
De avô para pai, de pai para filho... 
Jorge Félix, para o Valor De São Paulo 
 
Como driblar os perigos no processo sucessório das empresas familiares. 
 
Se é difícil reunir a família para o Natal, quanto mais para administrar uma empresa... O que se 
dirá, então, para dividir lucros? Todos sabemos disso, mas desde o início da monarquia no planeta 
acreditou-se que seria possível gerir um país (ou uma empresa) tendo como sócios irmãos, 
primos e cunhados. Deu chabu. Depois de muitas cabeças cortadas na Inglaterra, chegamos ao 
século XXI com uma idéia fixa no mundo corporativo: encontrar saídas para a sucessão familiar 
nas empresas. Dados internacionais mostram que apenas 33% sobrevivem ao passarem da 
primeira para a segunda geração e só 14% resistem na transição para a terceira. 
 
Pensando assim, até que a monarquia durou muito, mas as empresas precisam ser eternas. A 
morte de fundadores estava ameaçando o sucesso capitalista e colocando em risco o crescimento 
da economia. Não é exagero. Imaginem empresas e mais empresas, conglomerados e mais 
conglomerados, que por décadas sustentaram milhões de famílias, virarem pó da noite para o dia 
só porque um irmão nunca aceitou o fato de o caçula ter ganho uma mobilete aos 12 anos, mimo 
que ele, primogênito, nunca teve. Parece piada. Mas são casos assim que andam derrubando 
ações em bolsas. 
 
As histórias e anedotas dos fracassos familiares mundo afora reúnem um compêndio bíblico. Mas 
o que interessa é como sair dessa, impedir que as desavenças familiares contaminem as 
empresas, e isso explica o sucesso e a avalanche de títulos sobre o tema da sucessão familiar no 
mercado editorial do Brasil e do mundo. Os dois lançamentos mais recentes por aqui são "Riqueza 
Familiar - Como manter seu patrimônio por gerações", de James E. Hughes Jr. , e "Família, 
Família, Negócios à Parte - Como fortalecer os laços e desatar nós na empresa familiar", escrito a 
oito mãos pelos sócios da Bernhoeft Consultoria, especialistas em administrar crises nas empresas 
familiares. 
 
O livro faz um diagnóstico e um histórico da situação das famílias proprietárias - um conceito bem 
diferente de famílias empresárias -, já que é mais ou menos a mesma saga em todos os casos. Só 
muda o endereço. "Em geral, o que se vê são os mais novos tentando abrir seu espaço, as filhas 
reivindicando tratamento igual ao dos filhos homens, as mães buscando garantir a harmonia que 
sempre idealizaram para a família, os pais fazendo de tudo para que sua visão de negócios e seu 
modelo de sucesso prevaleçam", está num trecho. Isso quando se tem a sorte de encontrar uma 
família que inicia o processo de sucessão antes da morte do fundador - o que é recomendado e 
considerado correto, mas ainda é um tabu familiar. 
 
Renato Bernhoeft é um pioneiro nessa área e começa esclarecendo alguns conceitos, como aquele 
da família empresária, que muitas vezes passam desapercebidos. Um outro é a diferença entre o 
herdeiro e o sucessor. Conta casos da angústia de quem precisa repetir o sucesso do pai 
fundador. "Suceder é como sentar em um carro de Fórmula 1, a 200 km/h, com todos assistindo", 
disse um herdeiro sucessor. Sendo que na platéia está a família. Outro resume brilhantemente a 
situação: "É como ter tudo e não ter nada". 
 
Um pouco além do diagnóstico e das questões práticas, "Riqueza Familiar" acrescenta filosofia a 
todo esse imbróglio. Ganha um ponto a mais porque seu autor, além de advogado especialista em 
orientar famílias, é ele mesmo descendente de bisavô rico, avô herdeiro e sem objetivos na vida 
e, finalmente, mãe falida. Sua família perdeu tudo já na segunda geração. Mais do que regras ou 
conceitos, Hughes elenca as virtudes da família bem-sucedida e isso, claro, é o principal para o 
êxito da sucessão: verdade, moral, generosidade, solidariedade, compaixão e amor. "Famílias que 
conseguem preservar seus bens refletem essas virtudes em seus relacionamentos - tanto com as 
pessoas da própria família como com as de fora dela", resume. 
 



A síntese do pensamento de Hughes é a ênfase que ele dá ao valor do "capital humano" e a sua 
percepção de que nas famílias abastadas - ou não -, a verdadeira riqueza encontra-se nos 
indivíduos e nunca na conta bancária. Em interpretação muito livre, ele pede que os pais ensinem 
seus herdeiros a darem valor ao dinheiro, mas nunca deixar que o seu valor pessoal seja dado 
pelos cifrões do balanço anual de suas empresas. Ou seja, Hughes pede aos herdeiros mais 
caráter, mais amor ao próximo e menos soberba. Isto, segundo ele, só se consegue com um 
objetivo de vida, que, muitas vezes, é completamente impedido por pais que ou tentam fazer dos 
filhos sucessores obrigatórios ou os conservam em bolhas nas quais sequer lavam seus copos 
d'água na cozinha. 
 
O mais interessante de "Riqueza Familiar" são os relatos da trajetória de vários clãs famosos, 
como os Rockefeller, Rothschild e outros menos carimbados. Sempre com citações precisas que 
permeiam a filosofia, a psicologia ou a história. Sempre buscando destacar que a sobrevivência do 
patrimônio está intimamente ligada ao fato de despertar nos herdeiros a preocupação com a 
comunidade, seja esta entendida como os empregados ou o país. 
 
É esse o segredo: fazer o herdeiro descobrir o seu caminho como ser humano. Pode parecer óbvio 
para alguns, mas é tão difícil para pobres quanto para ricos. Em outro título, "Cartas a um Jovem 
Herdeiro", Bernhoeft reproduz uma frase exemplar de um herdeiro cuja empresa está na 14ª 
geração: "Na nossa família existem vivos que estão mortos e mortos que estão vivos". Os dois 
atrapalham igualmente o futuro de uma empresa. 
 
Com muitos pontos em comum, inclusive com sucessos internacionais, como "Staying Wealthy - 
Strategies for protecting your assets", de Brian H. Breuel (ou "Proteja seu Patrimônio", como será 
lançado aqui pela Letras & Lucros), os livros sobre a preservação do patrimônio familiar se 
encontram na árdua tarefa de dirimir conflitos e culpas de herdeiros. É dureza. Certa vez, o 
técnico Parreira passou perto de uma boa definição para isto: "Como fazer com que um atleta de 
poucos anos, já milionário, com todos os títulos, ainda tenha vontade de entrar em campo e 
ganhar um jogo?" 
 
Outros, sofrem com o desafio de repetir o sucesso de seus pais famosos e ricos. Mas é sempre 
bom lembrá-los que o país - ou às vezes uma cidade inteira -- depende do sucesso deles para 
sobreviver. É difícil. Edoardo Agnelli, herdeiro da Fiat, como se sabe, optou pela morte. Mas a 
economia mundial globalizada exige, obriga, uma continuidade. Salvo os casos como o de Brás 
Cubas, que não teve filhos e não transmitiu a nenhuma criatura o legado de sua miséria. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 16 fev. 2006, Eu & Livros, p. D6.  
 
 


