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bem. Mas a habilidade para selecionar, ava
liar, estimular e orientar as pessoas em seu 
processo de autodesenvolvimento são carac
terísticas muito importantes para que o em
presário tenha sucesso na sua empresa e no 
que realiza.
P&N - Como esse empresário deve 
escolher a melhor pessoa para ser seu 
sucessor e quando ele deve começar a 
pensar nisso?
Bernhoeft - O momento de pensar nisso é 
quando ele percebe que a criatura, a empre
sa, passou a ser maior que ele, está exigindo 
habilidades que ele próprio não tem. Desa-

empresário, que é uma pessoa muito so
litária. É comum, na primeira geração, que 
as pessoas tenham uma lealdade muito forte 
à figura do dono, mas da segunda geração 
em diante, essa lealdade não pode ser mais a 
uma pessoa; tem que ser à empresa, e essa é 
uma lição muito importante que muitos 
empresários têm dificuldade de seguir. 
Outra questão é que, à medida que o empre
sário encaminha a sua sucessão, ele tem que 
encontrar outras fontes de poder, não pode 
ficar achando que vai continuar mandando e 
desmandando do mesmo jeito. Ele tem que 
se afastar, mas ao mesmo tempo continuar

tivo é um funcionário que tem uma remune
ração, tem uma subordinação, então, uma 
análise importante quando ele começa a pen
sar em sua sucessão é observar o grupo todo, 
investir em algumas pessoas, gradativamente 
abrir a participação na sociedade e aí permitir 
que essas pessoas se legitimem. A conquista 
tem que ser do sucessor, do herdeiro.

P&N - Como o RH, principalmente o 
diretor, deve acompanhar o processo de 
sucessão do principal executivo da 
empresa? Ele deve ajudar nessa escolha 
do sucessor ou não?

fios, complexidades, incoiporação de novas 
tecnologias, mercados, concorrentes e coi
sas do gênero. A questão da sua sucessão é 
um processo delicado, porque não funciona 
simplesmente com a indicação dele; não 
basta apenas ele indicar, o sucessor tem que 
se legitimar em relação aos demais. Então, 
tem que ser uma pessoa que é não só aceita 
pelo empresário, mas também legitimada 
pelos demais. E esse sucessor também tem 
que ter uma forte identificação com essa 
figura do empresário e uma noção de que 
ele é um continuador. Só para dar uma ideia, 
o continuador não é a mesma figura que o

útil. Porém, é preciso encontrar outras 
fontes de poder e abrir mão do que ele tem. 
O empresário tem que se reinventar.

P&N - O empresário pode escolher seu 
sucessor e esperar que ele seja legitimado 
ou é melhor esperar que ele apareça de 
forma natural na organização?
Bernhoeft - Quando uma pessoa cria um 
empreendimento, ela tem consigo colabora
dores, gerentes, e há uma tendência natural 
de dar sociedade a essas pessoas, o que é um 
processo delicado, porque nem sempre um 
bom executivo vira um bom sócio. Execu-

Bernhoeft - A resposta poderia ser sim, 
ele tem contribuição a dar, mas o único 
risco é que ele pode ser um candidato tam
bém. Então, o ideal mesmo nesse processo 
é ter uma figura externa que não esteja 
envolvida no processo e dentro da estrutu
ra, porque qualquer pessoa que esteja den
tro da estrutura tem um certo envolvimen
to, não tem a isenção suficiente e pode ser 
cogitada como candidato. Claro que o RH 
pode contribuir, mas ele não é a figura- 
chave nesse processo.
P&N - Você conhece profissionais de RH 
que se tomaram presidentes de alguma
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empresa? Ele pode ter um perfil para 
assumir essa posição?
Bernhoeft - Ainda temos muito poucos. O 
perfil do profissional de Recursos Humanos 
não é ainda muito estratégico. Em geral, ele 
não se envolve muito nisso e só vai conseguir 
quando transitar em diversas áreas da empre
sa. Por isso é preciso ter uma carreira hori
zontal, não basta uma carreira vertical em 
RH - o que também se aplica a executivos de 
outras áreas. Então, eu diria, para alguém que 
almeje uma trajetória como empresário, que 
faça também uma carreira horizontal, para ter 
uma noção melhor do todo.

