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Um ano após a saída de Luiz Fernando Furlan, Walter Fontana Filho diz que não vai deixar a 
presidência da Sadia 
 
 
EXAME Uma das mais cobiçadas vagas abertas para executivos brasileiros já não existe mais: a 
de presidente da Sadia. A cadeira estava disponível desde o início de 2003, quando o economista 
Walter Fontana Filho, de 50 anos, presidente e um dos donos da empresa, deu início ao processo 
de busca de um profissional no mercado para substituí-lo. Menos de um ano após a abertura do 
processo de seleção, num movimento inesperado, Fontana Filho decidiu manter-se no cargo. 
Conselheiros e headhunters encarregados de achar o sucessor ficaram espantados quando, após 
dezenas de entrevistas com possíveis candidatos, Walter -- como é mais conhecido -- avisou que 
não deixaria o posto tão cedo. E não se falou mais nisso.  
 
Procurado por EXAME, Walter não deu entrevista para exp licar por que interrompeu subitamente o 
processo de recrutamento de um profissional para o seu lugar, conforme previsto num acordo 
assinado pelos acionistas em 1999. O trabalho de prospecção já estava em fase adiantada. 
Executivos tarimbados, como Manoel Horácio Francisco da Silva, presidente do Banco Fator, que 
nos anos 90 fora conselheiro da Sadia, e Luiz Kaufmann, ex-presidente da Aracruz e da Vésper, 
foram sondados. Entre os candidatos estava também Carlos Dan Trostli, presidente da subsidiária 
da americana Reckitt Benckiser, fabricante de produtos de limpeza.  
 
Trazer um executivo de fora era um passo fundamental na profissionalização da gestão da Sadia -
- um processo semelhante ao atravessado por outros conglomerados familiares brasileiros, como 
Votorantim e Pão de Açúcar, e por grandes corporações do seu setor, como o da centenária 
americana Cargill. Há uma década, o organograma da Sadia era ocupado por quase uma dezena 
de herdeiros. Hoje só restam Walter e seu primo Eduardo Fontana D'Ávila, diretor industrial, 
ambos netos do fundador Attilio Fontana.  
 
Segundo interlocutores próximos à família, um dos motivos que fizeram Walter mudar de idéia foi 
o afastamento de seu primo Luiz Fernando Furlan, que deixou a presidência do conselho para ser 
ministro do Desenvolvimento, no início do ano passado. Ao optar pelo primeiro escalão do 
governo Lula, Furlan abriu espaço para Walter sentir-se mais confortável no poder. Na presidência 
da Sadia desde 1993, Walter evita expor-se publicamente. Era sempre Furlan quem representava 
a Sadia em eventos e entrevistas.  
 
"Os dois têm personalidades opos tas", diz um amigo da família. Waltinho, como é chamado pelos 
familiares, fala pouco. Furlan é eloqüente. Walter costuma dar expediente em mangas de camisa. 
Furlan não dispensa um terno e gravata. Walter gosta de motos e viagens de aventura. No ano 
passado, participou do Rally dos Sertões. Furlan prefere os corredores de Brasília. 
 



 

 
 
Segundo um ex-conselheiro, os dois primos chegaram a divergir na hora de tomar pelo menos 
uma decisão crucial. Foi quando, em 1997, em meio a um processo para se desfazer de negócios 
menos estratégicos, Furlan e Walter apresentaram opiniões diferentes sobre o que fazer com as 
áreas ligadas ao processamento de soja. Walter queria vendê-las. Furlan era contra. Walter 
pretendia investir o dinheiro da venda em negócios mais rentáveis, como o de refeições prontas. 
Sua opinião prevaleceu, e a divisão foi vendida por 120 milhões de dólares para a americana 
ADM, uma das maiores processadoras de soja do mundo. Hoje, os itens industrializados 
representam 48% das vendas da companhia.  
 
