
ouça gente percebeu, mas um antigo em-
balador da rede ABC Supermercados, que
tem sede em Divinópolis, no Centro-Oeste

mineiro, que usava uniforme e cumpria horário
de trabalho era Thulio Fernandes Martins, filho de
Valdemar Martins do Amaral e um dos herdeiros
da rede. Ele começou a trabalhar no supermerca-
do com apenas 15 anos e depois de embalador
foi promovido a repositor de mercadoria. Depois
disso, se mudou para Belo Horizonte, com o
objetivo de estudar Comércio Exterior. Engana-se
contudo quem pensa que neste período ele ficou
longe da área do varejo.

Quando esteve na capital, trabalhou na com-
pra de hortifrutigranjeiros, na Ceasa Contagem, e
dava apoio à rede. "Nessa época eu acompanha-
va os compradores e tinha que chegar à Ceasa
praticamente de madrugada", conta. Depois que
voltou para sua cidade, Thulio assumiu o setor de
Comércio Exterior da rede, sendo o responsável
por todos os produtos importados, comerciali-
zados nos supermercados ABC. A maioria vem
do Chile e da Argentina. Além disso, há pouco
tempo, assumiu também o setor de compras da
mercearia. Hoje, com 20 anos, Thulio tem cinco
anos de experiência na área supermercadista,
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Para ele, o fato de ter começado cedo e em
várias funções o ajudou muito a conhecer o vare-
jo. "Lidar com o setor supermercadista não é fá-
cil, aprendi muito e ainda tenho muito para apren-
der". Além disso, ele não quer parar por aí, já faz
projetos para daqui a cinco anos, visando assumir
toda a área comercial. "Apesar de sermos os
herdeiros, temos consciência que devemos dar
um passo de cada vez e subir uma escada como
todos os outros funcionários", ressalta.

Toda essa trajetória de Thulio se fez necessá-
ria porque está passando pela política de suces-
são familiar da Rede ABC de Supermercados. De
acordo com Valdemar Martins do Amaral, essa
sucessão é orientada por critérios que defendem
o interesse da empresa. "O ABC é uma empresa
de família e não da família", brinca. Segundo ele,
a profissionalização é o instrumento que con-
segue diferenciar os interesses da família e os
da empresa, minimizando conflitos. Assim, os
filhos dos proprietários devem conhecer todos os

detalhes do supermercado, não só na teoria, mas
também na prática.

Outro fato é que não foi contratada qualquer
empresa profissional da área para conduzir a
sucessão no ABC. Eles optaram pela adoção de
um sistema por ele chamado de 'mais caseiro'.
"Quem acha que o primeiro passo para conduzir
uma sucessão familiar é contratar administrado-
res profissionais está muito enganado; o que vai
fazer a diferença é a atitude que a família assume
diante da profissionalização e do planejamento de
sucessão familiar", salienta.

Além disso, ele detalha que tem dois filhos
trabalhando na Rede ABC, mas estão em car-
gos compatíveis com a idade e formação. "O
jovem tem que ser preparado para assumir a
gestão devagar. Não pode ser de uma hora
para outra. No momento certo, a gente vai se
afastando e a moçada vai assumindo". Para en-
tender todos os detalhes do varejo, os sucesso-
res do ABC que já estão na empresa trabalham
de carteira assinada, têm que cumprir horário,
ganham salário compatível com o cargo e usam

GONDDLA



o uniforme da empresa. "Eles são funcionários
como qualquer outro e como todos os outros
não podem nem mesmo tirar férias ou folgas
nas sazonalidades", completa.

Para Walchir Dias do Amaral, também pro-
prietário da empresa, esse processo de sucessão
é bem viável, pois quando eles tomarem posse
na empresa já conhecerão todos os detalhes
do seu andamento. "Não conhecemos qualquer
modelo padrão de sucessão, por isso resolve-
mos fazer as coisas do nosso jeito". Ele ressalta
que é prudente os herdeiros conhecerem todas
as regras quando tomarem posse, se não há
o risco de chegarem à empresa sem conhecer
seus valores, fato que pode levar o empreendi-
mento para o buraco. "O varejo é um setor que
tem muitos detalhes, se alguém esquecer de
um apenas pode provocar grandes perdas para
a empresa", avalia.

