
 

LIDERANÇA 
Os testes de um príncipe 
Ivan Lansberg 

  

Quando um novo presidente assume, as partes interessadas dissecam sua capacidade
intelectual, física e emocional para tentar definir-se o líder vai ajudar a satisfazer suas ambições e
protegê-las de problemas. Para o herdeiro de uma empresa familiar, o desafio de converter cada
grupo desses em seguidores é especialmente difícil. É preciso administrar uma série de públicos
— membros da família, conselheiros, altos executivos, investidores, sindicatos — que, talvez, não 
acredite que o sucessor merece ser alçado ao comando. Para piorar, diz Lansberg, especialista
em negócios de controle familiar, um herdeiro com freqüência ignora ou seriamente subestima
esses públicos. Não percebe que, sobretudo depois de formalmente alçado à presidência, precisa
estabelecer credibilidade — e autoridade — junto a essas esferas de influência. 

Um presidente sagaz entende que o sucesso depende de sua reação ao processo de teste 
iterativo que as partes interessadas usam para formar sua opinião sobre o aspirante a líder. O
artigo traz um guia para a gestão dos quatro tipos de prova que constituem tal processo
iterativo:testes de qualificação são avaliações fundadas em critérios — educação formal, 
experiência de trabalho, prêmios de caráter profissional — que o executivo pode citar como prova
de sua qualificação para o comando. Testes auto-impostos são expectativas definidas pelo
próprio líder e que, a seu ver, servirão de parâmetro de avaliação de seu desempenho pelas 
partes interessadas. Testes circunstanciais são desafios ou crises imprevistos — situações nas
quais é possível observar como o dirigente lida com o inesperado. Testes políticos são desafios
impostos por adversários interessados em reforçar a própria influência, em geral solapando a do
líder. 

O futuro herdeiro do comando, sobretudo de uma empresa familiar, precisa vencer quatro 
tipos de obstáculo para conquistar o respeito – e por fim o apoio – de todos os 

interessados. 

Brian Roberts, líder do colosso americano das telecomunicações Comcast — que fatura US$ 25
bilhões por ano —, está na berlinda desde criança. Funcionários da matriz da empresa na 
Filadélfia lembram dele ainda garotinho, agarrado às calças do pai, Ralph Roberts, um dos
fundadores da Comcast. É possível que o interesse de Brian Roberts pelo setor de cabo tenha
despertado logo cedo; segundo artigo de 2001 da revista Fortune, Brian ajudava a perfurar as
cartelas de cupons de descontos enviadas pela Comcast aos clientes! À medida que Brian 
crescia, tudo indicava que Ralph Roberts preparava o rapaz para administrar o negócio da família.
Ainda no colegial, Brian costumava acompanhar o pai em reuniões com bancos e advogados. Aos
15 anos, no primeiro dia do primeiro estágio na empresa, Brian vislumbrou a imagem que o
pessoal fazia dele. Segundo relato à Wharton Alumni Magazine, ao aparecer para trabalhar de
paletó e gravata em meados de 2000, seu supervisor foi logo avisando: “Não me interessa quem
é seu pai. Se vai trabalhar para mim, você vai trabalhar”.  

Em 1981, com o diploma de finanças da University of Pennsylvania debaixo do braço, Brian quis
ingressar na Comcast. Mas o pai queria que passasse antes por outra empresa. O rapaz insistiu,
recusando toda proposta de emprego até que o velho, relutante, o contratou. O gênio das
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finanças achou que iria trabalhar na equipe financeira da Comcast, mas Ralph Roberts destacou o
filho para um projeto em Trenton, New Jersey. Brian entrou na Comcast como estagiário. Fez de
tudo, de puxar fios no alto de postes a vender serviços de cabo de porta em porta. Em 1986,
quando a Comcast ajudou a socorrer a Turner Broadcasting System (TBS), Ralph Roberts
catapultou o filho à cúpula gestora, nomeando-o para o conselho da TBS. Quatro anos depois, 
Ralph assumia o comando do conselho e entregava a presidência ao filho de 31 anos. Desde
então, Brian Roberts ficou conhecido pela sede de fechar negócios. Em 2002, quando a Comcast
comprou a AT&T Broadband, recebeu críticas de investidores por ter assumido uma dívida de
US$ 25 bilhões num momento econômico difícil. Quando as duas empresas concluíram a
integração das operações, porém, a margem de lucro da Comcast subiu. Em 2003, Brian foi
aclamado um dos melhores presidentes de empresa dos Estados Unidos pela revista Institutional
Investor. No ano seguinte, uma investida malograda para adquirir a Walt Disney Company
renovou a percepção de que Brian dava passos maiores que a perna. Embora tenha se redimido
em 2005 ao juntar forças com a Sony para comprar a MGM Studios, o veredicto final sobre Brian,
de certo modo, ainda não foi dado. 