Walter não tinha diferenças apenas com o primo. Outros parentes lhe davam dor de cabeça. 
Pouco antes de Furlan receber o convite para participar do governo, Walter chegou a desabafar 
com pessoas próximas, dando a entender que estava cansado de ficar conciliando os interesses 
dos mais de 100 descendentes que, juntos, detêm 70% de participação na companhia. O restante 
está diluído em bolsa.  
 
A boa performance da Sadia no ano passado trouxe condições para uma trégua. A empresa passa 
por um de seus melhores momentos, fruto sobretudo de exportações em alta, ajudadas pela gripe 
do frango asiática. "A Sadia colheu ótimos resultados", diz Basílio Ramalho, analista do Unibanco. 
Em 2003, o faturamento foi de 5,8 bilhões de reais, quase 25% a mais do que em 2002, e o lucro 
chegou a 447 milhões. Os acionistas receberam 150 milhões de reais em dividendos, o dobro do 
ano anterior. "Fiquei satisfeita", diz Yara Fontana D'Ávila. Yara era a neta do fundador que mais 
fazia barulho contra o acordo de acionistas e a gestão da empresa. Recentemente, vinha liderando 
um grupo de herdeiros dissidentes. Insatisfeito com os resultados da companhia, nos anos 90 
esse pessoal colocou à venda suas participações na Sadia. No final do ano passado, Yara acabou 
sendo convencida a aceitar o acordo de acionistas e chegou a elogiar o desempenho do primo 
Walter. "A companhia tem sido muito bem administrada", diz ela.  
 
Entre as metas de Walter no curto prazo está a compra de uma empresa que permita à Sadia 
crescer ainda mais. A companhia está com 2,4 bilhões de reais em caixa e não tem dívidas de 
curto prazo. Consultores e altos executivos de empresas do setor afirmam que a Sadia teria 
entrado na disputa com a Cargill pela Seara, controlada pela família herdeira do grupo Bunge. 
Esse será apenas um dos muitos desafios que ainda deverão ser enfrentados por Walter. E nada 
garante que, se a Sadia voltar a apresentar resultados considerados insatisfatórios pelos 
herdeiros, sua representatividade não venha a ser questionada. "A sucessão é uma questão que 
Walter pode adiar", diz um interlocutor próximo à família. "Mas não para sempre." 
 



Os protagonistas 

 

O papel de alguns dos herdeiros de Attilio 
Fontana, fundador da Sadia, na sucessão que 
não aconteceu 

 

Walter Fontana Filho 
Neto de Attilio e presidente da empresa. 
Suspendeu um longo processo de recrutamento 
de um executivo para o comando da companhia 
quando já havia um candidato  

 

Carla Maria Fontana 
Filha mais nova de Attilio e líder do acordo de 
acionistas, que prevê a saída de herdeiros do 
dia-a-dia da gestão da companhia  

 

Luiz Fernando Furlan  
Neto de Attilio, ex-presidente do conselho e 
ministro do Desenvolvimento. Sua saída acabou 
com conflitos e tornou o ambiente mais 
favorável à permanência do primo Walter  

 

Romano Ancelmo Fontana Filho  
Sobrinho-neto de Attilio e o sucessor de Luiz 
Furlan na presidência do conselho. Romano 
liderou o comitê responsável por recrutar um 
novo executivo  

 

Eduardo Fontana D'Ávila 
Neto de Attilio e diretor industrial. Além de 
Walter, é o único integrante da família que 
ainda está na operação. Convenceu sua irmã 
Yara, uma das peças de resistência ao acordo 
de acionistas, a ceder.  

 

 
Leia mais: 
 
 
 



É preciso renovar as tradições 
O consultor americano John Davis mostra o que há de bom nas empresas familiares e o que é 
preciso mudar para que elas se perpetuem 
 
EXAME Apontado como um dos maiores especialistas mundiais em empresas familiares, o 
consultor John Davis, professor da Harvard Business School, orientou as famílias Diniz, do Pão de 
Açúcar, e Sirotsky, da gaúcha Rede Brasil-Sul de Comunicação (RBS), entre outras, no processo 
de profissionalização da gestão. Nesta entrevista a EXAME, Davis analisa as dificuldades e aponta 
alguns caminhos para suavizar a sempre delicada transição de poder.  
 
