
palavra "sucessor" vem do latim successor, que quer 
dizer substituto. É formada com o sufixo de agente - or/ 

tor/sor - sobre a raiz do verbo succedere, que propriamente 
significa "vir depois, vir debaixo" ou em continuação e que 
assume, portanto, a ideia de suceder ou substituir tendo 
como origem "sub" (de baixo) e o verbo cedere (andar, mar
char, i r ) , aquele que assume o lugar de alguém. 

A palavra "herdeiro" vem do lat im hereditas, que desig
na um bem ou um conjunto de bens, preferencialmente 
bens de raiz como terras, casas, e t c , vinculados a uma 
família ou linhagem e que passam de pais para filhos - os 
herdeiros - , aqueles, portanto, que estão em condições 
legais de receber esses bens. 

Assim, há uma distância muito grande na etimologia 
das palavras sucessor e herdeiro. Herdeiro refere-se a bens 
materiais. Já sucessor se refere à continuidade de uma ati
vidade, de uma ação, de um legado não necessariamente 
ou exclusivamente material . Nesse sentido, n ã o temos 
como "formar" herdeiros. Eles o são pela genética ou pela 
lei de adoção e suas similares. Já "sucessores" têm de ser 
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formados para que tenham "sucesso" que, não por acaso, 
tem a mesma origem de "sucessor" 

E como fazer (no sentido de construir, formar) um 
sucessor? Em primeiro lugar, é preciso lembrar que não 
formar um sucessor é um atestado de irresponsabilidade de 
quem está ativo em um cargo, função, negócio ou empresa. 
Ninguém sabe o amanhã e muitas empresas desaparecem 
por falta de sucessores preparados. Herdeiros assumem, e 
com eles vem o fracasso e não o "sucesso" pois não foram 
formados como "sucessores" Faz parte da responsabilida
de do empresário formar seus sucessores para garantir a 
perpetuidade da sua empresa. 

Formar sucessores é ser socialmente responsável, pois 
uma empresa existe para gerar riqueza, emprego e renda e 
seus reflexos sociais decorrem dessa sua visão de que ela 
não existe só para servir seus acionistas, mas para servir 
a sociedade através da geração de riqueza. C o n h e ç o em
presários que dizem que, se suas empresas fecharem, suas 
famílias estarão garantidas, pois possuem u m a reserva 
financeira suficiente para as próximas gerações. Mas e 
as famílias de seus colaboradores? E a comunidade? E os 
empregos gerados? Essa visão egocêntrica e ultrapassada 
não pode ser aceita nos dias de hoje. 

Todas as modernas pesquisas comprovam que o su
cesso duradouro é aquele que é alicerçado em valores 
e princípios elevados. Peter Drucker, Jim Collins e mais 
dezenas de estudiosos e pesquisadores já disseram e conti
nuam dizendo isso à exaustão. Assim, a primeira coisa a ser 
formada em um sucessor é uma base de valores elevados 
que têm como fundamentos as virtudes cardeais que são 
a Justiça, a Fortaleza (força), a Prudência e a Temperan
ça (moderação). Embora esteja completamente fora de 
moda falar de valores e virtudes, a verdade nua e crua é 
que não há sucesso duradouro, verdadeiro, sem que elas 
estejam presentes. 

A l é m disso, é claro, o sucessor deve ser formado nas 
habilidades de trabalhar em time, respeitar opiniões. Isso 
sem falar na formação a c a d ê m i c a que nunca pode ser 
desprezada n u m m u n d o cada vez mais dominado pela 
ciência e pela tecnologia. 

Para fazer essa formação, é preciso que o sucessor seja 
exposto ao maior número possível de experiências positivas. 
Viajar, visitar empresas correlatas, participar de congressos, 
simpósios, seminários. Falar, no mínimo, inglês e espanhol 
e ter fundamentos sólidos de matemática financeira, esta
tística e não ser totalmente avesso aos números. 

E deve saber se comunicar oralmente e pela escrita. Para 
isso ele deve ser formado nos meandros da comunicação e 
da expressão para que seja capaz de comunicar suas ideias 
com clareza, concisão e harmonia. Por último, ele deve ser 
formado a gostar de gente. Gostar de pessoas. Gostar da 
troca de ideias, do debate, da compreensão das diferenças 
individuais tanto de pessoas como de povos e nações. 

N ã o é fácil e n inguém disse que seria fácil. Mas é pre
ciso, desde a mais tenra idade, formar nossos sucessores 
para que levem adiante o nosso legado com ainda mais 
sucesso. Pense nisso. Sucesso! 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Revista Empresarial, São Paulo, ano 8, n. 8, p. 28-29, 2013. 




