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Especial | Pequenas e médias empresas

Onde encontrar
Universidades e instituições especializadas desenvolvem cursos moldados para os mais variados perfis e estágios de empresas familiares

    ESPM

Tema
A empresa familiar e seus 
desafios

Duração
3 horas (dia 15 de julho de 2013, 
das 19h30 às 22h30)

A quem se destina
Voltado a gestores e herdeiros 
de pequenas e médias empresas 
familiares

  Informações
  www.espm.br/ferias

    HSM Educação

Tema
Gestão de empresas 
familiares

Duração
Seis meses

A quem se destina
Profissionais que buscam 
desenvolver e aprimorar 
competências específicas para 
a gestão de empresas familiares

  Informações
  hsmeducacao.com.br

    FIA- Fundação Instituto 
de Administração

Tema
Pós-graduação em governança 
de empresas familiares

Duração: 460 horas

A quem se destina
Herdeiros, sócios, consultores 
e profissionais que atuam 
na tomada de decisão em 
empresas familiares

  Informações
  www.fia.com.br

    Instituto Brasileiro de 
Governança Corporativa 
(IBGC)

Tema
Melhores práticas de 
governança corporativa

Duração: Dois dias

A quem se destina
Sócios, gestores, herdeiros e 
conselheiros de empresas 
familiares

  Informações
  www.ibgc.org.br

    Fundação 
Dom Cabral

Tema
PDA – Parceria para 
Desenvolvimento de Acionistas

Duração
Cerca de dois anos

A quem se destina 
Proprietários, herdeiros, 
sócios e acionistas de 
empresas familiares

  Contato
www.fdc.org.br

Estratégias para identificar líderes entre herdeiros
Jacilio Saraiva
Para o Valor, de São Paulo

Prepare a sua empresa para a su-
cessão desde já e não dê aumento
de salário para o filho-funcionário
que acabou de casar. Essas são al-
gumas das orientações do especia-
lista em governança familiar
Eduardo Najjar para empresários
que dirigem negócios com víncu-
los de parentesco. Autor do livro
Empresa Familiar-Construindo
Equipes Vencedoras na Família
Empresária (Integrare Editora, 176
págs.), que reúne mais de 30 casos
em que trabalhou nos últimos vin-
te anos, diz que o maior desafio pa-
ra os ambicionam a sucessão é pro-
fissionalizar a gestão corporativa.

“Caso algumas companhias
não tomassem o caminho da
profissionalização, certamente
não estariam mais ativas no mer-
c a d o”, diz Najjar, que prepara,
para o final do ano, um novo li-
vro sobre formação de herdeiros.
“A sucessão é um ponto essencial
para que o patrimônio se pereni-
ze. No entanto, quando chega o
momento em que esse processo é
inevitável, ele ocorre ‘a fórceps’.”

O ideal, segundo afirma, é
identificar as novas lideranças e
preparar esses gestores bem an-
tes da fase final de sucessão. “É
preciso desenvolver um protoco-
lo familiar ou um acordo entre os
parentes, com pontos que po-
dem gerar conflitos.”

Na Santa Mônica, fabricante de
tapetes e carpetes com fábrica em
Osasco (SP), o processo de suces-
são durou de 2004 a 2007, mas a
preparação começou bem mais ce-
do. “Comecei a trabalhar na em-
presa em 1988, para conhecer de
perto as rotinas do escritório”, lem-

bra a atual CEO Ana Paula Zagallo,
filha dos sócios Paulo Cecilio e Le-
da Zagallo, que atuam hoje apenas
no conselho da organização, de
130 funcionários. “Meus pais sem-
pre pensaram na modernização e
longevidade da empresa.”

A estratégia aplicada pela famí-
lia incluiu a passagem de Ana Pau-
la por todos os setores da fábrica.
“Ao mesmo tempo, procurei estu-
dar e me manter atualizada sobre
o mercado”, diz a executiva, que
concluiu um MBA em gestão.

Fundada em 1977, a Santa Mô-
nica tem quatro lojas próprias, no

Rio de Janeiro e em São Paulo, e
mais de 30 pontos de revenda no
país. A expectativa para 2013 é
crescer 15% ante o ano passado,
apoiada em novos produtos. Está
previsto também um investimen-
to de R$ 1 milhão na moderniza-
ção do parque industrial.

O professor da área de estraté-
gia do Instituto Coppead de Ad-
ministração da Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro (UFRJ),
Agrícola Bethlem, afirma que é
raro testemunhar, no meio cor-
porativo, harmonia e consenso
sobre quem deve ser o sucessor

de uma empresa familiar. “Deve-
se abordar o tema da sucessão
quando a firma vai bem e o presi-
dente está saudável”, diz.

