
Sucessão familiar precisa de orientação 
 
A transição segura para a geração seguinte necessita que o herdeiro adquira conhecimento. 
 
É consenso que os empresários precisam deixar de lado o receio quanto ao futuro da atividade 
empresarial e educar o sucessor para a continuidade. 
 
A falta de uma gestão profissional no processo de sucessão de uma empresa familiar é 
considerado por especialistas um dos maiores problemas das pequenas e médias empresas no 
País. Porém, se bem administrada, essa transição pode acontecer de forma satisfatória, evitando 
a falência do negócio.  
 
Segundo o consultor de orientação empresarial do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas de São Paulo (Sebrae-SP), Gilberto Rose, uma empresa que seja de médio a grande 
porte pode ter uma sucessão saudável, embora ainda apresente um ou outro problema. Nesse 
caso, para elas é mais fácil a correção por possuírem mais recursos, podendo assim contratar 
consultores, suporte técnico e promover a transição antecipadamente. “No entanto, para as micro 
e pequenas empresas é ainda mais complicado. E nelas, infelizmente, não existe uma 
preocupação com sucessão”, lamenta. Rose explica que muitos empresários são resistentes à 
transição e chegam a pensar que cogitar sobre o assunto possa atrair azar e até mesmo antecipar 
sua própria morte.  
 
O consultor comenta que muitas pequenas e microempresas possuem negócios rentáveis 
conduzidos por empresários que têm talento e tino comercial para liderá-los durante uma vida 
inteira. Na falta deles, entretanto, imprevistos comerciais podem ocorrer e levar à falência o 
negócio. Em muitos casos, por exemplo, os herdeiros não possuem vocação empresarial. Pode 
ocorrer também a falta de uma administração mais profissional ou ainda registros referentes à 
gerência serem insuficientes. “O empresário pode morrer e levar todas as informações com ele. A 
família fica sem saber como anda o negócio”, diz o consultor. Em muitos casos, nem mesmo o 
contador pode ajudar. Esse profissional, na maioria dos casos possui somente dados históricos, 
sem atuar efetivamente na gestão. De acordo com o consultor, notas fiscais, relatórios de 
faturamento não contêm toda a verdade da vida da empresa. Dívidas freqüentemente não são 
registradas e nas empresas familiares também costuma ocorrer confusão entre pessoa física e 
pessoa jurídica. 
 
Outro problema levantado pelo consultor ocorre quando o negócio tem mais de um proprietário. 
Na falta de um deles, o sócio que fica à frente da direção pode se sentir prejudicado ao assumir 
todos os deveres sozinho e ter de dividir os lucros com os familiares do sócio ausente.  
 
Estilo 
 
O perfil conservador e centralizador de alguns empresários colabora para que o problema da 
sucessão familiar se agrave. Segundo Rose, esse traço de personalidade é muito difundido no 
meio empresarial, variando apenas de ramo de atividade. O empresário, opina o consultor, é um 
solitário, que enfrenta dificuldades por não querer levar preocupações para a família, clientes, 
fornecedores e para o resto da cadeia na qual se insere e necessariamente interage. 
 
“A missão do Sebrae-SP é trabalhar no processo de sensibilização do empresário e fazê-lo 
compreender que o futuro é daqui a pouco”, comenta Rose. O dono da empresa tem de ter a 
consciência de que os familiares necessitam ter conhecimento e acompanhar toda a gestão do 
negócio. É o que o consultor chama de fazer back up dele próprio. O empresário precisa cercar os 
problemas de todas as formas para evitar qualquer tipo de risco“, ensina. 
 
 
 



 
                                                                                                         ARTE DCI 
Questão jurídica 
 
Se não for planejada, a sucessão familiar pode trazer problemas também juridicamente. “A falta 
de um planejamento sucessório pode levar o negócio à falência com uma rapidez incrível”, diz o 
consultor jurídico do Sebrae-SP, Paulo Melchor. “O empresário tem de verificar a aptidão de seu 
herdeiro a fim de evitar a ocorrência de problemas jurídicos”.  
 
Situações embaraçosas podem ocorrer depois da sucessão e não durante ela. A empresa pode 
fechar as portas pela inexperiência do seu novo líder, por problemas como inadimplência e 
processos trabalhistas, por exemplo. 
 
Juridicamente, essa transição ocorre de duas formas: pela doação em vida ou pela morte do 
dono. Caso haja mais de um, a lei afirma que as outras partes têm o direito de decidir se aceitam 
o herdeiro como sócio. “Caso isso não ocorra, elas devem comprar as partes do herdeiro”, 
esclarece Melchor. No caso de morte de um único dono,só há a tranferência de bens. Se os 
herdeiros quiserem manter o negócio, eles devem dar baixa na empresa existente e registrar uma 
nova empresa. 



 
Pesquisa 
 
Não é fácil para uma micro ou pequena empresa sobreviver no mercado. Números mostram as 
dificuldades enfrentadas pelos empresários e a questão da sucessão familiar se destaca entre os 
dados. É o que mostra, por exemplo, a pesquisa “Sobrevivência e Mortalidade das Empresas 
Paulistas de 1 a 5 anos”, divulgada em outubro de 2005. Segundo o economista do Sebrae-SP, 
Pedro João Gonçalves, um número elevado das empresas encerra suas atividades em até cinco 
anos de vida.Dos 3.463 empresários entrevistados, 20% atribuem o fechamento da empresa a 
problemas pessoais, nos quais está incluída, entre outros motivos, a sucessão familiar — 9% 
indicam desentendimentos com sócios.  
 
Os demais fatores englobam falta de capital (25%), falta de clientes, inadimplência (11%), 
problemas de planejamento/administração (11%), problemas legais, concorrência, falta de lucro e 
perda do cliente único (23%). Dos dados desta pesquisa pode-se também concluir que 29% das 
empresas paulistas encerraram as atividades no primeiro ano de vida e 56% até o final do quinto 
ano de atividade. Um outro estudo do Sebrae-SP “Responsabilidade Social nas MPEs Paulistas”, de 
dezembro de 2004, aponta que 25% dos proprietários das empresas que enfrentam problemas ou 
que tenham de definir estratégias procuram familiares ou colegas, enquanto 21% tomam decisões 
após ouvir diretores ou gerentes. Já 18% seguem conselhos de outros empresários e apenas 3% 
ouvem ou se balizam pela opinião de profissionais especializados. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 30 mar. 2006, Especial Sebrae, p. B5. 
 


