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Um dos segredos das companhias longevas é ter equacionado um problema recorrente: a falta 
de planejamento sucessório.  
 
Duas guerras mundiais, a Grande Depressão de 1929, Guerra Fria, ditadura militar, milagre 
econômico, duas crises do petróleo, longa recessão e hiperinflação, redemocratização e a Nova 
Constituinte, estabilidade econômica com o Plano Real, ascensão social. A história dos últimos 
100 anos no Brasil e no mundo está repleta de percalços e desafios que foram superados por 
um seleto grupo de empresas cuja história ultrapassa um centenário de atividade no país.  
 
Gerdau, SulAmérica, Klabin, Banco do Brasil e múltis como Basf integram essa lista em um 
país em que, segundo dados do Sebrae-SP, 27% das empresas morrem no primeiro ano de 
operação e cerca de 60% delas não conseguem completar o quinto aniversário. Não existem 
estudos detalhados sobre quantas empresas centenárias brasileiras ou estrangeiras têm 
negócios no Brasil. Mas grande parte das companhias longevas de capital nacional é formada 
por famílias que conseguiram superar uma das maiores razões do fracasso corporativo: a falta 
de planejamento sucessório.  
 
De cada 100 empresas familiares, apenas 30 sobrevivem à transição da primeira para a 
segunda geração e menos de cinco chegam à quarta geração. 
 
"A sucessão costuma ser o momento mais conflituoso na história de uma empresa familiar, 
especialmente se não tiver sido planejada, por envolver diversos fatores, como a escolha do 
novo líder, a preparação dos futuros sócios e um projeto de vida para quem será sucedido", 
observa Pedro Adachi, professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da 
Universidade de São Paulo (FEA-USP). No mundo, as brigas na família são responsáveis por 
65% do fracasso das empresas familiares. No Brasil, esse número seria maior: cerca de 70%, 
já que as empresas familiares têm maior inserção na vida econômica, respondendo por 90% 
das companhias formadas no país.  
 
Um dos exemplos mais bem-sucedidos de planejamento sucessório é o da Gerdau, metalúrgica 
gaúcha que nasceu em 1901 como uma fábrica de pregos iniciada por João Gerdau. Em 2000, 
o então presidente da empresa, Jorge Gerdau, quarta geração da família e desde 1983 no 
comando da siderúrgica, anunciou que seria iniciada sua sucessão. A ideia foi manter a 
profissionalização da gestão seguindo um conselho que seu pai, Curt, sempre lhe deu: "Quem 
desejar os postos de maior significação, que apresente as suas credenciais de trabalho, 
capacidade e dedicação". Foram contratadas consultorias internacionais para estudar o 
processo, que seria implementado gradualmente e levaria a mudanças na estrutura de 
governança da Gerdau.  
 
Em 2002, foi criado o Comitê Executivo Gerdau, responsável pela execução das políticas 
definidas pelo conselho de administração e que integrava dois nomes da quinta geração da 
família. Finalmente, em janeiro de 2007, em um processo tranquilo e bem assimilado por 
acionistas e investidores da empresa, André Gerdau foi anunciado como novo presidente da 
siderúrgica, representando a quinta geração da família, enquanto seu pai, Jorge, assumia o 
conselho de administração. "O planejamento sucessório é um ingrediente essencial para a 
longevidade", diz Renato Bernhoeft, presidente da consultoria Höft e um dos maiores 
especialistas em sucessão familiar na América Latina. 
 
"Profissionalização da gestão e foco na identidade da empresa, nos valores e na marca são 
outros pontos essenciais para a longevidade", afirma o engenheiro João Carlos Roso, que 
defendeu uma tese de mestrado em 2004 na Universidade Federal de Santa Catarina sobre 
empresas centenárias. Fundada em 1899, a Klabin foi criada a partir da percepção de que o 
país precisaria de cada vez mais papel ao longo dos anos. Para reforçar sua posição na 
indústria que se formava, a empresa investiu desde o início na importação de máquinas da 
Europa. Com a criação da nova lei de Sociedades Anônimas, em 1979, a Klabin estabeleceu 



um conselho de administração, que reforçou o processo de profissionalização da empresa ao 
longo dos anos.  
 
"Empresas de longa vida como Gerdau, Klabin e Votorantim são potências da livre iniciativa no 
Brasil. Elas desmentem a hipótese de falha congênita nos empreendimentos familiares. 
Mostram que toda empresa deve ser bem gerida, independentemente de serem os seus 
gestores descendentes ou não de pioneiros fundadores. O ponto em comum entre as empresas 
é que a boa gestão transforma visões de futuro em resultados que por sua vez alimentam a 
perpetuidade", diz Jacques Marcovitch, professor da FEA e do Instituto de Relações 
Internacionais da Universidade de São Paulo (USP), da qual também foi reitor.  
 
