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 A má notícia é que se não forem feitos planos para 

a passagem de seus ativos para a próxima geração, seus 

herdeiros terão dificuldades para desfrutar de seu patrimônio. 

A expectativa de amento de alíquota do ITCMD, imposto que 

incide sobre herança, doação e transmissão, torna ainda mais 

importante ter um bom plano de sucessão. Seu patrimônio 

pode dilapidar-se devido a impostos, administração  

ineficiente, além de custos advocatícios e judiciais que  

podem ser evitados.

 A boa notícia é que um bom plano de sucessão 

pode ser muito útil para o objetivo de preservação de seu 

patrimonio. Com ponderação e um plano cuidadoso, você 

poderá transmitir uma poderosa mensagem na forma  como 

passará seu patrimônio e deixará seu legado, permitindo 

que o patrimônio seja desfrutado por sua família durante 

várias gerações. Há muitas coisas que você pode fazer para 

ajudar a garantir que seu legado se traduza em estabilidade,  

segurança e oportunidades para as pessoas com as quais você 

se preocupa. E isso pode ser o melhor presente que você pode 

dar a eles. 
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 O efeito líquido de doar alguns de seus 

ativos é que seus herdeiros podem acabar ficando 

com mais patrimônio do que ficariam no momento 

de sua falta. Como alternativa você pode também 

desejar acelerar a possibilidade de seus filhos 

aproveitarem as oportunidades que o patrimônio 

pode oferecer.           

 Nestes casos, as doações devem ser 

feitas o quanto antes. Porém, note que a técnica 

de minimizar os impostos através de doações em 

vida pode exigir que você renuncie à participação 

e ao acesso a ativos. Os primeiros passos e 

qualquer plano sucessão são os de determinar  

quanto fica para o doador, considerando ainda as 

cláusulas de usufruto e quanto pode ser para ser 

transferido para a família.



 Apesar de alguns filhos e netos não terem capacidade 

ou inclinação para aprender sobre a administração dos 

recursos, continua sendo importante que eles possuam alguns 

conhecimentos sobre finanças antes de se verem com uma 

quantia  significativa  de  ativos  imobiliários  e  liquidez.

 Idealmente, o processo de educação deve 

começar cedo através de medidas que ensinem os 

herdeiros a administrar seus próprios investimentos, 

eventualmente ainda financiados por seus pais. 

Os pais podem também considerar atribuir aos jovens 

adultos um papel na administração dos interesses da família, 

o que irá ajudá-los a se familiarizar com as políticas de 

investimento, avaliação de desempenho, impacto dos gastos 

e outrasquestões cruciais de administração do patrimônio. 

 Outra forma de ajudar os membros mais jovens 

da família a adquirir conhecimentos sobre gestão de 

liquidez é fazer doações em quantias incrementais, 

aos poucos. Uma transferência incremental reduz a 

possibilidade dos beneficiários, em idades jovens, 

esbanjarem ou colocarem seu patrimônio sob risco excessivo.
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 A maioria dos planos de sucessão 

tem por objetivo transferir os ativos de  

gerações mais velhas para gerações mais novas. 

 A questão do controle é crucial para o 

planejamento de sucessão: escolhas referentes 

a quanto dar, quando dar, transferir  

recursos ou imóveis completamente ou realizar  

doações pontuais. Para muitas pessoas  

porém, é difícil renunciar ao controle.   

 De fato, seus esforços em influenciar o 

comportamento de seus herdeiros pode continuar  

até mesmo após sua falta, como por exemplo  

através da cláusula de inalienabilidade, quando 

um ativo não poder ser vendido até que sejam 

atingidas certas condições.



 A maioria das pessoas prefere pensar que seus 

descendentes irão viver felizes juntos ou pelo menos  

coexistir de forma pacífica. Todavia você pode vir a  

estar mais seguro desta harmonia se antecipar possíveis  

problemas futuros e tomar medidas para os evitar,  

arbitrando em eventuais necessidades de conciliações.          

 Por exemplo, para criar uma base para melhores 

relações familiares, um número crescente de famílias com 

patrimônio realiza reuniões com a participação de várias 

gerações que duram um fim de semana ou mais tempo. 

 Reconheçamos que algumas reuniões são realizadas 

devido à necessidade urgente de se resolver um conflito 

ou uma crise. Mas a maioria das reuniões tem por objetivo  

reforçar os laços familiares e compartilhar conhecimentos.
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 Existem duas correntes de pensamento no 

que diz respeito a envolver os filhos na elaboração do 

plano de herança. 

 Uma das visões é: eu sou o pai ou a mãe 

e este é o meu dinheiro; os filhos não têm nada a 

ver com isso. Alguns pais podem sequer desejar  

que seus filhos saibam que vão receber parte do  

patrimônio, com medo que a expectativa de um futuro  

fácil possa traduzir-se em um presente sem objetivos.  

 A outra visão privilegia mais a transparência. 

