de um
Conselho, no qual os acionistas
discutem o desempenho da or-
ganização.

agosto), Túlio e Tatiana não ocu-
parão cargos na rede.

- O programa de treinamento
pelo qual passamos foi bastante
puxado, mas foi muito interes-
sante porque ajudou a profissio-
nalizar a companhia. Foi bom
participar, para saber como se li-
da com uma empresa, saber co-
mo os gestores estão adminis-
trando nosso capital, entre ou-
tros aspectos - afirma Túlio, que
declara estar realizado na sua vi-
da profissional.

Atualmente, ele é professor de
matemática financeira na Uni-
versidade Estadual do Rio de Ja-
neiro, cargo que ocupa desde
que voltou de uma temporada
de estudos para aperfeiçoamen-
to da língua inglesa no Canadá.

Ele ressalta que sua família
sempre foi bastante unida, mas
o treinamento realizado para a
profissionalização da empresa
foi importante para dar ainda
mais transparência à condução
dos negócios.

- Atualmente, participo das
reuniões periódicas com os acio-
nistas. A profissionalização tor-
nou esses encontros mais pro-
dutivos, e temos uma orientação
melhor sobre a condução da ges-
tão, quais os cenários possíveis

para o futuro, etc. - co-
menta Túlio.

Sua irmã, Tatiana,
também afirma que se sente

confortável em seguir sua vi-
da profissional como nutri-

cionista - tem um consultório
próprio e também trabalha para

a Academia das Agulhas Negras,



do Exército brasileiro. Ela sabe
que o Floresta está sendo admi-
nistrado de maneira competente.

-A preparação que recebemos
foi importante para saber como
acompanhar os negócios. E hoje
temos a tranqüilidade de receber
informações constantes sobre o
andamento da rede. Além disso,
sabemos que a qualquer hora
poderemos ter acesso aos dados
que quisermos - afirma Tatiana.

Para fornecer um bom trei-
namento aos acionistas, os su-
permercadistas podem recorrer
a consultores ou a instituições
como a Fundação Dom Cabral,
que além de desenvolver pro-
gramas customizados para em-
presas, também mantém o pro-
grama PDA (Parceria para o De-
senvolvimento de Acionistas).

Segundo Maria Teresa Roscoe,
responsável pelo PDA, o progra-
ma reúne famílias de empresas
diferentes, que se encontram
mensalmente para discutir as-
suntos relacionados com a gover-
nança corporativa das empresas.

"Os gestores têm muita
informação sobre o negócio,
os acionistas não. Isso não é

certo. Todos precisam ser
bem preparados, precisam

falar uma linguagem comum"

MARIA TERESA ROSCOE
R E S P O N S Á V E L P E L O P D A

- São encontros muito inte-
ressantes porque reúnem pesso-
as de empresas pequenas e gran-
des, de ramos diferentes, de vá-

Nos encontros da Parceria para o Desenvolvimento de Acionistas
reúnem-se pessoas de diferentes empresas e gerações

rias gerações e com formação
diferenciada. Temos professores
que dão o aporte conceituai e es-
timulam a reflexão, além da tro-
ca de experiências entre os par-
ticipantes - afirma Maria Teresa,
da Fundação Dom Cabral.

De acordo com ela, o objetivo
é que alcancem um nível de ma-
turidade maior em relação à ges-
tão do negócio, desenvolvam um
melhor relacionamento com os
sócios e a direção da empresa e
aprendam a lidar melhor com os
conflitos, entre outros aspectos.

- Os gestores geralmente são
muito solicitados, já os acionis-
tas não. Os gestores têm muita
informação sobre o negócio, os
acionistas não. Isso não é certo.
Todos precisam ser bem prepa-
rados, precisam falar uma lin-
guagem comum - comenta a
responsável pelo PDA.

Entre os conteúdos analisados
nos encontros estão questões co-
mo o papel das empresas familia-
res, riscos e responsabilidades dos
acionistas e dos administradores.
O programa tem duração de um
ano e meio a dois, dependendo
das necessidades de cada grupo.

Depois de um período de reu-
niões coletivas, podem ser feitos
encontros apenas com os inte-
grantes de cada empresa, para que
sejam aprofundados os conteúdos
específicos considerados de maior
relevância para cada companhia.

Mais informações:

• A.C.Vidigal: www.acvidigal.com.br
• Bernhoeft: www.bernhoeft.com
• Fundação Dom Cabral: www.fdc.org.br
• Floresta: (24) 3340-2042
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