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Revista Distribuição - O índice de mortalidade das
empresas familiares aumentou nos últimos anos?

Renato Bernhoeft - O índice de mortalidade de
empresas famiiares aumentou no Brasil devido a
vários fatores. O fator transição de gerações é ape-
nas um deles. A competitividade e o processo de
aquisições e fusões também são fatores que ele-
varam o índice de mortalidade dessas empresas.
Dos 300 maiores grupos familiares privados no
Brasil, 285 são de controle e gestão familiar. Esse
número já foi maior em função dessas tensões.
Boa parte das empresas brasileiras não foi vendi-
da, e sim comprada. Vendida significa que o grupo
coloca o preço e vende. A grande maioria foi com-
prada, no sentido de que os herdeiros entraram
num processo de divergência e não chegaram a
um acordo nem mesmo para colocar preço no
patrimônio para vender. Em nível mundial, 65% das
empresas familiares que desaparecem no mundo
fecham por causa de conflitos familiares, e não
por uma questão de mercado. Na América Latina,
esse índice chega a 70%, pois o modelo familiar
latino é muito protetor, como no clássico discurso:
"Fiz a empresa para o meu filho." Eu costumo dizer
que se você está pensando em fazer uma empre-
sa para a família, o melhor é você abrir uma ONG
com foco em filantropia Empresa tem de ser feita
e administrada para o mercado.

DB - O problema das empresas familiares pode,
então, ser expresso por uma questão cultural e
sociológica que indaga como a unidade familiar
está estruturada?

Bernhoeft - A família é uma entidade culturalmen-
te criada de forma ilusória,., ela faz de conta que
todo mundo se dá bem. A estrutura familiar é muito
complexa. Geralmente, o fundador é uma figura
muito forte, e tende, de certa maneira, a forçar um
coletivo familiar que inibe o desenvolvimento da in-
dividualidade, As mulheres ficaram mais livres e, de
algum modo, não foram induzidas a entrar na em-
presa corno se isso fizesse parte de um processo
natural. É comum ouvir os fundadores dizerem: "Não
quero que meus filhos passem pelo que passei."

DB - E quando o assunto é sucessão familiar,
pensar só no herdeiro é um erro?

Bernhoeft - É um equívoco pensar em atrelar o
raciocínio da sucessão à escolha de um herdeiro
para tocar um negócio. O herdeiro, na realidade,
não vai herdar uma empresa, ou um patrimônio, e

sim uma sociedade, com sócios que não tiveram
liberdade de escolha. De maneira geral, esse vín-
culo societário não é trabalhado.

DB - Trabalhar esse vínculo societário é um pas-
so para o que você chama de família empresária?

Bernhoeft - É a transformação de uma família
comum em uma família empresária Com isso, ela
passa a ter o entendimento de que estará herdan-
do um vínculo societário em relação ao patrimônio.
Isso é muito mais importante para a sobrevivência
do negócio do que encontrar um,sucessor para a
empresa, até mesmo porque um bom executivo
pode ser contratado, pode vir do mercado.

DB - Percebo que há urna preocupação com a
preparação do jovem para o processo de suces-
são. Mas, em todos os movimentos, a mulher, a
esposa e, muitas vezes, as filhas são excluídas
desse processo. Isso é um erro?

Bernhoeft - É um erro grave. Os jovens estão
sendo preparados para a função de gestão e não
para a relação societária. E é esse o grande desa-
fio. A questão envolve o sistema familiar, o sistema
dos relacionamentos, porque, quando o patriarca
desaparece, quem irá preservar a unidade e o vín-
culo familiar, quem cuidará da preservação da his-
tória da família? Em geral, uma possibilidade para
isso é a criação de um conselho de família, que
cuida da preservação do legado e da história Isso
é importante porque há um ditado que diz: "Pai
rico, filho nobre e neto pobre." A terceira geração é
a fase crítica porque quando ela chega, encontra
tudo pronto e nem imagina como foi difícil cons-
truir todo o patrimônio... aí fica a idéia: "Na época
do vovô era fácil", o que não é verdade.

A empresa familiar de vida mais longa passa
também pela preservação da história e dos valo-
res. A manutenção do legado é tão fundamental
quanto a manutenção do patrimônio, A transfe-
rência do patrimônio não é acompanhada pela
transferência do legado. Quais são os valores em
que a família se apoiou para construir o patrimô-
nio? São histórias interessantes que são perdi-
das, A família tem um papel importante nesse pro-
cesso de manutenção e valorização da história.
Por sua vez, do lado de patrimônio é importante,
repito, preparar a família e os herdeiros para de-
sempenharem o papel de acionistas. O herdeiro
não será dono, e sim sócio, e quem tem sócio
tem de dar satisfação,
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DB - E como preparar a família para esse pro-
cesso de sucessão?

Bernhoeft - É preciso preparar a família para
esfe aspecto: ser uma família empresária, cons-
truir a si mesma sob a forma de sociedade. Nesse
sentido, duas coisas são importantes. A primeira
delas é o acordo societário, um instrumento que é
discutido e construído entre eles, e que estabelece
limites e obrigações. Exemplos disso são os critéri-
os de entrada e saída de um membro da família
da empresa Como você faz para tirar um membro
da família da empresa e continuar com o almoço
de domingo em paz? A segunda coisa importante
é a criação de um conselho, de uma estrutura de
governança para estruturar a sociedade.