O melhor de tudo é que os próprios herdeiros
concordam com a política adotada pelos pais.
"Este é um ótimo aprendizado para pessoas que
em algum momento vão ter que assumir as fun-
ções do pai numa empresa", explica Marco Túlio
Dias Amaral, filho de Walchir. Ele ainda ressalta
que é melhor começar por baixo e crescer dentro
da empresa, pois assim aprende com a prática e

não gera problemas de ciúme entre os funcioná-
rios mais antigos e bem preparados.

Com apenas 19 anos, já trabalha na empresa
com carteira assinada há dois. Antes disso, já
havia estagiado em vários setores da empresa,
como, por exemplo, na padaria, no açougue e em
outros. "Nesse período, eu estudava pela manhã
e estagiava no ABC no período da tarde". Depois
que terminou o ensino médio, trabalhou como
assistente comercial e hoje é responsável pelas
compras do setor de perfumaria. Atualmente,
Marco Túlio estuda administração e afirma que
escolheu o curso para se preparar melhor para
suas futuras funções, pois sempre se interessou
pelos negócios da empresa.

Seu pai, Walchir, se orgulha disso e ainda
afirma: "Marco sempre gostou do varejo; quando
era criança gostava de visitar as lojas e conheceu
a linguagem do varejo muito cedo. Apesar de
já estar na empresa por meio período, quando
terminou o ensino médio, ele mesmo me disse:
pai, agora posso estar na empresa em tempo
integral". Walchir já percebe que o outro filho, já
com 17 anos, demonstra que não tem interesse
pelo varejo e que vai seguir outro caminho.

Valdemar Martins do Amaral acrescenta que
num processo de sucessão familiar é preciso
conhecer as decisões dos filhos e saber se eles
querem mesmo trabalhar na empresa. Para ele.
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o herdeiro tem que gostar da empresa
e daquele segmento. "Se ele não gos-
tar não adianta obrigar". Talvez seja por
isso que Thíago Martins - outro filho de
Valdemar - tem percorrido um caminho
um pouco diferente. Em 1999, ele abriu
uma empresa de hortifrutigranjeiros na
Ceasa/MG, chamada Adição. Esta em-
presa dava apoio à distribuição de hórtis
na Rede ABC.

"Meu pai sempre nos deu liberdade
para que escolhêssemos se deveríamos
ir, ou não, para o setor supermercadis-
ta. Por isso, tenho feito um caminho pa-
ralelo", explica Thiago Martins. Depois
de. algum tempo, vendeu sua empresa
e foi trabalhar no ABC como gerente de
logística. Passados dois anos, desenvol-
veu um projeto de uma financeira,
abriu a empresa e hoje presta servi-
ços para vários clientes, inclusive o
ABC. "Eu tenho um perfil mais em-
preendedor, não adianta eu querer
fazer outra coisa".

Fernando Bravo Elias, proprietário
do Supermercado Vip, com sede em
Belo Horizonte, tem 22 anos, mas
já tem sete anos de experiência no
varejo e há quatro está sozinho à fren-
te dos negócios. Ele assumiu a gestão
do supermercado com 18 anos incom-
pletos, depois que seu pai sofreu um
acidente, em setembro de 2003, e ficou
impossibilitado de continuar na gestão
do supermercado. "Não tive muita esco-
lha, tive que assumir os negócios, cuidar
do meu pai, e, o pior, não podia me endi-
vidar, nem quebrar, pois o tratamento do
meu pai era muito caro", explica.

Ele conta que, no início, administrou
muitos problemas e tudo foi muito difí-
cil. "Tive que aprender a dominar rapi-
damente questões das áreas contábil,
fiscal, trabalhista, compra e venda de
produtos e muitas outras, mas o pior de
tudo era fazer com que os funcionários,

todos mais velhos, me respeitassem".
Além disso, abandonou, por um bom
período, o sonho de entrar na faculdade.
"Nessa época me dediquei à empresa
em tempo integral, não havia espaço
para outro projeto", acrescenta.

