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marcas como Cobrasma e Banco Mer-
cantil de São Paulo. Aos 27 anos, forma-
do em Publicidade, Luís Fernando es-
colheu como destino profissional a op-
ção mais emblemática possível. Criou a
Hewitt e voltou ao setor ferroviário, o
mesmo que consagrou seu pai, Luís
Eulálio Bueno Vidigal, como um dos
maiores empresários do País. "Nós tí-
nhamos projetos e conhecimento do se-
tor. Por que não voltar a ele?", pergun-
ta Luís Fernando. "Desde a privatiza-
ção, as perspectivas são ótimas." Hoje,
a Hewitt fabrica componentes para va-
gões e estradas de ferro. Em 2000, o fa-
turamento era de R$ 7 milhões. Este
ano, atingirá R$ 35 milhões. "Cresce-
mos com consistência", diz ele.
"A cautela é minha principal he-
rança empresarial." Luís Fernando
refere-se à decisão arrojada que que-
brou o negócio do pai. Uma en-
comenda gigante de locomotivas
e vagões do governo, nos anos
70, levou a Cobrasma a dobrar a
capacidade de produção de uma
só vez. A compra não saiu do pa-
pel. O investimento jamais teve
retorno e levou o grupo à ban-
carrota. Daí veio outra lição. "De
tanto ouvir que o governo é mau
pagador, tomo cuidados redo-
brados quando vendo para esta-
tais. Negocio um adiantamento e
peço garantias ", revela.

Luís Fernando, assim como

outros herdeiros, são sucessores de
uma geração de empreendedores de
imagem e personalidade fortes. Cria-
ram grupos empresariais musculosos e
participavam ativamente da vida políti-
ca e econômica do País. Sua presença
paira permanentemente sobre a carrei-
ra dos filhos. "Volta e meia, entro em
um cliente e encontro um ex-funcioná-
rio de meu pai", diz Alexandre de Bot-
ton, um dos controladores da ProPay,
que se dedica à administração de folhas
de pagamento para grandes empresas.
O pai de Alexandre, André, era dono da
Mesbla, maior rede de lojas de departa-
mento do País entre as décadas de 70 e
90.0 sobrenome ajuda a quebrar o gelo
nos primeiros contatos e dá credibilida-
de a um negócio ainda pouco conhecido.
Mas a principal contribuição paterna
veio na forma de uma sugestão. "Meu

pai sempre dizia para que dedicasse
90% do tempo ao planejamento e 10% à
implantação de um negócio", afirma
ele. Alexandre consumiu nove meses
nos EUA desenhando o modelo da
ProPay. Comprou até mesmo ações de
companhias americanas do setor para
conhecer a atividade. Todas às sextas-
feiras, comandava conferências telefô-
nicas com seu sócio brasileiro. Nas fé-
rias, desembarcava no Brasil e entre-
vistava presidentes e diretores de
RH de potenciais clientes.

A empresa nasceu em 1999. Um ano
depois, atraiu um investidor, o fundo
americano General Atlantic Partners,
que ficou com 20% do capital. Hoje, a
ProPay administra a folha de paga-
mento de 120 empresas, num total de
60 mil funcionários - o que garante fa-
turamento de R$ 18 milhões, valor que

deverá chegar a R$ 24 milhões
em 2006. Sua meta: atingir 450
mil trabalhadores até 2010.
"Segui dois mandamentos de
meu pai: peseguir uma meta
com disciplina e não perder o
foco do negócio", diz Alexan-
dre. Muitas vezes, a herança
paterna se transforma no pró-

