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A história da economia brasileira foi escrita, em boa parte, por empresas familiares. Basta 
lembrar de nomes como Votorantim, Gerdau, Pão de Açúcar, Randon e Itaú. Conforme 
estimativas, as organizações de origem familiar respondem por quase metade do PIB nacional. 
E, considerando que grande parte dos empreendimentos nacionais é fechada poucos anos 
depois de sua abertura, sobreviver por décadas é uma prova inconteste do sucesso das 
companhias criadas e administradas - geração após geração - pela mesma família.  
 
Mas, para alcançar décadas de vida, essas veteranas do capitalismo nacional precisaram 
superar muitas dificuldades. Um dos grandes obstáculos enfrentados pelas empresas familiares 
acontece na hora de transferir o negócio para a próxima geração. Segundo Domingos Ricca, 
sócio-diretor da DS, consultoria que atua na área de empresas familiares, os problemas 
surgem quando o fundador percebe que o sonho que teve ao criar seu empreendimento pode 
não ser o mesmo dos seus herdeiros. "Geralmente, ele constrói o negócio com base em 
necessidades pessoais ou até mesmo a partir de um desejo de superação", explica Ricca. "O 
problema é que ele não pergunta aos filhos o que eles querem."  
 
Outro entrave à sucessão, diz o consultor, é que não se pode transferir carisma e liderança, 
características que costumam ser marca dos fundadores de empresas bem-sucedidas. Para 
amenizar essa dificuldade, uma alternativa é executar a transição aos poucos. "O melhor é 
realizar o processo de sucessão enquanto o fundador está presente."  
 
Para o consultor, três itens são essenciais na sucessão. Primeiro, é preciso saber se a nova 
geração deseja dirigir o negócio, o que nem sempre ocorre. Em caso positivo, é fundamental 
que os herdeiros se preparem para assumir o comando. Por último, uma vez à frente do 
negócio, eles devem evitar de ser vistos como "os filhos do dono".  
 
É o que acontece no Fran''s Café. A empresa foi criada em Bauru, no interior de São Paulo, em 
1972, pelos irmão Francisco e José Roberto Conte. Em 1988, a rede de cafeterias ganhou um 
novo sócio, José Henrique Ribeiro. Hoje, a marca já conta com 120 lojas e planeja inauguras 
mais 30 até abril de 2009. Na manhã de ontem, durante o II Congresso Nacional de Empresas 
Familiares, realizado em São Paulo, Ribeiro contou como a marca está conduzindo a sua 
sucessão. Segundo o empresário, o Fran''s Café, como qualquer outra empresa, enfrenta 
conflitos internos, mas o respeito se tornou a principal arma dos sócios para superar as 
diferenças e encontrar soluções.  
 
Sobre a sucessão, o empresário destacou que o envolvimento dos herdeiros no negócio desde 
cedo pode fazer a diferença no futuro, quando eles tiverem que assumir a empresa. "Na hora 
da sucessão, você pode até cuidar atentamente de toda a parte jurídica, mas isso não serve 
para nada se uma boa relação entre os herdeiros e o negócio não foi criada antes", disse.  
 
A afirmação baseia-se na experiência do empresário. Uma das filhas de Ribeiro, Ana Gabriela, 
começou a trabalhar na empresa com apenas 15 anos. Ao 17, foi emancipada para poder 
cuidar da sua própria loja. Hoje, ela é gerente de treinamento e RH da marca.  
 
Para Ana Gabriela, a sucessão é um processo. "Na empresa, o meu pai não é meu pai, mas o 
Henrique", conta, lembrando a ausência de uma relação típica de pai e filha entre eles dentro 
da empresa. Isso é tratado de forma tão séria que já gerou até situações inusitadas. Em um 
evento de negócios, por exemplo, um dos participantes perguntou se eles eram amantes, pois 
estavam sempre juntos.  
 
Profissionalizar é a solução  
 
Mas a sucessão nem sempre acontece de modo natural. Segundo Ricca, para se manterem 
vivas no mercado, muitas empresas familiares estão buscado a profissionalização. "Muitos 
fundadores chegam para mim e dizem: ‘ou arrumo a empresa ou meu sonho acaba’", contou.  
 



O caso do Grupo Amazonas, maior fabricante de componentes para calçados da América 
Latina, segue mais ou menos esse enredo. A primeira geração da empresa começou a sentir o 
peso da idade. Ao mesmo tempo, os herdeiros não queriam se envolver com a gestão do 
negócio. Diante da situação, restavam duas opções: fechar as portas ou buscar 
profissionalização. A Amazonas escolheu o segunda alternativa. A família está afastada da 
gestão desde 2001. Apenas três membros continuam participando da administração, 
participando do Conselho de Administração, criado na época. Os demais permanecem na 
empresa só como acionistas.  
 
No evento, Saulo Pucci Bueno, diretor administrativo do grupo, afirmou que um familiar pode 
perfeitamente trabalhar e assumir a liderança de uma companhia, mas precisa estar preparado 
para enfrentar o desafio. Ter formação de ponta e experiência em outras empresas são fatores 
considerados fundamentais pelos especialistas em sucessão empresarial. Além disso, para 
Bueno, os valores da empresa têm de estar claros. "Isso facilita a vida de quem está 
chegando", justificou.  
 
De qualquer modo, o empresário é enfático na defesa das empresas familiares. "Mais de 40% 
dos empregos formais no Brasil estão nas empresas familiares. Sem contar que esse tipo de 
companhia se valorizada mais do as outras, não-familiares. Isso é suficiente para acabar com 
o tabu existente em relação à empresa familiar", afirmou.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 3, 4 e 5 out. 2008, Empresas & Negócios, p. C9. 


