
Não é raro hoje ver empresas fa-
miliares sendo lideradas por
executivos vindos do mercado.
Segundo Pedro Zanni, profes-
sor da Fundação Getúlio Vargas,
o herdeiro da geração anterior,
que hoje tem de 50 a 60 anos, te-
ve que descobrir sozinho o mun-
do empresarial. Isso porque os
fundadores ficaram muito tem-
po no poder e eles só assumiram
a liderança mais velhos. Com is-
so, veem, em geral, com mais
benevolência a decisão dos fi-
lhos terem carreiras separadas
da empresa familiar. “É a chan-
ce que eles não tiveram.”

Se, por um lado, existe o bô-
nus, por outro, tem pressão e ex-
pectativa e restrição da liberda-
de de escolhas. Zanni diz que
existem quatro grandes desafios
que o herdeiro têm de enfren-
tar: sucessão patrimonial, suces-
são empresarial, governança fa-
miliar e projeto de vida. “São
cuidados para manter a harmo-
nia familiar. Traz tensões e ques-
tões delicadas”, diz Zanni que,
ao lado de Cássio Beldi, Henri-
que Tedde Nigro, Paulo Pacheco
Kinoshita, escreveu o livro “De
herdeiro para herdeiro”.

A conclusão é que os herdei-
ros têm de se conhecer e se pre-
parar, mesmo que seja para se-
rem acionistas. “Afinal, donos
eles sempre serão.” Para isso,
há cursos de gestão de empresa
familiar na FGV, ESPM e Funda-
ção Dom Cabral. Lá fora, há o da
IMD, na Suíça, e de Harvard,
nos Estados Unidos. ■ N.F.

Quando criança, Cássio Beldi não
sonhava em ser super-herói. Em
vez da máscara do Batman ou da
capa vermelha do Super Homem,
vestia terno e gravata, igual ao
avô, para ir a reuniões com pes-
soas que ele via nos jornais e na te-
levisão. A admiração por Alexan-
dre Beldi Netto fez com que ele co-
meçasse a trabalhar no grupo da
família com apenas 15 anos. A hol-
ding Splice foi fundada, na déca-
da de 1960, com a Companhia Re-
de Telefônica Sorocabana (CRTS),
e seguiu por diversas áreas: no
segmento de infraestrutura tem
participação na BRVias, na área
de educação, possui a Faculdades
Newton Paiva, e, no setor finan-
ceiro, é dona do Banco Credibel.

Mesmo pertencendo à terceira
geração, Beldi já pensava, desde
novo, em como poderia dar conti-
nuidade ao nome do grupo. “Eu fi-
cava pensando: tenho que fazer
melhor do que muita gente”, con-
ta. “Foi aí que o meu avô me in-
centivou a abrir o meu próprio ne-
gócio. Ele sempre falava que a gen-
te tem que aprender errando.”

Foi quando Beldi montou um
site na internet que foi vendido
cinco anos depois, quando ele se
mudou para o exterior para estu-
dar. Antes de retornar ao grupo
Splice, fez cursos de gestão de
empresa familiar. “Fui estagiário
de todas as áreas do Banco Credi-
bel. Mas percebi que era muito di-
ferente dos outros estagiários
por pertencer à família”, diz.

A decisão foi sair do grupo de
sua família para um outro grupo
familiar: o Itaú Unibanco. “Eu
era a jovem promessa da família
porque os meus primos nunca se
interessaram muito pelas empre-
sas, mas decidi seguir o meu pró-
prio caminho. É claro que houve
frustração, mas percebi que o pro-
jeto pessoal tem que ser maior do
que a empresa e a empresa tem
que ser maior do que um projeto
pessoal.” Em 2009, Beldi fundou
a gestora de recursos Mint Capi-
tal e, hoje, representa a mãe no
conselho de acionistas da Splice.

As dúvidas sobre o caminho a
ser seguido pela empresa não afli-
gem apenas os netos e filhos de
Alexandre Beldi Netto, que mor-
reu em março de 2010. Não é difí-
cil achar exemplos de grupos que
faliram ou foram vendidos por dis-
cordância dos herdeiros. É o caso
das fábricas Matarazzo, que che-
garam a ter 200 unidades fabris
em São Paulo, a Bombril e Lacta.

