
Como temos acertado,
a aposta ainda é a
família. Mas talvez mais
tarde a contratação
de pessoas de fora
se torne necessária,
pois estimamos um
crescimento de 30%
já no ano que vem”
Renata Tilli
Diretora de marketing

Os cargos de direção
ainda são da família,
mas já pensamos
em colocar alguém
de fora. Estimamos
um crescimento
de 10% este ano
com o lançamento
de novos produtos”

Fundada há 51 anos,
a Limpanno sempre
teve gestão familiar.
O nosso desafio principal
é separar os problemas
familiares da gestão
da empresa. Esperamos
chegar ao faturamento
de R$ 200 milhões”

“ ““

FelipeLantimant
Gerente de marketing

Alex Buchheim
Diretor-geral da Limppano

“No passado, profissionalizar a
gestão significava trazer pessoas
de fora para dentro das empresas
familiares. Atualmente, os suces-
sores começam a se preparar para
o cargo que vão herdar”, ressalta
Wagner Teixeira, sócio-diretor da
consultoria de empresas familia-
res Höft - Bernhoeft, Passos & Tei-
xeira, há 38 anos no mercado. Ape-
sar de não haver dados precisos,
estima-se que mais de 80% das
empresas brasileiras, assim como
acontece na Europa, podem ser
consideradas familiares.

Alex Buchheim, diretor-geral
da Limppano, é um exemplo de
que a profissionalização tem se tor-
nadocadavezmaisimportanteden-
tro de uma empresa familiar. Além
de aulas de gestão, o executivo par-
ticipoudocurso “OwnerandPresi-
dentManagement”,daHarvardBu-
siness School. “Fundada há 51
anos, a Limppano sempre teve ges-
tão familiar.Onossodesafio princi-
pal é separar os problemas familia-
res da gestão”, diz ele. A empresa,
que começou com panos de limpe-
za e tem dez unidades de negócios,
espera chegar ao faturamento de
R$ 200 milhões em quatro anos.

Teixeira diz também que a su-
cessão atualmentecomeça aser fei-
ta mais cedo, o que ajudaas empre-
sasareduziremataxademortalida-
de, ainda alta. Segundo ele, 65%
das companhias que deixam de
existir no mundo não enfrentam
problemas de mercado, mas sim
conflitos societários ou familiares.

“Nopassado,sucessão significa-
va morte do gestor. Hoje, ela já não
é mais considerada um tabu e há a
preocupação com a continuidade
do que foi criado. E ela começa ca-
da vez mais cedo. Quando o gestor
completaentre45e50anos,jáéini-
ciada apreparação dos seus herdei-
ros. Antes, a preocupação só exis-
tia perto dos 70 anos”, diz Teixeira.

Apenas 33% das empresas fa-
miliares sobrevivem à sucessão da
primeira para a segunda geração.
“Isso porque a maioria das empre-
sas fecham nos primeiros cinco
anos de vida. Além disso, a transi-
ção na maioria das vezes passa de
um único dono para vários sócios
ou para mais de uma família, po-
dendo gerar diferenças de cultu-
ras e valores”, diz Teixeira.

Esse número cai para entre
14% e 17%, no processo de transi-

ção da segunda para a terceira ge-
ração. “Na passagem da terceira
para a quarta geração, só 4% so-
brevivem”, completa ele.

Teixeira ressalta, porém, que
apesar da profissionalização co-
meçar em casa, com o crescimen-
to do negócio, principalmente
nas segunda e terceira gerações,
a necessidade da contratação de
pessoas de fora da família aumen-
ta. Na Granfino, por exemplo,
desde 2008, quando a marca am-
pliou sua atuação para além de fa-
rináceos e grãos, há a contrata-
ção de pessoas de fora para os car-
gos de gerência.

“Os cargos de direção ainda
são da família, mas também já
pensamos em colocar alguém de
fora. Estimamos um crescimento
de 10% este ano com o lançamen-
to de novos produtos”, diz Felipe
Lantimant, gerente de marketing
da empresa, fundada há 62 anos.

Com apenas uma diretora de
fora da família na empresa, a Be-
la Ischia vê a contratação exter-
na como uma possibilidade para
o futuro. “Como temos acerta-
do, a aposta ainda é a família.
Mas talvez mais tarde isso se tor-
ne necessário, pois estimamos
um crescimento de 30% já no
ano que vem”, diz Renata Tilli,
diretora de marketing da empre-
sa fundada em 1967.
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■ ABelaIschia foi fundada
peloitalianoGiuseppeDi Iorio,
quecomercializavafrutasfrescas
noRio.Aempresa,quetempontos
devendaemMinasGerais,
EspíritoSantoeRio,abastece
mais13estados.

▲

HermesContesini

Sucessão e profissionalização
de herdeiros deixam de ser tabu

■ ALimppanofoi fundada
peloempresárioAlfredo
Buchheim.Hojenocomando
estãoduasgerações,
seufilhoThomasBuchheim,
presidente,eofilhodele,
AlexBuchheim,diretor-geral.

■ AGranfinofoi fundadapelo
portuguêsSylvioCoelhoque
hoje,aos92anos,presideo
conselho.Aindústriapassou
paraasmãosdafilha,Silvia
Lantimant,quetemprimos,
sobrinhosefilhoaoseu lado.

80%
Estimativadaporcentagemde
empresasbrasileirasquepossuem
gestãofamiliar.

33%
Porcentagemdesobrevivência
dasempresasnapassagemda1ª
paraa2ªgeração.Napassagemda
2ªparaa3ªgeração,entre14%e
17%dasempresassobrevivem.Na
transiçãoda3ªparaa4ªgeração,
o índicecaipara4%.

Segundo Wagner Teixeira, atualmente a sucessão em empresas familiares começa mais cedo

Empresas familiares fazem a transição entre as gerações mais cedo e vão ao mercado contratar para crescer
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 30, 31 ago. e 1 set. 2013, Empresas, p. 14.




