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OpiniãO
Planejamento financeiro 

das empresas e dos sócios 

Mais de 90% das 
empresas brasileiras 
são familiares, só que 
menos de 30% passam 
de pai para filho e 
apenas 5% conseguem 
chegar aos netos dos 
fundadores.

Isso porque a sucessão 
empresarial, ou seja, a 
passagem do bastão do 

controle e da gestão das 
empresas ainda é tabu no 
Brasil. O nosso problema 
é a cultura. No Brasil dei-
xamos de receber, tanto a 
educação financeira (e aí 
falta entendimento para 
cuidar dos negócios, do 
planejamento econômico 
financeiro das empresas, 
do sistema financeiro mun-
dial, das finanças pessoais), 
quanto também nos falta a 
educação em cidadania, que 
favoreceria a formação de 
cidadãos responsáveis, com 
autonomia, conhecedores 
e aplicadores de direitos e 
deveres.

Para mudar essa realidade 
e aumentar a perpetuidade 
dos negócios brasileiros é 
preciso, então, tratar de 
planejamento sucessório, 
que tanto pode ser feito 
relativamente à própria em-
presa, quanto também pode 
ser realizado em relação aos 
bens dos sócios das empre-
sas, servindo para os donos 
dos negócios, ainda em vida, 
definirem a forma de divisão 
do patrimônio da família e a 
imposição de condições aos 
herdeiros, inclusive regras 
para assunção dos negócios 
da família.

É certo, existem algumas 
possibilidades melhores do 
que deixar os bens (em-
presas, dinheiro, investi-
mentos, imóveis, direitos) 
para serem inventariados 
e partilhados em processo 
judicial, depois do faleci-
mento dos sócios fundado-
res. Pode ser constituída, 
por exemplo, uma holding 
familiar para organização 
dos bens e determinação de 
condições aos herdeiros; ou 
os bens podem ser doados 
ainda em vida; também pode 
ser feito testamento, entre 
outras possibilidades.

Quanto à criação de hol-
ding familiar, onde seriam 
colocados todos os bens 
integralizados como ca-
pital social, as ações e/ou 
quotas dessa holding, que 
ainda podem ser doadas 
aos herdeiros, a finalidade 
é já distribuir o patrimônio 
(bens imóveis, investi-
mentos, bens móveis), na 
forma como a família bem 
entender, especialmente 
de acordo com o que for 
definido pelos donos do 
patrimônio, os fundadores 
da holding familiar.

Ademais, é possível aos 
fundadores da holding fami-

liar distribuir as ações entre 
os herdeiros sem perder o 
poder sobre seu patrimônio, 
doando-as, porque poderá 
ser incluída cláusula de 
garantia de usufruto no 
contrato de doação, dentre 
outras, valendo esclarecer 
que o usufruto assegura aos 
doadores (os fundadores) o 
direito de votar, ser votado 
e de participar dos lucros 
da sociedade.

Ou seja, o usufruto reserva 
aos fundadores o direito 
aos rendimentos das ações/
quotas doadas; direito aos 
dividendos que a holding 
familiar distribuir; direito a 
ter a vontade dos fundado-
res respeitada em eventual 
votação; etc. O planejamen-
to sucessório via holding 
familiar também propicia 
aos fundadores que queiram 
resguardar-se ainda mais, 
gravar a doação das ações/
quotas com outras cláusu-
las de restrições, evitando 
assim, a dilapidação do 
patrimônio a curto e médio 
prazo pelos herdeiros. 

É possível gravar cláusu-
las de inalienabilidade, que 
fazem com que não possam 
ser vendidas as quotas/
ações; cláusulas de incomu-
nicabilidade, que  impedem 
as quotas/ações doadas 
passarem ao patrimônio dos 
cônjuges ou dos parceiros 
dos herdeiros; cláusulas 
de impenhorabilidade, de-
terminando que nenhuma 
dívida dos herdeiros possa 
afetar o patrimônio da hol-
ding patrimonial; além de 
outras cláusulas condicio-
nantes, determinando que 
tal parcela de ações/quotas 
só estará disponível após a 
maioridade do herdeiro, ou 
dos netos, ou subordinando 
o recebimento das ações/
quotas, à realização de de-
terminada “tarefa”.

