
M
anter uma empresa familiar saudável e lucrativa por décadas é um grande desafio, que fica maior 
ainda quando o fundador precisa passar o comando dos negócios para seu sucessor, geralmente 
um dos filhos. Esse é um momento extremamente delicado e pode ser decisivo para a sobrevi-
vência da empresa. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apenas 

30% das empresas familiares chegam à segunda geração, enquanto só 5% atingem a terceira.

PASSAR O BASTÃO
QUANDO É HORA DE 

Planejada com organização e transparência, a 
sucessão em uma empresa familiar pode ser uma 
grande oportunidade de inovação e crescimento

CAPA
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O segredo para garantir a longevidade da 

empresa é planejar a sucessão e não adiar 

essa tarefa. Para Gustavo Sette, da Gene-

rations Consultoria, um bom processo de 

sucessão leva de cinco a dez anos e deve 

passar por, pelo menos, cinco etapas:

 

•  Preparação do fundador: Quem está 

passando o bastão precisa planejar um 

cronograma de saída do negócio e estru-

turar um plano de remuneração para fi -

nanciar a sua nova vida fora da empresa. 

•  Preparação da empresa: É preciso for-

matar a empresa para seguir em frente 

sem a presença do fundador e legitimar 

a liderança da nova geração.

•  Desenvolvimento do sucessor: A esco-

lha do sucessor não é uma tarefa fácil. 

Não basta que ele tenha desejo, ele pre-

cisa ter capacidade para estar à frente da 

empresa. 

•  Preparação da família: A sucessão pre-

cisa do apoio da família, inclusive da-

queles que não trabalham na empresa. 

É importante estabelecer a forma como 

os parentes podem atuar no negócio e, 

principalmente, as regras de remunera-

ção dos familiares. 

•  Preparação dos novos donos: Dificil-

mente o sucessor será o único dono. 

Na maioria das vezes, os outros irmãos 

serão sócios, terão percentagem nas 

ações e costumam ter bastante influên-

cia no negócio.

ETAPAS DA SUCESSÃO

Por Michelle de Geus 

ANA RITA BITTENCOURT

“ UM DOS SEGREDOS PARA 

ASSEGURAR A LONGEVIDADE 

DA EMPRESA FAMILIAR É A 

SEPARAÇÃO DOS ASPECTOS 

FAMILIARES, EMPRESARIAIS 

E PATRIMONIAIS ”

CABO DE GUERRA
“A principal razão para tantos negócios fracas-
sarem durante a troca de comando é o convívio 
complexo entre duas gerações. Um dos segredos 
para assegurar a longevidade da empresa fami-
liar é a separação dos aspectos familiares, em-
presariais e patrimoniais”, explica Ana Rita Bit-
tencourt, da Une Consultoria. Ela observa ainda 
que é comum os familiares guardarem mágoas e 
insatisfações, transformando a gestão dos negó-
cios e o processo de sucessão em um verdadeiro 
cabo de guerra.“O maior erro que as famílias em-
presárias podem cometer é acreditar que estão 
imunes aos riscos da sucessão. Os desafios são 
previsíveis e, portanto, podem ser trabalhados de 
forma preventiva, com antecedência e planeja-
mento”, acrescenta Bittencourt, destacando ain-
da que crença de que o fundador é insubstituível 
ou que a nova geração nunca estará pronta para 
assumir os negócios podem paralisar a empresa 
por anos e tornar impossível sua recuperação.
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De acordo com Walther Bottaro, da BC Con-

sultoria, é possível ver na nova geração como 

uma vantagem competitiva para o negócio, 

trazendo inovação e incentivando a abertura 

de novos mercados. A preparação do suces-

sor pode ser dividida em três etapas:

•  Jovem Aprendiz: O primeiro emprego den-

tro da empresa da família é uma forma de 

educar o jovem para que ele compreenda o 

valor do dinheiro e conheça o negócio. 

•  Aprendizado Externo: Durante ou após 

o ensino superior, é interessante que ele 

busque experiências fora do ambiente fa-

miliar e aprenda novas habilidades.

•  Retorno aos negócios: Após um período 

de vivência fora do negócio familiar, o jo-

vem terá uma visão mais clara sobre sua 

vocação e poderá trazer novos conheci-

mentos e expertises para a empresa.

PREPARANDO O SUCESSOR
TRADIÇÃO RENOVADA
Na visão de Cinthia Kawata Habe, também da 
Une Consultoria, a cada troca de gerações a 
empresa passa por um ciclo de renovação e en-
contra novas oportunidades de crescimento. “As 
novas lideranças devem cuidar de forma respon-
sável dos negócios familiares, com visão de longo 
prazo e sem perder de vista os fundamentos só-
lidos criados pelas gerações anteriores”, orienta 
ela, enfatizando que os sucessores que cuidarem 
do legado familiar pensando em preservá-lo para 
as próximas gerações terão  mais chances de ver 
a empresa permanecer no mercado por décadas.
Segundo Fernando Góes, da OCKAM Consul-
toria, preparação e planejamento são funda-
mentais para que o processo sucessório ocorra 
bem e a empresa não perca a sua essência. Ele 
afirma que deve-se preservar a mentalidade do 
fundador e agregar a ela os novos conhecimen-
tos trazidos pelas futuras gerações. “A longevi-
dade do negócio consiste em aliar os valores e 
princípios que construíram a empresa à capa-
cidade de mudar e se adaptar a um mundo em 

FERNANDO GÓES

“ A LONGEVIDADE DO NEGÓCIO CONSISTE EM ALIAR OS VALORES E 

PRINCÍPIOS QUE CONSTRUÍRAM A EMPRESA À CAPACIDADE DE MUDAR 

E SE ADAPTAR A UM MUNDO EM CONSTANTES TRANSFORMAÇÕES ”

CAPA
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A empresa familiar é aquela que tem o con-

trole acionário nas mãos de uma ou mais 

famílias, independente da gestão ser exer-

cida por essas pessoas. Elas representam 

entre 80% a 90% das empresas no mundo 

e, mais cedo ou mais tarde, terão que se 

preparar para a sucessão familiar.

