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Presentes em todos os setores da economia de todos os locais em todos os tempos, as 

empresas familiares representam a entidade de negócios mais popular e complexa do mundo.  

Responsáveis por mais de dois terços do PIB e dos empregos do planeta, estas empresas vivem 

uma intrincada mistura de família, negócios, dinheiro, herança e legado, criando uma 

complexidade que exige estudo e dedicação.  

Essa rica mistura de emoções com negócios, somada à diversidade de gerações, coloca as 

empresas familiares numa dualidade dramática e apaixonante: por um lado, entregam mais 

resultados do que suas pares não familiares, em todos os setores, épocas e países; porém, ao 

mesmo tempo, morrem em escala assustadora no momento inescapável em que sua grandeza 

é testada: a sucessão. 

A pequena pastelaria da esquina, o Walmart, a BMW e o Sonae compartilham o mesmo 

desafio vivido por reis e rainhas, papas, presidentes e políticos de todas as esferas: fazer uma 

transferência organizada de poder, minimizando conflitos, discórdia, perda de capital, energia 

e, dependendo do caso, evitando guerras. 

As empresas familiares são estudadas como um tópico específico há cerca de 50 anos. Nesse 

período, várias pesquisas foram feitas sobre sucessão e, independentemente do local ou da 

época, o resultado foi sempre semelhante: apenas uma em cada três empresas familiares 

sobrevive à troca de gerações.  

Em cerca de 70% dos casos, a sucessão traz destruição para a empresa, para a harmonia 

familiar e para o património. A falta de planeamento e diálogo começa a cobrar um preço alto. 

A empresa perde competitividade. A família começa a se afastar e a viver uma ruptura de 

comunicação e confiança. O tempo passa a ser um inimigo. A necessidade de capital começa a 

drenar recursos e avança no património. O resultado é um caminho lento até a morte da 

empresa, a desintegração da harmonia familiar e a destruição do património e do legado.  

Somando muita pesquisa, os programas de formação em empresas familiares que fiz junto ao 

Family Firm Institute, de Boston, e a minha experiencia profissional e vivência pessoal, 

primeiro trabalhando como executivo e depois dando consultoria a diversas empresas, criei 

um roteiro para ajudar famílias a planear sucessões que inclui as seguintes etapas:  

1. Atitude pessoal do fundador, ou atual CEO – esse é o fator isolado mais importante em 

jogo. Muitos líderes resistem em aceitar a ideia de que planear a sucessão é uma parte 

essencial de sua responsabilidade, e que isso deve ser tratado como um projeto que 

leva tempo e dá trabalho. Muitos adiam o assunto, até que seja tarde demais e 

obrigue a família e a empresa a achar uma solução emergencial, com poucas opções 

na mesa.   

2. Envolvimento total da família, incluindo toda a linhagem de sucessores e seus maridos 

/ esposas. A história mostra que não há documento ou estrutura legal que não 

dependa da boa vontade e do comprometimento das pessoas cujas vidas serão 

diretamente afetadas, que precisam, portanto, ter voz no processo.  

3. Levantamento de informações, histórico e “zerar o stock” de mágoas. Há uma etapa 

preparatória, em que é importante entender o património em questão – quais as 

empresas, imóveis e outros bens em discussão. Quem são os familiares envolvidos, 



como são suas relações e regimes de casamento. Quais as mágoas do passado que 

precisam ser discutidas (exemplo, um valor adiantado a um herdeiro e não aos 

outros).  

4. Criação de uma visão de futuro compartilhada – é tentador começar a discussão pelas 

questões mais difíceis: dinheiro, poder, ações, mas os casos de sucesso ensinam que é 

fundamental começar de trás para frente, por um processo inicialmente individual, de 

elaborar uma visão de futuro pessoal, e depois coletivo, de juntar essas visões e 

procurar uma visão compartilhada, que traz a energia e a união necessárias para 

superar os temas mais difíceis.  

5. Planeamento do futuro e aposentadoria do fundador / CEO. Como garantir a 

segurança financeira do casal fundador, o plano de saída do negócio e as atividades 

que desenvolverá em sua próxima etapa de vida.  

6. Escolha e preparação da estrutura sucessória. Irmãos ou primos trabalhando juntos é 

um tema altamente complexo. Alguns serão executivos, alguns serão donos, e seja 

qual for o desenho escolhido, ele precisa ser testado, desenvolvido e treinado, de 

preferência com supervisão e mentoria do fundador / CEO que está de saída.  

7. Preparação da empresa para a sucessão. As diferentes gerações envolvidas precisam 

encontrar uma estratégia para a empresa que esteja em linha com os desejos e 

capacidades de todos. Além de estratégia, a preparação da empresa envolve muita 

comunicação, trabalho em equipe, modelos decisórios, informações e outros aspetos.  

8. Governança – é importante colocar todas essas definições no papel, em um protocolo 

criado e validado por todos os envolvidos. O protocolo formaliza as regras combinadas 

– qual o papel de cada um, prazos, políticas de remuneração, regras de entrada e 

saída, divórcios, eventos imprevistos, entre outros. A principal função da governança é 

decidir questões difíceis antes que elas aconteçam. 

A lista acima está muito longe de esgotar o assunto – eu poderia incluir o dobro de itens e, 

para cada um deles, escrever dezenas de páginas, que não esgotaria. Pretendo passar muito 

mais informações e caminhos pelo meu site, palestras e outros canais, mas o objetivo desse 

artigo é conscientizar o leitor da complexidade envolvida em um processo sucessório, 

geralmente menosprezada, o que traz enorme destruição de empresas e famílias.  

É arriscado generalizar, mas, na maioria dos casos, a construção de um projeto sucessório leva 

de 6 a 12 meses, e execução do plano leva de 5 a 10 anos. Quanto mais cedo se começa, mais 

opções estarão disponíveis.   

Famílias que planeiam o seu futuro encontram não apenas um caminho para os negócios, mas 

uma enorme satisfação pelo desenvolvimento que o processo traz por si só. Sonhos são 

verbalizados, feridas são curadas, estratégias são discutidas, relações são reforçadas e um 

legado é construído, respeitando o ciclo da vida e as individualidades. 

***  

Criei a Generations Consultoria no Brasil em 2016, após viver na pele um drama dentro da 

minha própria família. Sou formado em comunicação, MBA e obtive 3 certificações 
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principal entidade global que estuda e apoia empresas familiares. Trabalhei 22 anos como 

executivo, sendo 10 no mercado financeiro e 7 como CEO da empresa da minha família. Sou 

apaixonado por Portugal desde a minha 1ª visita, em 1994. Invisto no país desde 2017 e me 

mudei, com a minha esposa, para Carcavelos no começo de 2019.  
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