
Estima-se que mais 90% das empresas no
Brasil sejam familiares. São nada menos que
54% na área de serviços, 12% no agronegócio
e 34% na indústria. No setor atacadista/distri-
buidor brasileiro e em boa parte do varejo
nacional predomina o modelo familiar. Do total
dessas empresas 20% passam por processos
de sucessão que demorarão de três a cinco anos
- em 1991, apenas 5% das empresas funda-
das por famílias preparavam a geração seguinte.
Alarmante, porém, é o fato de que metade das
empresas criadas no Brasil passa para a segun-
da geração e destas somente 5% chegam à ter-
ceira geração (Ver quadro abaixo).

A prática demonstra que o processo suces-
sório começa em função de fatores externos,
como idade, doenças ou mesmo uma crise no
negócio. Boa parte dos motivos que levam ao
insucesso não advém de gestão, mas de dispu-

tas entre sócios e familiares no processo de tran-
sição e da falta de preparo dos herdeiros, am-
bos resultantes da forma como o fundador en-
carou o processo. Segundo Renato Bernhoeft,
da Bernhoeft Consultoria Societária, o maior
problema da sucessão familiar, aqui e lá fora, é
a alta percepção do empreendedor de que ele é
imortal e, portanto, não se prepara em tempo hábil
para a própria morte. Não bastasse, ele tende a
acreditar que sempre sabe mais que os outros, e
não deixa que seu sucessor aprenda errando.
Por sua vez, este sempre acha que é dono auto-
maticamente e não precisa aprender mais. "Há
um despreparo nas duas gerações", alerta.

"O pior erro de sucessão é do próprio pai, que
coloca o filho como gerente ou diretor, quando
este deveria começar de baixo, passando por
todas as áreas da empresa. Mas antes de tudo,
tem que gostar", comenta Murilo Martins, do
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"O melhor negócio não resiste a uma briga de

família ou a uma encrenca de sócios, por isso, abra

o tema com a família e antecipe-se aos conflitos",

diz o consultor Renato Bernhoeft.

MartMinas, atacadista mineiro tipicamente familiar, mas cujos
acionistas não participam da administração. Murilo lembra que
começou como representante comercial autônomo na em-
presa do pai há vinte anos.

Queira ou não, a transição será sempre um desafio, um mo-
mento decisivo para a continuidade da empresa. Especialistas
recomendam que a sucessão comece muito antes de o suces-
sor adentrar as portas da empresa, seja ele da família ou do
mercado. "Não há momento apropriado para esse enfrenta-
mento, somente a certeza de que, quanto mais cedo for en-
carado, mais tranqüilidade terá a empresa como um todo para
atravessá-lo", analisa o consultor Afonso Macagnani, da Si-
nética Gestão Empresarial. Na opinião de Raul Corrêa da Sil-
va, fundador e presidente da RCS Auditoria e Consultoria,
nas empresas familiares, as questões emocionais são muito
mais fortes, daí a importância de estabelecer o quanto antes
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"Embora não queira, muito filho se vê

obrigado a assumir a empresa porque o pai

o incentiva demais", pondera Murilo Martins

regras sucessórias. "É na condução desse pro-
cesso que está a chave do sucesso", avalia,

[ Modelo ideal ]
O grande questionamento nessa hora é que

modelo escolher: empresa de controle familiar,
de gestão familiar, ou ter modelo misto. Todos
têm boas chances de dar certo, desde que haja
uma profissionalização dos sócios, mas não é a
escolha de quem colocar na empresa - se um
profissional do mercado ou um membro da fa-
mília - que vai determinar o sucesso ou o fracas-
so da sucessão.

