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MEU NOME É BERNARDO MEDINA

Comecei a trabalhar aos 14 anos, na indústria do meu avô. Cresci na empresa, me
formei em Física, Engenharia e Gestão de Negócios, até que me tornei sócio e
sucedi meu pai. Comecei a ajudar outras empresas na gestão e me apaixonei por
consultoria. Em 2013, encerrei meu ciclo na indústria para me dedicar plenamente
ao trabalho como consultor. Minha missão passou a ser transformar empresas
familiares e empreendedores compartilhando meu conhecimento.

Funcionou. Hoje, ajudo empresas a implantar sistemas de gestão e governança,
com ênfase em estratégia, finanças e sucessão. Com a experiência, me tornei
membro do conselho em várias empresas familiares. Até o momento já são mais de
1.000 clientes atendidos e mais de 16.000 horas dedicadas à consultorias,
treinamentos e gestão de negócios de base familiar.



A partir de um ideal ou da necessidade familiar, o empreendedor inicia seu negócio. Ele divide inicialmente as
tarefas com o seu cônjuge, eventualmente os irmãos e, no futuro, envolve os filhos. Surge a empresa familiar.
Esta sociedade irá lidar, ao longo dos anos, com questões mais complexas que a simples gestão empresarial.
Mesmo na dificuldade, é a empresa familiar a base da economia mundial, e não as empresas multinacionais e
de capital aberto.

A característica principal da empresa familiar é o constante conflito entre os interesses da família e da empresa,
num eterno dilema entra emoção e razão. Até familiares que não trabalham ou não são sócios na empresa
tendem a influenciar os sócios familiares. Assim, mesmo empresas que não possuem mais de uma pessoa da
mesma família na operação podem ser consideradas, também, empresas de base familiar, e necessitam de
cuidados muito específicos na sua gestão.

COMO RECONHECER UMA EMPRESA FAMILIAR



O resultado de uma empresa familiar é fruto da ação dos seus líderes, sócios ou não, familiares ou não. A ação

e o comportamento típico de cada indivíduo na liderança e gestão da equipe são consequência do

temperamento empreendedor de cada um.

Inspirado na teoria de Hipócrates e os 4 temperamentos do ser humano, construímos a ideia dos 4

temperamentos empreendedores. Embora qualquer organização seja influenciada pelo temperamento de seus

líderes, é no ambiente passional empresa familiar que os 4 temperamentos merecem maior atenção. Porque a

informalidade e ausência de regras rígidas contribui para que o temperamento dos seus líderes

empreendedores aflore com mais naturalidade, tanto para o bem como para o mal.

Acreditamos que esse eBook pode ajudar as empresas familiares a compreenderem melhor seu contexto e

seus atores, permitindo que esses indivíduos sejam melhores sócios ou gestores.

A EMPRESA FAMILIAR E OS
TEMPERAMENTOS EMPREENDEDORES



temperamento
substantivo masculino

1. ato ou efeito de temperar (metal); têmpera.

2. constituição física particular; compleição.



“O temperamento é uma estrutura mineral da psicologia humana – uma estrutura fixa, que não muda, como um
território que precisa ser conhecido ou um papel sobre o qual escrevemos nossa história” (ÍTALO MARSILI)

Existem diversos motivos para nos aprofundarmos sobre os temperamentos humanos na atividade
empreendedora, na liderança das organizações e, principalmente, na condução das empresas familiares.
Para compreender bem os conceitos, é preciso ter um olhar poético e simbólico.

Assim como os 4 temperamentos da teoria de Hipócrates – sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático – os
4 temperamentos empreendedores são construídos em torno de pares de imagens opostos: quente e frio,
seco e úmido. Antes de apresentar propriamente os 4 temperamentos empreendedores, devemos
contextualizar as figuras simbólicas.

RAZÕES PRA ESTUDAR O
TEMPERAMENTO EMPREENDEDOR



SECO

ÚMIDO

QUENTE

FRIO

OS 4 ELEMENTOS SIMBÓLICOS NA COMPOSIÇÃO
DOS 4 TEMPERAMENTOS EMPREENDEDORES

As coisas secas são rígidas e firmes. São associadas 
ao elemento natural terra, que segurança e constância.

Assim como a água, a umidade tem a capacidade de 
envolver, de se adaptar e ser mais complacente.

As coisas frias se contraem, se introvertem e se acalmam.
O frio é associado à distância e à necessidade de proteção 

O calor, tal qual o elemento natural do fogo, possui 
tendência à expansão, ao brilho e à inflamação.



PRAGMÁTICO PATERNALISTA

AUTORITÁRIO CARISMÁTICO

😡

🤗😑

😎
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PRAGMÁTICO

😑
Frio e seco. O pragmático é o líder empreendedor que gerencia sua equipe 
com foco nos processos e nos resultados. Tem mais facilidade em analisar e 

julgar que perceber e entender o outro. Possui mais assertividade que 

sensibilidade e utiliza isso como ferramenta de feedback. Como gestor, foca na 
eficiência e precisa de mais sensibilidade nos relacionamentos. Pode ser 

associado ao temperamento melancólico da teoria de Hipócrates (~400 a.c.).



Frio e calculista, mas não necessariamente maquiavélico

Realista, baseia-se em fatos, não alimenta expectativas

Não investe muito nas pessoas, mas paga o necessário

Administra as pessoas como peças numa engrenagem 

Baseia seu poder na própria competência e capacidade

CARACTERÍSTICAS DO LÍDER EMPREENDEDOR COM TEMPERAMENTO 
PRAGMÁTICO

😑



Quente e seco. O líder empreendedor autoritário tem estilo militar e gera 
resultado acreditando na hierarquia. Na maioria das vezes, prefere dar 

ordens diretas que persuadir pessoas. É um empreendedor justo e correto, e 

dessa forma irá premiar ou punir seus liderados baseado na performance de 
cada um. Pode ter dificuldade em reconhecer os próprios erros. Pode ser 

associado ao temperamento colérico da teoria de Hipócrates (~400 a.c.).