Assim como filhos de celebridades, possíveis herdeiros de empresas de controle familiar vivem
sob escrutínio público desde o dia em que nascem. E quando o possível herdeiro vira o centro
das atenções, sua capacidade intelectual, física e emocional é dissecada a cada instante pelas
partes interessadas — que, no afã de saber se o futuro líder vai ajudar a satisfazer suas ambições
e protegê-las de problemas, tentam formar uma opinião sobre a qualificação e a seriedade do 
indivíduo à medida que ele ou ela vai subindo na empresa. Analisam coisas como valores, visão,
competência e traquejo interpessoal da pessoa. Cada público desses busca, ao mesmo tempo,
descobrir como o possível sucessor responderia a suas necessidades específicas. Partes
interessadas costumam influir na escolha do presidente e, em troca de seu apoio, esperam que o
novo dirigente atenda a suas solicitações. 

Minha pesquisa sugere, porém, que o herdeiro de empresas com freqüência ignora ou seriamente
subestima esse público. Não percebe que, sobretudo depois de formalmente alçado à 
presidência, precisa estabelecer credibilidade — e autoridade — junto a essas esferas de
influência. A maioria dos herdeiros de empresas familiares, tendo crescido sob uma redoma de
vidro, acha que o apoio dessas partes interessadas é líquido e certo, e fica chocado se há 
rebelião. Quando isso ocorre, o líder acaba caindo antes da hora. A imprensa afirmou, por
exemplo, que Krister Ahlstrom, ex-presidente do conselho da finlandesa Ahlstrom Corporation, e
Thomas Pritzker, presidente do conselho da Global Hyatt Corporation, tiveram problemas por
choques com a família. Outros — como Christopher B. Galvin, da Motorola, Edgar Bronfman Jr.,
da Seagram, e William Clay Ford Jr., da Ford — tiveram de deixar a presidência por não 
conseguiram satisfazer as expectativas de acionistas.  

O novo comandante de uma empresa familiar exerce influência sobre as partes interessadas não 
por ter conquistado tal direito, mas porque ele ou a família detém boa parte do capital, porque
conta com o apoio do presidente atual ou porque controla recursos e recompensas da
organização. Não há, porém, como sustentar tal liderança por puro poder — é preciso que as
partes interessadas aceitem o direito do líder de influenciá-las. São os seguidores que concedem
ao líder a autoridade para liderar — fato que este tende a esquecer. A tese de que a autoridade
do líder emana daqueles que o seguem não é nova, tendo sido aventada por sociólogos como
Max Weber e Georg Simmel no século passado. 

O grande desafio de todo presidente recém-empossado é, pois, converter essas partes
interessadas em partidários. Para o herdeiro de uma empresa familiar, o desafio é particularmente
árduo: é preciso lidar com gente da família (sobretudo irmãos e primos cujo apoio possa ser vital 
para o controle da empresa) e administrar uma série de outros públicos, como conselheiros e
altos executivos, pessoal de bancos e fornecedores e, aqui e ali, analistas de mercado, agências
reguladoras, investidores institucionais e sindicatos — que podem não achar que o sucessor em 
questão conquistou o direito de comandar a empresa. Cada grupo desses tem prioridades
distintas, até contraditórias, e em geral forma sua opinião em silos. Apesar disso, o destino de um
presidente depende de como todos respondem à mesma questão: estamos em boas mãos? 

A resposta à pergunta costuma ser encontrada por grupos distintos de modo incrivelmente similar.
Durante 25 anos trabalhei com empresas familiares em momentos de transição. Observei o modo
como o herdeiro é escolhido pela família e como assume o comando. Em muitos casos, no papel
de consultor, ajudei a estabilizar um novo regime. Minha experiência sugere que a opinião de 
partes interessadas sobre o líder surge de um processo de sondagem que chamo de teste
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iterativo. Nele, cada parte interessada vai reunindo dados, analisando informações e tirando 
conclusões sobre o potencial sucessor muito antes de ficar claro que o indivíduo assumirá o 
comando. 

O sucesso de um presidente depende de sua capacidade de entender, aceitar e gerir esse
processo de teste iterativo. É comum o ungido ficar surpreso e magoado com a necessidade de
partes interessadas de seguir questionando sua adequação para o posto máximo e de colocar à 
prova sua visão, seus valores, sua motivação, sua qualificação. Tendo suado para galgar degraus 
na empresa, o sucessor leva um choque ao descobrir que precisa adquirir toda uma nova
capacitação para conquistar um leque diverso de públicos. Quanto mais achar que o posto é seu 
de direito, mais o sucessor se sente humilhado pelo pé atrás desses públicos. Já o sucessor 
sagaz entende a necessidade de todos de conhecê-lo melhor e assume uma postura proativa no 
processo. Como disse Maquiavel em O Príncipe, aquele que se torna “príncipe por obra da 
fortuna o faz com pouco esforço próprio, mas (...) só mantém a posição à custa de considerável 
esforço”, ao passo que aquele “que se torna governante por virtude adquire seu principado com
dificuldade, mas o mantém com facilidade”. 

