
A Gerdau entra na reta final da disputa que vai definir seu novo
presidente. Conheça os bastidores do mais planejado processo
sucessório já realizado em uma empresa familiar brasileira
Suzana Naiditch e Cristiane Mano

OIS CANDIDATOS ESTÃO NA RETA

final de um dos mais complexos
e bem estruturados processos de
sucessão já realizados por uma

companhia familiar brasileira. Até de-
zembro deste ano, o empresário Jorge
Gerdau Johannpeter deverá ceder a pre-
sidência executiva da Gerdau ao filho An-
dré ou ao sobrinho Cláudio. Quem assu-
mir o cargo terá em suas mãos um colos-
so com faturamento de 25,5 bilhões de
reais em 2005 — o que coloca o grupo na 

  lista dos dez maiores do país — e com
uma das mais sólidas trajetórias de inter- 

  nacionalização entre as empresas nacio-

nais. Depois de duas décadas à frente do
grupo fundado por seu bisavô materno,
Jorge, que está prestes a completar 70
anos, ficará apenas no conselho de admi-
nistração, ao lado dos irmãos Frederico,
Klaus e Germano. Caberá a esse conselho
a decisão final sobre o nome do novo pre-
sidente. O desfecho será resultado de um
planejamento meticuloso, iniciado no ano
2000 e realizado com o apoio de cinco con-
sultorias internacionais — a McKinsey,
as empresas de headhunting Russell Rey-
nolds e Egon Zehnder, o americano John
Davis, especialista em empresas fami-
liares, e o chileno Jon Martínez, que tam-

Text Box
QUEM VAI

Text Box
SUCEDER

Text Box
ESTE HOMEM

Text Box
D





sucessão

bem já deu apoio a outras companhias bra-
sileiras, como o grupo Suzano, da famí-
lia Feffer. Segundo vários especialistas
consultados por EXAME, o processo de
sucessão na Gerdau é o mais organizado
já visto em uma grande empresa familiar
brasileira. "Cada detalhe da escolha do
novo líder foi exaustivamente estudado",
afirma Jorge Gerdau.

A sucessão da Gerdau segue um pro-
tocolo rigoroso, que serve de exemplo à
esmagadora maioria das empresas brasi-
leiras. Calcula-se que 90% delas sejam fa-
miliares e que, portanto, mais cedo ou mais
tarde terão de se confrontar com o desa-
fio da sucessão. Pode servir de lição tam-
bém para companhias não familiares, cujo
futuro depende, em grande medida, da qua-
lidade das pessoas que estão no comando.
O rigor do processo na Gerdau começa
com a transparência com que as regras do
jogo foram colocadas aos candidatos. To-
do o cronograma está escrito num docu-
mento que é do conhecimento dos preten-
dentes ao cargo. A organização que envol-
ve a escolha guarda semelhanças com o
processo de seleção desenvolvido pela
maior empresa do mundo, a General Elec-
tric. Em 2001, o lendário executivo Jack
Welch passou o comando da companhia
para Jeffrey Immelt. O planejamento tam-
bém foi longo (durou seis anos) e envol-
veu diversas etapas de seleção. Outro pon-
to comum a ambos os processos é o sigi-
lo em torno dos finalistas. Na sucessão da
GE, o silêncio prevaleceu até o último mo-
mento. O próprio Immelt soube de sua in-

ANDRÉ GERDAU JOHANNPETER
Gaúcho, 43 anos. Terceiro dos cinco filhos de Jorge Gerdau Johannpeter

CARGO ATUAL
Vice-presidente executivo
do grupo Gerdau

FORMAÇÃO
Graduado em
administração pela PUC
de Porto Alegre.
fez cursos de especialização
em administração
na Universidade de
Toronto, no Canadá,
e em marketing, em
Ashridge, na Inglaterra

INÍCIO DA CARREIRA
Aos 16 anos, como
ajudante de operador,
na fábrica de pregos
do grupo