AUTORITÁRIO

😡



Exerce seu poder pela punição e recompensa

Como pode mandar, acha que não precisa persuadir

Busca ser justo, mas dá muito peso aos erros dos outros

Algumas vezes atribui os fracassos à equipe, não a si

Tem dificuldade em elogiar publicamente e remunerar bem

CARACTERÍSTICAS DO LÍDER EMPREENDEDOR COM TEMPERAMENTO 
AUTORITÁRIO

😡



Quente e úmido. Esse empreendedor gosta de estar entre seus liderados e 
costuma buscar cooperação com base no convencimento e na emoção. É 

querido pelos seus pares e subordinados. Mas às vezes dá mais importância 

ao convívio da equipe que os resultados objetivos. Vaidoso, gosta de ser visto 
como líder, curte a vida e acredita que trabalho não é tudo. Pode ser associado 

ao temperamento sanguíneo da teoria de Hipócrates (~400 a.c.).

PRAGMÁTICO

CARISMÁTICO

😎



Desfila e adora ser o dono da empresa 

Querido por todos, busca estar junto da equipe

Influencia os subordinados com base na conversa

Tem cuidado excessivo com a sua imagem frente ao grupo

Bon vivant, nem sempre trabalha duro

CARACTERÍSTICAS DO LÍDER EMPREENDEDOR COM TEMPERAMENTO 
CARISMÁTICO

😎



Frio e úmido. O líder paternalista quer cuidar de todos e se preocupa 
verdadeiramente com cada um. Eventualmente poderá remunerar acima do 

possível e/ou ser complacente com erros de seus protegidos. É competente na 

liderança mas também inseguro: ele teme perder apoio dos liderados caso seja 
mais duro no comando. Precisa de mais objetividade. Pode ser associado ao 

temperamento fleumático da teoria de Hipócrates (~400 a.c.).

PATERNALISTA

🤗



Enxerga colaboradores e parceiros como se fossem filhos

Tem desejo e prazer em prover e sustentar

Na tentativa de acolher a todos, permite excessos

Possui tendência em remunerar acima do possível

Sente a dor dos outros e tem medo de perder o apoio

CARACTERÍSTICAS DO LÍDER EMPREENDEDOR COM TEMPERAMENTO 
PATERNALISTA

🤗



PONTO 

FORTE
Objetividade Energia Empatia Responsabilidade

PONTO 

FRACO
Frieza Intolerância Vaidade Complacência

Resumo dos temperamentos empreendedores
Na liderança da empresa familiar



A maioria dos líderes empresariais, na empresa familiar, apresenta um dos 4 temperamentos como dominante

e os outros 3 como eventuais. Observo isso na prática há mais de 15 anos. Isso quer dizer que um líder

carismático pode até agir como o autoritário num dado momento, por exemplo. É possível também haver

pessoas que tenham um segundo temperamento junto com o principal. Mas é muito raro.

Não existe um temperamento melhor que o outro. O que existem são contextos empresariais e situações que

favorecem um estilo de liderança específico. Quando a empresa é conduzida por 2 sócios, é mais interessante

que tenham temperamentos complementares. O objetivo maior deste material, portanto, é fazer os

empreendedores refletirem sobre o próprio temperamento e compreender melhor suas atitudes e, quem sabe,

potencializarem seus resultados empresariais a partir do autoconhecimento e da mudança de hábito.

COMO INTERPRETAR O SEU TEMPERAMENTO



CORRELAÇÃO DOS 4 TEMPERAMENTOS EMPREENDEDORES 
DESTE EBOOK COM TEORIAS DE AUTORES HISTÓRICOS

HIPÓCRATES
~400 a.c.

PLATÃO
~340 a.c.

PARACELSUS
~1550 d.c.

ADICKES
~1905 d.c.

MYERS
~1958 d.c

B. MEDINA
~2019 d.c

Sanguíneo Artesão Mutável Inovador Sondador Carismático

Melancólico Guardião Diligente Tradicional “Agendador” Pragmático

Colérico Idealista Inspirado Doutrinador Amigável Autoritário

Fleumático Racional Curioso Cético Cabeça-dura Paternalista



E você?
Qual o seu temperamento empreendedor 

na liderança da sua empresa familiar?

(  ) Sou eu (  ) Sou eu (  ) Sou eu (  ) Sou eu



• Bernardo Medina, neste eBook, a partir da sua experiência em negócios familiares desde 1997.

• Italo Marsili, em seu livro best seller “Os 4 temperamentos na educação dos filhos”, publicado em 2018.

• Portal INSPIRA.ORG, acessado em 31/05/2019, http://inspiira.org/teoria/modelo-dos-4-temperamentos/

• Martins, Silva e Mutarelli, em ”A teoria dos temperamentos: do corpus hippocraticum ao século XIX”,
pela PUC/SP, publicado em 2007.

• Steinberg e Blumenthal, em “A Família Empresária”, publicado em 2011.

• Renato Bernhoeft, em “Governança da Empresa Familiar”, publicado em 2003.

REFERENCIAIS TEÓRICOS E LEITURAS COMPLEMENTARES

http://inspiira.org/teoria/modelo-dos-4-temperamentos/


Saiba mais
Acesse meus conteúdos abertos na internet e aprenda diariamente sobre empresas familiares, 
gestão e empreendedorismo. Para uma ajuda mais profunda, solicite uma consulta individual.