O que é o teste iterativo? 
Do ponto de vista psicológico, o teste iterativo é o modo como o seguidor “redige”, mentalmente, a 
história do líder. Como escreveu o especialista em liderança Howard Gardner no livro Mentes que 
Lideram: Uma Anatomia da Liderança, de 1995, é por meio dessa narrativa que o seguidor reúne, 
organiza e armazena informações sobre seus líderes. Tais narrativas determinam em parte até 
que ponto as partes interessadas estão dispostas a se subordinar à influência do dirigente. O 
processo de teste não é uma seqüência perfeitamente organizada de desafios objetivos, como os
Doze Trabalhos de Hércules, que o aspirante enfrenta para ganhar credibilidade. A percepção dos 
interessados influi no processo, sujeitando-o aos vieses psicológicos e à dinâmica política 
característicos de todo sistema humano. Uso a palavra “teste” porque é assim que as partes 
interessadas enxergam as provas pelas quais o líder deve passar para ganhar sua confiança e 
respeito.  

Embora minha pesquisa esteja 
focada na empresa familiar, líderes 
de empresas que não pertencem a 
uma família passam pelos mesmos 
testes. Nelas, o processo de teste é 
particularmente rigoroso quando o 
conselho toma uma decisão 
surpreendente, quando se traz 
alguém de fora da empresa ou 
quando as partes interessadas são 
incapazes de chegar a um 
consenso sobre o novo líder. O 
início exato do processo de teste e 
a ênfase dada a cada prova 
diferem entre empresas familiares e 
não familiares (veja o quadro 
“Corredor polonês na empresa não 
familiar”), mas o teste iterativo 
caracteriza o período formativo do 
reinado de todo líder. Serve para 
assegurar a todos que o líder 
possui capacidade física, intelectual 
e emocional para suportar as 
pressões do cargo. As partes 
interessadas põem o aspirante a 
líder à prova  para que o indivíduo 
mostre que tem fibra.   

A intensidade do teste iterativo não 
é constante. Para um líder, seria 
quase impossível funcionar estando 
o tempo todo sob o escrutínio 
implacável das partes interessadas. 
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O teste iterativo opera em ciclos 
que começam no início da carreira 
do aspirante a líder e chegam ao 
auge quando acaba a lua-de-mel. A 
partir dali, a intensidade do 
processo depende da percepção 
que os interessados têm da eficácia 
do líder e das circunstâncias. Se, 
por exemplo, as condições sob as 
quais a pessoa assumiu o comando 
sofrerem mudança radical, as 
partes interessadas, no afã de 
reavaliar se estão em boas mãos, 
deflagrarão uma nova rodada de 
avaliação. 

O teste iterativo também permite a 
toda parte interessada determinar 
se há sintonia entre aquilo que 
exige do líder e sua qualificação. 
Não há estilo de liderança perfeito 
para toda e qualquer circunstância. 
Um líder autocrático, ideal para 
administrar crises, pode ser um 
desastre quando a situação pede 
decisões compartilhadas. 
Seguidores em geral têm uma boa 
noção daquilo que precisam de um 
líder. Naturalmente, as 
circunstâncias tingem as lentes 
pelas quais se faz a avaliação. 
Durante uma crise, por exemplo, as 
partes interessadas não hesitarão 
em abafar suas dúvidas sobre o 
líder; é duro questionar a 
competência do comandante 
quando o barco está afundando e a 
única preocupação é sobreviver. Já 
em tempos estáveis as partes 
interessadas ousarão indagar se o 
líder está satisfazendo a 
necessidade de segurança 
financeira e pleno desenvolvimento 
de seu potencial, por exemplo. 

Quanto menos informadas 
estiverem as partes interessadas 
sobre o sucessor, mais intenso 
será o processo de teste iterativo. 
Certas famílias promovem um 
jovem herdeiro a postos influentes 
sem aviso prévio ou aprendizado 
prolongado; um herdeiro desses, 
parafraseando Shakespeare em 
Noite de Reis, recebe a “grandeza” 
de mão beijada. Não raro, precisa 
conquistar credibilidade à pesada 
sombra de um líder reinante a 
quem todos atribuem estatura 
heróica — e que, além disso, segue 
presente e ativo na empresa 
enquanto o desafortunado sucessor 
tenta assumir as rédeas. Isso gera 
grande incerteza e estimula o teste 
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iterativo por públicos desesperados para saber mais sobre o novo chefe. 

Os quatro tipos de teste 
O processo de teste iterativo pode ser confuso e ditado pelas circunstâncias, mas não é aleatório.
Ao longo dos anos, pude discernir quatro tipos distintos de teste. 