Se há histórias de sucesso, existem também as de fracasso, como a do império criado por 
Francisco Matarazzo, um dos precursores da atividade industrial brasileira no início do século 
passado. "O desmoronamento de seu império decorreu de falha humana. Com a perda precoce 
do seu primogênito, a história deixa claro que o seu filho Francisco Matarazzo Júnior foi 
excessivamente centralizador, preferindo adotar métodos próprios e equivocados. O processo 
sucessório numa grande empresa pode fazer a diferença", diz Marcovitch, que escreveu a 
trilogia "Pioneiros e Empreendedores: A Saga do Desenvolvimento", sobre algumas das 
famílias empreendedoras brasileiras. 
 
Com 115 anos de existência, a história da SulAmérica mistura-se à do desenvolvimento da 
indústria de seguros no Brasil. "Qualidade na prestação de serviços e no atendimento ao 
cliente, foco na inovação e uma cultura de parceria são três atributos que explicam nosso 
crescimento ao longo da nossa longa história no Brasil", diz o presidente executivo da 
SulAmérica Seguros e Previdência, Thomaz Cabral de Menezes, que assumiu o cargo em abril 
de 2010, substituindo Patrick de Larragoiti Lucas, membro da quinta geração da família 
fundadora da empresa e que se manteve no conselho de administração.  
 
Com mais de 6,3 milhões de clientes, a seguradora sempre teve na inovação um dos seus 
pilares de crescimento. Foi a primeira empresa do Brasil a implantar o holerite a seus 
funcionários. Na década de 1960, estabeleceu o conceito do seguro saúde no Brasil nos moldes 
vigentes hoje. Em 2007, lançou uma rádio em São Paulo voltada para prestar serviço aos 
motoristas da cidade com a maior frota de carros do país. "Isso reforça nossa marca com as 
pessoas", afirma Cabral de Menezes. Entre janeiro e março deste ano, segundo dados do 
Instituto Ibope, nos horários de pico, a emissora é uma das líderes de audiência na cidade, 
chegando a ter 22 mil ouvintes por minuto. 
 
Foco no cliente é outra preocupação constante da SulAmérica. Boa parte dos segurados que 
ligam para a central de atendimento da seguradora está em momentos de estresse, por conta 
de um acidente no trânsito ou problema de saúde. "No momento do sinistro, é quando a 
empresa passa a ter de atuar com seu segurado e onde temos de demonstrar nossa qualidade. 
Por este motivo, indicadores de qualidade de atendimento fazem parte do contrato de gestão 
dos executivos", diz Cabral de Menezes. A seguradora atende a 12 milhões de ligações por 
ano. O objetivo é atender 80% das ligações em 20 segundos.  
 
Criado em outubro de 1808, com a vinda de Dom João VI ao Brasil, reflexo da invasão de 
Napoleão Bonaparte a grande parte do território europeu, o Banco do Brasil (BB) tem mais de 
200 anos de história. Primeiro banco a operar no país, com ações em bolsa desde 1906, a 
instituição tem buscado sempre crescer e buscar novas oportunidades. Recentemente, 
anunciou aquisição do Eurobank, banco nos Estados Unidos, operação que abre a possibilidade 
de atuação no mercado americano de varejo. Assim, o BB passa ter oportunidade de expandir 
seus negócios em mercado potencial constituído por mais de 1,5 milhão de brasileiros 
residentes nos Estados Unidos.  
 
O professor Carlos Arruda, da Fundação Dom Cabral afirma que buscar o crescimento contínuo 
e ter capacidade de antecipação do futuro são muito importantes para ter uma vida longa. 
"Crescimento contínuo, ou sustentável, é talvez condição primordial para a longevidade - 
empresas estagnadas não sobrevivem", afirma Arruda. "Ser capaz de antecipar o futuro é 
preservar o espírito empreendedor que norteia novas empresas." 



 
Para Juan Miguel Bacic, professor do Instituto de Economia da Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp), gestão financeira cautelosa e flexibilidade estratégica são outros 
ingredientes importantes na receita de uma empresa centenária.  
 
Um exemplo pode ser visto na história dos últimos 40 anos no Brasil, que assistiu a momentos 
de euforia e depressão. Na década de 1970, o país surfava na onda do milagre econômico e 
tinha uma das maiores taxas de crescimento do mundo. Nos anos 80, passou pela década 
perdida, a hiperinflação, a sucessiva troca de moedas. "Ter prudência com dívida faz com que 
a empresa tenha maior estabilidade", afirma Bacic. Mas não são apenas fatores internos que 
levam ao sucesso da estratégia empresarial. "Fatores externos ao controle da empresa, como 
logística, cadeia de fornecedores e rupturas tecnológicas também podem determinar a 
sobrevivência corporativa", observa o professor da Unicamp. 
 

 



 
 

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 17 maio 2011, Especial Empresas Centenárias, p. 
F1. 