Essa visão considera que compartilhar informações 

com a geração seguinte e que solicitar o ponto de vista  

dos filhos levará a melhores resultados. Apesar de ser 

uma decisão muito pessoal, existem vantagens em 

compartilhar ao menos alguns detalhes de seu plano 

de sucessão com seus herdeiros. Ao ser transparente 

sobre o que seus filhos vão ou não herdar, você está 

dando as informações que eles precisam para tomarem  

melhores decisões sobre carreiras, estilos de vida, 

aposentadoria e seus próprios planos de sucessão. 



 Transferir um patrimônio substancial pode ser 

complicado, especialmente quando seu conhecimento e 

competência não estão mais disponíveis para orientar os 

resultados. 

 Uma equipe de especialistas trabalhando 

conjuntamente para você deve incluir profissionais de 

investimento, advogados especialistas em direito familiar, 

além de profissionais com profundo conhecimento tributário. 

 A sua equipe deverá ter um líder que pode 

funcionar como ponte entre planejamento e implementação. 

Idealmente, essa pessoa tem um contato regular com a família 

e é responsável por alguns assuntos como, por exemplo, criar 

contas, transferir fundos ou redigir documentos.
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 As transferências diretas de patrimônio 

via doação dão aos herdeiros a liberdade plena 

de fazer o que quiserem, mas acabam criando 

riscos consideráveis. Um deles é a possibilidade 

de herdeiros inexperientes ou esbanjadores 

esgotarem sua herança. 

 Outro risco é que os ativos estarão 

disponíveis para satisfazer as reivindicações 

de credores, incluindo ex-cônjuges. Planos de 

previdência complementar podem proteger os 

ativos de muitos desses riscos oferecendo, ao 

mesmo tempo, grandes economias a nível fiscal. 

Porém  limitam  o  acesso dos beneficiários aos 

fundos.



 Algumas famílias conseguiram preparar com sucesso 

uma declaração de missão como uma história da família por 

escrito, abordando a forma que patrimônio foi criado, como 

deve ser gasto e investido e como a família gostaria que sua 

relação fosse com a comunidade. 

 Este texto que é bem simples de transmitir, 

pode ser difícil de desenvolver. O esforço muitas  

vezes começa com as histórias das gerações anteriores 

e, a partir destas, são selecionados os temas recorrentes  

e os valores que ajudaram a família a ter sucesso. 

 Por vezes, a tarefa começa em um encontro  

de família promovido por um profissional do family office.  

O processo de delinear a declaração pode  

provocar discussões interessantes sobre dinheiro e  

ajudar a evitar conflitos mais tarde. 

 Outra vantagem de preparar este texto, é que liga 

as gerações futuras, orientando estas para os objetivos  

e valores do criador do patrimônio. Os mais jovens  

podem não ter conhecido os avós ou o bisavós e por 

isso podem não entender por que razão os avós queriam  

que o patrimônio fosse usado de certa forma.        

 A mensagem se transforma em um documento  

sobre o qual eles podem refletir, consultar  

e transmitir a seus descendentes.
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 Cada plano de sucessão envolve 

transições que podem mudar a vida financeira 

e emocional de uma família. Seu plano precisa 

considerar as transições inerentes, que não podem 

ser controladas e incorporar ferramentas para 

reagir a transições que podem ser controladas.



 Quando o principal dono de um ativo falece, os 

membros da família podem precisar de dinheiro para as suas 

despesas correntes, bem como de recursos para fazer frente 

aos impostos que surgem na sequência do falecimento. 

 Faça planos com antecedência sobre como  

aumentar a liquidez com planos de previdência  

complementar, fundos de investimentos, renda fixa, ações 

ou um pouco de cada opção, observando a carência para 

retiradas e se os ativos líquidos vão para o inventário, ou 

passam direto para os beneficiários como no caso dos VGBLs.
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 Os beneficiários não se tornam donos 

responsáveis de um patrimônio sem uma grande 

dose de preparação. 

 Antes disso é prudente abordar a 

educação financeira da filha, filho ou netos e 

suas respectivas capacidades para assumir a 

responsabilidade de administrar o patrimônio 

herdado.

 Os beneficiários podem ganhar 

experiência prática se você os tornar participantes 

na gestão do patrimônio familiar ainda em vida. 

 Essa responsabilidade irá ajudar seus 

herdeiros a entender os investimentos que 

possuem e o porquê de os terem, os princípios 

de alocação dos ativos, a forma de aumentar 

o rendimento quando necessário e a forma de 

planejar estratégias de investimento. 



 Depois de ter colocado um plano de sucessão em 

prática, reveja esse plano anualmente ou, no mínimo, a cada 

três anos. 

 Você também deverá rever seu plano sempre que  

alguns eventos decisivos ocorrerem: casamento, divórcio, 

nascimento de um filho, morte de um cônjuge, mudança para 

outro país, venda de um negócio ou outras grandes mudanças 

pessoais ou financeiras. 

 Seu desejo será o de garantir que o que planejou vai 

ao encontro de seus objetivos durante os próximos anos.
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