Testes de qualificação são avaliações fundadas em critérios formais que a sociedade em geral e
empresas em particular utilizam para julgar a capacidade de executivos. Isso inclui educação 
formal, experiência profissional, serviço militar e comunitário e prêmios que o executivo possa
citar como evidência de desenvolvimento profissional. Igualmente importantes são realizações
profissionais — como desempenho de destaque em postos exigentes, execução triunfal de
projetos desafiantes e experiência internacional e em conselhos. Ao receber honrarias
profissionais que o meio empresarial valoriza, o sucessor mostra ter sido aprovado por juízes
imparciais. Com efeito, um bom currículo numa organização na qual o nome da família não pese
pode mitigar eventuais preocupações quanto à qualificação de um sucessor para o cargo.  

Testes auto-impostos são expectativas definidas pelo próprio líder e que, acredita ele, servirão 
como parâmetros de avaliação de seu desempenho pelas partes interessadas. Quando, por
exemplo, apresenta sua visão organizacional, sua estratégia ou seu plano de negócios, o herdeiro 
define os parâmetros pelos quais espera ter sua eficácia avaliada pelas partes interessadas. A
percepção desses públicos sobre a capacidade do líder de honrar expectativas contribui para 
estabelecer sua credibilidade. Na mesma veia, quando o dirigente baixa normas sobre
pontualidade, sobre o que constitui assédio e sobre como lidar com conflitos de interesses, as 
partes interessadas julgam sua sinceridade verificando se o líder age conforme seu discurso. 

Testes circunstanciais são desafios imprevistos que o líder tem de enfrentar. São situações nas
quais os interessados podem observar como o dirigente lida com o inesperado. Negociar uma
disputa trabalhista, resolver uma crise decorrente da morte repentina do chefe da família ou
enfrentar um desafio empresarial crescente são testes circunstanciais. A credibilidade de August
A. Busch IV, presidente da Anheuser-Busch desde setembro de 2006, depende, por exemplo, de
sua capacidade de reerguer a marca principal do grupo, a Budweiser, cuja perda de mercado vira
rapidamente uma crise. Muitas vezes, a crise coloca o aspirante a líder na berlinda e abre uma
oportunidade para que demonstre suas habilidades. 

Testes políticos são desafios impostos por adversários interessados em reforçar a própria
influência, em geral solapando a do líder. Obstruir a execução de planos do líder, criar uma
coalizão de oposição, espalhar boatos maliciosos — tudo isso serve, aos olhos de partes
interessadas, para testar a capacidade do dirigente de enfrentar a realpolitik da vida da
organização e da família. Em 2003, por exemplo, o presidente do conselho da News Corps,
Rupert Murdoch, entregou a presidência da BSkyB, braço de TV via satélite do grupo, ao filho
James — ignorando objeções de investidores institucionais. James Murdoch enfrenta um duro
desafio político: os envolvidos querem saber se, como empresário, James é guerreiro como o pai.
Caso não se convençam disso, podem obstruir sua ascensão ao topo. 

A opinião de todos esses envolvidos, em todas estas quatro categorias de testes, forma a base da
autoridade de um líder. As opiniões vão variar, pois indivíduos e grupos terão informações
distintas. Alguns, como parentes e colegas próximos, terão testemunhado em primeira mão os
fortes e fracos do sucessor. Quem é mais distante terá de apostar em aparências formais e em
informações de segunda mão, inclusive boatos e fofocas, que distorcem seu julgamento. 

Gestão do teste iterativo 
Um sucessor que forneça a informação exigida pelas partes interessadas para formar uma
opinião sobre sua qualificação para o cargo tem mais chances de chegar ao topo e ali ficar. É
claro que, ao se submeter ao processo de teste, o risco de fracassar cresce. É, porém, a única
saída para angariar partidários. Infelizmente, é comum o comandante de uma empresa familiar
tentar proteger o herdeiro, às vezes nomeando-o para postos ambíguos como “assessor da
presidência”. Isso mina o esforço do jovem líder para ganhar credibilidade e tira, dele, a
oportunidade de demonstrar o que tem a oferecer à empresa. Melhor seria se o dirigente atual
trabalhasse com o futuro herdeiro para enfrentar sistematicamente os quatro tipos de teste. 

Desempenho em testes de qualificação. As partes interessadas recorrem a testes de
qualificação para formar expectativas em relação a um novo líder com quem, até ali, não tiveram
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maior contato direto. O desempenho do líder nos testes serve de contexto para que conselheiros,
altos executivos e membros da família avaliem sua capacidade nos primeiros dias no cargo. Esse
público será mais leniente com tropeços iniciais se o líder tiver boa formação empresarial,
histórico de excelência, experiência de trabalho fora da empresa da família e trajetória de sucesso 
em cargos exigentes. Vai debitar eventuais erros do líder às circunstâncias por ele enfrentadas ao
assumir e creditar em sua conta os êxitos registrados. 

