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Grandes empresas familiares contam com a ajuda de especialistas para formatar o processo  
 
A cada dia, as famílias donas de grandes empresas chegam à conclusão de que não 
conseguem lidar sozinhas com a delicada transição de uma geração para a outra - afinal, esse 
não assunto para o almoço de domingo. Muitas têm procurado, em consultorias especializadas, 
orientação e mediação para os conflitos de interesse, que se tornam cada vez mais complexos 
quando a companhia acumula décadas de história. Quanto maior o número de gerações, há 
mais gente envolvida e interessada nos destinos do negócio. 
 
A demanda crescente fez multiplicar a oferta de serviços ligados à transição e à preparação 
para aposentadoria, que são oferecidos tanto por pequenas empresas quanto por grandes 
consultorias. Alguns escritórios de advocacia começam cuidando de assuntos legais e ampliam 
o atendimento para questões societárias e tributárias. Processo semelhante ocorre com private 
banks que associam o serviço de orientação financeira a outras possibilidades de 
relacionamento com os clientes. Em decorrência dessa pulverização, não há números sobre o 
tamanho desse mercado. "Mas há um consenso entre os consultores da área que a demanda 
tem crescido ano a ano", diz Lorene Carvalho, diretora de people & change da KPMG no Brasil. 
 
Os serviços oferecidos pela divisão de Lorene são, basicamente, ajudar a preparar os jovens 
herdeiros para assumir os negócios e os executivos veteranos a encontrar uma nova atividade 
ao dar lugar à nova geração. "Essa passagem de bastão é delicada. Enquanto os herdeiros 
costumam ter falhas importantes na formação, os mais antigos desmotivam os mais jovens ao 
retardar ao máximo a saída", descreve a diretora da KPMG. Muitas vezes, o trabalho feito com 
os herdeiros leva à conclusão de que seguir na empresa familiar não é o que eles realmente 
desejam. "Nesse caso, nosso trabalho passa por ajudar a família a compreender que todo 
mundo tem o direito de seguir um caminho profissional que lhe ofereça mais chances de 
realização", diz. 
 
Para Renato Bernhoeft, da Höft Consultoria, de São Paulo, a tendência é de os executivos 
deixarem as empresas familiares mais cedo, por volta dos 60 anos. "Essa redução da idade 
parece contraditória, já que as pessoas estão vivendo mais. Mas, justamente por isso, elas 
começam a perceber cada vez mais que dá tempo de ter uma outra carreira, igualmente 
realizadora", explica. Bernhoeft cita como exemplo Raul Rondon, fundador do grupo gaúcho 
Rondon, do setor de autopeças. Depois de entregar a presidência do grupo ao filho David, 
tornou-se produtor de vinhos e queijos finos. 
 
O cardápio de serviços à disposição das empresas familiares é diversificado. Vai desde a oferta 
de cursos para herdeiros e sócios à coordenação de um acordo sobre os rumos da sociedade, 
em que são estabelecidas ou rediscutidas as regras do modelo de gestão, os critérios para a 
escolha dos herdeiros que trabalharão na empresa e a presença ou não de membros da família 
em cargos executivos. Tudo com o objetivo de antecipar e evitar conflitos. Outra providência 
defendida pelos especialistas é estabelecer um fórum oficial - um conselho de família ou um 
conselho societário, por exemplo -, no qual os valores dos fundadores sejam transmitidos para 
as novas gerações e todos os familiares possam conversar sobre negócios de forma 
estruturada e mediada. 
 
Uma das modalidades que ganham espaço são os "family offices", inspirados em um modelo 
comum na Europa e nos Estados Unidos. São estruturas criadas para ajudar a gerir 
patrimônios familiares e preparar a sucessão - supervisionar a educação dos herdeiros e 
estabelecer as bases jurídicas de um acordo societário, por exemplo. Para assegurar a 
privacidade e o atendimento personalizado, os "family offices" costumam ter equipes fixas 
enxutas. Famílias mais abonadas chegam a montar um "family office" exclusivo. Mas o modelo 
mais comum são os multi-family offices, que atendem simultaneamente a um grupo de 
clientes. 
 



"Estabelecer previamente as regras de sucessão é fundamental para um processo sem maiores 
sobressaltos. Muitas vezes, as empresas familiares deixam essa discussão para o futuro e 
acabam, na pressa, criando regras adaptadas a uma pessoa específica, quando o caminho 
correto é encontrar quem tenha os atributos necessários para se enquadrar em regras já 
definidas", diz René Werner, diretor da Werner e Associados, de São Paulo, um escritório 
tradicional na área. Werner trabalha simultaneamente com no máximo 12 famílias - cujos 
nomes não revela por acordo de confidencialidade estabelecido em contrato. "Regras claras 
são os melhores antídotos para evitar conflitos", afirma. 
 
Caçula do clube celebra com estilo 
 
A Deloitte completa este ano seu centenário no Brasil e decidiu celebrar em grande estilo: está 
convidando empresas que já alcançaram a marca no país para uma grande festa, agendada 
para novembro, no Teatro Municipal de São Paulo - que, por sua vez, também está 
comemorando 100 anos de inauguração. "Será a nossa recepção oficial como caçulas no clube 
das centenárias", diz o presidente da Deloitte no Brasil, Juarez Lopes de Araújo.  
 
Por enquanto, já foram identificadas cerca de 30 empresas ainda mais antigas que a Deloitte - 
a maior parte delas clientes da própria consultoria. 
 
A festa de novembro será o ápice de um ano inteiro de celebrações, que incluem uma série de 
eventos para os funcionários de São Paulo, além de comemorações em cada um dos 11 
escritórios da empresa instalados em nove diferentes Estados. "Estamos envolvendo cada um 
dos nossos 4.500 colaboradores no país nesse clima de celebração, pois o centenário é um 
momento muito simbólico para qualquer empresa", diz Araújo.  
 
Criada em Londres em 1845 - o fundador, William Welch Deloitte, tornou-se o primeiro auditor 
independente da história -, a Deloitte acaba de conquistar a condição de maior organização de 
serviços profissionais do mundo. Com cerca de 170 mil colaboradores no mundo, tem receita 
anual de US$ 26,6 bilhões. No Brasil, a filial comemorou no ano passado um acréscimo de 
20% no faturamento - que chegou a R$ 735 milhões -, contra a média global de apenas 1,8%. 
O crescimento foi puxado pela demanda por serviços de consultoria, cuja receita subiu mais de 
40%.  
 
A maior demanda no Brasil foi por consultoria para implantação de sistemas de tecnologia, 
aconselhamento a investidores estrangeiros e acompanhamento de obras de infraestrutura - 
um segmento que, na avaliação do presidente da Deloitte Brasil, deverá apresentar o maior 
crescimento nos próximos anos, com a proximidade da Copa do Mundo e da Olimpíada. Graças 
à boa fase e às excelentes perspectivas, o Brasil tornou-se um dos mercados prioritários para 
receber parte dos investimentos de US$ 1 bilhão planejados pela organização para os 
próximos cinco anos, valor que deverá incluir a oferta de novos serviços pela filial brasileira.  
 
Para continuar em evolução semelhante à registrada em 2010, a Deloitte Brasil se prepara 
para ampliar em 15% o quadro de colaboradores ainda este ano. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 17 maio 2011, Especial Empresas Centenárias, p. 
F4. 


