
A hora certa de parar 
Por Suzana Naiditch 
 
Bill Gates, o mais importante empresário da atualidade, anuncia sua saída da Microsoft e dá 
uma lição de liderança: saber o momento de dar o fora é decisivo para o sucesso  
  
 
Tradicionalmente no mês de julho, a Microsoft reúne centenas de analistas financeiros para 
uma grande conferência em sua sede, nos arredores de Seattle, na costa oeste americana. É 
uma reunião em que se discutem os planos da maior empresa de software do mundo, um 
colosso nascido há 31 anos, com faturamento de mais de 44 bilhões de dólares ao ano. O 
último encontro, ocorrido dia 27, já está sendo visto como um marco na história da 
companhia. Pela primeira vez, o fundador da Microsoft, William Gates III, não estava presente. 
"Esse é o começo de uma nova era", disse na ocasião Steven Ballmer, presidente da empresa. 
Um mês antes do evento, Bill Gates -- que no final de outubro completará 51 anos de idade -- 
anunciou que se afastaria do comando dos negócios em 2008. 
 
 
Sinais de alerta  
EXAME ouviu uma dezena de especialistas na área de sucessão empresarial, no Brasil e no 
exterior, para identificar situações em que o fundador ou o dono da empresa deve deixar o 
comando. As cinco principais 
são quando:  
1 - O ciclo de crescimento da empresa necessita de habilidades com as quais o empresário não 
tem familiaridade  
2 - A concorrência lança produtos no mercado com uma velocidade e um grau de inovação 
impossíveis de acompanhar  
3 - A empresa começa a perder executivos e profissionais talentosos porque eles discordam 
dos rumos tomados e não há espaço para crescimento na companhia  
4 - O empresário apresenta sinais de fadiga e falta de motivação no comando  
5 - O dono ou controlador adia sucessivamente a saída a pretexto de concluir novos projetos  
 
A decisão de Gates pegou o mundo dos negócios -- normalmente apegado a cargos e ao poder 
que deles emana -- de surpresa. Por que um empresário jovem e cheio de vida, dono de uma 
enorme capacidade de ganhar rios de dinheiro e de um formidável histórico de sucesso (e 
quase nenhum fracasso) deixaria nas mãos de outros o negócio que ajudou a criar? 
Oficialmente, a explicação é a vontade de Gates de se dedicar à filantropia -- um projeto 
humanitário que envolve desde a descoberta de uma vacina para a Aids até a erradicação da 
malária. O verdadeiro motivo, porém, está diretamente ligado ao destino da Microsoft como 
líder de seu mercado e revela uma rara sabedoria do homem mais rico do mundo. Ao deixar 
sua em presa, Gates quer evitar uma das ameaças mais letais ao sucesso de um negócio: a 
estagnação, provocada pela permanência de um líder que já não consegue acompanhar como 
deveria o ritmo das mudanças do mercado. No fundo, ele sabe que a Microsoft sobreviverá 
sem ele, assim como a IBM sobreviveu à ausência de Thomas Watson, e a Ford continuou a 
crescer mesmo sem Henry Ford. Gates também sabe que a Microsoft poderá ser até melhor 
sem ele. "O mundo dos negócios não perdoa empresários que, mesmo tendo um passado 
brilhante, não percebem a hora em que devem transferir a liderança e dedicar-se a novos 
projetos pessoais e profissionais", diz o consultor Renato Bernhoeft, um dos maiores 
especialistas brasileiros no assunto. 
 
 
"É preciso ter muita autocrítica para notar os deslizes que começam a aparecer” 
Affonso Hennel, ex-presidente da Semp Toshiba, 77 anos  
"Não fixei um momento cronológico, estabeleci metas que eu queria atingir antes de sair. Em 
1998, quando tinha 69 anos, fui para o conselho de administração e passei a presidência para 
meu filho, Affonso Antonio. É preciso ter muita autocrítica para notar pequenos deslizes que 
começam a aparecer. Ainda vou todos os dias para a companhia, mas me dedico a outras 
atividades e negócios pessoais. No tempo livre, saio com meu Troller para percorrer trilhas. 
Gosto de desafios e o esporte me impõe desafios."  