O QUE É UMA EMPRESA FAMILIAR?
constantes transformações”, indica ele, frisando 
que o equilíbrio só é alcançado quando a suces-
são é bem planejada e organizada.
Góes salienta ainda que o primeiro passo de uma 
sucessão familiar bem-sucedida é aceitar que 
chegou o momento de passar o bastão. “Toda 
a família precisa estar disposta e comprometida 
a dar o melhor de si e se desapegar para pre-
servar o bem maior, que é a empresa”, explica. 
A transferência deve ser realizada de maneira 
clara e transparente e, de preferência, quando 
o negócio encontra-se em um bom momento.

PLANEJAMENTO 
Renata Monteiro, da Apsis Consultoria, relata que 
a sucessão deve estar presente no planejamento 
da empresa e ser discutida abertamente com to-
dos os interessados. “A sucessão precisa ser pre-
parada ao longo de vários anos e fazer parte do 
planejamento de médio e longo prazo da empre-
sa”, sublinha. “Dessa forma, o herdeiro poderá se 
preparar para a função, buscando aprimoramento 
profissional e tomando conhecimento dos princi-
pais processos da empresa e do mercado onde ela 
está inserida.”
De acordo com a orientação dela, a empresa deve 
ser colocada como prioridade durante a escolha 

RENATA MONTEIRO

“ A SUCESSÃO PRECISA SER PREPARADA AO LONGO DE VÁRIOS ANOS E FA-

ZER PARTE DO PLANEJAMENTO DE MÉDIO E LONGO PRAZO DA EMPRESA ”
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Muitas vezes, o empresário não tem her-

deiros ou seus familiares mais próximos 

não têm capacidade para conduzir o negó-

cio com o mesmo sucesso. Nesse caso, o 

consultor José Renato de Miranda sugere 

a contratação de uma consultoria especia-

lizada para tentar encontrar um sucessor 

entre os principais colaboradores da em-

presa. Se não houver nenhuma possibilida-

de, pode-se pensar numa sociedade entre 

os diretores ou contratar um profi ssional no 

mercado. Em última hipótese, os familiares 

entram em consenso e optam pela venda 

ou fusão da empresa.

E QUANDO NÃO HÁ HERDEIROS?
do sucessor. “Um dos principais desafios reside na 
difícil tarefa de separar os negócios das relações 
familiares. A empresa deve ser comandada pela 
pessoa que estiver melhor preparada para a fun-
ção, independentemente do grau de parentesco”, 
recomenda ela, salientando que o herdeiro hipo-
tético precisa ter senso crítico para saber se tem 
condições de assumir os novos desafios.
“Quando o processo de sucessão é bem estrutura-
do, acompanhado de um planejamento estratégico 
claro e objetivo, certamente a empresa continuará 
saudável e lucrativa”, garante.

FONTE DE INOVAÇÃO
O consultor Tomaz Solberg assegura que é pos-
sível transformar o processo de sucessão familiar 
em uma vantagem competitiva para a empresa. 
“Cada geração possui uma visão de mundo, e es-

CAPA

ALESSANDRO SANTIAGO

“ AS DIFERENTES OPINIÕES E 

VISÕES SOBRE O FUTURO DA 

EMPRESA DEVEM SER IDENTIFICADAS, 

DISCUTIDAS E UNIFICADAS ”
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quê, da avaliação de competências para as posi-
ções de comando e das necessidades de se obter 
resultados. “É preciso equilibrar as necessidades 
dos familiares e sócios, e as demandas do merca-
do. As diferentes opiniões e visões sobre o futuro 
da empresa devem ser identificadas, discutidas e 
unificadas. Com o entendimento do que se espera 
do negócio, a família pode trabalhar em conjunto 
e sem conflitos de interesses”, aconselha. 

TOMAZ SOLBERG

“ CADA GERAÇÃO POSSUI UMA VISÃO DE MUNDO, E ESSAS 

DIFERENÇAS PODEM SER BENÉFICAS PARA A EMPRESA 

SE FOREM TRABALHADAS DE FORMA COMPLEMENTAR ”

sas diferenças podem ser benéficas para a empre-
sa se forem trabalhadas de forma complementar. 
Quando as opiniões são vistas como concorrentes, 
em que apenas uma pode estar certa, surgem con-
flitos nada construtivos”, alerta ele, mencionando 
ainda que a transferência pode ser uma oportuni-
dade para inovar e rever processos.
Um dos erros mais comuns, na opinião dele, é 
negar que a sucessão familiar terá que ocorrer 
mais cedo ou mais tarde. “Evitar ou postergar 
o assunto não ajuda em nada. Quando a família 
não conversa a respeito, a empresa acaba sendo 
empurrada para um dos filhos, que não necessa-
riamente quer assumir o comando ou está prepa-
rado para tal”, ressalta. “Além disso, o dono atual 
não pode achar que ele escolhe o sucessor sem 
precisar ouvir os outros.”

COMO SE PREPARAR
A profissionalização dos negócios da família e a 
formação dos sucessores e gestores que darão 
continuidade à empresa são as bases da boa 
sucessão. Na visão de Alessandro Santiago, da 
consultoria NBS Consulting Group, a profissiona-
lização vai além da identificação de quem faz o 
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