Na Geneal, grupo carioca de 50
funcionários que trabalha desde
1963 no setor de alimentação, o
plano de substituição saiu da gave-
ta há dois anos. O diretor-presi-
dente Dimas Corrêa Filho, de 65
anos, vai passar o bastão para a fi-
lha, Luciana Palhares Corrêa, de 24,
diretora geral e de marketing.

A preparação para o cargo obri-
gou a herdeira a vivenciar as deci-
sões tomadas pela organização.

“Procuro me envolver em todas as
áreas”, diz a executiva, graduada
em administração de empresas. A
data da sucessão não foi marcada.
“A ideia é que aconteça de forma
natural, sem prazo definido”, afir-
ma Corrêa. Segundo ele, a decisão
se deu por conta da sua idade e da
capacidade inovadora dos jovens.

A Geneal faturou R$ 3,2 milhões
em 2012 e pretende faturar R$ 400
mil a mais este ano. O plano é rees-
truturar os departamentos de
marketing e produção, com mais
itens à venda. A marca, que ficou
famosa pelo cachorro-quente, am-
pliou o portfólio com pizzas, pães e
doces. Tem dez pontos de entrega
fixos e inaugurou o modelo de
venda em quiosques, em shopping
centers do Rio de Janeiro.

Segundo Najjar, em muitos ca-
sos, o fundador da companhia só
larga a função de presidente quan-
do quer e não por necessidade. “O
chefe da família se apaixona pela
empresa e conclui que ninguém é
capaz de dirigir os rumos do negó-
cio como ele”, diz. “Daí, torna-se
um centralizador que não dá espa-
ço para a formação de líderes.”

Antes da troca de cadeiras, o es-
pecialista diz que as respostas que
os herdeiros mais ouvem dos pais
sobre o tema é: ‘você está querendo
a minha morte?’ ou ‘eu ainda estou
no auge da minha força para levar
essa empresa adiante’. A solução
para o impasse é preparar os subs-
titutos, por esforço próprio ou
com a ajuda de especialistas, para
que suas habilidades possam estar
à disposição dos negócios, quando
a mudança for iminente.

Najjar lembra que a melhor ho-
ra para falar do assunto é “a g o r a”.
“O que não significa dizer que a su-
cessão deva ser realizada hoje”, ex-

plica. “Um planejamento de conti-
nuação é um recurso de longo pra-
zo, que forma herdeiros para o pa-
pel de sócios e indica pessoas que
desejam assumir os lugares cen-
trais na empresa.”

Para deixar o caminho livre no
tapete sucessório, Najjar afirma
que mágoas familiares antigas de-
vem ser identificadas e soluciona-
das, para não prejudicar o anda-
mento da empresa, no futuro.
“Conflitos entre irmãos, se não tra-
balhados e resolvidos, serão ‘her -
dados’ por filhos e netos.”

A recomendação é que os her-
deiros não iniciem as carreiras
profissionais trabalhando na em-
presa da família. A prática serve
para que os executivos ganhem ex-
periência em outras organizações
e não atrapalhem o crescimento
da firma fundada por pais ou avós.

As preferências caseiras tam-
bém devem ser esquecidas no es-
critório. “Muitos sucessores me di-
zem que o irmão mais velho ou o
mais novo se casou e, por isso, o pai
deu um aumento de salário. Isso é
totalmente contra-indicado.”
Além dos sucessores por parentes-
co, o consultor aconselha aos em-
presários manterem uma equipe
de alto desempenho, com funcio-
nários não familiares dotados de
competências especiais, para dri-
blar eventuais crises de gestão.

Outra ação produtiva em gru-
pos que planejam fazer um bom
rito sucessório é evitar o surgi-
mento do “a c o m o d o g r a m a”.
“Muitos gestores fazem um or-
ganograma que vai acomodan-
do mais membros da família,
nem sempre pelos currículos,
mas por força da pressão de pa-
rentes que desejam ver seus re-
bentos na empresa.”
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Ana Paula Zagallo, CEO da Santa Mônica: “Meus pais sempre se preocuparam com a longevidade da empresa”

G e st ã o Resultados não evoluem na mesma velocidade que a família

Katia Simões
Para o Valor, de São Paulo

Enquanto na Europa e nos Esta-
dos Unidos muitas empresas fami-
liares já ultrapassaram a décima
geração no comando, no Brasil vi-
vemos um momento de transição
para a segunda geração e, em pou-
cos casos, para a terceira ou quarta.
O momento é ideal para que sejam
discutidas as bases do processo de
sucessão e do desenvolvimento de
um novo modelo de governança
familiar e corporativa. “Ainda é
preciso melhorar, mas é crescente
o número de cursos oferecidos em
universidades e instituições volta-
das para a gestão de empresas fa-
miliares”, afirma Marcelo Lico, só-
cio da Crowe Horwath Macro Con-
sultoria e Auditoria, de São Paulo.
“Aos poucos, até mesmo os cursos
de graduação estão abordando o
tema e ajudando a preparar os exe-
cutivos e os próprios herdeiros”.