DB - Família empresária e governança familiar
são o mesmo conceito?

Bernhoeft - Pode ser. A expressão "família em-
presária" é mais genérica Representa o que uma
família deve pensar e como deve agir, na medida
em que gerir é agregar valor ao patrimônio. Não
basta gerir o patrimônio recebido. Cada geração
deve agregar valor ao patrimônio, caso contrário
ele acaba. Quando a gente fala de governança,
está falando da estrutura de poder, dos fóruns que
se criam para assegurar a continuidade, estrutura
essa que pode ser um conselho da família para
cuidar das questões da família, um conselho
de sócio para cuidar das relações societárias (in-
vestimento e distribuição de lucro, ou seja, tudo re-
lacionado ao capital). E depois disso tem a gover-
nança corporativa, que é o conselho de adminis-
tração, quando profissionais do mercado também
são chamados para agregar valor ao negócio.

DB - A escolha do sucessor pelo fundador é
um erro?

Bernhoeft - Indicar previamente o é com

certeza. Se o fundador indicar o seu herdeiro, a
escolha é dele. Quando ele faltar, muito provavel-
mente os irmãos vão falar: "Você foi escolhido pé o
papai, mas agora começa tudo novamente." O que
se recomenda é que o fundador não escolha seu
sucessor, O sucessor tem de se legitimar a partir
da relação que ele tem com os demais sócios, de
uma conquista que faz junto a eles.

DB - O senhor afirma que o problema da
sucessão tende a se agravar nos próximos
anos. Por quê?

Bernhoeft - Porque à medida que a expectativa
de vida aumentar, teremos o fundador com 80 anos,
o filho com 50 e o neto com 30 trabalhando na
mesma empresa, e convivendo ao mesmo tempo,
enquanto o fundador não sai, E é muito difícil o fun-
dador abrir rnão do poder. Costumo dizer que no
dicionário do fundador não existe a palavra "desfru-
tar', mas só a palavra "trabalhar". E o trabalhar dele
está associado ao poder. Geralmente, o fundador
só se afasta quando encontra uma outra fonte de
renda, pois assim mantém seu espírito empreende-
dor. Desse modo, acredito que a questão da suces-
são é agravada pela questão da longevidade,
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DB - Em uma família empresária, a individualida-
de dos sócios deve ser preservada e incentivada?

Bernhoeft - Claro. É preciso permitir que os fi-
lhos realizem seus sonhos. Um exemplo que gos-
to de dar é o do Walter Moreira Salles, cineasta e
acionista do Unibanco, O banco é presidido pelo
seu irmão, o Pedro. Quando o Waltinho vai na reu-
nião do conselho, com certeza ele não fica inco-
modado com o brilho ou o poder do Pedro, pois o
Walter tem brilho próprio. É preciso estimular seus

para a vida... urna pessoa que nunca caiu, não sabe
se levantar.

DB - Quando o processo de sucessão deve co-
meçar a ser discutido?

Bernhoeft - O ideal é discuti-lo da primeira para
a segunda geração. O processo de sucessão deve
ser encarado corno um processo de continuidade.
E o ideal, e eu também diria, o fundamental, é tra-
balhar esse assunto com o fundador vivo. Não se
pode deixar o assunto para depois. O problema é

filhos a buscar seus sonhos, suas realizações. No
contexto da família empresária, o entendimento de
que vou herdar um patrimônio dividido entre acio-
nistas não significa que serei o sucessor ou que
irei trabalhar na empresa.

BD - A empresa é o lugar onde o filho deve
começar a trabalhar?

Bernhoeft - Não é o melhor lugar. A empresa
da família não é o melhor lugar para aprender. O
estigma de filho do dono não é um elogio. Na prá-
tica, está comprovado que o herdeiro que tem ex-
periência de trabalho em outras organizações, não
só está preparado para trabalhar futuramente na
empresa da família como também terá condições
para decidir se quer ou não trabalhar lá. O pior é
que a mãe também cobra do pai para empregar o
filho e, com isso, inibe o espírito empreendedor. Da
classe média para cima, a família é o primeiro lu-
gar onde o espírito empreendedor é desestimula-
do porque para essas famílias está tudo pronto.
Costumo dizer que muitos herdeiros não estão pre-
parados para a herança, não estão preparados

que muitos fundadores não querem se deparar
com conflitos entre filhos. Quando o fundador ain-
da está vivo, a família, em conjunto, deve criar as
regras e os critérios de sucessão.

DB - Há muitos fundadores que acreditam que
basta profissionalizar a gestão da empresa.

Bernhoeft - Não basta profissionalizar a gestão.
Se você não profissionalizar a família, incluindo
o filho artista, a mãe, o processo de gestão e
de sucessão não estará completo. E preciso pro-
fissionalizar a família para o papel de sócios, é
preciso pensar como acionista. Para urna empre-
sa familiar ter vida longa, a família precisa ser tão
competente e profissional quanto a empresa.

DB - Para os jovens herdeiros, qual é a dica?
Bernhoeft - Entenda que ser herdeiro é ser

sócio. Você está herdando, junto com o patri-
mônio, um legado. E, o que é o mais importan-
te, vá atrás de seus sonhos, saiba que o her-
deiro que entrar na empresa será muito mais
cobrado que um profissional do mercado, pois,
além de gestor, ele será acionista.
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