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES
NA GERDAU
Como principal executivo
da Gerdau Ameristeel,
tornou a empresa
a segunda maior produtora
de aços longos dos
Estados Unidos

ESTILO
Discreto. É tido como
excelente administrador
e estrategista, como o pai.
Ao contrário de Jorge,
atua mais nos bastidores

VIDA PESSOAL
Dedicado ao hipismo,
ganhou medalha de
bronze na Olimpíada
de Atlanta, Casado
com a psiquiatra Tereza,
tem três filhos

dicação numa sexta-feira à tarde, apenas
dois dias antes do anúncio oficial para to-
do o mercado. No caso da Gerdau, Jorge
confirma que os dois herdeiros estão en-

tre os prováveis sucessores, mas tenta des-
pistar. "Há potencialidades fora da famí-
lia também", disse ele a EXAME. Essa é
uma possibilidade remotíssima. Segundo
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executivos e consultores que acompanham
o processo, André e Cláudio, que preferi-
ram não dar entrevista sobre o assunto, já
estão nos últimos preparativos para que

um deles assuma o cargo ainda em 2006,
O jogo não está decidido. Mas, nos basti-
dores, André aparece como favorito ao
posto de Jorge Gerdau.

Os primos são os finalistas de um pro-
cesso de avaliação que levou em conta
uma lista de 20 candidatos (apenas três
deles eram da família). Após dois anos de
trabalho, as cinco consultorias envolvidas
no processo indicaram quatro finalistas
— André, Cláudio e os vice-presidentes

Osvaldo Schirmer e Paulo Vasconcellos.
Os quatro passaram a integrar o então re-
cém-criado comitê executivo, composto
ainda de outros cinco nomes (incluindo o
do próprio Jorge). A nomeação para esse
comitê, um elo entre a diretoria e os mem-
bros do conselho, foi a penúltima etapa
que os candidatos tiveram de enfrentar.
Essa instância tornou-se um importante
passo na transição de poder dentro da Ger-
dau. Primeiro porque aproximou os po-
tenciais sucessores do conselho de admi-
nistração do grupo, composto dos quatro
irmãos e de quatro conselheiros externos.
Depois porque dará ao novo presidente a
assistência de outros executivos experien-
tes e preparados para a tomada de deci-
sões mais estratégicas —- pelo menos no
início de sua gestão.

Graças a cuidados desse tipo, até ago-
ra o processo seguiu sem sobressaltos. A
organização quase cirúrgica impediu que
mesmo o afastamento de membros da fa-
mília, como o filho mais velho de Jorge,
Carlos Johannpeter (conhecido como Ca-
co), colocasse em risco o sucesso da ope-
ração. No princípio, Caco foi considerado
favorito entre os pretendentes ao cargo. Pri-
mogênito de Jorge, com bons resultados
na área comercial, ele parecia o candidato



Aditya (à esq.) e Lakshmi Mittal: filho do barão da siderurgia assumirá a empresa Welch e Immelt, da GE: sucessão planejada e

natural à sucessão do pai. Seu estilo de vi-
da extravagante, no entanto, o afastou do
páreo. Enquanto seus irmãos e primos ra-
ramente aparecem em colunas sociais, Ca-
co era figurinha carimbada em festas ba-
daladas no Rio de Janeiro e em São Paulo
e chegou a se casar com a socialite cario-
ca Narcisa Tamborindeguy. com quem te-
ve uma filha. "Ele dava resultados, mas não
tinha a confiança de todos os tios", diz um
ex-executivo do grupo. Em 2002, ao final
da primeira etapa de seleção dos finalistas,
Caco foi excluído do processo e decidiu
deixar a empresa da família para tocar o
seu empreendimento, a Dormus Populi,
companhia que faz projetos de habitação
popular em vários estados. "Nessa hora, o
compromisso com o grupo pesa mais que
as relações entre pais e filhos", explicou,
na época, o vice-presidente Carlos Petry.

