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Parece complexo. Mas, para quem sabe, é samba de uma nota só.

m&a com a igc. We make it simple.
Líder em operações de venda total ou parcial, captação de recursos via private equity, 
aquisições, fusões, joint ventures e alianças estratégicas. O m&a do seu negócio pode 
ser transparente e tecnicamente impecável. Para saber mais, é simples: 
www.igcpartners.com.br ou fale com Daniel Milanez: 55 11 3815 3533. 

www.igcpartners.com.br

IGC-0001-12-Anuncio_Rev._Geracoes_20.5x27.5_AF.indd   1 8/1/12   5:10 PM



08

15

28

34





a melhor saída é o
Conflitos:

diálogo
Problemas 
oriundos do 
conflito de 
gerações

- Os fundadores olham para seus 
filhos como “herdeiros naturais” que 
“lhe devem” obediência. 
- Os fundadores colocam os jovens 
dentro da empresa sem planejamento e 
diálogo com o restante da família; sem 
funções específicas e delimitadas; sem 
responsabilidades que deveriam ser cobra-
das; sem planos e metas de crescimento 
pessoal e financeiro; tudo isso pode gerar 
um grande sentimento de frustração.
- Os fundadores exigem dos filhos posições 
para os quais estes se sentem inseguros 
para corresponder.
- A existência de segredos de família e a 
tensão gerada por eles são levadas para 
a empresa.
- Muitas empresas ainda têm marcas 
geracionais profundas, nas quais os 
mitos familiares se confundem. 
Nestes casos, o fundador ainda 
surge como a única verdade.
- Desafios empresariais se 
misturam aos problemas 
familiares: entre pais, 
filhos, irmãos. 
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quE O 

principal ExEcutivO 
da EmprEsa 
tEm quE sEr da 
fAMíliA, pOrque 
só assim tErá 
uma visãO dE 

lONgO prAzO”
– pEtEr GOttschalk 
JuNiOr, presiDeNte 
da WhEatOn Brasil 
E mEmBrO da 2ª 
GEraçãO

Desafios
para peter gottschalk 
Junior, o processo de 

sucessão oferece
desafios como:

iDentificar Os pOtEnciais 
sucEssOrEs EntrE Os 
MeMbrOs DA fAMíliA.

legitimar O sucEssOr 
DeNtrO DA fAMíliA.

preparar O sucessOr, 
assim cOmO Os dEmais 
mEmBrOs da Família E 

da EmprEsa para O 
prOcessO.
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Por uma 
sociedade

melhor
Uma característica que difere muito as 

empresas familiares das demais é a preocupação 
de seus fundadores com a comunidade onde estão 

inseridas. No Grupo Lwart esta característica é evidente 
e, mais interessante, enche de orgulho os seus herdeiros. “O 

envolvimento da família sempre foi muito grande. Com o tempo, 
conseguimos avançar e estruturar projetos bastante sólidos. Mas 

o legal é ver que esse envolvimento não é apenas do grupo como 
instituição jurídica, mas de nossos tios e avós diretamente, como pessoas 

físicas mesmo”, diz Henrique Trecenti, membro do Conselho de Família do 
Grupo Lwart. 

Melhorar a condição social das comunidades do entorno é uma das formas en-
contradas pelo grupo para contribuir para o avanço econômico de Lençóis Pau-

lista e região. Em 2011, a empresa investiu em iniciativas sociais como patrocínios 
a entidades e eventos comunitários, ações culturais e alocação de recursos para 
o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Fumcad) de vários 
municípios nos quais a empresa mantém negócios. Parte dos recursos também foi 
destinada para a construção do Teatro Municipal de Lençóis Paulista, a instalação 
do Memorial da Indústria de Bauru e a viabilização do Projeto Gatarella – peça 
teatral promovida em parceria com a Diretoria Municipal de Cultura, Saúde e 
Meio Ambiente de Lençóis Paulista.

A responsabilidade corporativa do Grupo 
Lwart envolve também a realização de 
projetos sociais para promover desen-
volvimento da cidadania e contribuir com 
o progresso nas comunidades próximas 
às fábricas. Com este objetivo, o grupo 
também administra projetos próprios 
dirigidos aos adolescentes da região de 
Lençóis Paulista, como o Projeto For-
mação de Líderes e o Projeto Escola, 
que visa incentivar a educação, cultura, 

esportes e meio ambiente na região.

Motivo de orgulho para o grupo, juntos, em mais de 
dez anos, os projetos já beneficiaram quase 20 mil 

crianças, adolescentes e jovens da região.
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ANTES DE INVESTIR 
NO MERCADO,
INVISTA EM VOCÊ 
NO MERCADO,
INVISTA EM VOCÊ 
NO MERCADO,

MESMO. FAÇA OS CURSOS GRATUITOS 
DA BM&FBOVESPA 
E TIRE O MELHOR 
DAS SUAS FINANÇAS.

D
PZ

Ter uma boa relação com o dinheiro é fundamental para o bem-estar pessoal de cada um 
e de toda a economia. A BM&FBOVESPA oferece cursos gratuitos, presenciais e on-line, que 
ensinam como ter um maior domínio sobre as finanças pessoais e como atuar no mercado 
financeiro. Se você também quer fazer o seu dinheiro valer mais, acesse o site e inscreva-se. 

CURSOS PRESENCIAIS
•  Educar: Controle sobre orçamento pessoal, •  Educar: Controle sobre orçamento pessoal, •
 planejamento e investimento.

•  Como investir em ações: Conceitos sobre o •  Como investir em ações: Conceitos sobre o •
funcionamento da Bolsa e do mercado financeiro.financeiro.f

CURSOS ONLINE
• Educação Financeira e Mercado de Ações
• Curso Virtual do Tesouro Direto
• Guia On-line do Mercado de Ações
• Mercado de Ações - Conceitos Fundamentais

Os mercados de ações e de futuros não oferecem ao investidor rentabilidade garantida. Devem ser considerados investimentos de risco.

www.bmfbovespa.com.br/cursos
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