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No Brasil, não temos a cultura de planejar a sucessão familiar. Mas devemos saber que ele tem 
enorme relevância nos negócios.  
 

No Brasil, segundo o censo do IBGE de 2017, cerca de 71% dos produtores que comandavam 
uma propriedade rural, tinha mais de 45 anos. Se olharmos para produtores com mais de 55 
anos, o percentual ainda era de 47% das propriedades, ou seja, quase a metade das 
propriedades são comandadas por produtores com mais de 55 anos. Por outro lado, quando 
consideramos os produtores mais jovens, com menos de 34 anos, observamos que apenas 11% 
das propriedades são comandadas por eles. 
Nosso objetivo aqui não é analisar se essa situação é adequada ou desejável, mas esses 
dados nos deixam claro a necessidade de se estudar e discutir sobre a sucessão familiar 
no Agro familiar.  
 

O que você acha de fazer um levantamento semelhante da idade dos associados de sua carteira 
agro? Até pode dar um pouco de trabalho, mas vai te permitir uma visão macro do cenário. Anote 
aqui os números que chegou: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Para conceituar: A sucessão familiar acontece quando uma geração abre espaço para que outra 
assuma o comando. É um processo onde os membros da família decidem o futuro dos negócios 
e da propriedade familiar.  
Sendo mais prático, esse plano deve incluir etapas como:  

• A participação da família na propriedade rural;  
• Planejamento estratégico para a família e desenvolvimento dos produtores sucessores,  
• O futuro do patrimônio em relação ao produtor e seus sucessores;  
• E também um programa de desligamento gradual do líder de suas atividades nas 

operações da propriedade.  
Bonito de ver isso na teoria né, até parece que fica fácil a sucessão agora. Mas devo te alertar, 
nem de longe é assim.  
 

A SUCESSÃO É UM ENORME DESAFIO PARA O AGRONEGÓCIO BRASILEIRO, e quando 
olhamos para o Agro familiar, esse desafio fica ainda maior.  
 

Voltando para os dados do IBGE, os 71% que tem mais de 45 anos, nasceram em um tempo 
que trabalhar no campo era a melhor forma de prosperar. Além disso, poucos tinham a 
oportunidade de estudar e de desenvolver em outros trabalhos na cidade. Por isso, hoje temos 
tantas propriedades sendo comandadas por produtores com idade avançada. Porém, os filhos 
destes produtores, nasceram e cresceram em um momento totalmente diferente, onde as 
cidades estavam cheias de oportunidades e conforto. 
Em muitas famílias os jovens cresceram ouvindo seus pais reforçarem quase que diariamente a 
mensagem que não queriam aquela vida dura para eles, que eles deveriam ir bem nos estudos, 
sempre incentivando uma carreira na cidade. Portanto, isso está impregnado no íntimo e no 
subconsciente de muitos filhos e filhas de produtores rurais.   
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Os anos estão passando pra todos nós, e agora com a idade mais avançada dos pais, a 
necessidade de sucessão é eminente, algumas vezes urgente, e em muitos casos o produtor se 
vê sozinho, tocando a propriedade com muita dificuldade. 
 

Relacione abaixo quantas propriedades de sua carteira agro se enquadram nesta condição:  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________  
 

Porém, todos os anos estamos vendo que o campo vem incorporando grande parte dos confortos 
e benefícios das cidades, principalmente com a chegada da internet, que imediatamente já 
conecta as famílias à inúmeras vantagens. Além da dificuldade dos mais velhos em incorporar 
algumas destas inovações. 
 

Relacione abaixo quantas propriedades de sua carteira agro que tem um sucessor mais jovem 
que não está no campo, e os pais tem dificuldade em adotar inovações:  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________  
 

Uma forma de ajudarmos essas famílias, é ajudarmos a fazer as contas, usando exclusivamente 
o racional para comparar a viabilidade e o retorno financeiro do agro familiar, frente aos 
empregos na cidade.  
Organize uma conta simples, transforme a receita bruta e o resultado da atividade da propriedade 
rural, que geralmente é anualizada, em 12 parcelas, de modo a obter renda mensal. Além disso, 
aproveite para mostrar como o custo de vida é menor no campo, como alimentação e moradia.  
 

Fazendo e compartilhando essa conta simples, acreditamos que ao longo de sua trajetória 
junto ao agro familiar, vai ter a oportunidade de estruturar as contas de algumas famílias 
que não se mantêm viáveis no campo, e outras que prosperam e avançam continuamente.  
NÃO TENHO DÚVIDAS QUE DARÁ UM SUSTO EM AMBOS OS CASOS! 
 

Alguns vão constatar que os melhores salários na cidade, não permitem o mesmo resultado 
mensal que a propriedade familiar bem trabalhada proporciona. Já outros vão ver que não é 
viável nem saudável continuar, e alguém deve mostrar isso com clareza ao produtor. 
 

Pensando em negociações de longo prazo, sempre devemos estar atentos ao processo de 
sucessão, pois eventualmente podemos nos deparar com casos onde as operações podem ficar 
comprometidas por falta de sucessores.  
 
Veja como é amplo este tema, mas devemos ter claro que não se pode interferir de forma 
ATIVA E DETERMINANTE nesse processo, mas podemos e devemos ficar muito atentos 
para alertar e influenciar os encaminhamentos, pois o sucesso da propriedade no futuro, 
depende do bom entendimento e de boas decisões hoje.   
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