Em seu livro De Geração para Geração, há um dado impressionante: cerca de 70% de todas as 
empresas do mundo são familiares...  
Isso mostra que as empresas familiares não estão acabando. Elas são, e continuarão a ser, a 
norma no mundo dos negócios. As grandes e impessoais companhias abertas é que são a 
exceção. Muita gente se surpreende com o fato de que empresas familiares correspondam a mais 
da metade das maiores companhias, a mais da metade de todas as companhias abertas e gerem 
a maioria dos empregos e do produto nacional bruto nos Estados Unidos. Em outros países, como 
é o caso do Brasil, essa participação é ainda mais expressiva.  
 
Quais os principais obstáculos que grupos familiares enfrentam na profissionalização?  
Profissionalização, a meu ver, não significa mudar o gerenciamento de familiar para não familiar, 
mas aumentar os padrões de desempenho da empresa e os éticos. Um gerente profissional pode 
ser um membro da família ou não. E algumas das empresas gerenciadas mais profissionalmente 
no mundo são familiares. Profissionalizar sua empresa não sai barato. Você possivelmente terá de 
aumentar a remuneração para atrair novos empregados ou investir em novas tecnologias ou 
introduzir sistemas de planejamento, controle e gerenciamento de desempenho. Mas dinheiro não 
é, geralmente, o maior obstáculo à profissionalização. Há  armadilhas maiores, como confiar nas 
tradições que enfraquecem a habilidade da empresa em adaptar-se -- por exemplo, "nós nunca 
contraímos dívidas", "o pai nos disse para sempre fazer o inventário à mão", "somente membros 
da família podem sentar no conselho". Práticas e tradições necessitam mudar com os novos 
tempos. Por outro lado, valores que engrandecem a empresa, como manter o foco na qualidade, 
cuidar do cliente ou tratar os empregados com respeito, devem durar por gerações. Empresas 
inteligentes vivem com base nos valores que as tornam fortes e as ajudam a crescer.  
 
Como é vista a questão do compartilhamento do poder?  
Esse é outro obstáculo importante no caminho da profissionalização. Você não pode 
profissionalizar se não acreditar que outras pessoas possam tomar decisões. Você precisa treiná-
las nos valores centrais e nas habilidades, deixá-las tomar decisões e agir como um mentor. A 
falta de confiança pode acabar com uma empresa hoje em dia. Outra questão diz respeito à 
política familiar. Competição por status, poder, controle, reconhecimento, até mesmo amor, 
afastam a família de seu objetivo central, que é comandar o negócio.  
 
Como deve ser conduzida a questão da perda de poder para um executivo de fora da família?  
É um momento crucial para a empresa e para a família. É difícil suceder um líder familiar 
carismático, forte e de sucesso como Abilio Diniz, por exemplo. Além de suas conquistas 
empresariais, os líderes familiares são geralmente tidos (ou vistos) como ainda os mais capazes 
de assegurar a lealdade dos acionistas familiares, cuidar dos empregados, proteger a cultura da 
empresa e manter importantes relações com clientes, fornecedores e bancos. Manter a cultura da 
empresa é geralmente tão importante para todos quanto a competência do novo líder. Quando as 
coisas não dão certo com o sucessor, é geralmente porque não se acredita que ele possua os 
valores "corretos". Para facilitar essa transição, o líder familiar que está saindo pode continuar por 
um tempo com o cargo de presidente do conselho de administração e aconselhar o novo CEO. Eles 
podem trabalhar juntos para estabelecer diretrizes para a empresa. Mas deve ficar claro que o 
novo CEO é que é o "chefe" e que os executivos devem responder a ele, e não ao líder anterior.  
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