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Empreender e educar são tópicos complementares quando o assunto é a sucessão em empresas 
familiares. Nesse caso, o diálogo entre o fundador e o futuro sucessor é fundamental para que 
esse processo seja feito com o devido planejamento e proporcione resultados eficientes ao 
empreendimento. A recomendação é de Renato Bernhoeft, presidente da Bernhoeft Consultoria 
Societária . O executivo falou sobre o assunto durante o seminário “Sucessão Familiar”, evento 
organizado pelo Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria de São Paulo (Sindipan) e pelo 
DCI e que contou com o patrocínio das empresas Bunge e Souza Cruz .  
 
Para o consultor da Bernhoeft, um dos primeiros passos para a sucessão é o diálogo honesto 
entre o empreendedor e seus sucessores. Também é preciso que fique claro quais são seus 
verdadeiros objetivos. “O empreendedor familiar tem de ter a consciência de seus objetivos. Ele 
precisa ter em mente se criou o negócio para ele mesmo, para o mercado ou para a família”, 
afirma.  
 
Tanto a má gestão dos sócios sucessores, quanto os conflitos entre os membros de uma mesma 
família estão entre os principais fatores que podem levar empreendimentos com gestão familiar à 
ruína. O empresário e pai, pode por meio do processo de educação dos filhos dissolver essas 
possíveis barreiras ao sucesso. “Não prepare herdeiros, prepare filhos. O empresário tem que 
deixar claro para os filhos quando ele está falando como empresário e quando ele está falando 
como pai. Mas é preciso exercitar isso”, recomenda.  
 
Bernhoeft reitera que a ociosidade de um filho sócio dentro da empresa deve ser combatida com 
profissionalismo e boas conversas de pai para filho. “O conforto do dinheiro pode ser perigoso. 
Basta ver que mais do que nas classes endinheiradas, o empreendedorismo continua aparecendo 
muito nas classes mais baixas. A maioria dos nossos empreendedores começou do nada. Não 
caíram no papo de segurança do emprego. É preciso fomentar o empreendedorismo em casa”, 
diz.  
 
O consultor é categórico em dizer que a conversa da sucessão na empresa começa na família. “Os 
filhos não vão ser donos da empresa. Vão ser sócios sem ter escolhido isso, porque em primeira 
instância eles são irmãos e não se escolheram como tal”, diz. De acordo com o consultor, cerca de 
65% das empresas desaparecem no mundo devido a conflitos familiares e não por problemas de 
mercado. Bernhoeft sublinha a confiança entre os sócios como um dos fatores mais importantes 
para que haja sucesso no empreendimento familiar. “O desenvolvimento dessa confiança entre os 
irmãos é fundamental e quem auxilia nesse processo são os pais. Não há empresa que resista à 
falta de confiança entre os sócios, afirma. 
 
Permitir com que os futuros sócios conheçam e desenvolvam seus talentos mais genuínos também 
é fundamental para fortalecer a relação entre fundador e sucessor. “O fundador tem que permitir 
que seus filhos falem de seus sonhos”, diz. Bernhoeft cita como exemplo o caso de Walter Moreira 
Salles Jr, cineasta reconhecido pelo público e crítica e herdeiro do Unibanco , quarto maior banco 
privado do País. “Quão melhor cineasta ele for, melhor acionista do Unibanco. Porque ele tem 
brilho próprio e não vai se preocupar em arranjar motivos para brigar com o irmão por inveja, por 
exemplo”, diz.  
 
Ser pai e empreendedor presente é o desafio que, de acordo com Bernhoeft, o fundador tem que 
vencer. “Conversem com seus filhos. Se vocês têm dificuldade em conversar, faça com que seus 
filhos e futuros sócios conversem entre si”, afirma.  
 
Para Bernhoeft, o assunto de sucessão tem de ser tratado o quanto antes. “Muitos acham que 
falar em sucessão é falar de morte. Isso é um equívoco.  



É necessário planejamento, senão quem acaba por levar o dinheiro da família empresária que não 
se prepara para a sucessão são os advogados”, alerta em tom descontraído. Mais do que o senso 
de empreendedorismo, a empresa familiar precisa da força e união de todos os integrantes da 
família. “Criar um empreendimento é o primeiro grande passo. Mas não é preciso dissociar esta 
instituição para criar uma família empresária. Não há negócio no mundo que resista a briga entre 
sócios”.  
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