Vejamos o caso de Peter (utilizei pseudônimos nesses exemplos), cujo pai ergueu uma das
maiores empreiteiras do Reino Unido. Em 1990, quando Peter se formou em engenharia, o pai
perguntou ao chefe de engenharia qual o projeto mais difícil que estava sendo tocado pela
empresa. Era a obra de um oleoduto que cruzava o deserto saudita. Para o pai, era o projeto ideal
para a iniciação do filho. Em breve Peter estava a caminho da Arábia Saudita, onde passou dois
anos num posto iniciante de engenharia. Em seguida, mudando de clima, ficou um ano
trabalhando no projeto de um oleoduto no norte de Alberta, no Canadá. O pai avisou, então, que
se quisesse entrar para a ala executiva da empresa Peter teria de fazer pós-graduação em 
alguma universidade americana de elite.  Peter concluiu, em três anos, um duplo mestrado em
engenharia e administração na Sloan School, do MIT. 

De volta à casa, Peter foi encarregado pelo pai de chefiar a construção de um sistema de metrô 
numa grande cidade européia. Peter foi o engenheiro do projeto, ficando a cargo de todos os
aspectos da obra, inclusive a negociação com autoridades públicas, a contratação de mão-de-
obra e a garantia da conclusão do projeto dentro dos prazos e do orçamento. Quando o pai
decidiu se aposentar, as partes interessadas já sabiam da qualificação de Peter. Um conselheiro
externo disse: “Ainda que não fosse filho de quem é, o conselho seria insano se não considerasse
Peter para o comando”. Certas deficiências do executivo — que não tinha o carisma e o traquejo 
interpessoal do pai — foram ignoradas. Anos depois de assumir a presidência, Peter abriu o
capital da empresa, o que teria sido impossível sem o apoio das partes interessadas. 

É preciso sublinhar a importância de testes de qualificação, pois cada empresa familiar atribui
valor distinto à educação formal como caminho para a liderança. Algumas prezam o desempenho
acadêmico e fazem pressão considerável para que os herdeiros se destaquem nos estudos. A
cultura de outras privilegia o autodidata; nelas, aprender na prática é considerado um caminho
mais eficaz para o sucesso. Em minha experiência, a disposição do herdeiro de se submeter a
uma formação acadêmica rigorosa sempre é um forte antídoto para suspeitas de privilégio e
favorecimento nutridas pelas partes interessadas.  

O sucessor que ingressa no negócio familiar assim que sai da faculdade em geral não é recebido 
com a mesma isenção que encontraria fora dali. Com isso, fica difícil perceber quando é preciso
ser corrigido — o que o torna propenso a confirmar os piores temores de todos. Com o tempo,
esse líder pode ficar imune às conseqüências de seu comportamento e se isolar da organização 
que chefia. Começar fora da empresa mostra aos interessados que o sucessor não teme ser
julgado à luz de parâmetros objetivos. Indica, também, que o jovem herdeiro tem alternativas 
profissionais, o que torna a decisão de ingressar na empresa familiar uma opção, e não uma
necessidade. 

Cientes da importância de testes de qualificação, certas empresas familiares criaram comitês de
planejamento de carreira formados pelo presidente, pelo diretor de RH, por um membro
independente do conselho, por um coach externo e, ocasionalmente, por um profissional de uma
firma de seleção de executivos. Em sintonia com o conselho de administração, o conselho de
família e a equipe executiva, esse comitê formula políticas que regulam o ingresso e a saída de 
membros da família na organização. Através dele, certas partes interessadas podem gerenciar e 
apoiar o desenvolvimento da carreira de cada indivíduo da família e proteger tanto as aspirações
do clã quanto a integridade do processo de seleção do dirigente.  

O bom desempenho em testes de qualificação não é indispensável nem suficiente para o
sucesso. Vários herdeiros lendários, como Thomas Watson Jr., da IBM — que precisou de seis 
anos e de três escolas distintas para concluir o ensino médio —, viraram excelentes dirigentes,
apesar de um currículo escolar longe de estelar. E muitos estudantes brilhantes levaram a
empresa da família à falência. Por que, então, deveria o sucessor se preocupar com testes de
qualificação se não são garantia de nada? Porque, na ausência de evidências confiáveis sobre a
capacidade de um líder, cresce a incerteza quanto a sua qualificação para o cargo. Isso deflagra
um escrutínio intensivo pelas partes interessadas e torna o início do reinado do sucessor mais
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árduo — insuportável até. 

Desempenho em testes auto-impostos. Os públicos da empresa estão sempre conferindo se o 
comportamento de um novo líder corresponde a mensagens e sinais que esse indivíduo está 
enviando. No afã de mostrar que tem estofo, o novo líder pode cair na tentação de prometer mais 
do que pode cumprir. O sucessor precisa, portanto, buscar o equilíbrio entre o inspirador e o 
factível. Quase todas as sucessões malogradas que estudei envolviam um líder novo, ambicioso
— que traçou um plano ousado sem levar em conta a viabilidade de suas promessas ou os riscos
para a empresa. 