Apesar da ascensão dentro do grupo,
André e Cláudio são pouco conhecidos fo-
ra da empresa — sobretudo por terem um
perfil discreto (veja os quadros com as ca-
racterísticas de cada um). Outra semelhan-
ça foi o começo na companhia. Aos 16
anos, os dois foram trabalhar juntos como
auxiliares na linha de produção de pregos
da Gerdau. A partir daí, cada um seguiu
uma trajetória dentro do grupo. Cláudio
tornou-se o principal responsável pela ati-
vidade industrial da companhia e conhece
de perto um negócio que deverá ser a ba-
se de futuras expansões da Gerdau nos con-
tinentes europeu e asiático—o de aços es-
peciais. André, por sua vez. ganhou pon-

tos ao desembarcar nos Estados Unidos,
em 2002, para comandar a recém-adquiri-
da Ameristeel. Lá, enfrentou duas dificul-
dades inéditas em sua
carreira. Uma delas foi
uma greve de funcioná-
rios no ano passado —
a primeira da história
da companhia. A outra
foi aprender a fazer ne-
gócios num mercado
extremamente pulveri-
zado. "No Brasil exis-
tem três grandes em-
presas de aços longos",
afirma o consultor Ri-
cardo Durazzo, da Bain
& Company. "Nos Es-
tados Unidos, são três
por cidade.".

O sinal mais eviden-
te de que ambos são os
principais candidatos
ao lugar de Jorge foi
dado no início deste
ano. Em janeiro, André
voltou ao Brasil e Cláu-
dio foi indicado como
presidente do conselho
da espanhola Sidenor,
adquirida em novem-
bro de 2005 (mas con-
tinuará despachando da
matriz do grupo, em
Porto Alegre). Segun-
do pessoas próximas à

empresa, esse movimento serviria para de-
senvolver as habilidades que ainda não fo-
ram postas à prova pelos herdeiros. No ca-

so de André, o comando
(ainda que parcial) de
uma operação maior que
a americana. No de Cláu-
dio, a experiência inter-
nacional (ainda que de
um jeito meio maroto, já
que ele não se mudou do
país). De acordo com ob-
servadores do processo,
há uma razão para que
ambos fiquem no Brasil
agora: Jorge Gerdau fa-
ria questão de que os
dois candidatos estives-
sem perto do conselho na
fase final da avaliação.

O novo presidente,
além de substituir um lí-
der carismático como Jor-
ge, terá dois grandes de-
safios pela frente. Um de-
les é dar continuidade ao
processo de intemaciona-
lização da companhia.
Em 1983, quando Jorge
assumiu a presidência no
lugar do pai, Curt Johann-
peter, o grupo tinha ape-
nas uma usina no exterior.
Hoje a Gerdau tem 30
usinas de aço em oito paí-
ses — Brasil, Uruguai,
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cercada de mistério

Argentina, Chile, Colôm-
bia, Canada, Estados
Unidos e Espanha. Me-
tade da produção do gru-
po hoje vem das usinas
do exterior. Só os Esta-
dos Unidos representam
mais de 90% dessa pro-
dução, e essa é uma das
razões que fazem com
que a experiência de An-
dré no comando da ope-
ração americana tenha si-
do tão valiosa. Muita gente aposta que a su-
cessão será decidida a partir da capacida-
de do próximo presidente em comandar a
internacionalização do grupo. "Olhar pa-
ra fora é a única possibilidade de cresci-
mento da Gerdau, que já detém cerca de
metade do mercado brasileiro de aços lon-
gos", diz Edmo Chagas, analista do UBS
Warburg especializado em siderurgia.

