
Sangue ou negócios? Empresas familiares enfrentam a sucessão  

Os filhos de David Álvarez, fundador do Grupo Eulen, empresa espanhola de prestação de 
serviços a empresas com forte presença na América Latina, e os filhos de Maria Teresa 
Rodríguez, matriarca da Galletas Gullón, protagonizaram nos últimos dias uma autêntica 
guerra aberta pelo controle de ambas as empresas. Infelizmente, não são eles os únicos que 
tentaram tirar seus pais das empresas que estes construíram no decorrer das últimas décadas. 
Isso é o que acontece, dizem os especialistas, quando a sucessão não faz parte do calendário 
de gestão da empresa.  

De cada cem empresas familiares, somente 30 chegam às mãos da segunda geração, e apenas 
cinco são administradas pelos netos. A alemã Merckle, por exemplo, empresa do setor 
farmacêutico, depois de quatro gerações bem-sucedidas de empresários, acabou finalmente 
em conflito familiar cuja principal perda foi o suicídio do patriarca, sufocado pelas dívidas e 
pela transferência de seu principal remédio, o Ratiopharm, para a gigante israelense Teya.  

Quais são os erros mais comuns? Josep Tàpies, titular da cátedra de empresa familiar da 
Escola de Negócios IESE, enumera alguns dos conflitos mais recorrentes, e que devem ser 
obrigatoriamente administrados para assegurar o futuro da empresa. “Todas as empresas 
estão sujeitas a cometer erros de governança e de gestão, mas as empresas familiares, por 
sua própria natureza, podem cair com mais facilidade em uma série de erros que, nos últimos 
anos, os professores, alertados pelos especialistas com experiência prática, identificaram e 
classificaram, propondo fórmulas para que ninguém caia neles. 

No caso da Eulen, assim como em muitos outros, o problema está nas dificuldades enfrentadas 
pela segunda geração, que a empresa não soube ou não pôde solucionar e que podem 
terminar, muitas vezes, até mesmo com a venda da empresa. “A sucessão é um item 
fundamental do qual a empresa familiar não pode se esquivar. O processo é longo e requer 
planejamento e colaboração de assessores externos. Uma sucessão bem planejada exige a 
formação intensa de um ou vários sucessores. Requer também a criação de condições que 
regularão, no futuro, as relações entre acionistas, diretores e o pessoal da empresa”, observa 
Tàpies. 

A demora desnecessária do processo de sucessão ou a recusa em dedicar a ele o tempo 
necessário para dar esse passo importante pode ser um erro de consequências nefastas para o 
futuro da companhia, por mais bem-sucedida que tenha sido sua trajetória até então. 

De acordo com o relatório da consultoria Pricewaterhouse Coopers (PwC) intitulado A empresa 
familiar na Espanha, 51% das empresas pesquisadas para a elaboração do documento não 
contam com protocolo familiar que estabeleça as relações entre os parentes e a empresa, ou 
que regule situações tão críticas como a sucessão, embora 71% delas admita que está em 
seus planos estudar a transferência de comando para a próxima geração. 

Por outro lado, o mesmo relatório da Pricewaterhouse Coopers salienta que 40% das empresas 
nem sequer conta com acordos entre os acionistas para sanar as dúvidas que possam surgir 
nesse processo. “Para garantir o sucesso da transferência de comando para a geração 
seguinte, é necessário planejá-la com muita antecipação, definir claramente a cultura e os 
valores da empresa e garantir o profissionalismo dos sucessores”, observa José Félix Gálvez, 
responsável pela unidade de Empresa Familiar da PwC. 

 

 

 



A importância do consenso 

Entre os casos de êxito no processo de sucessão empresarial destaca-se o de Ricardo Fisas, 
criador da Natura Bissé, uma das marcas de cosméticos mais conhecidas do mundo e cujos 
produtos sofisticados são usados tanto por membros da realeza europeia, como a princesa das 
Astúrias, Letizia Ortiz, quanto por estrelas de Hollywood como Julia Roberts. Ricardo Fisas, 
fundador e presidente, não hesitar em relatar, com orgulho indisfarçável, como seus filhos e 
respectivos cônjuges tomaram as rédeas do negócio sem transtorno algum para a família ou 
para a empresa. 

No caso da Natura Bissé, a filha mais velha foi escolhida pra administrar o destino da 
companhia, decisão acolhida unanimemente pelos quatro irmãos. Fisas garante que em sua 
empresa todos os passos estratégicos foram dados conforme a fórmula adotada pelo núcleo 
familiar. 

Julia Téllez, sócia responsável pela área de Empresa Familiar do escritório Gómez-Acebo & 
Pombo, considera fundamental que a sucessão seja uma decisão tomada de forma consensual 
por todos os membros do conselho. Elaborar um protocolo familiar pode levar até um ano, já 
que é preciso negociar cada ponto até que todos os parentes estejam de acordo com a 
designação final. 

O sucessor não deve ser eleito exclusivamente pela pessoa que está deixando o cargo; antes, 
o processo deve ser consensual. É preciso que haja também certeza absoluta de que o eleito 
está disposto a assumir a responsabilidade, já que, por vezes, um filho não aceita o bastão de 
comando levado por uma lealdade invisível ao pai ou à família quando, na verdade, sua 
ocupação profissional encontra-se longe da empresa ou até mesmo do setor em questão. 

