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Erros cometidos 
durante a sucessão 
que podem levar
ao fracasso 
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-   Confundir as relações de negócios com as de família 

-   Tratar a sucessão do ponto de vista jurídico, antes de resolver 
pendências de relacionamento

-   Misturar patrimônio familiar com o corporativo

-   Evitar discutir e preparar o processo sucessório antes do momento 
em que vai acontecer

-   Deixar o presidente ou o chefe da família de fora do processo de sucessão: 
lembre-se, ele é o empreendedor, o pioneiro, e a empresa existe por causa dele

-   Não criar regras de convivência entre os herdeiros

-   Exigir dos filhos posições para as quais eles não estão preparados

-   Promover a sucessão sem planejamento, meta de crescimento pessoal e 
financeiro e sem definir o papel que cada um dos herdeiros vai exercer na empresa

-   Estabelecer remuneração dos herdeiros abaixo da praticada no mercado

Filho de peixe, peixinho é. Este
antigo ditado popular costuma
nortear a estratégia de sucessão
familiar demuitos empresários.
Mas nem sempre o que parece
óbvio acontece e sucessões pou-
co ortodoxas ganham cada vez
mais espaço entre as famílias.
O caso de Rubens Augusto Jú-

nior, dono e principal executi-
voda Patroni Pizzas, é umexem-
plo típico de sucessão ao contrá-
rio. Há 28 anos, ele montou
uma pizzaria para dar emprego
para o seu pai que passava por
uma crise. O negócio que, para
ele, começou como um hobby,
cresceu muito. Anos mais tar-
de, foi levado a largar um impor-
tante cargo em uma empresa de
energia elétrica e a ocupar o lu-
gar do seu pai. “No fundo era o
que eu almejava, aquilo acabou
fazendo parte da minha vida;
eu acordava e pensava: isto sim
é um desafio. Estávamos com
quatro unidades e vi que tínha-
mos capacidade de crescer
mais”, afirma o executivo.
Atualmente, a Patroni Pizzas

está em todo o Brasil com 150 lo-
jas, sendo 11 próprias. Há oito
anos, Augusto Junior começou
a pensar na sua própria suces-
são e, vem desde então, prepa-
rando seus dois filhos mais ve-
lhos (um economista de 29 anos
e uma advogada de 25) para ocu-
par sua cadeira na empresa. Am-
bos começaram a trabalhar na
rede de pizzarias como qual-
quer funcionário,
em postos meno-
res e foram gal-
gando degraus.
“Reuni os dois

filhos mais ve-
lhos e disse a eles
que não tinham
obrigação nenhu-
ma de continuar
o meu negócio, jamais gostaria
de impor isso a eles;mas eles to-
param e estamos nessa juntos.”
O caso de Renata Bueno, da

Bueno Grupo, também pode ser
considerado um exemplo fora
do padrão. Herdeira da empresa
especializada emlogística e trans-
porte juntamente com seus três
irmãos, Renata partiu para o seu
sonho—que destoava totalmen-

tedosnegóciosda família: ser psi-
cóloga.Mas,muitos anos e espe-
cializaçõesmais tarde, ela obser-
vou ser possível levar para den-
troda empresada família suasha-
bilidades nos campos de recur-
sos humanos e qualidade e, as-
sim, unir o útil com o agradável.
“Todo este percurso acadêmico
foi um dos fatores que me deu

credibilidadeden-
tro da empresa.
Eu não era apenas
a filha do dono”,
afirma. Para ela
quando um her-
deiro se depara
com a questão de
escolher o que vai
fazer vive um im-

passe. “Querendo ou não você
vai herdar. Mas eu optei por não
estar 100% na empresa, estou
em decisões estratégicas e inter-
venções, mas não no dia a dia.”

Para este conflito que vivem
osherdeiros,Renatacunhouaex-
pressão “algemas de ouro”, que
define o impasse que ele passa
diante da “obrigação de ser leal
aos negócios familiares”, diz.

SegundoWagner Teixeira, só-
cio da Höft Bernhoeft & Teixei-
ra, especializada na transição
de gerações, a questão societá-
ria é tão importante que amaio-
ria das empresas familiares que
deixam de existir têm como fa-
tor principal a briga societária.
“É preciso trabalhar a família pa-
ra que seusmembros se tornem
sócios e pensem como tal”,diz.

Ajuda Profissional
Presidente da consultoria que le-
va seu nome, diz que a melhor
forma de trabalhar os conflitos
de gerações existentes nas em-
presas familiares é buscar ajuda
profissional. “Tem que ser al-
guém neutro e isento para aju-
dar no processo sucessório, já
que nas relações familiares é co-
mum confundir patrimônio da
família com o da empresa.”

Carlos Renato Trecenti, presi-
dente do Grupo Lawart, fez a li-
çãode casa. Antes doprocessode
sucessão, a empresa que dirige
havia começado o trabalho de
aprimorar a governança, criando
regras aos familiares, normaspa-
ra pagamento de dividendos e

proporcionando aos fundado-
res (umdelesoseupai)umas-
sento no conselho de admi-
nistração. “Foi uma transi-
ção gradual, um trabalho
cuidadoso explicando a
todos os públicos asmu-
danças”, afirma. Nogru-

po há quatro núcleos familiares,
herdeiros dos quatro irmãos que
criarama empresa. “Aparticipa-
ção de cada um na holding foi
bem trabalhada, deixamos claro
aos jovens que vir trabalhar na
empresa é uma opção”, afirma.
NoGrupo Algar, optou-se pe-

la profissionalização da gestão
em 1989 e o cargo de diretor pre-
sidente pode ou não ser ocupa-
do por umdos familiares do pio-
neiro Alexandrino Garcia. Se-
gundo Teruo Murakishi, diretor
de governança corporativa, de-
pois de três presidentes profis-
sionais, só agora, no quarto, a
empresa está sob comando de
um herdeiro. “Para trabalhar,
um herdeiro precisa ter alguns
requisitos importantes”, afir-
ma. O grupo Algar atua em di-
versas áreas e seus principais ne-
gócios são nas áreas de tele-
com, TI e agronegócios. ■

Famílias partem para sucessão
“fora da caixa” nas empresas

Murillo Constantino

É preciso
trabalhar a cabeça
dos herdeiros

para se tornarem
sócios e pensarem

como tal

TRABALHAR

Formas pouco ortodoxas de passar (ou não) o bastão aos filhos nos negócios facilitam a solução de conflitos

FINANÇAS PESSOAIS

AugustoJúnior: deupizzariaaopai e,agora,“treina”osdois filhosmaisvelhosparaocuparseu lugar
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 5, 6 e 7 out. 2012, Primeiro Caderno, p. 34.




