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Preparar a sucessão não é
prioridade de fundadores

LÚCIA REBOUÇAS
' SÃO PAULO

A taxa de mortalidade das em-
presas familiares ainda é alta, ape-
sar do avanço da adoção de prá-
ticas de governança corporativa.
De acordo com uma estatística
mundial, apenas um terço dessas
empresas sobrevive à passagem
para a segunda geração e, entre as
sobreviventes, somente 15% che-
ga à terceira geração. Atualmente,
as empresas familiares represen-
tam cerca de 90% das organiza-
ções mundiais. No Brasil, são
mais de 80% do total.

As principais causa mortis são
a falta de profissionalização da
administração e da preparação
sucessória de postos de comando
na empresa, de acordo com o pro-
fessor Eduardo Najjar, da ESPM
(Escola Superior de Propaganda e
Marketing). É da segunda para a
terceira geração que se dá a maio-
ria das quebras ou venda das
companhias. Como exemplo, ele
cita o caso da fábrica de chocola-
tes Garoto, que foi vendida exata-
mente no momento da passagem
para a terceira geração.

"Esse é um momento delicado,
porque atualmente a distância
entre netos e os avós é muito
grande e a empresa familiar de-
pende fundamentalmente dos va-
lores da família", diz. Um exem-
plo de longevidade é o da Cargil,
uma das chamadas sete irmãs do
trigo. Ficou unida pela religiosi-
dade. Todo os seus executivos são
mormons, contou o professor.

DIVULGAÇÃO

O desaparecimento da empre-
sa não é apenas um problema da
família, que perde um patrimô-
nio acumulado ao longo de anos.
Tem impactos sociais negativos
porque reduz o nível de empre-
go. A ESPM, segundo Najjar,"é

pioneira no Brasil na criação de
um núcleo de estudos e pesqui-
sas para produzir conhecimento
e assim contribuir para a perpe-
tuação das companhias.

Em sua pesquisa "Sucessão e
Governança Corporativa nas Em-

presas Familiares no Brasil", que
avaliou cem companhias funda-
das no período entre as décadas
de 1960 e 1980, a ESPM constatou
que 81% delas não estão desen-
volvendo programas para a for-
mação de novas gerações de co-
mando e em 55% dos casos a su-
cessão não está sendo planejada.
A maior parte das empresas pes-
quisadas (53%) está na segunda
geração, considerado momento
crítico pelos especialistas e deve-
riam se profissionalizar.

A pesquisa também mostra
que 61% das empresas não têm
conselho de família, um mecanis-
mo fundamental para resolver
conflitos de interesses entre her-
deiros que podem acabar provo-
cando a morte da empresa. Além
disso, 77% delas não têm conse-
lho de administração, o que sig-
nifica que não profissionalizaram
a gestão. Em 55% delas, o funda-
dor é o principal executivo, a
maioria (63%) está na faixa etária
de 40 a 60 anos, mostra a pesqui-
sa divulgada ontem em evento
realizado em São Paulo.

Mulheres não

As companhias pesquisadas
estão na contramão da atual ten-
dência, de aumento da participa-
ção ativa das mulheres. Em 54%
da amostra, não há mulheres na
diretoria; em 28% delas, as mu-
lheres na diretoria representam
menos que a metade do total dos
diretores. Na opinião do professor
Najjar, o motivo é cultural. "São
companhias fundadas por ho-
mens, que eram os provedores; a
mulher era responsável pelo lar.
Essa divisão de trabalho acabou
se perpetuando como valor na
empresa ".afirma.

Maioria das empresas
familiares não
sobrevive à
terceira geração
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