Mesmo com a falta de experiência,
Fernando não só conseguiu fazer a em-
presa sobreviver, como crescer O super-
mercado foi ampliado e tem hoje uma
área de 1.200 metros, 10 check outs e
80 funcionários. Quando ele assumiu os
negócios, o supermercado tinha 15 fun-
cionários e 400 metros quadrados. Para
este ano, as metas vão desde treina-
mento de pessoal, redução de perdas e
criação de novos serviços, como delivery
e licitações.

Fernando explica que esse cresci-
mento se deve principalmente à sua
política comercial mais agressiva e aos
ensinamentos do pai. "Mesmo sem per-
ceber, meu pai me preparou, de forma
indireta, para assumir os negócios da
família. Eu aprendi muita coisa corn ele,
porque ele era rígido e cobrava muito,
e o meu ritmo de trabalho, já aos 15
anos, era muito forte". Ele afirma que foi
preparado para estar à frenfe do super-
mercado. Nesta época, o pai já ensinava
a ter capacidade de gestão. Além disso,
mesmo longe da empresa atualmente, o
pai lhe dá dicas de que caminho seguir,
quando tem dúvidas.

Outro ponto importante é que Fer-
nando se identifica como pessoa que

tem o sangue de comerciante nas veias,
pois, desde seu avô, todos da família
trabalham com o comércio varejista.
Seu pai atua no comércio desde os anos
60, e nesta época administrava uma
mercearia de secos e mo nados.. Em
2000, foi aberto o Supermercado Vip,
que já tem sete anos de mercado e
cresce a cada ano.

O Supermercado Lagoa, com sede
em Lagoa Santa, na Região Metropoli-
tana de Belo Horizonte (RMBH), é uma
empresa familiar que está sob adminis-
tração da segunda geração. Henrique
Gonçalves Ribeiro assumiu a gestão há
cerca de dois anos e sente que estava

preparado para a empreitada, uma
• vez que acompanha o pai desde os

13 anos de idade. "Comecei a traba-
lhar com o meu pai muito cedo e ele
sempre me deu responsabilidades,
apesar de ter que assumir a lideran-
ça de imediato, devido a problemas
de saúde com meu pai, e não tive
dificuldades, como acontece sempre
em algumas empresas familiares".

Além dos conhecimentos práti-
cos, Henrique também possui conhe-

cimentos teóricos, adquiridos por meio
de vários treinamentos de que participou
na AMIS, dentre eles o G-10 e o gestão
de varejo do Centro Universitário Newton
Paiva, em parceira com a AMIS. Apesar
de estar preparado, Henrique teve alguns
problemas para estar implantando um
novo modelo de gestão na empresa. "Os
funcionários têm dificuldade de mudar da
antiga gestão tradicional para uma mais
moderna e por isso tenho que fazer as
coisas de uma forma mais lenta do que
eu esperava", explica.

Henrique tem visão empreendedora
e nestes dois anos de administração
fez intervenções visíveis na loja. "Im-
plantei um sistema de frente de loja
automático, criei um gestor do açougue
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e nos próximos dias devo implantar o controle
de estoque, que só não foi feito ainda devido à
resistência na parte operacional". A loja, coman-
dada por Henrique, tem 45 funcionários e está há
22 anos no mercado. "Mesmo com toda minha
empolgação e preparação, acho que é muita
responsabilidade assumir uma empresa familiar.
As cobranças são muito grandes e o negócio
tem que dar certo", conta.

Bruno Lage é gestor comercial de varejo
alimentar da Ready do Brasil, que tem sede em
Contagem, na Região Metropolitana de Belo Ho-
rizonte (RMBH). Ele é filho de João Lage, um dos
quatro sócio-fundadores da empresa. Apesar de
ser um dos herdeiros, estar trabalhando na em-

presa há quatro anos e gostar muito do que faz,
ele sabe que devido à política da empresa não é
o fato de ser herdeiro que vai torná-lo sucessor.
"Temos como política que a sucessão é um
fato normal e que, para ser sucessora, a pessoa
deve ter competência profissional, capacidade
técnica, formação e experiência nos negócios
da empresa".