Embora o Brasil seja o país da
América Latina onde menos se es-
tuda o assunto, todos têm cons-
ciência de que é difícil arrumar a
casa sozinho quando a empresa
ganha porte e o mercado se torna
competitivo, exigindo administra-
ção moderna e eficiente. “Os tem-
pos são outros”, afirma Eduardo
Najar, especialista em empresas fa-
miliares e professor da ESPM. Se-
gundo ele, o que antes se resolvia
no fio do bigode, hoje é impossível

Cursos ensinam métodos
de sucessão e governança

fazê-lo porque as famílias estão ga-
nhando novos desenhos, novos
componentes o tempo todo, o que
impacta diretamente no patrimô-
nio. “Ao contrário das expectativas,
os resultados da empresa não cres-
cem na mesma proporção que os
membros das novas gerações da
f a m í l i a”. Disposta a ajudar a edu-
car os herdeiros, a ESPM vem de-
senvolvendo há 12 anos cursos de
pequena duração, batizados de
cursos de férias, que abordam ba-
sicamente os princípios da empre-
sa familiar, o que é governança
corporativa, melhores práticas de
gestão e preparação da sucessão.

Integrante da segunda gera-
ção da família fundadora da My -
lady Lingerie, indústria de moda
íntima fundada pelo pai em São
Paulo, Alessandra Zegaibe Mar-
ques fequentou, em 2009, o cur-
so “Os Novos Rumos da Empresa
Familiar ”, ministrado pela ESPM,
com 60 horas de duração. “Foi o
pontapé inicial para que a famí-
lia parasse e avaliasse algumas
deficiências e pontos fortes de
seus gestores”, lembra a empre-
sária. “Meu pai tem apenas 55
anos, está longe de passar o co-
mando para uma de suas três fi-
lhas, mas sempre deixou claro
que a empresa precisa se profis-
sionalizar continuamente”.

Diante desta filosofia, Alessan-
dra estudou administração nos Es-
tados Unidos, onde a gestão de

empresas familiares faz parte da
grade curricular. De volta ao Brasil,
passou dois anos como uma verda-
deira sombra do pai aprendendo
passo a passo a rotina de cada área
da Mylady, que conta com uma
produção de 300 mil peças men-
sais. Hoje, é diretora comercial e de
desenvolvimento de produtos. Há
cinco anos, uma de suas irmãs de-
cidiu ingressar no negócio e per-
correu o mesmo caminho.

Alessandra revela que um dos
maiores aprendizados do curso foi
a necessidade de enxergar melhor
o valor dos limites, em separar a ro-
tina da empresa e a da família, a
fim de que o negócio não atrapa-
lhe a relação familiar e vice-versa.
Essa é uma das lições aprendidas
na maioria dos cursos voltados à
gestão de empresas familiares.

“Parece óbvio, mas as pessoas
não separarm os dois universos, o
que acaba prejudicando a família e
a empresa”, afirma Wagner Teixei-
ra, consultoria Hoft-Bernhoeft &
Te i x e i r a . “Poucas famílias conver-
sam sobre sucessão e divisão de pa-
péis, separando a figura do execu-
tivo, o sócio e o parente.”

Uma das pioneiras na área, com
as primeiras aulas realizadas em
1982, a consultoria opera dentro
ou fora das empresas. Ressalta a
importância da participação de to-
do o clã no processo, envolvendo
desde a matriarca que, muitas ve-
zes, não pisou na empresa até os

Regras claras para
acomodar filhos
na administração
De São Paulo

Engenheiro formado pela Es-
cola Politécnica, Luciano Wer-
theim, 91 anos, abriu uma pe-
quena construtora e incorpora-
dora em 1950, na capital paulis-
ta. Na época, já defendia a tese
de que uma empresa de sucesso
se faz com pessoas, portanto, era
preciso pensar grande, organi-
zar processos e estipular metas.
A receita foi ganhando corpo e,
quando em meados da década
de 70, seus três filhos homens
começaram a trabalhar na em-
presa, as regras já eram claras,
mas era preciso colocar no papel
processos, métodos, convivên-
cia, decisões tomadas em con-
junto e, até mesmo, sucessão.