Mas não há apenas exemplos
de fracasso no histórico de empre-
sas familiares. Votorantim, Ger-
dau e Odebrecht são casos em
que os herdeiros não só deram
continuidade ao legado, mas tam-
bém colocaram as companhias
entre as maiores do planeta.

Segundo José Carlos Ferreira,
coordenador do Núcleo de Estu-
dos de Empresas e Negócios Fami-
liares da ESPM, 85% das empre-
sas em todo o mundo são familia-
res. No entanto, estudo feito nos
Estados Unidos e na Europa mos-
tra que apenas 5% têm planos de
sucessão por escrito e 25% têm
um plano na cabeça. “Há quatro
lugares para escrever o plano e eu
já presenciei todos: na mesa de
reunião da empresa (melhor op-
ção), sala de jantar do fundador,
Unidade de Tratamento Intensi-
vo (UTI) e no velório do dono.”

Para evitar medidas extremas,
Wagner Teixeira, sócio da Höft
Benhoeft & Teixeira — Transição
de Gerações, diz que é preciso
planejar com muita antecedên-
cia. “Sempre pergunto qual é o

principal bem da família e o que
me respondem, em geral, é o no-
me da empresa. Mas, na verda-
de, é o capital humano e poucos
dão atenção para isso.”

Na última sexta-feira, Teixei-
ra teve uma reunião com uma fa-
mília cujo filho mais velho se-
guiu a mesma profissão do pai.
No momento de assumir a presi-
dência, o fundador da compa-
nhia decidiu vendê-la. “Hoje, o
filho mais novo, que tinha se

formado em Economia, está
muito próximo do pai por causa
da gestão das finanças, e o mais
velho está se sentindo afasta-
do”, conta. Por isso, Teixeira
aconselha que o herdeiro se pre-
pare para o mercado de tal for-
ma que consiga emprego em
qualquer companhia. “Assim,
também estará preparado para
a empresa da família.”

Maria Teresa Roscoe, profes-
sora da Fundação Dom Cabral,
diz que é importante desenvol-
ver a cultura do espírito do traba-
lho e empreendedor dentro de
casa e construir um ambiente
harmonioso. “Às vezes parece
que os herdeiros são criados em
mundo de vida fácil. Mas não é
assim, em geral. Por isso, é im-
portante passar valores.”

Ela indica que sejam realiza-
dos encontros mensais de dois
dias, durante um ano e meio,
para preparar os herdeiros pa-
ra se tornarem acionistas. “É o
momento de eles estudarem go-
vernança, como se faz acordos
e dar coesão.” ■

85%
é o percentual estimado
das empresas familiares
em todo o mundo.

5%
Nos Estados Unidos e na Europa,
é a porcentagem de empresas
com plano sucessório por escrito.

Uma geração
um pouco mais
compreensiva
com os filhos

A dor e a delícia de ser um herdeiro

MUNDO FAMILIAR

Cursos de gestão de empresa
familiar na FGV, ESPM e
Fundação Dom Cabral ajudam os
futuros acionistas e presidentes

“

A conclusão é que
os herdeiros têm
de se conhecer e se
preparar, mesmo
que seja apenas para
serem acionistas

PLANEJAR

A decisão de seguir ou não nos negócios da família depende da formação para estar em qualquer empresa

DESAFIOS DO HERDEIRO

Fontes: Cássio Beldi, Henrique Tedde Nigro, Paulo P. Kinoshita e Pedro Zanni

SUCESSÃO PATRIMONIAL
Como fazer para manter ou até mesmo 
aumentar os bens da família 

SUCESSÃO EMPRESARIAL
Como enfrentar os dilemas da empresa e do setor com 
competência e inovação

GOVERNANÇA FAMILIAR
Como manter a harmonia familiar depois que o fundador 
deixa de exercer o comando

PROJETO DE VIDA
Descobrir se quer trabalhar na empresa herdada ou se prefere 
ser acionista. Seja qual for a opção escolhida, é essencial se 
preparar e estudar para assumir a responsabilidade

FINANÇAS PESSOAIS

Há quatro lugares
para escrever o plano
e eu já presenciei
todos: em mesa de
reunião da empresa,
sala de jantar do
fundador, Unidade
de Tratamento
Intensivo e no
velório do dono

José Carlos Ferreira
Coordenador do Núcleo de

Empresas Familiares da ESPM
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 12 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. 34.




