
Treinando alguém para ser o segundo na empresa 
 
Como formar um braço direito e garantir o bom funcionamento da empresa 
 
O empreendedor abre um negócio e, no começo, faz, sozinho, de tudo um pouco. Das compras ao 
atendimento aos clientes, passando pelo recrutamento de pessoal. Mas, depois, quando a 
empresa prospera, fica difícil administrá-la sem um segundo homem — ou mulher, é claro. Para 
consultores empresariais, a presença de um “braço direito”, capaz de assumir o lugar do patrão 
nas emergências, pode fazer a diferença entre a prosperidade e o fracasso. 
 
A questão é: como escolher um bom “braço direito”? Que tipo de profissional buscar para o cargo? 
Os primeiros atributos que ele deve ter, destacam os consultores, parecem óbvios: bom caráter, 
lealdade e discrição. E, nesse ponto, quem já está dentro da empresa leva vantagem — já é 
conhecido do chefe. 
 
— Mas isso não significa que o empresário não possa buscar essa pessoa no mercado. O que o 
dono da empresa deve fazer é estabelecer um tempo para investir no treinamento desse 
profissional — diz o gerente da área de Estratégias e Diretrizes do Sebrae/RJ, Cezar Kirszenblatt, 
lembrando que essa é uma oportunidade também de trazer novas idéias para o negócio. 
 
Durante esse treinamento, destaca Kirszenblatt, o empresário deve levar o profissional para 
participar de tomada de decisões, dando espaço para que ele exponha suas idéias:  
 
— O “braço direito” do chefe deve ter, antes de tudo, uma visão crítica. Ele tem que pensar, não 
apenas executar. E, por outro lado, precisa ter poder de discernimento para respeitar seus 
próprios limites, recorrendo ao chefe quando não souber o que fazer. 
 
Dublê tem de saber suportar pressões 
 
Estas foram as características da gerente de projetos Renata Buonomono que chamaram a 
atenção de Juliana Diniz, diretora da Diz’ain Soluções Interativas. Depois de apenas oito meses na 
empresa, Renata vai assumir por um mês o lugar da chefe, que entrou de férias. 
 
— A empresa começou a expandir seus horizontes e, com isso, veio a necessidade de viajar. Por 
isso, eu precisava de uma pessoa a quem pudesse dar autonomia para me substituir. A Renata 
tem espírito de liderança, respostas rápidas a situações adversas. E as decisões mais estratégicas 
poderão ser tomadas com meu sócio — diz Juliana.  
 
Para Renata, ser o braço direito da diretora é uma chance de aprendizado: 
 
— Especialmente numa empresa pequena, pois você acaba tendo uma visão mais ampla de todas 
as pontas do processo. Não fica restrito a uma área. 
 
Para ser dublê de chefe, lembram consultores empresariais, o profissional precisa ter flexibilidade 
de horários, saber suportar pressões e ter visão de prazo e produtividade. Foi pensando nisso que 
o empresário Jair Pinto, dono do restaurante a quilo Couve-Flor, decidiu que seus filhos, Marcos e 
Cláudio, seriam bons “braços direitos”: 
 
— Eles estão comprometidos com os resultados da empresa e isso para mim é fundamental, pois 
é um negócio de 20 anos, que está se expandindo. A casa acaba de ganhar uma área para pizzas 
e massas. E, como agora temos filial na PUC/RJ e estamos explorando o restaurante do Colégio 
São Bento, estou treinando meus filhos para que tenham autonomia na tomada de decisões na 
matriz. 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 14 maio 2006, Boa Chance, p. 4 