P&N - Como o profissional de RH pode 
ajudar seu fundador a largar as rédeas de 
sua empresa, principalmente quando este 
é muito centralizador?
Bernhoeft - Embora o profissional de RH 
seja também uma parte interessada, mesmo 
com uma sensibilidade do comportamento 
humano, o que ele pode fazer é subsidiar o 
empresário de informações, videos, confe
rências e eventos que tratem desse assunto. 
Ele pode começar a criar no empresário a 
consciência desse assunto. Acho arriscado 
ele se dispor a ser consultor nesse processo, 
mas ele pode, sem dúvida nenhuma, ser o 
agente que faça o empresário começar a 
pensar nesse processo. Você sabe que a 
maioria dos empresários pensa na sua su
cessão a partir de seus próprios herdeiros, 
então, mesmo nessa situação, ele pensando 
em algum executivo como sucessor ou seus 
próprios parentes, em ambos os casos, tem 
de começar a tomar consciência disso, tem 
de entender que aquela criatura vai se tor
nando maior que ele e terá de soltá-la para 
andar sozinha. Essa é uma comparação que 
se faz com a própria criação de um filho. Eu 
brinco muito quando o empresário diz que 
fez a empresa para a família, e sempre digo: 
“Então crie uma ONG, porque a empresa 
você faz para o mercado. Seus herdeiros 
poderão ser seus continuadores ou não. Vai 
depender de uma série de fatores”. Muitas 
das dificuldades para a maioria dos fun
dadores é entender quando aquela empresa

está fugindo do controle dele e ele não pode 
mais agir procurando entender e acompa
nhar as coisas nos mínimos detalhes. Isso, 
para pessoas que são muito centralizadoras 
e detalhistas, é muito difícil, e não é pouco 
comum entre empreendedores.

P&N - Como uma empresa familiar deve 
lidar com os familiares que lá trabalham? 
Qual o segredo das empresas familiares de 
sucesso e com mais perenidade nesse 
sentido?
Bernhoeft - No meu último livro, eu falo 
das 25 empresas no Brasil, que são fami
liares com mais de cem anos e estão sob o 
comando da mesma família. Fazendo a rela
ção com o que elas têm em comum, eu per
cebi que uma das questões-chave é que um 
herdeiro não deve começar a sua vida profis
sional na empresa da família. Isso porque ele 
tem um estigma que é o fato de ser filho do 
dono, e esse termo não é elogio, é xingamen- 
to, só perde para genro do dono (risos). Esse 
herdeiro vai sofrer muito na empresa da 
família, pois os funcionários vão tratá-lo 
artificialmente. Então, trabalhar fora para 
entender disciplina, hierarquia e coisas do 
gênero ajuda muito. E muito arriscado quan
do todos os membros da família veem como 
única alternativa trabalhar na empresa fami
liar, porque isso leva essas pessoas a um pro
cesso de acomodação. Uma coisa que é 
muito comum são as mães quererem levar os 
filhos com problemas para trabalhar na 
empresa da família, achando que a atividade 
ajudará o filho a se recuperar. A empresa não 
é um instituto de recuperação de indivíduos 
irrecuperáveis. Isso é muito ruim, porque os 
funcionários vão rir da situação, e fica um 
clima jocoso. Outro aspecto é o pai levar o 
filho e dizer que na empresa ele não é filho. É 
muito ilusório isso. Pai e filho não têm que 
negar isso, eles têm que tomar cuidado com 
relacionamentos mal resolvidos. Ou seja, o 
pior lugar para treinar e preparar um 
herdeiro é na empresa da família, pelo 
menos no começo da carreira.
P&N - Como o profissional de RH deve 
agir quando percebe que há um

sentimento de injustiça por parte dos 
outros funcionários quando veem 
familiares crescendo na organização sem 
a devida competência?
Bernhoeft - É uma situação estigmatiza
da, não tem jeito, mas o profissional de RH 
pode alertar, e o ideal é que faça previa
mente, mostrando os riscos de trazer um 
familiar para dentro da empresa. O RH pode 
agir dessa maneira, mas de forma preventi
va. Essa questão de família é muito delica
da. Com certeza você vai encontrar herdei
ros muito mais bem preparados se eles 
tiverem trabalhado fora. Esse trabalhar fora 
permite a ele decidir se deseja trabalhar na 
empresa da família ou não. E aí ele entra 
numa área dando contribuições, porque 
uma coisa muito comum também é “Ah, o 
meu filho vem aí estagiar na empresa”; 
então, ele fica transitando por lá sem nenhu
ma responsabilidade, porque ele não tem 
nada a agregar, está lá para aprender, e isso 
não é bom. Por isso insisto: a empresa da fa
mília é o pior lugar para um herdeiro apren
der sobre o mundo corporativo.