Um sucessor sagaz sabe que a previsibilidade é essencial para conquistar a confiança das partes 
interessadas e busca, a princípio, estratégias de crescimento que tragam resultados sem excesso
de risco. Cumpre mais do que promete e conquista, aos poucos, a confiança e o respeito de 
grupos cruciais. Quanto mais arriscada a estratégia adotada, mais importante é obter o apoio das 
partes interessadas. É comum um sucessor inexperiente se empenhar para vender o lado bom de
suas iniciativas  — sem apresentar os riscos inerentes. Assim que seu desempenho deixa a
desejar, perde a confiança dos envolvidos. No início de 2000, analisei uma empresa latino-
americana com faturamento de US$ 500 milhões, na qual o primogênito do fundador assumira no 
exato momento em que a economia do país entrava em colapso. Em vez de fechar as escotilhas, 
o sucessor buscou o crescimento, prometendo resultados rápidos ao conselho, à família e aos 
executivos. Ao fim de dois anos catastróficos, foi substituído pela irmã mais nova.  

Ao aceitar a nomeação, a nova líder dirigiu-se ao conselho e à família citando Churchill: “Nada 
tenho a oferecer senão sangue, trabalho, suor e lágrimas.” Correu a anunciar o congelamento de 
salários (começando pelo próprio) e a engavetar os planos do irmão de erguer uma suntuosa 
sede. Fixou metas modestas, mas factíveis, e ganhou a confiança de partes interessadas, 
obtendo reiteradamente os resultados prometidos. Com seis anos no posto, o porte da empresa
quase dobrara. A líder usou a credibilidade a duras penas adquirida para obter das partes
interessadas apoio para assumir novos desafios. É algo importante. Se não criar uma agenda 
inspiradora, o sucessor será rejeitado pelas partes interessadas por ser acomodado, incapaz de
levar a empresa familiar a novos patamares.  

Um dos primeiros obstáculos enfrentados pelo líder, de autoria dele próprio, é a montagem da 
equipe de cúpula. Um sucessor inseguro foge de executivos com talento superior ao seu. Cerca-
se de subordinados e parentes aduladores, que só lhe dizem aquilo que quer ouvir. Já um líder 
sagaz elege colaboradores tarimbados que desafiem seu raciocínio e complementem suas 
deficiências. Escolhe executivos que não tenham medo de lhe dizer a verdade, por mais dura que
seja. Tal disciplina é particularmente importante para o sucessor da empresa familiar, que tem
menos chances do que outros líderes de ouvir, de quem o rodeia, a verdade nua e crua. Além 
disso, o bom sucessor reconhece sem rodeios a necessidade de mecanismos de controle para
avaliar seu desempenho. Busca, por exemplo, montar um conselho eficaz. Recruta conselheiros
de primeira fora da empresa, estabelece rigorosos critérios de seleção de membros da família 
para esse grupo, profissionaliza os processos do conselho e estimula a transparência nos 
informes. Além disso, mantém os acionistas informados e trata dividendos como uma recompensa
que todo investidor tem direito a esperar pelos riscos assumidos. 

Desempenho em testes circunstanciais. Um desempenho eficaz durante uma crise pode levar 
as partes interessadas a atribuir a virada ao novo líder, e não a fatores conjunturais. É assim que 
os seguidores “compõem” sua narrativa sobre o líder. Enfrentar o inesperado exige a disposição 
de encarar riscos e assumir o comando. Em vez de projetar a sensação de responsabilidade e 
controle durante a crise, porém, é comum o sucessor esconder-se atrás de executivos 
experientes, que então colhem todos os louros. Quando a empresa está em apuros, o sucessor 
deve se colocar em primeiro plano. 
As partes interessadas precisam 
ouvir o diagnóstico e os planos do 
líder para sair da enrascada. Com 
isso, avaliam se o herdeiro é capaz 
de inspirar esperança sem negar os 
desafios enfrentados pela 
organização. A crise também pode 
revelar se o novo líder tem o poder 
de arregimentar os quadros para 
combater o problema. A história de 
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toda empresa familiar que tenha 
sobrevivido por sucessivas gerações 
inclui feitos heróicos em momentos 
decisivos que consolidaram a 
autoridade de um sucessor que até 
então não se provara — seja 
Katharine Graham assumindo o 
Washington Post com a morte do 
marido, em 1963, ou Arthur Ochs 
Punch Sulzberger publicando os 
papéis do Pentágono no The New 
York Times em 1971.  