Os sócios da Ready diferenciam com clareza
o conceito de herdeiro e sucessor. Herdeiro é a
pessoa para qual será transmitida a propriedade
dos bens ou direitos em função de falecimento,
seja por força de lei ou por disposição testamen-
tária. Sucessora é a pessoa que irá ocupar a
direção da empresa e assumir as funções antes
realizadas pelo sucedido. "Nem sempre o herdei-
ro é o melhor sucessor, vale a pena avaliar essa
situação", aconselha.

Além disso, Bruno ressalta que a obrigato-
riedade de fazer do herdeiro um sucessor tem
sido o causador do fim das empresas durante a
administração da segunda geração. "Eu e os ou-
tras herdeiras sabemos que podemos não ser os
futuros sucessores", conta. Por ter noção desta
política Bruno fez o curso de Direito e já trabalhou
em outras empresas, antes de entrar na Ready.
"Tive outras experiências para enriquecer um
pouco mais a minha visão do que é o mercado".

Ele afirma também que entrou na empresa
através de um processo de seleção para con-
tratação de um gestor comercial de distribuidor
de atacado e concorreu com vários outros can-
didatos. Além dele, seu irmão e três primos que
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FONTE: RENATO BERNHOEFT, CONSULTOR DE EMPRESAS

trabalham na empresa também passaram
por processos de seleção para ser ad-
mitidos. "Todos nós trabalhamos como
funcionários comuns. Batemos o ponto,
cumprimos horários e, assim como os
outros, temos os nossos direitos, como as
férias anuais, por exemplo", diz.

Além de seu pai, a Ready tem outros
três sócios e todos eles ocupam cargo
de diretoria na empresa, mas trabalham
profissionalmente, sem atritos ou dispu-
tas. "Na nossa empresa, os procedimen-
tos são muito profissionais", acrescenta.
A Ready do Brasil é uma das principais
fornecedores de etiquetas, etiquetado-
ras e impressoras térmicas para o trade
supermercadista, e está no mercado
desde 1978.

"A maioria dos herdeiros tem uma cla-
ra preocupação: estar preparado, profis-
sionalmente, para gerenciar os negócios
que vai herdar", explica Renato Bernho-
eft, presidente da Bernhoeft Consultoria e
membro do The Family Business Consul-
ting Group International, na América Lati-

na. Ele afirma que é fundamental que os
fundadores, titulares, lideranças familiares
ou contro adores da empresa iniciem o
processo de transferência de cargos para
os herdeiros, ainda em vida.

"Os herdeiros devem ser preparados,
no âmbito familiar, desde a sua infância,
através de programas de treinamento, in-
tegração de gerenciamento da empresa".
Para Bernhoeft, deve ser estimulado o
surgimento de novas lideranças já des-
de muito cedo entre os herdeiros. E isso
tanto no âmbito da família, sociedade e
empresas. "Ninguém, das futuras gera-
ções, poderá acumular os três "chapéus"
- patriarca, dono e gestor - que são ex-
clusivos do fundador", lembra.

O fundador deve também promover
encontros entre os herdeiros e funcio-
nários, principalmente aqueles que pos-
suem cargos de chefia, com a finalida-
de de gerar conhecimento, integração e
apoio mútuo. Outro ponto importante é
o respeito à vontade do herdeiro. "Não é
nada bom que um herdeiro seja obrigado
a assumir as funções do pai, quando ele
não tem algum interesse pela empresa.

Neste caso, os efeitos negativos podem
ser muito grandes".

Para Bernhoeft, o herdeiro deve sen-
tir-se orgulhoso do cargo recebido e não
sentir que a herança era um legado. "Um
gestor 'de bem com a vida' agrega valor,
enquanto aquele que possa sentir-se frus-
trado, ou insatisfeito, não apenas 'destrói'
valor, mas pode também sentir-se inco-
modado com a realização e o bem-estar
dos demais", acrescenta.

Os herdeiros precisam entender a
complexidade e magnitude do seu papel
e responsabilidades como agentes de
uma mudança que permitirá construir
um Brasil grande com plena e respon-
sável participação dos empresários. Por
esta razão é possível afirmar que prepa-
rar o herdeiro significa capacitá-lo para
administrar duas grandes sociedades. A
sociedade que vai herdar e a sua rela-
ção com a sociedade brasileira. "Estes
herdeiros serão agentes do processo de
mudança da nova mentalidade empre-
sarial brasileira. E só desta maneira te-
remos um país forte com uma economia
estável, gerada por empresas mais res-
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ponsáveis na sua relação com a comunidade, e
seus diferentes parceiros".