O outro dilema do futuro presidente é
resolver alguns desafios que a Gerdau en-
frenta no concorrido mercado de aço. Duas
questões são decisivas para o crescimento
da companhia a médio e longo prazo: en-
trar ou não no mercado de aços planos, usa-
dos em montadoras e fábricas de eletrodo-
mésticos, e ampliar ou não a presença in-
ternacional no segmento de aços especiais.
Todas as grandes siderúrgicas do mundo,
como a indiana Mittal e a francesa Arce-
lor, respectivamente primeira e segunda
maiores do planeta, atuam nos diversos
segmentos de mercado, sobretudo no de

Fábrica da Gerdau, no Rio Grande do Sul: produção em 30 usinas espalhadas por oito países

aços planos, o maior deles. As exportações
de aços planos em todo o mundo somaram
216 milhões de toneladas em 2005, mais
do que o dobro que as de aços longos, des-
tinados à construção civil (na qual a Ger-
dau concentra suas atividades hoje). Se-
gundo executivos próximos ao grupo, Cláu-
dio tem buscado oportunidades de compra
de siderúrgicas de aços especiais na Chi-
na, atualmente o maior produtor e o maior
consumidor de aço do mundo. "Quem quer
ser grande em siderurgia tem de ter um pé
na Ásia", diz Jorge. Sem avançar nesses
mercados, a Gerdau corre o risco de ser en-
golida no futuro pelas gigantes do setor.

Curiosamente, a indiana Mittal está pas-
sando por um momento semelhante ao da
Gerdau — pelo menos no que diz respei-
to ao processo de transição de poder. O
empresário indiano Lakshmi Mittal, dono
de 88% da Mittal Steel, está se preparan-
do para deixar o comando da companhia.
Esse processo ainda está no início, mas o

nome do sucessor já está definido. Será
Aditya, o filho mais velho de Mittal. Aos
poucos, o futuro sucessor já vem dando
demonstrações de sua influência. Aditya,
de 30 anos, está por trás da tentativa de
oferta hostil feita à Arcelor no começo des-
te ano, que transformaria a empresa resul-
tante numa potência com 10% do merca-
do mundial de aço. "É um sinal claro de
que a consolidação nesse setor está se ace-
lerando", diz Gerdau. "O equilíbrio é do-
sar rentabilidade e participação de merca-
do. É um dilema tremendamente comple-
xo." Por enquanto, o grupo conseguiu man-
ter esse equilíbrio. Em mais de um sécu-
lo de história, a Gerdau jamais publicou
um balanço vermelho. Perpetuar esse de-
sempenho será o maior desafio da nova
geração — seja com André, seja com Cláu-
dio à frente dos negócios. •
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As cinco características essenciais
que determinam o sucesso
de um herdeiro no comando
de uma empresa familiar
Tiago Lethbridge

O
DILEMA VIVIDO PELO EMPRESÁRIO JORGE GERDAU — ES-
colher entre os membros de seu clã aquele que vai lide-
rar a empresa pelas próximas décadas — é um dos mo-
mentos mais dramáticos na trajetória de uma compa-

nhia familiar, O dono precisa lidar com as eventuais divergências
entre as facções da família (em alguns casos podem ser muitas),
com as pressões por este ou aquele candidato e com a dúvida se
sua decisão é a ideal para o futuro da empresa. Qualquer erro nes-
se processo costuma cobrar um alto preço — e a probabilidade
de que isso aconteça é colossal. De cada 100 empresas familia-
res, apenas 35 sobrevivem à transição da primeira para a segun-
da geração. E não mais que cinco chegam à terceira geração. São
raras histórias como a da empresa de cosméticos americana Es-
tée Lauder. um império que fatura 6,3 bilhões de dólares por ano
e hoje está nas mãos dos netos da fundadora. No Brasil, nomes
como Abilio Diniz, Antônio Ermírio de Moraes, Emílio Ode-
brecht, Constantino Júnior e Jorge Gerdau carregam a carga ge-
nética dos fundadores de suas empresas e, à frente dos negócios,
vêm se provando grandes administradores — mesmo em tempos
de crise. São exemplos que mostram que, quando há herdeiros
competentes, a empresa familiar pode alcançar patamares tão al-
tos quanto as outras companhias — ou até maiores. "O controle
do clã dá estabilidade à administração e permite que as empresas
tenham estratégias de longo prazo", diz o pesquisador John Da-
vis, da Universidade Harvard.