Outro ponto importante 
relativo à criação de uma 
holding é que as condições 
podem ser alteradas futu-
ramente, como proprietário 
ainda em vida, ou seja, é 
possível alterar o que ficou 
definido no contrato social, 
no estatuto, ou nos acordos 
de acionistas.

Para que os negócios, e 
outros bens dos fundadores 
das empresas, sobrevivam e 
passem da primeira para a 
segunda e demais gerações, 
importante saber que é pos-
sível planejar boas estraté-
gias e executar meios para 
proteção legal desses bens, 
também para economizar 
tributos e para concretizar 
a vontade de seus donos, 
isso tudo através do pla-
nejamento sucessório, por 
intermédio de especialistas 
e com base na legislação 
vigente.

(*) - Advogada, coordenadora da Tv 
Nossa Justiça, é Diretora Executiva 
da Gouvêa Advogados Associados 

e especialista em Mediação e 
Conciliação de conflitos e Proteção 

Patrimonial legal.

Luciana Gouvêa (*)

Educação: O papel de todos 
para garantir um futuro 

melhor para nossos jovens
A educação é o futuro do Brasil. Se você já quis, em algum momento, se aprofundar em temas relacionados a ela, 
muito provavelmente deve ter esbarrado nessa frase. 

Daniela Lopes (*)

Mais do que nunca, é preciso 
dedicar uma atenção especial 
para compreender o real signifi-

cado dessa afirmação, e principalmente 
ao fato de como ele se aplica na hora 
de pensar em políticas de incentivo à 
educação no nosso país.

Como um país em desenvolvimento, 
o Brasil possui ainda muitos jovens 
que deixam de frequentar a escola 
por questões relacionadas à vulnera-
bilidade social de suas famílias. Nesse 
sentido, garantir o acesso à educação 
é bem complicado, pois muitos deles 
acabam desistindo de estudar para 
trabalhar e assegurar o sustento dos 
seus lares. Por isso, é importante que 
as políticas de inclusão escolar estejam 
diretamente integradas com ações 
sociais, como a assistência social e o 
combate à pobreza.

Mas, isso ainda está evoluindo len-
tamente. A verdade é que o panorama 
da educação da forma como está hoje, 
não sugere um futuro muito otimista. 
A pandemia da Covid-19 agravou essa 
situação, pois acabou acarretando ou-
tras prioridades mais urgentes, como 
a saúde, deixando a educação em um 
plano ainda mais distante do qual ela 
já se encontrava anteriormente.

Isso tudo gerou um sentimento de 
insegurança nos jovens sobre ampliar 
seus estudos. Podemos confirmar isso 
pelo número de inscritos no Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem), 
que, em 2021, registrou o índice mais 
baixo dos últimos 16 anos, 3,1 milhões 
de inscritos. Realidade bem diferente 
da que foi registrada em 2014, quando o 
mesmo exame chegou a ter 8,7 milhões 
de inscritos.

Em contrapartida, sabemos que, 
apesar do país viver momentos de 
incerteza, principalmente com relação 
à economia, o conhecimento é sempre 
um diferencial que pesa na hora de 
contratar um profissional. Uma pes-
quisa intitulada “Você no Mercado de 

enfrentam, cada vez mais, a falta de 
mão de obra qualificada e a dificuldade 
de contratar rapidamente para crescer 
de forma acelerada e se tornarem mais 
competitivas.