“Ninguém parte do princípio de que o filho de um virtuose do violino será também um virtuose 
desse instrumento. Contudo, muitas vezes há quem acredite que os descendentes de um 
empresário herdarão dele o gene empreendedor e a capacidade de administração do pai”, 
observa Tàpies.    

“É preciso deixar claro que uma propriedade poderá ser adquirida ou herdada. Mas isso não 
significa que seja possível também adquirir a capacidade de dirigi-la e governá-la. Contudo, é 
verdade que capacidade e propriedade coincidem no nascimento de uma empresa familiar, isto 
é, na fase do empreendedorismo, mas isso não é forçosamente mais assim da segunda 
geração em diante”, acrescenta. 

Portanto, pôr em prática uma série de diretrizes e, principalmente, não menosprezar a questão 
da sucessão achando que será uma simples transferência de comando de pai para filho sem 
levar em conta o preparo do possível sucessor evitará episódios como o que se observa 
atualmente em empresas familiares de renome e prestígio como a montadora Fiat ou a 
fabricante de cosméticos L’Oréal. No primeiro caso, faz poucos dias, desenrolou-se mais um 
capítulo da batalha que enfrenta desde 2007 a dinastia Agnelli, proprietária da Fiat, e 
Margherita, filha do patriarca do grupo, Gianni Agnelli. Margherita perdeu a ação impetrada 
contra sua mãe, Marella Caracciolo, envolvendo o testamento do pai, que deixou para a filha 
uma fortuna de mais de 700 milhões de euros entre obras de arte e imóveis diversos, mas 
que, não obstante isso, reclamava um patrimônio importante que Agnelli teria mantido oculto 
no exterior avaliado em 14 bilhões de euros. Além disso, Margherita é também mãe de John 
Elkann, vice-presidente da Fiat e considerado o herdeiro natural do clã. 

 



A família Bettencourt, por sua vez, acha-se mergulhada em outra batalha familiar por parte de 
mãe e filha, Françoise e Liliane Bettencourt, respectivamente, e que diz respeito à demanda 
por parte de Liliane de que a mãe, dona da L’Oréal, seja declarada incapaz. 

Receitas 

Portanto, para que não ocorram mais casos como o da Eulen, e para que haja mais casos 
como o da Natura Bissé, os especialistas insistem na importância de se estar sempre atento às 
mudanças. É preciso valorizar as variações surgidas no entorno e não confiar na máxima 
segundo a qual a mesma fórmula funcionará em qualquer empresa, sem necessidade de 
adaptação às novas realidades e aos novos dirigentes. 

“Manter a propriedade alinhada à sua capacidade requer planejamento e avaliação 
frequentes”, observa Tàpies. E acrescenta: “O nome não é garantia alguma e tampouco, por si 
sós, as capacidades inatas da pessoa se não estiverem acompanhadas de vasta experiência e 
formação. Pode acontecer de não convergir, na propriedade, as capacidades administrativas, 
estratégicas e organizacionais que a gestão da empresa requer. Portanto, será preciso tomar 
decisões que garantam a competitividade e durabilidade do negócio.” 

Por conseguinte, às vezes é preferível que os sucessores do fundador controlem a empresa 
através do capital, optando pela escolha de um profissional independente para a gestão do 
negócio, alguém que tenha visão e experiência mais ampla do que um familiar, priorizando 
sempre o bem-estar da empresa mais do que os laços afetivos. Um dado que corrobora isso: 
de acordo com o relatório da PwC, mais da metade dos clãs empresariais espanhóis estão 
dispostos a nomear para o posto de CEO uma pessoa de fora da família.  

“A empresa será sempre, por sua própria condição, um ambiente competitivo em que um certo 
grau de tensão é necessário para manter firme o músculo da competitividade. Confundir o tipo 
de relação que se deve manter em cada esfera é também um erro comum nas empresas 
familiares. A solução, que não é fácil, consiste forçosamente no exercício disciplinado pelo qual 
a empresa é tratada como empresa, e a família, como família”, acrescenta Tàpies. 

Por fim, e para que a sucessão não seja um episódio isolado e traumático, e sim um passo a 
mais na vida de uma empresa com vocação de permanência no mercado, é muito importante, 
de acordo com os especialistas, aprender com o que se fez. Contudo, não se deve esquecer de 
que cada momento exige uma fórmula diferente e que, embora algumas decisões não tenham 
tido sucesso no passado, é imprescindível conservar a perspectiva do momento atual. “Todo o 
mundo sabe que o sucesso pode também gerar consequências nocivas. Uma delas consiste em 
se convencer de que o êxito em certo momento difícil faz de nós pessoas imunes à 
adversidade.” 

Lucratividade no passado não é sinônimo de lucratividade no futuro. “Não existe vacina que 
acabe com os riscos inerentes à empresa familiar pelo resto da vida. Ter acertado no passado 
não é garantia de estar agindo corretamente no momento atual e muito menos no futuro”, 
observa o professor do IESE. 

“Para garantir a continuidade da empresa, é preciso estar sempre atento e não confiar no fato 
de que sempre, quaisquer que sejam as circunstâncias, podemos atuar conforme o mesmo 
receituário posto em prática no passado”, conclui. 

Fonte: Wharton/Universia Knowledge. [Portal]. Disponível em: < 
http://www.wharton.universia.net>. Acesso em: 8 abr. 2010. 