Evitar problemas na continuidade do negócio
exige que o fundador desenvolva uma "família
empresária", conhecedora do dia-a-dia da em-
presa. "E tratar da sucessão ainda em vida, abrir
a discussão para que os envolvidos entendam
que não vão herdar uma empresa, mas uma so-
ciedade com sócios que não escolheram. Mais
que isso, ao abrir o tema com a família, o funda-
dor pode antever rupturas mais adiante e se an-
tecipar de forma a criar uma transição harmôni-
ca", defende Bernhoeft. Outra dica é fazer com
que os filhos se preparem para o papel de acio-
nistas, antes ainda do papel de gestores. "O filho
pode até ser capacitado, mas se mantiver uma
postura arrogante diante dos demais terão início

os conflitos, com disputas pelo poder. Se a famí-
lia é mal resolvida, a probabilidade de conflitos
se intensifica. O melhor negócio não resiste a uma
briga de família ou a uma encrenca de sócios."

Segundo o consultor da Bernhoeft, o trabalho
do fundador é permitir que a família comece a
discutir seu modelo societário. Feito isso, estrutu-
rar um acordo societário que estabeleça direitos
e obrigações, não apenas de ordem legal, mas
acrescido de um código de ética, é também de
fundamental importância. "É essa estrutura que
vai indicar quem vai para a gestão - se a família
ou não. E sempre levando em conta que não
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adianta profissionalizar a empresa se família e
patrimônio não estiverem profissionalizados."

Compreender e lidar com isso requer um pro-
cesso educativo dos membros para o desempe-
nho de seus diferentes papéis no contexto de
uma empresa de controle e gestão familiar. Ber-
nhoeft classifica como extremamente dinâmica
a estrutura da entidade familiar, afinal não existe
a liberdade de escolha.

[ Herdeiros acomodados ]
Também preocupante é a insistência do pai em

passar ao filho o negócio, sem se importar se tem
a aptidão necessária ou se quer tocar o negócio.
"Vejo muito filho que se sente na obrigação por-
que o pai incentiva demais a ir para aquele seg-
mento, e ele não quer", ilustra Murilo, o único dos
filhos a seguir na empresa do pai - os demais
não se interessam pelo ramo de atacado, e têm
outras companhias. Para evitar problemas, ele, sem
filhos, garante que, um ano depois de assumir a
presidência, iniciou o processo sucessório, forman-
do equipe de profissionais.

Outra realidade observada por Bernhoeft é a
falta de consciência dos envolvidos de que o lu-
cro não cresce na mesma proporção da deman-
da. "Se todos dependem do negócio, vai ser difí-
cil manter o padrão. Chegará a hora de capitali-
zar a empresa e ao mesmo tempo dividir o lucro
- e aí a equação não vai fechar." O consultor cita
um ditado chinês segundo o qual "A primeira ge-
ração pisa no barro e planta; a segunda colhe e

come; e a terceira volta a pisar no barro."
"Temos no Brasil muitos empreendedores, mas

poucos empresários." Raul acrescenta que o pai
sempre pensa grande para o filho, procura dar
os melhores cursos para que vá um pouquinho
mais longe do que foi, um padrão de vida muito
melhor do que teve e até um cargo de chefe de
seção na empresa, mas não é assim que vai for-
mar o profissional.

Segundo ele, é um risco a autoridade paterna
ser transferida para a empresa. O filho precisa
ser ouvido e receber o mesmo tratamento de
qualquer outro funcionário. Vai ser chefe, sim,
mas antes precisa conhecer o negócio. Além dis-
so, o filho não pode ser pego de surpresa numa
sucessão. O processo exige alguma experiência
externa em outras empresas, para conhecer o
ambiente corporativo, para aprender a lidar com
as frustrações, para ganhar experiência. Depois,
ele passa por várias áreas na empresa. O impor-
tante é que, ao assumir o comando, tenha o res-
peito de todos." E finaliza: "Família é uma solução
na sucessão, pois tem ligação, tem amor, cresce
ouvindo falar da empresa. Mas às vezes é mais
barato ter o filho em casa ganhando mesada."

Para os atores no processo de sucessão em
empresa familiar que ainda não deram o primei-
ro passo para a transição, Macagnani manda o
recado: "O mercado não respeita uma década
ou meio século; seu único e inexorável respeito
recai sobre a competência de gerenciar todos os
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momentos da organização."

Fonte: Distribuição, ano 13, n. 147, p. 184-188, abr. 2005.