Para atender a essa demanda que 
se mostra cada vez mais crescente, 
muitas empresas ligadas ao ensino têm 
apostado em oferecer opções de paga-
mento flexíveis aos seus alunos, dando 
a eles a oportunidade de se capacitar e 
pagar pelo estudo aos poucos ou ainda 
somente quando conseguem um traba-
lho. Um dos modelos de financiamento 
estudantil que tem ganhado espaço 
é o ISA (Income Share Agreement), 
que possibilita aos alunos primeiro 
aprender, e só pagar o curso quando 
tiver retorno financeiro da profissão 
escolhida, proporcionando o acesso à 
educação para todos.

As oportunidades existem e estão à 
nossa frente. Com a ajuda de todos e 
se cada um fizer a sua parte, podemos 
batalhar para construir juntos uma 
educação melhor para os brasileiros, 
ajudando a ressignificar a vida de muita 
gente, democratizando e promovendo a 
transformação de carreiras, para con-
quistar um futuro melhor para todos nós.

(*) É CEO e Fundadora da Blue EdTech.

Trabalho”, realizada pela Fundação Ge-
túlio Vargas (FGV), mostra que quanto 
melhor qualificado é o profissional, ele 
pode conquistar um aumento médio de 
15% em seu salário e ter cerca de 4% a 
mais de chances de ocupar uma nova 
função no mercado.

Desse modo, é imprescindível que a 
sociedade, as empresas e o Governo 
se dediquem a encontrar soluções que 
possam ajudar a viabilizar e a acelerar 
essa qualificação. Uma alternativa que 
vem ganhando cada vez mais espaço 
nesse sentido são os cursos técnicos. 
Segundo o último censo do IBGE, em 
2019, o país registrou 9,3 milhões de 
estudantes no ensino médio, dos quais 
7,1% frequentavam curso técnico. Essa 
modalidade de ensino também tem 
atraído a atenção de pessoas que já 
concluíram o ensino médio (5,2%), e 
que buscam melhores oportunidades.

Esse tipo de especialização tem 
conquistado quem deseja se profissio-
nalizar, atualizar seus conhecimentos, 
conseguir o tão sonhado primeiro em-
prego ou até mesmo mudar de carreira, 
mas que não podem investir o mesmo 
tempo e dinheiro que geralmente outras 
capacitações demandam. E as empresas 
também têm valorizado e visto com 
bons olhos os cursos técnicos, já que 

A
I/B

lu
e

News@TI
ao restaurante e às suas necessidades, podendo ter os recursos expandidos 
caso o proprietário decida ampliar os negócios e/ou abrir filiais. É ideal 
tanto para um único restaurante quanto para franquias e grandes redes. 
Todos podem usufruir das vantagens do sistema (https://3scheckout.com).

C6 Bank abre 500 vagas de emprego para 
todas as áreas do banco

@ O C6 Bank está com 500 vagas de emprego abertas, para todas as 
áreas e níveis de experiência. Esse é o maior movimento de con-

tratação desde o lançamento do banco, há dois anos, e tem o objetivo 
de acompanhar o crescimento da instituição financeira, que ultrapassou 
em agosto a marca de 10 milhões de clientes. Com 1,5 mil funcionários 
atualmente, o banco já contratou 781 colaboradores neste ano. Mais da 
metade das vagas disponíveis são para a área de tecnologia, com pos-
sibilidade de trabalho remoto. Há oportunidades para desenvolvedores 
(back-end, front-end e mobile), cientistas de dados, analista de qualidade 
de software, service desk, analista de risco. Também há vagas disponí-
veis para atuar em outras áreas, como marketing, jurídico, compliance 
e prevenção a fraudes (https://www.c6bank.com.br).

