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HÁ 25 ANOS NA DEFESA E VALORIZAÇÃO DO CONTADOR

SUCESSÃO FAMILIAR E AMOR À VIDA
Disputas de poder e brigas entre os herdeiros são temas recorrentes
desde as escrituras bíblicas. A parábola do filho pródigo, por exemplo, já
havia retratado a diferença de comportamento entre irmãos a despeito
dos seus direitos à herança. Sempre atual, este assunto volta à cena em
Amor àVida, a novela das nove.
A trama da novela gira em torno das disputas que acontecem na empresa
familiar que comanda o hospital San Magno. O presidente do grupo é
César (Antonio Fagundes), que assim como sua mulher (Suzana Vieira) e
sua filha (Paola Oliveira), também é médico. Na família, apenas Félix
(Mateus Solano), o filho mais velho, não demonstra vocação para a carreira,
entretanto, ambição não lhe falta. O rapaz formou-se em Administração,
tendo como meta trabalhar na diretoria do hospital e pôr em prática seus
planos de ser o único à frente dos negócios da família.
Quando as regras da sucessão não estão previamente estabelecidas,
muitas vezes um ou mais membros da família se sentem mais aptos a tomar
conta do patrimônio do que outros herdeiros, caso de Félix na novela,
podendo causar desigualdade entre irmãos. Poderia se imaginar que
caberia aos pais a tarefa de pensar na justa transição do patrimônio, mas,
em se tratando de família, são recorrentes as vezes que os pais brigam e
usam os filhos como barganha em seus litígios.
Relações mal definidas entre herdeiros podem levar ao fechamento da
empresa e à dilapidação do patrimônio. Segundo estudos realizados em
2010 pela consultoria PwC, apenas 30% das empresas familiares
conseguem fazer a passagem de bastão para a 2ª geração, enquanto menos
de 5% resistem à transição para a 3ª geração.
Apesar da complexidade da empresa familiar, ela é extremamente
importante para a nossa sociedade. Segundo o Sebrae, de cada 5 empresas,
4 são familiares, além de representarem mais de 50% do Produto Interno
Bruto (PIB) do Brasil, de acordo com o IBGE. Se olharmos à nossa volta,
veremos que as principais empresas gaúchas são familiares e que levam no
DNA seus valores e dedicação à comunidade.
A ausência de regras claras leva a problemas graves de relacionamento
entre os membros da família, com reflexo direto na empresa. E, como pode
acontecer, o conflito acaba nos tribunais, gerando mais animosidade e
custos afetivos e patrimoniais. A decisão judicial que põe fim ao conflito
jurídico e, muitas vezes à própria empresa, não necessariamente resolve o
problema familiar. A lição que podemos tirar é sobre a necessidade de
estabelecimento de um novo paradigma na sucessão familiar. É preciso
educar os membros da família empresária para a soma de interesses
comuns e não para a divisão do patrimônio. E isso somente será alcançado
com regras claras e transparentes, única forma de prevenir litígios e
facilitar a passagem de bastão para a nova geração.
Fonte: Fernando Henrique Pisa – economista e idealizador do Circuito Alfa

PALESTRA
O SINDICONTA-RS e o Circuito Alfa irão promover a palestra “Sucessão
Familiar & Proteção Patrimonial”, dia 27 de novembro. A palestrante será
Eliana Vincensi, advogada e Planejadora Financeira CFP®, graduada em
Letras e Direito, com especialização em Direito Público e Gestão
Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e mestrado em Mercado
Financeiro pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É professora
tutora da faculdade de economia da Unisinos.A palestra ocorrerá a partir
das 19h e tem entrada gratuita.

ESTÁGIOS & OPORTUNIDADES
Envie seu currículo para o Departamento de Estágios e Empregos do
SINDICONTA-RS, pelo e-mail estagios@sindiconta.com.br.
O Sindicato oferece intercâmbio entre empresas interessadas em ampliar
ou preencher seu quadro de vagas de estágios dispondo de todas as
credenciais necessárias para atender empresas, estudantes de Ciências
Contábeis, principalmente na área de Departamento Fiscal e Pessoal, e de
outros cursos também.
Mais informações poderão ser obtidas pelo telefone (51) 3346 6362.
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