 
Gates decidiu sair de cena no auge, antes que os resultados do negócio o tornassem obsoleto 
diante dos outros e sobretudo frente à concorrência. Por mais de três décadas, ele foi o grande 
responsável pelo nascimento, pelo crescimento e pelo sucesso da Microsoft. De sua cabeça, 
saíram projetos como o sistema operacional Windows, que transformou para sempre a 
indústria de software. Sua genialidade, capaz de deixar gigantes como a IBM comendo poeira, 
foi celebrada no mundo inteiro, e a Microsoft tornou-se referência de empresa próspera, 
inovadora, revolucionária. Há pouco menos de quatro anos, no entanto, o vento virou numa 
velocidade espantosa. Os números da companhia -- embora ainda reluzentes -- começam a 
dar mostras de cansaço. A Microsoft perdeu terreno em setores estratégicos, como internet e 
tecnologia digital, deixou companhias mais jovens (leia-se Google) tomar a dianteira em 
conceitos como inovação e tecnologia e passou a crescer mais lentamente. No ano passado, 
teve o pior resultado desde a virada do século, e a lucratividade do primeiro trimestre deste 
ano foi apenas um quarto da registrada em 2005. 
 
 
"Deveria ter saído mais cedo. Uns dez anos antes"  
Paulo Bellini, fundador da Marcopolo, 79 anos  
"Quando fundei a empresa, com três sócios, tinha 22 anos. Começamos com 17 pessoas e 
chegamos a 11 000, com fábricas em sete países. Há dez anos, passei a atuar mais na área 
estratégica e criamos uma diretoria executiva para cuidar da fábrica. Foi muito benéfico sair do 
comando direto da empresa -- claro que não aconteceu de um dia para o outro, houve uma 
transição. Mas meu dia-a-dia se transformou. Deveria ter saído do comando da empresa mais 
cedo. Uns dez anos antes, pois assim já teria aproveitado melhor 20 anos de minhas vida."  
 
O SINAL AMARELO foi bem compreendido por Gates. Pelo bem do negócio, ele precisaria ceder 
seu lugar a alguém mais preparado para lidar com os novos tempos e para manter a Microsoft 
à frente da concorrência. No ano passado, escolheu Ray Ozzie, criador do programa Lotus 
Notes e considerado um visionário da indústria, como seu sucessor no cargo de arquiteto-chefe 
de software da empresa. O futuro pode até mostrar que a escolha não foi a mais acertada. Mas 
Gates fez o que qualquer presidente de empresa deve fazer se quiser garantir a perenidade do 
negócio: planejou -- inclusive com a escolha do substituto -- o dia em que não estaria mais lá. 
 
 
"Meu objetivo foi criar condições para a empresa se perpetuar"  
William Ling, ex-presidente da Petropar, 49 anos  
"Antecipei minha saída porque tinha as pessoas certas para o momento da empresa. Os 
executivos se desenvolveram, tinham vontade de ocupar novos espaços. Ou eu ficava mais 
alguns anos e perdia esses talentos ou abdicava para oferecer-lhes novos desafios. Hoje 
participo do conselho da empresa e de seminários de planejamento com os 50 executivos do 
grupo duas vezes por ano. Meu objetivo pessoal ao deixar a presidência era criar condições 
para o negócio se perpetuar. Quando consegui isso, minha etapa lá acabou. Meu foco agora 
está em outras atividades."  
 
A clarividência e o desprendimento que Gates demonstrou nesse episódio ainda são exceções. 
Em qualquer atividade -- e, em especial, naquelas que envolvam algum tipo de poder, como é 
o comando de uma empresa --, a escolha do momento exato de parar é uma decisão dolorosa. 
Ela envolve o reconhecimento dos próprios limites e a percepção de que quase nunca o que foi 
bom no passado pode ser repetido no presente e, sobretudo, no futuro. Trata-se de uma 
dificuldade profundamente humana. Para muita gente, ir ao escritório todos os dias, dar 
ordens, despachar com as secretárias é uma prova de vida e de vitalidade. Não há regra geral 
que diga que o líder de um negócio deva se afastar de suas atividades aos 40, 50, 60 ou 70 
anos. A idade cronológica é muito menos importante do que a capacidade de aprendizado e de 
adaptação quase instantânea. Tampouco há números que sejam por si só uma prova de que a 
permanência indefinida do fundador, do dono ou do presidente de uma empresa leva 
necessariamente ao caos. Mas, convenhamos, não se pode ignorar quando um gênio dos 
negócios de 50 anos assume que já não consegue acompanhar o ritmo frenético das 
mudanças.  
 