O que diferencia, então, os sucessores que darão certo daqueles
que fracassarão? Como identificar na família o membro mais capa-
citado a assumir o negócio? Em busca dessa resposta, EXAME ou-
viu oito dos maiores especialistas do mundo em companhias fami-
liares e mais de uma dezena de executivos que já estiveram envol-
vidos em situações semelhantes. O objetivo era identificar e reunir
as características que formam o perfil do sucessor vencedor. Evi-
dentemente, esta não é — nem pode ser — uma simples receita de
bolo. As qualidades relacionadas a seguir, isoladas, não garantem o
sucesso de uma transição de poder nem o futuro de uma companhia
familiar. Para que isso aconteça, elas precisam estar associadas a um
extenso conjunto de fatores que não estão so6 o controle do funda-
dor. Mas, sem essas cinco características, a chance de que o negó-
cio aderne nas mãos de um sucessor inepto é gigantesca.



sucessão

PAIXÃO PELO NEGOCIO
Segundo pesquisas, 81 % dos pais empre-
sários nutrem o desejo de passar o bastão
para seus filhos, o que coloca na geração
seguinte uma enorme pressão para man-
ter-se à frente dos negócios — mesmo con-
tra a vontade. Trata-se de um atalho para
o desastre. "O motivo mais comum para o
fracasso de um sucessor é sua falta de iden-
tificação com a empresa", diz o consultor
René Werner, "Sem vontade, ninguém con-
segue fazer nada direito. Ter paixão pelo
negócio da família é uma condição obri-
gatória.'' E, por incrível que pareça, essa
condição muitas vezes é ignorada. A tran-
sição de poder na News Corp, o gigantes-
co conglomerado de mídia criado pelo aus-
traliano Rupert Murdoch, com faturamen-
to de 24 bilhões de dólares, foi afetada por
esse problema. O filho mais velho de Mur-
doch, Lachlan, foi ungido pelo pai na con-
dição de sucessor. No ano passado, Lach-
lan tomou uma atitude inesperada: aban-
donou o cargo de vice-presidente e voltou
para a Austrália, onde nasceu. Para justifi-
car sua decisão, o herdeiro de Murdoch
disse que, entre ficar à frente do negócio e
passar mais tempo com os próprios filhos,
preferia a segunda opção. A sucessão na
companhia hoje é pontilhada por incógni-
tas. "Fico particularmente triste pela deci-
são de meu filho", disse Murdoch ao anun-
ciar a saída de Lachlan.

Mas como saber se um herdeiro é real-
mente apaixonado pela companhia a pon-
to de torná-la uma prioridade em sua vi-
da? Os especialistas recomendam que es-
sa dedicação seja testada desde o início
de sua carreira como aconteceu, por
exemplo, na Coteminas, maior empresa
têxtil do Brasil. "Meu pai queria que eu
fosse juiz", diz Josué Gomes da Silva, pre-
sidente da Coteminas e filho do vice-pre-
sidente da República, José Alencar. Em
vez de forçar a presença do filho na em-
presa, Alencar o motivou a procurar ou-
tra carreira. Esse comportamento deu
a Josué a liberdade de escolher o pró-
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de continuar a obra do pai, ele
se sentiu genuinamente atraí-
do pela tarefa. Mesmo cursan-

prio caminho. Sem a obrigação

do duas faculdades, direito e
engenharia, Josué arranjava
tempo para fazer estágio na
empresa. Aos poucos, con-



venceu o pai de que tinha vocação para
tocar a companhia. Estava sempre estu-
dando o mercado têxtil e a concorrência.

