








do e de rentabilidade.) Esse "conselhinho"
funcionava como uma instância interme-
diária entre o conselho de administração da
companhia e os executivos e tinha como
função um acompanhamento mais próxi-
mo — leia-se diário—dos negócios. "Par-
te do insucesso de meu antecessor deveu-
se ao excesso de interferência dos donos no
negócio", diz Werneck. "Era quase como
pilotar um carro com quatro pessoas no ban-
co de trás dizendo para onde ir."

EMBORA 97% DAS COMPANHIAS brasi-
leiras que contrataram um presidente não
acionista tenham um conselho de admi-
nistração, a existência de uma espécie de
"conselhinho", como no caso da Santher,
é relativamente comum. Quase sempre es-
se modelo gera alguma confusão. "O pon-
to mais crítico de uma transição no coman-
do de uma companhia familiar é a divisão
de tarefas", diz Luiz Kaufmann. que as-
sumiu a presidência da empresa de assis-
tência médica Mediai no final de 2006.
Kaufmann, que já era conselheiro da com-
panhia desde 2003, assumiu o comando
depois de quatro tentativas malsucedidas
dos acionistas com profissionais do mer-
cado. Um dos motivos, segundo ele, era a
existência do ''conselhinho", formado por
representantes dos quatro fundadores da
empresa, que se encontravam todos os dias
para deliberar sobre o rumo da Mediai.
Depois da série de problemas, o conselho
de administração — formado também pe-
lo ex-ministro Alcides Tápias e pelo exe-
cutivo Fernando Tigre — convenceu os
acionistas a extinguir o "conselhinho" no
final do ano passado. Só depois disso e da
definição clara dos papéis dos acionistas
e do presidente a Mediai conseguiu estru-
turar-se para a abertura de capital, que
aconteceu no começo deste ano e deu ori-
gem a várias aquisições.

A transição costuma ser mais traumá-
tica — para os dois lados — quando en-
volve um forasteiro, que desconhece a cul-
tura da companhia. Para tentar escapar
desse problema, a fabricante de alimen-
tos Sadia levou mais de um ano até esco-
lher o sucessor de Walter Fontana Filho,
neto do fundador Atillio Fontana. Num
primeiro momento, a procura considerou
profissionais tanto de dentro como de fo-
ra da companhia, com a ajuda de uma em-
presa de headhunting. O escolhido foi Gil-
berto Tomazoni, que trabalha na Sadia há
mais de duas décadas e ocupava a vice-



presidência de operações antes de ser pro-
movido à presidência, em 2005. "Levou
tanto tempo entre a primeira conversa e o
convite que eu nem esperava mais ser es-
colhido", diz Tomazoni. Apesar de conhe-
cer profundamente a cultura da compa-
nhia, ele precisou fazer alguns ajustes no
novo padrão de relacionamento com os
donos. Uma das mudanças foi um acor-
do estabelecido com Walter Fontana, pre-
sidente do conselho de administração, pa-
ra que nenhum acionista falasse direta-
mente com os demais diretores da com-
panhia. "É apenas para evitar que haja de-
sencontros de informação", diz.

OS DESENCONTROS A QUE TOMAZONI
se refere são comuns. Qualquer palavra
do acionista a um de seus funcionários
costuma ser interpretada como ordem,
mesmo quando se trata apenas de uma ob-

Antes de
dizer sim
O que observar na hora de aceitar
a proposta de comandar uma
empresa familiar

Mapear a atividade anterior e a atuai
de cada um dos acionistas que estão
ou já estiveram envolvidos no negócio.
O objetivo é perceber onde pode
haver interferência na gestão

• Compreender o motivo da sucessão

• Se já houver um antecessor que não seja
acionista, entender a razão de sua saída

• Mapear quem são os demais diretores e
sua relação com os donos. Os preteridos na
promoção podem criar situações difíceis

• Evitar que os demais diretores tenham
contato direto com o dono no dia-a-dia.
O presidente deve fazer a ponte entre
os dois níveis para que não haja ruídos
na comunicação

Fonte: especialistas

servação despretensiosa. "Hoje, evito pas-
sear pela operação e fazer comentários so-
bre como eu acho que as coisas deveriam
ser", diz Robson Gouvêa, acionista da
Leader, a maior rede varejista de roupas
do Rio de Janeiro, com vendas de 500 mi-
lhões de reais em 2006. Em maio deste
ano, o economista Rogério Macedo, de
36 anos. assumiu a presidência da rede,
substituindo Gouvêa, que agora ocupa a
presidência do conselho de administra-
ção. Apesar dos cuidados, alguns velhos
hábitos ainda são mantidos. Os três fun-
dadores da Leader costumam ir até a se-
de da companhia pelo menos uma vez por
semana. Eles têm sala própria e fazem
questão de manter um antigo costume: jo-
gar urna partida de bilhar vez por outra
com os integrantes da segunda geração.
(A mesa de bilhar fica numa sala no sub-
solo do prédio que abriga a sede.)

Nem todas as empresas familiares que
apostam nessa tendência conseguem se
encaixar no modelo. Um exemplo é o la-
boratório paulista Ache. Em 2003, depois
de anos de acirrada disputa societária,
seus controladores decidiram profissio-
nalizar a gestão. O paulista Eloi Bosio,
ex-diretor da subsidiária brasileira da Pfi-
zer, foi o escolhido. Bosio permaneceu
por três anos na presidência do Ache —
mas, segundo pessoas próximas à empre-
sa, aos poucos o relacionamento entre o
executivo e os donos começou a azedar.
(Procurados. Bosio e os controladores da
empresa preferiram não falar sobre o as-
sunto.) Após sua saída, no final de 2006,
o Ache extinguiu o cargo de presidente e
passou a funcionar apenas com um dire-
tor de operações sob a supervisão direta
dos acionistas—as famílias Siaulys, Del-
lape Baptista e Depieri. Até agora, Bosio
não encontrou outra colocação no mer-
cado. "Mesmo tendo um passado brilhan-
te, a experiência mais recente represen-
tou uma ruptura em sua carreira de as-
censão", diz um profissional que acom-
panhou sua saída do Ache.

Um dos casos mais ruidosos de ruptu-
ra entre executivo e dono aconteceu na
Nike. Em 2004, o americano Bill Perez
sucedeu o fundador da empresa. Phil
Knight. Um ano depois, anunciou sua saí-
da da companhia. "Uma empresa não pre-
cisa de dois presidentes", disse Perez à im-
prensa na época, "Um deles será redun-
dante. Aconteceu que eu fui o redundan-
te." A experiência traumática, porém, não
impediu que em outubro de 2006 Perez
aceitasse a proposta para suceder Bill Wrig-
ley e tornar-se o primeiro presidente não
acionista da fabricante de doces america-
na Wrigley em 114 anos de história. Des-
sa vez, ele aproveitou os erros da primei-
ra experiência para prevenir atritos. Perez
e Bill trocam de três a quatro mensagens
por dia, almoçam de tempos em tempos e
conversam ao telefone até nos fins de se-
mana. Segundo os dois, a comunicação
entre eles nunca é demais — desde que o
acionista não queira, ele mesmo, tocar o
dia-a-dia da empresa. •

A interferência excessiva dos donos na administração
da empresa pode colocar o processo de sucessão em risco

Com reportagem de Silvaria Mautone
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