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"Ao contrário
do que muitos

pensam, o
planejamento

da sucessão
não implica o
afastamento

dofundadorda
empresa. Sua
participação é

essencial"

Verdades e mentiras
sobre a sucessão

A sucessão é, sem dúvida, o principal desa-
fio à perpetuação de empresas familiares. Mas,
aos ouvidos de muitos empresários, a expressão
"planejamento sucessório" ainda soa descon-
fortável. Não é incomum que empresários ex-
perientes afrouxem a gravata e derramem al-
gum suor da testa durante uma reunião destina-
da a discutir o planejamento da sucessão da
empresa familiar, associando o assunto à sua apo-
sentadoria e ao seu afastamento dos negócios.

Ocorre que a sucessão é um processo longo
- que toma tempo e energia. E um planejamento
sucessório é muito mais eficiente se discutido, ela-
borado e implementado quando o empresário
fundador ainda está em plena atividade. O co-
nhecimento sobre a dinâmica da família e os con-
flitos familiares, as condições para a profissio-
nalização da gestão e a preparação dos herdeiros
e, ainda, a definição da missão da empresa depen-
dem muito da participação do fundador. Esses
elementos, aliados à modernização da estrutura
societária e à adoção de boas práticas de gover-
nança corporativa, são vitais para que as empre-
sas familiares alcancem novas gerações.

Não há soluções prontas. Ainda que muitos
dos problemas sejam comuns às empresas fa-
miliares, adotar "modelos de planejamento" não
é o melhor caminho. Conhecer as individualida-
des do negócio e as características da família será
essencial. É o que permitirá a elaboração de um
planejamento sob medida, moldado às necessi-
dades de cada grupo empresarial familiar. Mais
razões para que o fundador, o melhor conhece-
dor do negócio e da dinâmica de sua família,
esteja engajado nesse desafio.

O início de um diálogo franco entre os fa-
miliares é, sem dúvida, o primeiro passo de uma
sucessão planejada, capaz de dissolver confli-
tos e viabilizar o ingresso da nova geração no
negócio - sem prejudicá-lo. Mas também é
importante que receios infundados sejam aban-

donados. Nesse sentido, é preciso desmentir
alguns mitos que assombram os empresários
no momento da sucessão. Por exemplo:

Dar início ao planejamento sucessório não
implica afastar o fundador dos negócios. Ao
contrário: sua participação no processo é
essencial;
A profissionalização das empresas familiares
não implica afastar a família da administra-
ção dos negócios. Trata-se, apenas, de subs-
tituir métodos intuitivos de gestão por méto-
dos profissionais e sistematizados. A con-
tratação de profissionais externos depende
da necessidade de cada grupo;

• Os herdeiros que não tenham habilidade para
ocupar cargos de gestão não ficam alijados
do processo sucessório. É preciso prepará-
los para que se tornem bons sócios;
Acordos de sócios e conselhos de família não
se destinam a tratar apenas de assuntos de alta
complexidade. Assuntos corriqueiros, como
o uso de bens da empresa, contratação de pa-
rentes e códigos de ética e conduta também
devem ser abordados - já que, muitas vezes,
eles deflagram conflitos entre os familiares;
As Sociedades Anônimas não se destinam
apenas a grandes grupos ou àqueles que pre-
tendam abrir seu capital. A adoção desse tipo
jurídico, sobretudo para as holdings, compor-
ta com maior facilidade ferramentas ineren-
tes a um planejamento sucessório e societário
em empresas familiares.

É preciso abandonar dogmas e vencer a
inércia. É preciso ter coragem. É preciso PLA-
NEJAR a sucessão. As empresas, o patrimônio
e as futuras gerações agradecem.
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