Segundo os dez especialistas ouvidos por EXAME, a percepção de que o ciclo de crescimento 
da empresa vai envolver habilidades para as quais o atual líder não está preparado é a senha 
para a sucessão. Em geral, trata-se de um momento de ruptura. A empresa terá de aprender a 
fazer coisas novas, de uma maneira diferente, e não há tempo disponível para que os chefes 
atuais aprendam. "Nessas horas, o empresário precisa perceber que o jogo mudou e que a 
empresa agora necessita de uma pessoa mais jovem ou com outras características", diz John 
Davis, professor da Universidade Harvard e um dos maiores especialistas do mundo em 
sucessão empresarial. 
 
 
"Meus filhos cuidam das empresas, mas, se eles errarem, estou aqui para corrigir" 
Raul Randon, fundador e presidente do grupo Randon, 75 anos  
"Conforme envelhecia, fui arrumando outras coisas para fazer. Fiz um projeto de cultivo de 
maçã e trouxe umas vacas holandesas dos Estados Unidos para fazer queijo grana padano. 
Agora lancei um vinho. Só que tudo isso é hobby. Vou diariamente à empresa e participo de 
reuniões semanais com a diretoria. Não sou daquele tipo que continua mandando em tudo. 
Meus filhos cuidam do negócio. Mas sempre digo a eles que quero meus dividendos e que, se 
eles errarem, eu estou aqui para corrigir."  
 
Não foi, como sempre, um processo fácil. Mas, no final da década de 90, o em presário Affonso 
Hennel percebeu que chegara a hora de parar. Sua empresa, a fabricante de eletroeletrônicos 
Semp Toshiba, vinha de um período glorioso. Conseguira se adaptar à abertura às importações 
e aproveitara o crescimento do mercado de televisores, que havia aumentado de 1 milhão para 
8,5 milhões de aparelhos vendidos ao ano. No início de 1998, no entanto, o mercado começou 
a dar sinais de que sofreria uma intensa retração. Para ganhar a competição, a Semp 
dependeria de grande poder de inovação. Aos 69 anos, Hennel percebeu que necessitaria de 
habilidades nas áreas de marketing, tecnologia e distribuição de que não dispunha. Passou, 
então, o comando da Semp Toshiba a seu filho, Affonso Antonio Hennel. De lá para cá, a 
companhia saiu de 1 000 pontos de distribuição para mais de 8 000 em todo o país, entrou 
firme nos mercados de DVD e de computadores, estreitou laços com fornecedores chineses. "É 
preciso ter muita autocrítica para perceber os deslizes que passamos a cometer com o tempo", 
diz Hennel, hoje com 77 anos. 
 
 
"Todo dia procuro alguém para colocar no meu lugar. Ainda não achei porque não quero"  
Abraham Kasinski, presidente da Companhia Fabricadora de Veículos e ex-controlador da 
Cofap, 89 anos  
"O que aconteceu na Cofap acabou se tornando uma história meio trágica, com brigas na 
família. Para suprir o vazio, criei a Companhia Fabricadora de Veículos. Comprei uma fábrica 
em Manaus e pretendo continuar esse negócio. Corro feito louco, chego às 8 da manhã e saio 
às 8 da noite e nunca penso no que vai ser essa empresa sem mim. Não posso pensar assim -- 
estaria me julgando impotente, incapaz."  
 
Um sinal inequívoco de que a permanência do líder está se estendendo além do ideal é o 
êxodo de talentos. Em geral, isso acontece por dois motivos: discordâncias em relação ao 
futuro da empresa e falta de perspectiva de ascensão na carreira. Numa empresa com o 
mínimo de perspectiva de futuro, a fila dos talentos tem de necessariamente andar. Se não 
anda, algo está errado. O empresário William Ling, dono da Petropar, companhia de 
embalagens no Rio Grande do Sul, decidiu puxar a fila. No ano passado, aos 48 anos, ele 
decidiu sair do comando da empresa para abrir espaço aos executivos do grupo, dono de um 
faturamento de 538,5 milhões de reais. Desde então, ele se dedica exclusivamente a uma 
fundação que criou há 11 anos e concede bolsas a jovens estudantes de administração. 
"Antecipei minha saída porque tinha as pessoas certas para o momento da empresa", diz Ling, 
hoje no conselho de administração. "Os executivos se desenvolveram e tinham vontade de 
ocupar novos espaços. Ou eu ficava mais alguns anos e perdia esses talentos ou abdicava para 
oferecer a eles novos desafios." 
 