Ao finai da faculdade, estava claro que
assumir a Coteminas era o projeto de vida
de Josué. Ele fez pós-graduação em admi-
nistração nos Estados Unidos e abandonou
os planos de vestir a toga. "Acho que meu
pai queria perceber até que ponto ia minha
vontade de trabalhar na Coteminas". diz
Josué. Um estudo da Universidade do Co-
lorado, nos Estados Unidos, mostra que
essa atitude traz inúmeros benefícios. Su-
cessores que disputaram o posto de líder
com parentes ou tiveram de superar bar-
reiras para postular o direito ao cargo têm
desempenho superior ao daqueles que ga-
nharam a presidência de mão beijada, co-
mo se a transição de gerações fosse regi-
da por uma espécie de direito divino, e não
pelo mérito. Quem recebeu a empresa no
colo não está habituado a tomar decisões
difíceis, diz o estudo.

COMPETÊNCIA TÉCNICA
Apesar de aparentemente óbvio, esse é um
critério desprezado na maioria das com-
panhias familiares. Uma pesquisa da con-
sultoria americana MassMutual mostra que
quase metade dos sucessores não tem se-
quer curso universitário — e muitos che-
gam ao topo mesmo com uma série de fra-
cassos no currículo. A falta de herdeiros
qualificados faz com que, em média, a se-

gunda geração dê resultados 18% menores
que os obtidos por profissionais de mer-
cado. Os efeitos desse despreparo podem
ser devastadores. O americano Christopher
Galvin, neto do fundador da Motorola, che-
gou ao comando da empresa basicamen-
te por causa de seu código genético. Tinha
46 anos quando se tornou presidente da
companhia e urna história que poderia ter
alertado seu pai. Robert Galvin, de que não
reunia as qualidades necessárias para a fun-
ção. Quando era o número 2 da empresa,
Christopher tinha sido um grande defen-
sor do Iridium, o celular global via satéli-
te que drenou bilhões de dólares da Mo-
torola. Ignorando esse retumbante fracas-
so, Robert consagrou o filho Christopher
como o número l. Em seis anos, as ações
da empresa caíram 45% e, em 2003, Gal-
vin saiu da presidência e cedeu a cadeira
para Ed Zander, um forasteiro oriundo da
Sun Microsystems. Dono de um currícu-
lo invejável e com várias experiências an-
teriores de sucesso, Zander não demorou
a mostrar resultados. Com lançamentos
como o aparelho Razr. o executivo de 57
anos salvou a Motorola.

Em alguns casos, nem é preciso espe-
rar um grande revés na carreira para mos-
trar que o candidato não é o mais indica-
do para o cargo. Uma boa maneira de iden-
tificar essa falta de aptidão é a vida pes-
soal do herdeiro. Na reportagem anterior,
foi citado o caso de um dos pretendentes
ao comando da Gerdau, Carlos. Ele foi eli-
minado porque se casou com a socialite
carioca Narcisa Tamborindeguy—conhe-
cida por ter superado um grave problema
de drogas e por ser viciada em badalação.
A Itália tem testemunhado um caso baru-
lhento de como a vida pessoal pode ser um
indicador de problemas futuros para a com-
panhia. Lapo Elkann, diretor de marketing
da Fiat e neto do fundador da empresa,
Gianni Agnelli, protagonizou recentemen-
te um escândalo de proporções dantescas.
Depois de uma festinha particular com três
travestis, Elkann foi internado com over-
dose de cocaína. "Quem tem problemas
assim nem deveria ser candidato", diz Elis-
mar Álvares, professora da Fundação Dom
Cabral, de Belo Horizonte. "O sucessor
tem de preservar a imagem da empresa."

Para medir a competência técnica de
um sucessor, é preciso dar a ele liberdade
e, principalmente, responsabilidade sobre
uma área da empresa — em vez de prote-
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sucessão