Solução com gestão ativa de campanhas por 
aplicativos de mensagem como WhatsApp e 
Messenger

@Na maratona percorrida pelo cliente para entrar em contato com 
um serviço, sai mais feliz aquele que consegue resolver todas as 

suas demandas interagindo em um único canal, seja um atendimento 
administrativo ou pelo seu Contact Center. É justamente neste sentido 
que a Dígitro Tecnologia acaba de lançar uma nova funcionalidade no 
mercado. Através de um robô (Persona) é possível enviar mensagens 
para clientes, parceiros ou prospects com conteúdos exclusivos, per-
mitindo que o retorno dessas mensagens possam ser direcionados para 
a pessoa ou equipe destinada ao atendimento. Esse redirecionamento 
pode ser respondido por serviços de mensagem, como WhatsApp, 
Messenger e Telegram. O Persona é o robô de atendimento da Dígitro 
Tecnologia que atua de forma integrada ao UNA (sistema de comu-
nicação unificada corporativa que integra mensagens de texto, voz e 
vídeo na nuvem ou on premise). Diferentemente de outros aplicativos 
para conversação instantânea, o UNA oferece vantagens corporativas 
e de segurança aos usuários (www.digitro.com).

Solução de integração para restaurantes de 
rua de pequeno e médio portes

@Focado em contribuir com a digitalização do varejo em todo o 
país, o Delivery Center dá mais um passo inovador, agora em 

direção aos lojistas de rua – restaurantes de pequeno e médio portes. 
A empresa, que promove a multicanalidade ao integrar lojistas físicos 
a 16 marketplaces e uma rede de mais de 15 mil entregadores em todo 
o Brasil, acaba de lançar o Unity, sua nova solução de gestão, que per-
mite a integração de aplicativos de delivery em uma única interface. A 
nova plataforma entrega uma visão macro dos pedidos, além de gerar 
diversos relatórios analíticos para que o lojista acompanhe seus dados, 
vendas e performance (www.deliverycenter.com.br/Unity).

Brasília e Uberlândia foram as ganhadoras do 
Prêmio Cidades Amigas da Internet

@Brasília e Uberlândia foram as cidades ganhadoras do Prêmio 
Cidades Amigas da Internet, que foi divulgado na terça-feira (14), 

no Painel Telebrasil 2021 pela Conexis Brasil Digital e pela Associação 
Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações (Abrintel). O prêmio 
reconheceu as ações dos municípios para incentivar a implantação de 
infraestrutura de telecomunicações e a expansão da conectividade. As 
duas cidades se destacaram no Ranking das Cidades Amigas da Internet 
2021, que está em sua sexta edição. Uberlândia aparece na primeira 
colocação, entre um grupo dos 100 maiores municípios brasileiros em 
população, como a cidade que mais pontou nos quesitos considera-
dos pelo ranking entre eles, legislação e prazo para licenciamento de 
antenas. Uberlândia repetiu a boa performance dos anos anteriores, 
se mantendo entre as top 3 do ranking (www.paineltelebrasil.org.br).

3S Checkout realiza gestão completa do 
restaurante

@A E-Deploy, empresa brasileira de tecnologia especializada no desen-
volvimento de soluções para gestão empresarial com foco em varejo, 

lança o 3S Checkout, plataforma tecnológica para a transformação digital 
da experiência de compras. O sistema toma conta de todos os aspectos do 
restaurante:  atendimento, operação, menu, cardápio, produção, relação 
com a cozinha, automatização de produção e delivery e ainda oferece rela-
tórios, dashboards e inventário. A solução é modulada, ou seja, se adequa 
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Daniela Lopes, CEO da Blue

Stefanini anuncia vagas de estágio para o 
Programa Potenciais 2022

Criado com o propósito de ser 
uma porta de entrada para iniciar 
a carreira profissional, o Progra-
ma Potenciais 2022, do Grupo 
Stefanini, oferece a oportunidade 
aos universitários de ingressar 
em uma das maiores empresas de 
tecnologia do mundo, referência 
em soluções digitais, e aprender 
ao máximo para que se tornem um 

diferencial no mercado de trabalho.
Com 20 vagas abertas, o pro-

grama desse ano tem foco no 
Ciclo Comercial e vai funcionar no 
modelo de Job Rotation, em que 
os selecionados irão passar por 
4 áreas de atuação - prospecção, 
operações, pré-vendas e inovação - 
no período de um ano (https://jobs.
kenoby.com/stefaninipotenciais).