P&N - Como você lida com as 
divergências entre parentes, quando é 
chamado para dar consultoria ou resolver 
conflitos?
Bernhoeft - Na realidade, eu tenho que 
ser honesto com você, a gente mesmo não 
resolve coisa alguma, porque a gente tem 
que levar a pessoa a entender que ela mes
ma deve fazer isso. De vez em quando, a 
gente comenta com o board, e muitas vezes 
no início é uma conversa muito incômoda, 
que começa a mexer em coisas que o fun
dador não tinha pensado. É um processo 
mais de a família amadurecer, porque, 
quando se fala em empresa familiar, o 
grande desafio começa na estrutura da 
família. Eu vou lhe dar um dado que é cru
cial: 70% das empresas familiares que 
desapareceram no Brasil tiveram como 
causa principal conflitos familiares mal 
resolvidos, brigas de família. Exemplos 
disso são Chocolates Garoto, Bombril, 
Matarazzo - ou seja, não foram problemas A ut
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olharem para o futuro, vão perceber se a 
empresa tem continuidade e se os herdeiros 
têm como dar continuidade a isso. A con
tinuidade da empresa não é uma questão de 
apenas encontrar um sucessor, ela é muito 
mais ampla que isso.

P&N - Para finalizar, quais as dicas que 
você dá para um profissional de RH que 
hoje trabalha numa empresa familiar que 
não é profissionalizada? Como ele pode 
agir para ajudar a empresa a trilhar esse 
caminho em busca da profissionalização? 
Bernhoeft - A primeira coisa que eu diria 
para ele: não se envolva nas questões 
familiares. Você não foi contratado para 
isso. O que ele pode fazer é conversar com 
o fundador, fornecendo subsídios e alertan
do sobre esse tema, na perspectiva de mos
trar ao fundador a importância de dar con
tinuidade à obra dele. Ele pode contribuir 
muito nos processos internos, de estrutu
ração, na busca de competência. Os profis
sionais de Recursos Humanos de uma 
empresa familiar na qual o fundador está 
presente têm um perfil muito diferente de 
alguém que trabalha numa multinacional, 
cujas decisões são tomadas no exterior e na 
cúpula. Ele está muito mais próximo do 
proprietário, ele sente a cultura, ele sente 
os valores, e ao mesmo tempo que ele tra
balha nisso e valoriza isso, ele tem de ir 
alertando o próprio fundador para não 
fazer uma mistura grande entre as carac
terísticas pessoais e o perfil dele como 
empresário, porque muitas vezes essas fi
guras buscam muito a lealdade no nível 
pessoal. Eles gostam de trabalhar com pes
soas que obedecem, são leais, que são de 
confiança; ok, na parte inicial, sim. Mas a 
partir de um dado momento, o fundador 
tem de perceber que, mais do que confi
ança, é preciso buscar competência, 
porque a empresa vai aumentando e o mer
cado vai se tomando mais complexo. ■

de gestão, foram questões familiares, dis
puta entre herdeiros que acabaram 
destruindo a empresa ou fazendo com que a 
família perdesse. Então, o primeiro mo
mento de conversa é no âmbito de família, e 
é uma coisa curiosa, porque, quando você 
fala de família na nossa realidade, latina, 
ocidental, a família é uma instituição idea
lizada. Geralmente o pai diz: “Ah, são 
todos meus filhos, gosto de todos iguais”; 
eu digo: “Olha, tem alguma coisa do ponto 
de vista sociológico que você tem que 
entender: eu, por exemplo, tenho cinco fi
lhos, eu não escolhi os cinco filhos, nem 
eles me escolheram como pai, muito menos 
os cunhados e cunhadas que apareceram no 
pedaço”. Então, querer que passe todo fe
riado e Natal juntos é coisa típica de patriar
ca, mas é uma tendência muitas vezes nas 
famílias. A mesma coisa quando ele leva 
esses filhos para a empresa. Eu pergunto: 
“O que os seus filhos vão herdar?”; ele diz: 
“A empresa”. Eu respondo: “Ótimo, eles 
vão herdar uma sociedade, com sócios que 
eles não escolheram”. Na realidade, cada 
um vai herdar uma parte, e se cada um não 
se entender, vai destruir o patrimônio. 
Então, esse processo todo de trabalho co
meça na família, e não é só o empresário 
que deve ser envolvido; é também a mãe, os 
filhos e toda a estrutura familiar. É lá que 
essa consciência tem de ser criada, para 
depois começar a transpor isso para dentro 
da empresa. Mais que complexo, esse é um 
processo muito delicado, porque ele mexe 
com emoções, sentimentos, ressentimen
tos. Muitas vezes, a empresa representa o 
pai ausente, ou seja, é um tema muito deli
cado, porque vai lá no âmago das pessoas. 
Eu já vi uma herdeira falando que o pai 
gostava mais da empresa do que dela, 
porque ele passava mais tempo na organi
zação do que em casa. Não vou apresentar 
soluções, vou apresentar provocações, vou 
fazer a pessoa pensar, e quando elas
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Caixa de texto
Fonte: Profissional & Negócios, São Paulo, ano 15, n. 183, p. 16-20, nov. 2013.