gê-lo numa bolha. "E muito comum ver os
herdeiros postos em cargos sem autono-
mia", diz o pesquisador americano John
Ward, da Kellogg, escola de negócios da
Universidade Northwestern. Segundo os
especialistas, sem essa autonomia, os can-
didatos não poderão provar seu verdadei-
ro talento administrativo, o que aumenta-
rá as dificuldades para encontrar um su-
cessor realmente preparado. No processo
de sucessão do Magazine Luiza. uma das
maiores redes de varejo de eletroeletrôni-
cos e móveis do país, a habilidade do
herdeiro foi colocada à prova. Quando en-
trou na empresa fundada pela tia, aos 12
anos. Luiza Helena Trajano assumiu o pos-
to de balconista. Começou então a subir a
escada hierárquica da empresa. Foi vende-
dora, gerente e chegou a diretora comer-
cial do Magazine Luiza. Em todas essas
funções, deixou sempre sua marca (inven-
tando novas formas de venda e criando pro-
moções que até então não existiam). Virou
opção natural à sucessão, e depois que as-
sumiu, em 1991, transformou uma peque-
na e burocrática rede de 60 lojas numa po-
tência com 350 pontos-de-venda e fatura-
mento de 2 bilhões de reais. "Sempre achei
que era fundamental conhecer todos os se-
tores do negócio", diz ela.

EXPERIÊNCIA EXTERNA
Passar por experiências profissionais fora
da própria companhia traz dois benefícios.
O processo enriquece a preparação do po-
tencial candidato e ajuda a provar à famí-
lia e aos funcionários que o sucessor es-
colhido é o nome certo para administrar a
empresa. Ao ser bem-sucedido em ou-
tro negócio, o herdeiro passa por
uma espécie de prova de fogo
do mercado. "Poucas missões são
tão difíceis para um membro da
família quanto a de se le-
gitimar como líder",
diz Raffi Amit, pro-
fessor da esco-

la de negócios Wharton. As acusações de
nepotismo ("Aquele filhinho de papai nun-
ca fez nada para merecer esse cargo") po-
dem minar o discurso de meritocracia de
uma empresa e comprometer a autorida-
de do herdeiro. A primeira desconfiança
que os filhos, sobrinhos ou netos têm de
superar é a dos próprios patriarcas. Ape-

nas 20% deles consideram seus filhos
dedicados ao negócio e capazes de li-
derai" a empresa. (Pode-se imaginar o

que os outros funcionários pensam.)
Quando o membro do clã consegue

provar sua capacidade em ou-

a desconfiança se esvai. "Qualquer jovem
herdeiro precisa ter experiência externa",
diz o consultor americano Ernie Doud.
"Ele volta mais autoconfiante e mais res-
peitado pelos outros."

Com mais de 100 anos de história e fa-
turamento superior a 650 milhões de reais,
a rede paulista de farmácias Droga Raia se
prepara para passar o comando para a quar-
ta geração da família. O processo de sele-
ção é considerado modelar pelos especia-
listas. Ali, todos os potenciais candidatos
a assumir o comando são obrigados a se
formar numa universidade de ponta, fazer
um MBA no exterior e trabalhar por no mí-
nimo três anos em outra empresa. Hoje.
seis herdeiros trabalham na companhia—
e todos cumpriram esses pré-requisitos.
"'Eu poderia estar em outra empresa, mas
escolhi a Droga Raia para trabalhar a ser-
viço de meu patrimônio", diz Alexandre
de Zagottis, diretor financeiro e herdeiro
da rede de farmácias. Zagottis fez MBA
em finanças no prestigiado Massachusetts
Institute of Technology (MTT), trabalhou
na consultoria McKinsey e no banco Gold-
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tras companhias, porém.



man Sachs e está concluindo o doutorado
em economia na Fundação Getulio Vargas.
Nenhuma dessas regras existia nas gera-
ções anteriores. "Já sofremos com confli-
tos entre parentes", diz Antônio Carlos Pip-
ponzi. presidente da empresa. "Quando a
quarta geração começou a crescer, era nos-
sa obrigação não repetir erros do passado."