Não defendo a impetuosidade. Há 
muito em jogo em testes 
circunstanciais. Se o herdeiro 
fracassa, é quase impossível 
recuperar a credibilidade. Tendo 
opção, o sucessor deve escolher 
suas batalhas com extremo cuidado. 
Vejamos o caso de três primos que 
aspiravam a comandar uma 
conhecida indústria canadense 
fundada pelo avô. O conselho decidiu 
criar um gabinete da presidência, 
com os três compartilhando o posto. 
Eram, todos, bastante qualificados, e 
tinham talentos complementares. 
Além disso, o conselho temia que, ao 
optar por um em detrimento dos 
outros, estaria deflagrando um 
terrível conflito entre os três ramos da 
família. David, 35 anos, era o mais 
jovem. Ingressara na empresa depois 
de concluir o MBA na Harvard 
Business School e ocupara uma série 
de posições administrativas antes de 
ser nomeado para a cúpula. Embora 
gostassem de David, conselheiros e 
diretores o julgavam despreparado. 
“O David é muito inteligente, muito 
capaz. Queria apenas que ele 
parasse de oferecer soluções 
teóricas”, disse um executivo 
graduado. 

Pouco depois da instalação dos herdeiros no comando, a situação da divisão européia da 
empresa, já difícil, piorou. A tarefa de recuperá-la foi rechaçada pelos primos. Já David, ciente das 
dúvidas do conselho quanto a sua competência, se ofereceu para cuidar da crise. Mudou com a 
família para Frankfurt e passou os quatro anos seguintes reestruturando o braço europeu. 
Otimizou o processo de produção para controlar custos, negociou com sindicatos para enxugar os
quadros e renegociou pagamentos de dívidas. Àquela altura, o conselho começava a perceber 
que a equipe de primos no comando não estava funcionando. A comunicação entrara em colapso, 
a tomada de decisões era lenta e, apesar da virada da divisão européia, o desempenho da
empresa fazia água. O conselho eliminou o gabinete da presidência e entregou as rédeas a David
— que dera amplas provas de seu poder de liderança, levando um dos primos a afirmar: “Sem 
dúvida ele conquistou nosso respeito.” David dificilmente teria chegado ao comando se não 
tivesse assumido o risco de rumar para a Europa.  

Testes circunstanciais costumam expor 
para as partes interessadas a 
magnanimidade do líder. Um herdeiro pode 
receber a aprovação desse público por 

 

Você está pronto para o comando? 

O questionário abaixo vai ajudar o
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Os testes de um príncipe

Você está pronto para o comando?
O questionário abaixo vai ajudar o sucessor, sobretudo de uma empresa familiar,

a avaliar por conta própria se está apto a assumir o comando. Basta responder

"sim" ou "não" às seguintes perguntas para identificar seus pontos fortes e fra-

cos aos olhos das partes interessadas e começar a pensar em medidas corretivas,

se necessário. Se a maioria de suas respostas for "não" e você não tiver intenção

de mudar o quadro, é melhor desistir da idéia de chegar ao comando.

tão não se provara — seja Katharine Granam
assumindo o Washington Post com a morte do
marido, em 1963, ou Arthur Ochs Punch Sulz-
berger publicando os papéis do Pentágono no
The New York Times em 1971.

Não defendo a impetuosidade. Há muito
em jogo em testes circunstanciais. Se o her-
deiro fracassa, é quase impossível recuperar
a credibilidade. Tendo opção, o sucessor deve
escolher suas batalhas com extremo cuidado.
Vejamos o caso de três primos que aspiravam
a comandar uma conhecida indústria cana-
dense fundada pelo avô. O conselho decidiu
criar um gabinete da presidência, com os três
compartilhando o posto. Eram, todos, bas-
tante qualificados, e tinham talentos comple-
mentares. Além disso, o conselho temia que,
ao optar por um em detrimento dos outros,
estaria deflagrando um terrível conflito entre
os três ramos da família. David, 35 anos, era o
mais jovem. Ingressara na empresa depois de
concluir o MBA na Harvard Business Scho-
ol e ocupara uma série de posições adminis-
trativas antes de ser nomeado para a cúpula.
Embora gostassem de David, conselheiros e
diretores o julgavam despreparado. "O David
é muito inteligente, muito capaz. Queria ape-
nas que ele parasse de oferecer soluções teó-
ricas", disse um executivo graduado.

Pouco depois da instalação dos herdeiros
no comando, a situação da divisão européia da
empresa, já difícil, piorou. A tarefa de recuperá-
la foi rechaçada pelos primos. Já David, ciente
das dúvidas do conselho quanto a sua compe-
tência, se ofereceu para cuidar da crise. Mudou
com a família para Frankfurt e passou os qua-
tro anos seguintes reestruturando o braço eu-
ropeu. Otimizou o processo de produção para
controlar custos, negociou com sindicatos para
enxugar os quadros e renegociou pagamentos
de dívidas. Àquela altura, o conselho começava
a perceber que a equipe de primos no coman-
do não estava funcionando. A comunicação
entrara em colapso, a tomada de decisões era
lenta e, apesar da virada da divisão européia, o
desempenho da empresa fazia água. O conse-
lho eliminou o gabinete da presidência e en-
tregou as rédeas a David — que dera amplas
provas de seu poder de liderança, levando um
dos primos a afirmar: "Sem dúvida ele conquis-
tou nosso respeito." David dificilmente teria
chegado ao comando se não tivesse assumido
o risco de rumar para a Europa.
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Testes circunstanciais costumam expor para as partes inte-
ressadas a magnanimidade do líder. Um herdeiro pode rece-
ber a aprovação desse público por assumir responsabilidade
por aquilo que deu errado e dividir o crédito pelos acertos.
Jovens presidentes tendem, curiosamente, a reconhecer a
contribuição de altos executivos, mas sentem mais dificulda-
de em mostrar gratidão a acionistas da família, sobretudo aos
não envolvidos na gestão. Esses acionistas são, com freqüên-
cia, os maiores investidores da empresa e, portanto, os mais
sujeitos a riscos. Se reconhecer o apoio desse público crucial,
o líder terá sua lealdade.

