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São Paulo, 23 de Janeiro de 2006 - Empresários enfrentam a dificuldade de preparar 
seus filhos para os negócios. A sucessão em empresas familiares é um grande dilema 
para muitos empresários. É comum o desejo de que os filhos dêem continuidade ao 
trabalho dos pais. Mas a prole nem sempre tem essa disposição. E essa é a razão de 
muitos conflitos. Para evitar o problema, alguns empreendedores buscam 
profissionalizar a administração da companhia e garantir sua sobrevivência no 
mercado, mesmo que os herdeiros não tenham tino para os negócios.  
 
"Os fundadores têm se preocupado com a questão cada vez mais cedo", comenta 
Renato Bernhoeft, da Bernhoeft Consultoria. "Estamos recebendo um público cada vez 
maior em nossas palestras sobre o assunto", complementa.  
 
De acordo com Luiz Kignel, advogado especialista em planejamento sucessório do 
escritório Pompeo Longo Kignel e Cipullo Advogados, o planejamento é fundamental 
para evitar desentendimentos no futuro. "É comum que os herdeiros tenham opiniões 
diferentes sobre como deve ser gerido o patrimônio. E, muitas vezes, nenhum deles 
está errado. Simplesmente querem coisas diversas", afirma. "O estabelecimento de 
regras para a sucessão não evita brigas, mas organiza as discussões. E isso é muito 
importante porque uma família em litígio tende a dilapidar seu legado pelo mau 
gerenciamento", conclui.  
 
Um dos erros mais comuns dos empresários é deixar a conversa sobre o futuro 
profissional dos filhos e a gestão da companhia para a última hora. "As conversas 
devem permitir aos filhos fazer suas escolhas", afirma Bernhoeft. O consultor ressalta 
que o fundador costuma se perder entre o papel de pai e de empresário. "Como pais, 
querem o melhor para os seus filhos; como empresário, desejam o melhor para a 
companhia."  
 
Assim, para encontrar o melhor caminho é preciso considerar a vocação da prole para 
gerir o negócio e respeitar suas escolhas. "É fundamental que a mãe também tenha 
esse raciocínio porque é ela que geralmente tem maior contato cotidiano com as 
crianças", diz Bernhoeft.  
 
Foi dessa maneira que agiu Ricardo Miranda, sócio da seguradora Pamcary. Entre seus 
filhos adultos, apenas Anna Luiza optou por trabalhar na empresa. "Hoje somos em 13 
sócios", conta. "Decidimos que os filhos não seriam nossos sucessores naturais. Não 
discriminamos os familiares, mas há uma série de regras para se tornar executivo da 
organização", explica Miranda. A direção da empresa se apoia nas práticas de 
governança para profissionalizar a gestão.  
 
Seu filho mais conhecido é o cavaleiro Doda. "Sempre soube que a vocação dele era 
trabalhar com alguma coisa ligada ao campo, ele nunca atuaria dentro do escritório", 
diz.  
 
Ele lembra que, como o filho representa o Brasil desde os 14 anos, chegou a repetir 
um ano na escola. "Então eu fiz um teste. Disse a ele que trabalharia como 
administrador júnior na empresa. Ele teria jornada de meio período, uma sala e uma 
secretária. Mesmo assim ele não gostou e encarou a situação como um grande 
castigo."  
 



Paulo Fernando também montava, mas hoje tem uma banda chamada Jukabala. "Só a 
Anna Luiza optou por ser gerente da Pamcard, uma unidade da empresa", afirma 
Miranda. Ela se formou em moda na Itália e chegou a trabalhar na área, mas percebeu 
que poderia ser melhor sucedida como gestora e decidiu dedicar-se ao negócio da 
família. "Percebi que atuava bem na área gerencial. Gostava da vida executiva, de ser 
gestora, de ser líder", conta Anna Luiza.  
 
Miranda fez questão de não trabalhar ao lado da filha e de não influenciar sua 
ascensão na empresa. Da mesma maneira, Afonso Celso dos Santos, presidente da 
Avis, diz acreditar que seus filhos, caso queiram atuar na companhia, devem começar 
de baixo. Eles ainda não têm idade para trabalhar ou mesmo para decidir o futuro 
profissional - o mais velho tem 13 anos. Mas Santos já decidiu que não os obrigará a 
assumir seu lugar. Para isso, também trabalha no sentido de profissionalizar a 
administração da locadora de carros que fundou.  
 
"Acho terrível quando os pais obrigam os filhos a ter uma profissão da qual não 
gostam. Acredito que ter sucesso é ser feliz", declara. "Acredito ainda que cabe aos 
pais darem a oportunidade para os filhos conhecerem a empresa e decidirem se 
querem trabalhar nela. Por isso, não torço, nem deixo de torcer para que eles venham 
para cá."  
 
De acordo com Bernhoeft, no entanto, esse tipo de relação franca não é simples de se 
estabelecer. "O diálogo simples pode ser difícil porque a rotina de trabalho do 
empreendedor muitas vezes o torna um pai ausente", lembra o consultor. Consciente 
dessa dificuldade de conciliar vida profissional e pessoal, João Dória Jr. organizou o 
"Family Workshop" onde, desde sábado, 150 presidentes de grandes empresas estão 
reunidos no Blue Tree Park Paradise, em Mogi das Cruzes (SP), para discutir a 
formação de líderes e sucessores. "A maior parte dos que assumem cargos de 
liderança merece estar nessas posições porque lutaram por isso. Muitos deles vieram 
de baixo, não sucederam ninguém", diz Dória. "Já seus filhos não enfrentarão 
dificuldades e isso é um motivo de preocupação."  
 
O sucesso dos pais pode ser ruim para os filhos quando o conforto financeiro oferecido 
pela família o acomoda e impede seu desenvolvimento. O psiquiatra Içami Tiba afirma 
que, atualmente, há uma falha na educação em casa para preparar sucessores. 
"Prepara-se apenas her-deiros, que inevitavelmente têm que assumir e não suceder 
por vontade própria."  
 
Segundo ele, em casa é que se começa a fazer coisas que serão feitas lá na rua. Por 
isso, pais permissivos criam filhos que não têm limites e não respeitam hierarquias nas 
empresas porque não respeitam os pais e as próprias regras da casa.  
 
Ele explica que na atual educação que vem sendo dada às crianças, os pais "engolem" 
muitos sapos. "Engolem porque se tornam passivos e acabam cedendo aquilo que se 
propuseram a negar aos filhos", afirma. "Quando um pai sentir que está engolindo um 
sapo, está na hora de se impor."  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 23 jan. 2006, Plano Pessoal, p. C-8. 