O consultor ainda lembra que o tamanho da
família não cria grandes diferenças nas suces-
sões. Mas é evidente que naquelas mais numero-
sas as ações devem envolver todos os núcleos. E
para tanto podem ser utilizadas várias formas, co-
mo encontros regulares, sistemas de informação
a distância, eventos de lazer e treinamento, de-
poimentos das gerações mais velhas, encontros
com outras famílias empresárias, participação em
eventos nacionais e internacionais, registro das
origens e histórias, tanto da família, patrimônio
como empresas, entre outras ações especificas,
que também podem ser importantes.

Nesta etapa os consultores, das diferentes
especialidades, podem contribuir de forma efe-
tiva, atuando como palestrantes, mentores indi-
viduais ou também como facilitadores. O que é
importante nestas atuações é que os mesmos o
façam de forma didática e respeitosa com todas
as gerações. Para empresa familiar com mais de
um sócio, os cuidados devem ser redobrados
no momento da sucessão, segundo Bernhoeft.
"A forma para administrar uma sucessão com
herdeiros de famílias diferentes é tão importante
quanto o seu conteúdo", explica.

Tomando-se em conta que todo herdeiro não
escolheu o negócio que vai herdar, e muito menos
o sócio que vai ter, torna-se da maior importância
trabalhar a construção desta sociedade de forma
participativa para obter compromissos éticos e
morais. E isto é mais importante ainda quando
sabemos que os documentos legais, testamentos
ou similares não asseguram isso. Especialmente
quando feitos unilateralmente pelo fundador ou
mesmo por brilhantes advogados e tributaristas.

Para Maria Cristina Roscoe, coordenadora
do projeto Parceria para o Desenvolvimento de
Acionista (PDA) da Fundação Dom Cabral (FDC),
uma das questões que sempre ficam esquecidas
durante os processos de sucessão é a figura
dp. fundador. Esse esquecimento só acontece
porque o planejamento sucessório é tão com-
plexo que pesquisas internacionais demonstram
que a cada cem empresas familiares fundadas,
cerca de trinta passam para a segunda geração
e, dessas, somente cinco sobrevivem à terceira
geração.

"O fundador também deve estar muito bem-
preparado para a sucessão, ou do contrário pode
ser a causa do entrave de todo o processo", ex-
plica. Na maioria das vezes, a postura do funda-
dor dá o tom da sucessão, uma vez que ele é um
dos eixos de todo o processo. "É comum colocar
a culpa do insucesso da empresa no sucessor, o
que é um erro, pois muitas vezes, os piores erros
são cometidos pelo fundador", comenta.

Ela ressalta que os fundadores são pesso-
as brilhantes, diferenciadas, que possuem uma
visão empresarial e características empreende-
doras muito grandes. Geralmente, os fundadores
se fizeram sozinhos. Foram eles que criaram a
empresa do zero, desenvolveram o negócio e
dedicaram todo o tempo da sua vida para o
crescimento da organização. Por ser uma cria-
ção pessoal, a empresa passa a ser considerada
como um filho. Por isso, há fundadores que não
conseguem aceitar a sucessão e impedem os
mais jovens de começarem a atuar.

"Há casos de fundadores muito apegados ao
próprio negócio e que sofrem muito no momento
de repassá-lo para os filhos". Outro fato impor-
tante é que muitos fundadores têm medo de que
o modelo de sociedade da primeira geração, em
que o trabalho subordinou e gerou o capital, não
prossiga na segunda.

Neste caso, Maria Tereza aconselha o funda-
dor a criar um plano de desenvolvimento indivi-
dual, que o permita realizar atividades com que
ele sempre sonhou, mas que nunca teve tempo.
Além disso, deve ir alternando essas atividades
com o andamento do negócio e nunca mudar de
vida radicalmente, num só momento. •

ABRIL DE 2008

Text Box
Fonte: Gôndola, a. 13, n. 152, p. 48-56, abr. 2008.