Desempenho em testes políticos. É impossível para qual-
quer pessoa exercer a liderança sem em algum momento de-
cepcionar, frustrar e desagradar certos públicos. Muitos suces-
sores sequer suspeitam do potencial de oposição. É comum
não entenderem a natureza do processo político — conchavos

sobre os problemas de autoridade que todo líder enfrenta.
Tomara que o James tenha ficado mais esperto depois disso",
disse o presidente do conselho.

Para neutralizar os desafios a sua autoridade, um bom
sucessor formula uma visão para a empresa e busca manei-
ras de vinculá-la àquilo que as partes interessadas desejam
e precisam. Na prática, o líder sonha o sonho comum que
sintetiza aspirações de todos os envolvidos. Certifica-se, ain-
da, de imprimir nesse sonho uma boa dose de sua marca
para poder considerá-lo como seu. Diante das pressões con-
traditórias exercidas sobre o líder, sua visão deve ser clara e
contundente — só assim indicará um caminho que faça sen-
tido. Deve, ainda, ser suficientemente ampla para que, nela,
todos possam enxergar a esperança de ver realizadas suas
aspirações, tão diversas e conflitantes. Nesse percurso, o líder
precisa aprender a operar no sistema, sendo cauteloso ao

e troca de influência entre indivíduos e grupos que disputam
o controle de recursos organizacionais. Muitos cresceram cer-
cados de privilégios, e por isso acabam confiando demais em
parentes, colegas e assessores próximos. O primeiro ato de re-
belião ou deslealdade pega de surpresa o sucessor inexperien-
te — que deseja ser querido por todos, mas perderá o respeito
das partes interessadas se não confrontar quem desrespeita as
normas ou desconsidera o rumo por ele apontado.

Dou um exemplo. Meses depois de James ter assumido a
presidência de uma empresa do ranking Fortune 1000, um
produto defeituoso exigiu um recall oneroso, e amplamente
divulgado. A crise há muito se insinuava. Apesar de repetidos
alertas dos gerentes de linha, a supervisão displicente do
diretor de operações e da chefia da divisão resultará num
produto que punha em risco a vida dos clientes. Pressionado
pela família, pelo conselho e por investidores, James demitiu
o diretor — que considerava seu amigo e mentor. Foi uma
decisão dificílima. Contudo, depois da saída do executivo,
James soube que o colega volta e meia tentara minar sua pro-
moção. Indagado sobre James numa entrevista, por exemplo,
respondera: "Gosto do James, mas devo dizer que ele não
seria presidente se não fosse da família. Fui falar com o chefe
do comitê de nomeação para dizer que James era a opção
errada para a empresa...". O fato de James só ter se inteirado
do fato após a saída do executivo soou como ingenuidade
aos ouvidos de vários conselheiros e familiares. "É uma lição

escolher batalhas e usando seu capital político para atender
aos interesses das partes interessadas e da empresa.

A missão soa impossível? Sob certos aspectos, é. Muitos
sucessores, porém, saem-se bem nesses testes e alçam a em-
presa a patamares elevados. O segredo, muitas vezes, é mon-
tar uma equipe de assessores de confiança que, em particular,
questionam suas prioridades, iniciativas e estratégias, mas
que dão seu apoio quando o sucessor vira pára-raios de frus-
trações das partes interessadas. Esse grupo de assessores aju-
da o jovem líder a crescer no cargo — crescimento que o co-
loca sob um teste menos intenso pelas partes interessadas.

A reação do sucessor ao processo de teste iterativo é impor-
tantíssima para determinar se ele terá o apoio das diversas
partes interessadas. Ao admitir as próprias deficiências, o her-
deiro da empresa familiar mostra maturidade e disposição
para aprender. Já quem nega ter debilidades acaba minando
ainda mais a própria credibilidade. Aliás, muitos herdeiros
não conquistam o respeito das partes interessadas por com-
pensar sua inadequação com arrogância e opulência. Seria
bom o novo líder recordar — como ensina o conto sobre as
novas roupas do rei — que a percepção dos súditos é a base
subjetiva sobre a qual repousa sua credibilidade.
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