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Há alguns anos os controladores da Sadia afastaram toda a família do negócio. Agora buscam 
o equilíbrio e repensam a participação de jovens herdeiros na empresa. 

Poucas vezes o ex-ministro do Desenvolvimento Luiz Fernando Furlan foi visto sem terno e 
gravata. Uma dessas raras ocasiões ocorreu na manhã do primeiro sábado de maio, quando 
ele circulou descontraído, vestindo uma camisa xadrez, num evento com cerca de 40 herdeiros 
da Sadia, realizado próximo à sede da companhia, na zona oeste de São Paulo. Seu primo 
Walter Fontana Filho, presidente do conselho de administração da empresa, chegou um pouco 
mais tarde, de moto. Os dois principais líderes da terceira geração de herdeiros da Sadia, 
netos do fundador Attilio Fontana, não estavam ali para decidir nenhuma nova estratégia da 
companhia. Promovido pelos integrantes da quarta geração de herdeiros, o evento do qual 
Fontana e Furlan participaram fazia parte de uma agenda de aproximação da "ala jovem" da 
família um projeto que teve início há cerca de quatro anos e hoje é considerado um dos mais 
bem estruturados programas de governança familiar do país. O encontro, com duração de um 
dia inteiro, começou logo cedo, com uma palestra da superintendente do Magazine Luiza, Luiza 
Helena Trajano, recentemente reeleita representante dos acionistas minoritários no conselho 
de administração da Sadia. (Luiza, aliás, recebeu uma bem-humorada vaia quando apresentou 
um slide de uma geladeira repleta de produtos da principal concorrente, a Perdigão.) 

Até pouco tempo atrás o entrosamento entre todos os jovens herdeiros da Sadia, a maior 
empresa brasileira de alimentos, com faturamento de 7,9 bilhões de dólares em 2006, era 
praticamente impensável. Antes do início das reuniões, os 51 integrantes da quarta geração 
mal se conheciam. Em 2003, o chamado "conselho de família" da Sadia (que determina como 
os herdeiros devem participar da gestão da empresa) decidiu consultar os membros mais 
jovens sobre suas aspirações. Uma das descobertas foi que muitos dos herdeiros eram 
estranhos para a empresa e vice-versa. Concluiu-se, então, que essa falta de vínculos entre 
acionistas e o negócio poderia ser nociva no futuro. Diante disso, a decisão foi começar um 
trabalho para aproximá-los, com encontros a cada dois meses. A rotina continua até hoje. Só 
participa quem tem mais de 18 anos o que reduz o tamanho do grupo para 32 pessoas. No 
início, cada um mantinha uma placa de identificação, com o próprio nome, apoiada na cadeira. 
"Eu não sabia quem era quem", diz Carolina Cavalcante, de 25 anos, uma das líderes do 
programa da quarta geração de herdeiros da Sadia, que promove eventos tão distintos quanto 
visitas a fábricas e aulas de direito e contabilidade. "Agora saímos à noite e nos falamos pelo 
Messenger." 

Cada vez mais perto 

As fases do programa de aproximação da 
Sadia 

Primeira fase 

 
Em 2003, cerca de 30 jovens da quarta 
geração de herdeiros, que mal se 
conheciam, passaram a se reunir a cada 
dois me ses. Eles assistem a aulas de 
temas diversos e a palestras de executivos 

Segunda fase 

 
Em 2005, eles discutiram os prós e os 
contras de trabalhar na empresa.E m 
votação informal, decidiram que um 
herdeiro deve ter o direito de disputar 



uma vaga na companhia 

Terceira fase 

 
Neste ano, a terceira geração recebeu o 
resultado de uma avaliação que mapeou o 
perfil de cada um deles. Dois 
demonstraram interesse em tornar-se 
executivos da Sadia 

Fonte: empresa 

O segundo momento aproximar os jovens da empresa começou a se intensificar nos últimos 
dois anos. "Esse era um tema delicado, mas que tivemos coragem de voltar a discutir", afirma 
Carla Fontana, filha caçula do fundador e idealizadora do programa de formação de herdeiros 
da Sadia.  

Um dos primeiros passos foi fazer uma votação para saber se eles eram a favor ou contrários a 
que um dos primos lá presentes assumisse um cargo executivo na empresa. Dos 32 jovens, 
apenas dois se opuseram à idéia. Depois, todos eles elaboraram uma lista com os prós e os 
contras. "Preenchemos meia página com os bônus e três folhas inteiras com os ônus de 
trabalhar na companhia", afirma a publicitária Carolina, que recentemente abriu um pequeno 
negócio e não pensa em se candidatar a um cargo executivo na Sadia, mas não descarta, 
porém, a possibilidade de futuramente participar de algum conselho. "Um dos maiores ônus 
para o profissional é a cobrança da família e do próprio mercado." 

