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Sucessão Familiar

• Todo o patrimônio tem herdeiros, 

• Mas poucos tem sucessores.

• Sucessor é escolha, preparo, visão e gestão (...)

• A sucessão precisa ser discutida em família, 
algumas motivações são necessárias, como renda, 
inovação, tecnologia, participação nas decisões, 
opções de lazer, tempo e reconhecimento da 
família.

Clarice Vaz Bock



Redução da população no meio rural (IBGE)

• 1970 – 50% no meio rural

• 2020 – 10% no meio rural

Razões

Cidade: condição excepcional de vida ??

Interior: necessita de renda, espaço para entretenimento, 
acesso a tecnologia e informação (internet) 

PIB da maioria dos municípios ultrapassa 50% originado da 
agricultura.



Considerações importantes

• O problema é o conflito de gerações;

• Renda é importante. Dialogo é fundamental e o 
envolvimento da família na tomada de decisões é 
indispensável;

• A sucessão deve iniciar com a presença dos pais;

• Sucessão não significa a retirada dos pais do processo 
produtivo;



Considerações importantes

• O filho não pode pedir mesada. Deve ter participação nas 
decisões e nos resultados dos negócios;

• As mulheres são fundamentais no processo de gestão, 
controles e sucessão;

• Precisamos inverter o desanimo, a “síndrome do  
coitadismo”;

• Precisamos do empodeiramento: afinal, produzimos o 
essencial para a vida. O produtor rural produz alimentos.





























Cenário da cultura da soja

1970                        A soja como cultura de interesse econômico produtividades 1.5 a 1.8 ton/ha
SANTA ROSA; BRAGG; HARDEE E PLANALTO



Cenário da cultura da soja
1980                        Introdução do plantio direto no estado 1.8 a 2.1 ton/ha

SLC 1000



Cenário da cultura da soja

1985 - Projetos de microbacias, terraceamento produtividades 2.3 a 2.5 ton/há

1986 - Uso mais intenso de adubação química



Cenário da cultura da soja

1995 - Introdução de variedades de soja resistente aos herbicidas. 

Muitos estudos EMBRAPA

Aumentos mais expressivos na produtividade 2,7 ton/ha



Cenário da cultura da soja

2005 - A lei é atualizada e é regulamentado definitivamente o cultivo e a comercialização de

cultivares de soja transgênicas no Brasil

Plantio direto consolidado.







Cenário da cultura da soja

2010 - Remoção dos terraços

Técnicas inadequadas



Cenário atual da cultura da soja

2015 - 2017









Conhecimento e Capacitação Constante!!!

1. São as condições que permitirão a 

permanência na atividade, com escala e 

eficiência sendo os diferenciais.

2. Não existe mais espaço para o mais ou 

menos! 

3. É imprescindível ser competente naquilo 

que se faz. 

Qualidade e Produtividade
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Sistemas de produção de leite adequados 
aos agricultores familiares e as diferentes 

regiões:
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PISCICULTURA NA REGIÃO











Organização da 
propriedade
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Arredores



Auto 

estima!



- Facilite a comunicação. Cabe a vocês provocar o 
assunto sucessão na família, bem como conduzir o 
processo de inserção dos filhos.

- Oriente no processo de qualificação, dedicando aos 

filhos tempo na construção dos seus conhecimentos, 

permitindo que vivenciem experiências relacionadas 

aos negócios da família com seu acompanhamento.

- Não esqueça a afetividade. Existem pontos na relação 

familiar que vão além do negócio, tem a ver com 

adesão a um projeto de vida, a princípios e valores 

pessoais.

Recados aos Pais!

Professor Flávio Cazarolli



- Ao decidir levar adiante os negócios de sua família, tenha respeito a 

tudo o que já foi feito. Independente das condições em que se 

encontra o negócio da família, e todas as necessidade ainda 

existentes, é necessário reconhecer o trabalho realizado até aqui 

pelas gerações que precederam, especialmente pelas dificuldades do 

passado que certamente eram maiores.

- É natural que você tenha preocupações com a geração de renda, com 

a dimensão da sua participação nas decisões, com a disponibilidade 

de tempo para participar da vida social. Esses pontos devem ser 

discutidos com seus pais para que estes e outros anseios não se 

transformem em frustação.

- O dialogo é a melhor ferramenta para estabelecer uma relação 

positiva entre as gerações. Não esqueça que esse ponto é 

fundamental para ter êxito na sucessão, nos negócios e na carreira, 

enquanto empreendedor rural.

Recados aos Jovens!

Professor Flávio Cazarolli



Você cria o futuro que quer viver ou

Vive o futuro construído pelos outros

CONSIDERAÇÕES





MUITO 
OBRIGADO!!!

Francisco Frizzo

Emater-RS/ASCAR

E-mail: ffrizzo@emater.tche.br