ALEXANDRE DE BOTTON:
"Às vezes, chego em um
cliente e encontro um
ex-funcionário da Mesbla, que
trabalhou com meu pai, André"
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prio negócio do herdeiro.
"Vim de uma empresa fa-
miliar, conheci a fundo to-
das as vantagens e pro-
blemas e hoje sei lidar
com grande parte dos di-
lemas profissionais e
emocionais de uma cor-
poração desse tipo", afir-
ma Adriana Adler, filha de
Mário Adler, antigo dono da
Brinquedos Estrela. Adriana
trabalhou na companhia até
sua venda, em 1996. Depois
foi para a PMCAmrop, espe-
cializada na seleção de exe-
cutivos, onde ficou até 2002.
Desde então, é sócia na Mir-
ror Executive Support As-
sociados (MESA), consulto-
ria que atende pequenas e
médias companhias. A gran-
de maioria dos clientes é em-
presa familiar. Coincidência? "Não",
diz ela. "Essa é minha história de vida.
O segredo de qualquer empresa é con-
ciliar com maestria os interesses cor-
porativos com os anseios pessoais de
cada um dos familiares e profissionais.
É nisso que a MESA ajuda".

Nem sempre a influência do pai é tão
explícita como no caso de Adriana. Por
exemplo: o que há de comum entre a fa-
bricação de pistões e bronzinas com o
apoio à educação de crianças carentes?
Pergunte a Sérgio Mindlin, atual presi-
dente da Fundação Telefônica. Sérgio é
filho de José Mindlin, um dos sócios da
Metal Leve, que, nos anos 90, ocupou a
liderança em vendas e tecnologia do se-
tor de autopeças brasileiro. "Desde o
surgimento, a empresa de meu pai
preocupava-se com o lado social dos
funcionários. Ela foi pioneira em bene-
fícios como transporte, alimentação e
assistência médica", diz ele. Sérgio tra-
balhou lá por 18 anos. "Adquiri essa
cultura tanto pela vivência na empresa
como pela convivência com meu pai",
afirma. O primeiro passo rumo ao Ter-
ceiro Setor foi na Fundação Abrinq,
uma pioneira no casamento do mundo
empresarial com as causas sociais.

Mas tratava-se de um
trabalho voluntário. Fi-
cou lá até que um dia de
1998 o telefone tocou.
Era um convite para as-
sumir a presidência da

Fundação Telefônica, recém-criada
pela operadora espanhola para coor-
denar programas sociais no Brasil.
Sérgio aceitou e tornou-se um dos pri-
meiros executivos de uma atividade
geralmente tocada em caráter volun-
tário. "Tornei-me um engenheiro so-
cial", diz ele. De certa forma, ele conci-
lia dois mundos, assim como o pai, um
empresário de sucesso apaixonado pe-
los livros e pela cultura. Em sete anos
na Fundação, Sérgio desenvolveu 50
projetos educacionais. Mais de 60 mil
professores foram capacitados no uso
pedagógico da internet. "Nossa missão
é apoiar crianças e adolescentes em si-
tuação de risco social", diz ele. Para
isso, ele conta com uma equipe de 13
pessoas e orçamento de R$ 6 milhões.
"Meu desafio é estabelecer uma ponte
entre as empresas e o terceiro setor.

Buscar recursos nelas para
apoiar os projetos deste."

Em alguns casos, nem a
venda afasta o herdeiro do
antigo negócio do pai. Fer-
nando Francini comandou
pessoalmente a venda da
Radio Frigor, fabricante de
equipamentos de refrigera-
ção que pertencia à sua fa-
mília, para o grupo america-
no Emerson, gigante de
US$ 15 bilhões e 74 diferen-
tes marcas, que vão de fer-
ramentas industriais a com-
ponentes para linha branca.
Ao final das conversas, os
americanos o convidaram
para continuar à frente do
negócio. Em 2003, foi pro-
movido a presidente de todo
o grupo. "Eles precisavam
de alguém com conhecimen-

to do mercado local. E eu tinha uma li-
gação emocional com a companhia", diz
Fernando. Desde então, a empresa
cresce de 15% a 20% no Brasil. A mis-
são de Fernando agora é costurar a
"colcha de retalhos" da Emerson. "Te-
mos dezenas de atividades diferentes e
precisamos consolidar a imagem de um
grupo único", diz ele. Enfim, uma tare-
fa que exigirá o sangue empresarial
que corre em suas veias. •

Com Dardo Oliverira

LUÍS FERNANDO VIDIGAL:
Sua opção foi retomar ao
setor ferroviário que
consagrou o pai, Luís
Eulálio. ex-dono da Cobrasma