Paralelamente, a Sadia está, aos poucos, integrando a nova geração ao conselho de família 
(cada um dos oito clãs que compõem o acordo de acionistas tem um conselheiro e um 
suplente nesse conselho). No ano passado, por exemplo, pela primeira vez um integrante da 
quarta geração participou das reuniões, como suplente. Hoje há dois jovens herdeiros 
ocupando esse cargo. Eles participam da discussão de todos os assuntos com os demais 
integrantes só não votam, porque o direito a voto é restrito aos conselheiros. Hoje, a família 
vive o ápice dessa complexa discussão: dois jovens herdeiros manifestaram interesse em 
ingressar na companhia como executivos.  

Permitir que os herdeiros participem da gestão do negócio significa voltar atrás numa decisão 
tomada há mais de 15 anos. No início dos anos 90, a Sadia começou um processo para 
distanciar o clã do dia-a-dia da companhia. Ao longo desse período, 15 membros da família 
que exerciam cargos executivos foram afastados alguns à revelia. O último a sair foi Walter 
Fontana Filho, que passou a presidência da empresa para o executivo Gilberto Tomazoni, em 
abril de 2005. Formalmente, nunca se proibiu a entrada de outros herdeiros na Sadia, mas o 
afastamento dos mais velhos acabou inibindo os novatos. Além disso, a empresa estabeleceu 
que para um herdeiro ocupar um cargo executivo ele precisaria concluir um MBA em uma 
universidade de renome, trabalhar por no mínimo dois anos em outra companhia de igual ou 
maior porte que a Sadia e passar por um processo de seleção como qualquer outro profissional 
do mercado o que jamais aconteceu. Assim como uma boa parte das empresas familiares 
brasileiras começou a fazer nessa época, os herdeiros da Sadia afastaram totalmente a família 
dos negócios a fim de neutralizar o efeito que disputas internas pudessem ter na condução da 
estratégia. Foi nesse ambiente de exclusão que cresceram os membros da quarta geração. 
"Eles não se sentiam queridos na Sadia e de certa forma estavam certos", afirma Carla. "Agora 
queremos encontrar o equilíbrio e trazê-los de volta ao negócio." 

Idas e vindas como essa não são atípicas no universo das empresas familiares. É um 
movimento novo, porém, para as companhias brasileiras, que somente há pouco tempo 
concluíram o primeiro movimento o de saída. Na centenária Ford, por exemplo, o primeiro 
presidente recrutado no mercado, Robert McNamara, foi indicado ao posto em 1960 pelo neto 
do fundador da empresa, Henry Ford II.  



Depois dele, outros executivos independentes revezaram-se no cargo, mas isso não impediu 
que herdeiros voltassem a assumir o comando do dia-a-dia da montadora americana (nem 
sempre com sucesso). No caso da Sadia, o esforço é mais para formar uma próxima geração 
de herdeiros capazes de desempenhar uma função estratégica no conselho de administração e 
menos para ocupar uma posição na gestão executiva. "Os jovens estão conseguindo 
estabelecer vínculos que não existiam antes entre eles e com o próprio negócio", afirma Walter 
Fontana Filho. "Essa aproximação é muito importante para podermos preparar esses jovens 
sobretudo para o papel de acionistas." 

Manter um diálogo aberto com a próxima geração que estará à frente dos negócios significa 
encarar situações que podem ser constrangedoras. Logo após a publicação das primeiras 
notícias sobre o episódio de insider trading que envolveu um ex-diretor da Sadia e um membro 
da família, Fontana reuniu o grupo de jovens para explicar o que estava acontecendo. Os 
herdeiros precisaram aprender também a esquecer antigos conflitos familiares. "Deixamos 
para trás todas as desavenças que já ocorreram entre nossos pais e tios", diz Carolina. "Um 
dos princípios para o grupo dar certo é esquecer o que já houve entre eles e construir uma 
história familiar a partir do ponto zero." O critério para a escolha de Carolina como uma das 
líderes foi justamente seu perfil conciliador. Esse tipo de conscientização é fundamental para 
garantir a perenidade de qualquer empresa familiar. "Eles não escolheram ser sócios, mas 
herdaram essa sociedade", diz Renata Bernhoeft, consultora de empresas familiares que 
trabalhou com os herdeiros da quarta geração da Sadia em 2003 e 2004. "Em alguns anos 
será deles a tarefa de levar a companhia para a frente." 

Daqui em diante, a etapa mais crítica é escolher uma maneira objetiva de selecionar os 
herdeiros que pretendem se candidatar a um cargo executivo na companhia. Se der certo, 
esse será o primeiro caso de uma empresa brasileira a dar o segundo passo no processo de 
profissionalização permitir que um herdeiro ocupe uma posição executiva após o afastamento 
de quem chegou lá só porque era da família. "Estamos pensando, por exemplo, em criar um 
comitê composto apenas de profissionais independentes", afirma Carla Fontana. "Colocar 
gente da família para escolher os candidatos pode gerar um ruído emocional na escolha." 

Fonte: Exame, ano. 41, n. 11, p. 84-86, 20 de jun. 2007. 
 


