
M uitos empresários sabem
da importância de fazer

um planejamento estratégico
para seu negócio, de imaginar
aonde gostariam que a empresa
chegasse em cinco ou dez anos e
de definir como viabilizar os
objetivos. Poucos empreende-
dores, porém, dedicam-se a rea-
lizar um planejamento pessoal,
principalmente para sua suces-
são e para a vida após a aposen-
tadoria. E isso pode ser tão im-
portante quanto traçar metas
comerciais.

- Definir apenas o nome dos
sucessores que vão dirigir a
companhia não garante a pere-
nidade das empresas familiares.
É uma questão de tempo para

os problemas emergirem - afir-
ma Roberto Faldini, consultor
da Faldini Participações.

Mesmo após a sucessão ou a
aposentadoria, um empresário
pode influenciar positiva ou ne-
gativamente o negócio. O pro-
fessor Ivan Lansberg, da Yale
School of Organization and Ma-
nagement, classificou os sucedi-
dos em seis tipos principais (veja
box): o "general", que dedica seu
tempo a provar que seus suces-
sores são incompetentes, é exem-
plo dos resultados negativos de
um processo de sucessão mal
conduzido; já o "embaixador",
que utiliza sua experiência para
representar a empresa em insti-
tuições ou associações de classe,



mostra como colaborar para o
futuro da empresa mesmo longe
da direção executiva.

- Sob o ângulo dos sucedi-
dos, é fácil entender que a re-
núncia ao poder e, principal-
mente, ao poder gerencial pode
ser muito dolorosa. Mesmo
quando o bastão é passado para
os próprios filhos - diz Faldini.

Segundo Domingos Ricca,
da DS Consultoria, o primeiro
passo para uma sucessão bem
realizada é conscientizar o suce-
dido da importância de se pre-
parar para isso. É necessário ain-
da que o processo não seja trata-
do apenas pelos aspectos lógicos
da administração, mas também
sob os pontos de vista afetivo e
emocional, pois está relacionado
com a estrutura familiar.

- O fundador ou o sucedido
precisam ver a sucessão como
uma oportunidade de exercer
outros papéis. Ele pode ocupar
um posto no conselho da em-
presa, dedicar-se a projetos pes-
soais, à família, passear ou viajar
- explica Ricca.

Faldini acrescenta que em-
presários que não recebem o de-
vido preparo tendem a encarar a
sucessão como a perda de sua
própria identidade e valor.

- A maior preocupação de
muitos executivos é o que fazer
dali para a frente. Se o empresá-
rio acreditar que a aposentado-
ria é apenas colocar o pijama e o
chinelo, pode ficar desgostoso e
começar um processo de dege-
neração mental e física. Ele pre-
cisa ver que sua vida continua
de maneira produtiva e gratifi-
cante após a aposentadoria -
afirma Faldini.

Para ele, há empreendedores
que passam a se dedicar a ativi-
dades sociais, a escrever livros
ou a atuar em um novo ramo.
Tudo isso pode ser feito ao mes-
mo tempo em que colabora com
a empresa ao participar do con-
selho de administração.

Mesmo participando do con-
selho, o sucedido precisa de pré-



tinha escrito a palavra "pai". E
continuou: "Mas na qualidade
de seu pai quero saber como
posso ajudá-lo agora".

Na rede Floresta, com 16 lo-
jas em Volta Redonda (RJ), não
são apenas os herdeiros da ter-
ceira geração da família que es-
tão sendo capacitados para a su-
cessão. Os atuais diretores, há
mais de duas décadas, estão se
preparando para a transmissão

de seus cargos. A empresa conta
com o auxílio de consultorias
especializadas desde a década de
1980, que vêm orientando todo
o processo. Os membros da se-
gunda geração não pensam em
deixar o negócio totalmente.
Após a sucessão, pretendem
compor o conselho de adminis-
tração. Todos se dizem também

"abertos a novas oportunidades
que o mercado oferecer".

- Estamos estudando a cria-
ção de uma empresa para admi-
nistrar os imóveis da rede. Ela
seria gerida pelos acionistas e
complementaria nosso rendi-
mento após a sucessão. Eu, pes-
soalmente, penso ainda em ter
outro negócio, com ritmo mais
lento que o varejo - diz José Luiz
Abrantes, atual diretor-presi-
dente do Floresta e pai de Bruno
Abrantes, um dos sucessores que
estão sendo preparados para as-
sumir a gestão da empresa.

Os atuais gestores afirmam
que vêem a preparação dos su-
cessores com muito otimismo,
em função, sobretudo, da deter-
minação demonstrada por eles.
Dizem que isso é motivo de sa-
tisfação, principalmente pela
perspectiva de continuidade do
negócio nas mãos da família. Sa-
bem que eventualmente podem
ocorrer conflitos, mas dizem que
as divergências têm sido solu-
cionadas objetivamente.

- A nova geração é muito di-
nâmica. Às vezes, temos de con-
trolar um pouco esse entusias-
mo, mas sem deixar que eles
percam o estímulo. É muito bom
ver que estão trabalhando a ple-
no vapor e se entrosando muito
bem entre eles e com a equipe
das lojas - diz Abrantes.
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