
nistração exclusivamente fami-
liar; as que são administradas
por profissionais que não têm pa-
rentesco direto nem com os
fundadores da empresa nem
com os familiares deles, e aque-
las com administração mista,
colegiada. Na palestra "Planeja-
mento da sucessão e da conti-
nuidade em uma empresa", re-
alizada na 41a Convenção da
Abras, Henry Foley, líder do Pro-
grama de Educação Executiva
de Harvard e chairman do
Ownner Managed Business
Institute, Ombi, disse que uma
ampla pesquisa feita na univer-
sidade mostra que no mundo
todo empresas familiares bem
administradas têm os melhores
desempenhos e se preocupam
muito cedo com a sucessão de
seus administradores. Nesses
casos, os futuros sucessores são
treinados e orientados desde
pequenos para cultivar os valo-
res da empresa, compreender
com clareza a missão dela e ter

visão de longo prazo do merca-
do em que ela está inserida. "An-
tes, nas empresas de família, se
falava em continuidade de su-
cessão. Agora, as gerações mais
novas dos fundadores das em-
presas falam em sucessão com
transição", definiu Foley.

Na Harvard Business School,
disse Foley, há mais de 35 anos
se fazem estudos que procu-
ram decifrar a equação que
transforma empresas familiares
de todo o mundo em negóci-
os de sucesso que perduram
por várias gerações. Para isso,
os estudos analisam separada-
mente as famílias, as empresas
e os negócios. Os estudos con-
templam empresas que têm
pessoas da família dentro e fora
do negócio, executivos não
descendentes dos fundadores
que estão no negócio e grupos
de interesse político com pon-
tos de vista diferentes de cada
um desses dois círculos.

Em geral, os executivos não
descendentes dos fundadores
da empresa administram o lu-
cro para ser reinvestido no
negócio e não para ser dividi-
do entre os familiares que tra-
balham nela.

"Famílias que controlam
seus próprios negócios preci-
sam entender essa dinâmica e
a política desse sistema, que
deve obedecer a princípios
bem definidos para continuar
tendo sucesso. Isso é um pro-
cesso, não um episódio isola-
do. Leva tempo e requer mui-
to planejamento. Às vezes, esse
processo se desenvolve du-
rante uma geração inteira",
ensina o professor.

o mundo globalizado, as
empresas estão divididas
entre aquelas com admi-

Para a empresa ter sucesso
é preciso que tanto os atuais
administradores herdeiros
quanto os executivos contrata-



dos no mercado tenham lide-
rança ativa, pensem em todas
as atividades, nos fornecedores,
nas políticas de preço; enfim,
que conheçam profundamen-
te a empresa e seu mercado.

"Cada estrutura proprietária
gera momentos decisivos para
suas empresas e famílias. Os pri-
meiros desses momentos são
gerados pelas ações do funda-
dor da empresa. Outros podem
acontecer nas fases seguintes,
quando a empresa já está sen-
do administrada pela segunda
geração do fundador", acrescen-
ta Foley. Cada fase da vida da
empresa é um desafio em si. No
processo de sucessão, necessa-
riamente vai se falar do funda-
dor, de seus filhos e sobrinhos.
E é bom lembrar que se houver
irmãos no comando, é certo que
um vai querer competir com o
outro pelas tomadas de decisão.

O mais importante, porém, é
que a idéia de que a empresa não
é um legado de negócios, mas
um legado de sonhos, seja repas-
sada para as gerações futuras.

Manter os rituais e as tradi-
ções que levaram a empresa ao
sucesso, ter paixão pelo trabalho
e motivação para criar valores
duradouros, fazer alianças com
clientes, órgãos de governo e
até com concorrentes fazem
parte da estratégia das empresas
familiares ou não de qualquer
segmento. Mas é preciso ir além
disso, ter empolgação para am-
pliar as relações humanas, criar
vínculos externos e princípios
dentro da família que sensibilizem
as gerações futuras e tenham ex-
tremo valor para elas.

"Uma pesquisa da Harvard
Business School mostra que as
empresas familiares que têm
êxito no Brasil têm todas as
condições de competir no
mercado globalizado. Até por-
que enfrentam, desde a sua
fundação, quadros políticos e
econômicos instáveis e conse-
guem se sair muito bem, com
metas e objetivos alcançados e
muitas vezes superados."

No mundo todo, empresas
familiares formam ativos de bi-
lhões de dólares e conseguem
transmitir para seus sucessores
não só os seus valores, mas tam-
bém a clara percepção dos ris-
cos que irão correr quando che-
gar a hora da troca de coman-
do. Para enfrentar esse risco,
antes de tudo elas precisam cri-
ar reservatórios de conhecimen-
tos, de talentos e de dinheiro.

Foley explica que o candi-
dato a sucessor de uma empre-
sa familiar precisa ter vocação
muito clara para dar continui-
dade aos negócios da família.
Os mais cotados são os que
apresentam o seguinte perfil:

O processo de sucessão na
empresa também deve seguir
um cronograma baseado nas se-
guintes situações:

No processo de sucessão, é
muito importante que o respon-
sável pela escolha do sucessor



- que não precisa necessaria-
mente ser o atual comandante
da empresa - trabalhe com o
futuro número l e seja inteligen-
te o suficiente para fazer análi-
ses e projeções para a empresa
em diferentes cenários para o
curto, o médio e o longo pra-
zos. E que esteja disposto a for-
mar lideranças com múltipla
funcionalidade, com base em
valores como responsabilidade,
transparência e noção de limi-
tes muito bem definida. Depois
dessa fase, precisa saber exata-
mente qual será o momento
ideal para fazer a transição de
poder. Para isso, deve criar um
cronograma que contemple:
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