O drama corporativo da hora certa de parar é algo universal, mas ganha relevân cia especial 
numa economia como a brasileira.  



Aqui, cerca de 90% das empresas -- incluindo os pequenos, médios e grandes negócios -- são 
familiares. (Nos Estados Unidos, essa proporção é de 35%.) Só muito recentemente as 
práticas de governança corporativa -- que ajudam no planejamento sucessório -- vêm 
ganhando força no ambiente de negócios do país. Estima-se que 75% das empresas familiares 
brasileiras sejam hoje comandadas pelo fundador, 20% estejam nas mãos da segunda geração 
e apenas 5% estejam sob o comando das gerações posteriores. Ou seja, a maioria das 
companhias brasileiras enfrenta ou vai enfrentar esse tipo de desafio num futuro próximo. É 
consenso entre os especialistas que essa questão fica ainda mais complexa quando a 
companhia está nas mãos do fundador. 
 
Pode-se analisar o tabu que ronda a sucessão muito mais pelas lentes da psicologia do que 
pelas teorias dos manuais de gestão. Boa parte dos empreendedores brasileiros construiu suas 
empresas do nada, com base em senso de oportunidade, talento e intuição. Admitir que essa 
fórmula pode não mais funcionar -- e que o negócio pode sobreviver e crescer sem a presença 
de quem está hoje no comando -- é um exercício complicado. Normalmente é por volta dos 60 
ou 70 anos que surge a angústia em torno da hora de parar -- ela emana do próprio 
empresário, que se vê às voltas com a aposentadoria e com a lacuna de objetivos que isso 
pode representar, de seus herdeiros, no caso das empresas familiares, e dos executivos, 
ávidos por novos desafios. A idade não é um problema por si só. A falta de preparo para 
enfrentar a realidade do mercado e a indefinição sobre o futuro da companhia e sobre os 
sucessores, sim. Essa indefinição -- e a falta de bagagem técnica e emocional para enfrentar 
novas situações de mercado -- é quase sempre destrutiva. O empresário Abraham Kasinski 
viveu uma dramática disputa familiar que quase arruinou a empresa fundada por ele, a Cofap. 
No seu auge, a companhia era o maior conglomerado de autopeças da América Latina, com 35 
000 funcionários e 18 fábricas -- metade delas no exterior. No final da década de 80, Kasinski, 
então com 70 anos, envolveu-se numa guerra contra seus dois filhos pelo poder na empresa. 
Kasinski não desistiu da Cofap, mas a Cofap não resistiu em suas mãos. Enfraquecida pelas 
disputas e pela concorrência internacional, foi vendida em 1999. Mal deixou a Cofap, Kasinski 
fundou outra empresa, a Companhia Fabricadora de Veículos, que produz motocicletas e 
triciclos em Manaus. Todos os dias, ele dá 12 horas de expediente na sede da empresa, em 
São Paulo. Hoje, diz arrepender-se da forma como conduziu os problemas na Cofap. "Eu me 
preparei mal, achava que a empresa era apenas fruto da minha genialidade. Errei, fui 
ambicioso, prepotente, vaidoso, e meus filhos mal falam comigo", diz. Isso não significa que 
Kasinski, hoje com 89 anos, pense em parar, nem que ele tenha mudado sua relação 
emocional com os negócios. "Não penso no que vai ser a empresa sem mim. Se fizer isso, vou 
me achar impotente e incapaz." 
 
É por essa razão que os especialistas afirmam que a melhor transição de poder -- seja ela uma 
sucessão ou a simples venda do negócio -- acontece quando o fundador também parte para 
outra empreitada. Gente como Bill Gates precisa de novas perspectivas que sejam tão ou mais 
significativas do que a empresa que deixou. Não pode ser um projetinho qualquer. Nesse 
sentido, Gates é, de longe, o que conseguiu reunir as melhores condições para abdicar do 
cargo. Sua fundação é um colosso, com recursos da ordem de 60 bilhões de dólares. Ou seja: 
ele vai continuar realizando grandes projetos e perseguindo metas ambiciosas. Afinal, 
descobrir a cura para a Aids ou melhorar as condições de vida na África pode ser ainda mais 
difícil que superar o Google na era da internet. "Gates já escalou sua montanha", diz o 
consultor John Davis. "Agora, ele está pronto para uma nova missão de vida." 
 
Disponível em: <http://portalexame.abril.com.br>. Acesso em 22 ago. 2006. 