“Naquela época ninguém sa-
bia o que era governança corpo-
r a t i v a”, observa Ely Wertheim,
diretor comercial e um dos qua-
tro herdeiros. O pai tinha um
grupo de amigos, entre eles An-
tonio Marmo Trevisan, que gos-
tava de discutir sobre como ga-
rantir o futuro de um negócio
de família. Juntos, eles criaram
um estatuto com divisão de tare-
fas, exigência de eleição de dire-
toria, mecanismos democráticos
de decisão e líderes de assunto.

Um dos pontos pensados nos
anos 80 foi a maneira adequada
de como encaminhar a sucessão,
já que dos quatro filhos de Wer-
theim, seus herdeiros, apenas
três trabalhavam na empresa. O
desafio era como se tornar ir-
mão, amigo e sócio. A saída foi
buscar a ajuda de consultorias
especializadas, além de traçar
planos que deveriam ser revistos
a cada cinco anos.

Foram adotar algumas práti-
cas, entre as quais, a exigência
da participação de pelo menos
dois responsáveis para cada pro-
jeto colocado em prática, além
da contabilidade organizada e
auditada como se a Luciano
We r t h e i m fosse uma grande em-
presa. “Há apenas 10 anos nós
fomos conhecer efetivamente o
que era governança corporati-
v a”, diz Ely. “Para nossa alegria,

já tínhamos 80% do processo en-
caminhado na prática e 100%
dos conceitos incorporados na
cultura da empresa.”

Na última década, a constru-
tora e incorporadora vem apro-
fundando não só os conceitos e
práticas, mas também envolven-
do a terceira geração da família,
que começa a ingressar no mer-
cado de trabalho. Por filosofia,
decidiram que nenhum dos fi-
lhos dos quatro herdeiros dire-
tos trabalharia na incorporado-
ra. Para tanto, criaram empresas
correlatas, com razões sociais in-
dependentes, tocadas cada uma
por um dos filhos do patriarca
Luciano como pessoa jurídica. A
holding, que abriga a empresa
mãe também abriga as novas ra-
mificações, porém, não as famí-
lias de cada um. “Se um dia eu
vier a faltar, meus três filhos e
minha esposa terão direito a um
único voto, porque responderão
por um dos quatro núcleos jurí-
dicos que compõem a holding”,
explica Wertheim.

Apaixonados pelos caminhos
da governança corporativa, os
sócios investem em média R$ 70
mil por ano em cursos e consul-
torias. O mais recente aconteceu
em 2012 e envolveu 35 membros
do clã Wertheim, inclusive as
crianças na faixa dos 10 anos e o
patriarca Luciano. Sob a orienta-
ção do Instituto Opus, a família
se reunia em um hotel um final
de semana por mês. O objetivo
era disseminar os valores da fa-
mília que permeiam o negócio e
mostrar às futuras gerações de
herdeiros como as decisões são
tomadas e quais os valores que
devem ser perpetuados.

“O saldo é muito positivo e a
qualidade do que se aproveita
muito grande”, afirma Ely. “E não
é necessário investir valores tão
altos como fazemos, com 1/3 é
possível realizar excelente traba-
lho nas empresas”. Os resultados,
segundo o empresário, melho-
ram dia-a-dia. Em 2013, a Lucia-
no Wertheim deverá faturar R$
78 milhões, 30% a mais que no
ano passado. (KS)

netos e bisnetos que um dia herda-
rão o negócio. “A vantagem é a pos-
sibilidade de interagir com outros
empreendedores com o mesmo
perfil, herdeiros com dificuldades
semelhantes”, afirma Teixeira.

Terceira geração da família no
comando do Colégio Ari de Sá Ca-
valcante, com sede em Fortaleza e
9.000 alunos, Ari de Sá Cavalcante
Neto, 34 anos, está sempre atento
ao movimento das empresas fami-
liares no país. “Antes de assumir
qualquer posição dentro da em-
presa os herdeiros têm de se prepa-
rar e trabalhar em outras compa-
nhias”, afirma. “Além disso, temos
regras muito claras para encami-
nhar a sucessão. Somos todos her-
deiros, mas não necessariamente
todos têm de estar à frente do ne-
gócio, alguns passarão a vida como
acionistas por opção”.

Para assumir os negócios da fa-
mília ao lado do pai e responder
pela divisão do Sistema Ari de Sá
(SAS), metodologia de ensino ado-
tada por mais de 230 escolas em
todo o país, Cavalcante Neto cur-
sou mestrado no M I T, nos Estados
Unidos, onde o tema empresa fa-
miliar é tratado em profundidade.
Na bagagem trouxe conceitos de
sucessão e gestão que introduziu
no Grupo, entre eles, a necessidade
da formação e experiência externa
como pré-requisito para um her-
deiro assumir qualquer posição
nas escolas.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 28, 29 e 30 jun. 2013, Especial: pequenas e médias empresas, p. F2.