VONTADE DEDEIXAR SUA MARCA
Poucas empresas mantêm seu modelo de
negócios inalterado por gerações. A capa-
cidade de se transformar é um requisito ca-
da vez mais importante para a sobrevivên-
cia. Por isso, os estudiosos dos processos
de sucessão pregam que se preste atenção
especial nos candidatos que demonstrarem
alto grau de curiosidade e inventividade. A
preferência deve ser dada àqueles que mos-
trarem mais vontade de deixar sua marca
na empresa, e não apenas de repetir velhas
fórmulas. "Coloque seus possíveis suces-
sores à frente de áreas importantes", diz
John Davis, de Harvard. "Aquele que con-

seguir deixar sua unidade preparada para
as transformações por que passa o merca-
do deve ser colocado no topo da lista de
candidatos." Foi o que aconteceu no gru-
po VR, da área de serviços financeiros. Em
meados dos anos 90, quando foi promovi-
do a vice-presidente da empresa fundada
por seu pai, Abram, Cláudio Szajman pro-
pôs um investimento pesado em tecnolo-
gia. A VR era, então, uma tradicional e an-
tiquada fornecedora de tíquetes-refeição
de papel. Com a implementação do plano,
a empresa se antecipou à inevitável ten-
dência dos cartões eletrônicos e saiu na
frente da concorrência. O modelo de ne-
gócios virou a VR de cabeça para baixo e
ajudou a definir o nome de Cláudio como
sucessor. Desde 2000 à frente da empresa,
ele foi um dos responsáveis pelo fatura-
mento do grupo ter passado de 630 milhões
para 3,5 bilhões de reais em dez anos.

Tendo uma lista de membros da famí-
lia aptos para a sucessão, é preciso pensar
qual será o caminho seguido pela empre-
sa nas próximas décadas (e quem tem o
perfil ideal para liderá-la no novo ambien-

te que se desenha). Muitas vezes, as qua-
lidades necessárias são prosaicas. Ao fun-
dar a Gol, o empresário Nenê Constantino
podia escolher entre sete filhos para tocar
o negócio. Escolheu o segundo mais no-
vo, Constantino Júnior — um jovem com
alguma experiência nas empresas da famí-
lia que se divertia pilotando carros de cor-
rida. "Eu era um dos filhos que dominavam
o inglês e sempre fui apaixonado por avia-
ção", diz Júnior, que tirou o breve aos 17
anos. Seu perfil arrojado ajudou a tornar a
Gol o maior fenômeno da aviação brasi-
leira dos últimos tempos.

HABILIDADE POLÍTICA
O principal executivo de uma empresa fa-
miliar tem um grupo muito particular de
interlocutores. São primos, tios, cunhados,
irmãos — um emaranhado de parentes
que, em alguns casos, podem ser conta-
dos às dezenas. Por isso, outra variável que
deve ser considerada na hora de escolher
um sucessor é sua relação com a família.
"O departamento de irmãos pode criar mui-
tos problemas", diz o consultor Renato
Bernhoeft. A fabricante de chocolates Ga-
roto, por exemplo, acabou vendida quan-
do o clã Meyerfreund entrou numa dispu-
ta cruenta por poder durante o mandato da
segunda geração. Mesmo empresas de por-
te médio, como a vinícola gaúcha Salton,
com receitas anuais de 135 milhões de
reais, passam por situações semelhantes.
"A lista de acionistas tem 70 parentes com
o sobrenome Salton", diz o presidente da
companhia, Ângelo Salton Neto. "Meu tra-
balho acaba sendo fundamentalmente po-
lítico com os sócios."

Saber identificar as características do
sucessor ideal—paixão pelo negócio, com-
petência, experiência fora da empresa fa-
miliar, vontade de deixar sua marca e ha-
bilidade política com os parentes — é vi-
tal para garantir a longevidade de uma em-
presa familiar. Processos rigorosos de se-
leção que levam em conta esses aspectos,
como o da Gerdau, são recomendados por
forçar o desenvolvimento dos herdekos e
aguçar o desejo visceral de manter o lega-
do da família—algo que jamais será igua-
lado por profissionais contratados no mer-
cado. Mas, se essas características não fo-
rem contempladas, é melhor entregar a ges-
tão a alguém com sobrenome diferente que
condenar um império ao naufrágio. •
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