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Os Lauder na casa dos fundadores Joseph e Estée, em 1979. William é o primeiro à dir., ao lado 
do pai, Leonard.Getty ImagesEm duas gerações, a fechada família Lauder transformou uma linha 
de cremes para a pele num dos nomes mais conhecidos no mundo da beleza. O sucesso da Estée 
Lauder Cos., por sua vez, gerou para os membros da família bilhões de dólares e os catapultou 
aos mais altos escalões da sociedade nova-iorquina.  
 
Mas quando a empresa começou a decair surgiram rachaduras na fachada notoriamente unida da 
família, resultando numa decisão que chocou o mundo da beleza. Segunda-feira, a Estée Lauder 
vai entregar o cargo de diretor-superintendente a Fabrizio Freda, um executivo da Procter & 
Gamble Co., e espera-se que ele depois venha a substituir William Lauder, o herdeiro de terceira 
geração da família, como diretor-presidente.  
 
Isso fará de Freda a primeira pessoa de fora na história da Estée Lauder a ocupar o cargo maior.  
 
Sentado em seu elegante gabinete, que é decorado com obras de arte contemporânea e 
dominado por uma vista arrebatadora da cidade de Nova York, William Lauder, 47 anos, neto da 
fundadora Estée, não esconde as frustrações que o levaram a abdicar do cargo para o qual foi 
cultivado, o mesmo que foi de seu pai durante 17 anos. 
 
"Liderar uma empresa aberta é uma sentença, mas liderar uma empresa aberta de controle 
familiar é uma sentença de prisão perpétua", diz ele.  
 
 Segundo William, "esta é uma empresa erguida em sua maior parte em cima das idéias de um 
pequeno grupo de pessoas, e todas se chamam Lauder", diz William. "Ficou claro para mim que 
eu precisava de uma pessoa de fora para ser o agente de mudança." 
 
Desde seu começo em 1946, a empresa de cosméticos é um empreendimento tocado pela família. 
O pai de William, Leonard, cresceu datilografando boletos de cobrança e fazendo entregas de 
pacotes depois da escola, enquanto seus pais erguiam a empresa. 
 
Leonard virou um rapaz gregário e charmoso. Sempre vestido com roupas impecavelmente 
combinadas, ele fechou negócios que garantiram espaços preciosos no piso de todas as grandes 
lojas americanas de departamentos numa época em que as grandes varejistas controlavam a 
faixa mais sofisticada do negócio de beleza. O traquejo natural de vendedor de Leonard se soma a 
uma grande intensidade e ímpeto. Um "workaholic", ele supervisionou a criação de um portfólio 
de marcas famosas - entre elas Clinique, Aveda e MAC - e liderou a marcha da empresa rumo à 
Europa e à Ásia.  
 
William, o filho mais velho de Leonard e Evelyn Lauder, nasceu em Nova York em 1960. Quando 
crescia, William diz que nunca pressupôs que fosse passar toda a sua vida na empresa. Foi só 
depois que entrou para a Escola Wharton da Universidade da Pensilvânia que ele começou a 
pensar sobre entrar para o negócio da família, diz ele.  
 
William entrou para a Estée Lauder em 1986, assumindo um cargo intermediário de marketing na 
divisão Clinique.  
 
Vestido geralmente com roupas conservadoras de executivo, William é mais discreto e bem menos 
ostentador do que seu extrovertido e carismático pai. Colegas rapidamente atribuíram a trajetória 
de sua carreira ao nepotismo, dizem pessoas próximas da empresa. "Toda conquista que eu 
realizei foi por causa de muito trabalho", diz William, ofendido. "Tive de trabalhar o dobro para 
receber metade do crédito, só porque eu tenho esse sobrenome." 
 



William ascendeu rapidamente. Em 1995, quando a família decidiu abrir o capital da empresa, 
ganhou assento no conselho. Em 2003, tornou-se diretor operacional. Um ano depois, o conselho 
decidiu que o jovem Lauder estava pronto para o cargo maior. Em meio a muita pompa, William 
foi consagrado diretor-presidente.  
 
Desde o começo, segundo pessoas próximas da empresa, um dos maiores desafios do novo 
diretor-presidente foi administrar seu pai. Atual presidente do conselho e o maior acionista da 
empresa, Leonard, de 74 anos, ainda tem uma forte presença, dizem essas pessoas, e se reúne 
com William toda semana.  
 
Leonard observa que ele tinha trabalhado com seus pais e acrescenta que não consegue pensar 
em nenhum iniciativa de William que ele tenha bloqueado. Mesmo assim, William diz que "não é 
fácil" ter membros do conselho que se lembram de você quando criança e podem ligar para sua 
casa a qualquer hora.  
 
"Na minha função de diretor-presidente, tenho uma responsabilidade para com todos os 
acionistas", acrescenta William.  
 
Entre os Lauder, na maior parte das vezes, as diferenças são mantidas dentro da família, segundo 
pessoas próximas da empresa. Mas as tensões que vinham se acumulando ferveram em meados 
de julho de 2007, durante uma revisão estratégica de rotina entre o conselho e os principais 
executivos. O grupo havia planejado passar o dia analisando importantes iniciativas para o ano 
fiscal seguinte. Uma hora foi designada para discutir se deviam comprar a empresa francesa de 
produtos de beleza Alès Groupe, que vende produtos para o cabelo da marca Phyto, perfumes 
Caron e produtos para a pele Lierac, disseram essas pessoas.  
 
A aquisição, provavelmente na casa dos US$ 500 milhões a US$ 600 milhões, teria sido uma das 
maiores compras da história da empresa. Além de dar à empresa uma força significativa nas 
lucrativas farmácias européias, a Lierac levaria a Estée Lauder para o varejo americano de massa. 
Investidores vinham defendendo que a empresa entrasse no mercado de beleza de massa, de 
rápido crescimento, como uma maneira de reduzir sua dependência para com lojas de 
departamento.  
 
Ronald Lauder, irmão de Leonard e um dos principais acionistas da Estée Lauder, defendeu 
fervorosamente o negócio, junto com outros presentes ao encontro que achavam que era hora de 
a empresa fazer uma aquisição de peso. Mas Leonard e alguns outros discordaram. William 
visivelmente hesitou entre os dois, e em vez de uma conversa de uma hora, quase todo o dia foi 
dedicado a debater essa compra. "Estava claro para todos que havia um grande impasse familiar", 
diz uma pessoa a par do assunto. "O William simplesmente não conseguia tomar uma decisão." 
Ao final, a empresa decidiu-se contra a aquisição.  
 
"Não seria uma posição fácil para ninguém, quer tivesse ou não o meu sobrenome, ser pego entre 
seus dois maiores acionistas numa decisão importante como essa", diz William. Leonard defende 
sua oposição ao negócio, comparando-o à compra da fabricante de bebidas Snapple pela de aveia 
Quaker Oats Co. A Quaker pagou um alto preço pela Snapple, somente para revendê-la mais 
tarde com um prejuízo considerável. Ronald não quis comentar. 
 



 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 28 fev. 2008, Empresas, p. B14. 


