
David Randon foca na internacionalização 
Ricardo Lacerda 

Novo diretor-presidente diz que o grupo caxiense vai reforçar a atuação na África - mas sem 
descuidar Estados Unidos e China. 

 
David com o pai, Raul Randon 

As primeiras palavras de David Abramo Randon depois de alçado à presidência do grupo 
Randon são de cautela, como o protocolo exige. "Nossas operações seguirão da mesma 
forma", minimiza David, ainda tentando se acostumar com a cadeira que até sexta-feira era 
ocupada por Raul Randon. Mas no decorrer da conversa com AMANHÃ vão ficando mais claras 
algumas das ideias do novo diretor-presidente. O ano de 2009, revela David, será marcado por 
uma forte investida na internacionalização, "mesmo que este seja um ano de crise econômica". 

Não existe apenas um alvo para a Randon no mercado externo. O irmão e vice-presidente da 
diretoria executiva e do Conselho de Administração, Alexandre Randon, por exemplo, está esta 
semana na China, onde a controlada Fras-le, fabricante de lonas e pastilhas de freios, tem 
uma pequena operação desde 2001. "É a empresa mais internacionalizada do Grupo. Metade 
da sua receita é proveniente do mercado externo", comenta David, referindo-se à companhia 
capitaneada por seu irmão mais novo, Daniel Randon. 

Tomando como exemplo justamente a Fras-le, o novo diretor-presidente da Randon afirma que 
a intenção é impulsionar internacionalmente os negócios da Randon Implementos. A fabricante 
de semi-reboques, responsável por 50% do faturamento do Grupo (que em 2008 foi recorde: 
R$ 4,5 bilhões) já marca presença há mais de 30 anos no mercado africano. "Somos muito 
bem vistos por lá. Enviamos CKD [kits desmontados] para África do Sul, Quênia, Marrocos, 
Argélia... é uma região em crescimento e que tem fortes laços com o Brasil", ressalta. 

Além do continente africano e da China, a Randon olha com bastante atenção os Estados 
Unidos. Em solo norte-americano, por exemplo, a Fras-le opera com uma unidade no estado 
do Alabama, com cerca de 50 funcionários. A presença global da empresa se dá também por 
meio de uma parceria com a norte-americana ArvinMeritor. A América Latina, diz David 
Randon, consegue ser bem atendida pelas operações brasileira e argentina. Por enquanto, 
difícil mesmo será uma expansão nos negócios com a Europa, mercado que ganhará, sim, 
atenção do grupo - mas em segundo plano, dada as dificuldades econômicas do Velho 
Continente em meio à crise. 

 

 

 

 



Não fez pontuação máxima 

David Abramo Randon chega ao posto de diretor-presidente das Empresas Randon aos 49 
anos. Filho mais velho de Raul Anselmo Randon, fundador da empresa caxiense há 60 anos, 
promete manter as diretrizes traçadas no último planejamento, feito em 2005 e válido até o 
fim de 2010. O processo de sucessão do pai começou a tomar corpo há mais de dez anos. "Em 
1997, houve um aprimoramento no contrato social, profissionalizando o assunto família", 
explica David. 

Os cinco filhos do patriarca são sócios do Grupo, porém uma das filhas, Roseli, é médica e não 
trabalha em nenhuma das Empresas Randon. O novo diretor-presidente revela que foi alçado 
ao cargo por meio de uma decisão entre os irmãos: "Nosso pai disse que escolhêssemos entre 
nós um sucessor". E a escolha não foi aleatória. Segundo David, o processo contou com 
consultores externos e seu nome foi decidido apenas em outubro do ano passado, depois de 
um levantamento que envolveu todos os irmãos e avaliou 40 itens característicos de um 
presidente. Mais experiente, o primogênito de Raul Randon foi o que mais pontuou. "Mas é 
claro que não fiz a pontuação máxima", brinca David, que é engenheiro pela UFRGS e já foi 
presidente da Câmara de Indústria e Comércio (CIC) de Caxias do Sul e diretor do Simefre 
(Sindicato Interestadual da Indústria de Materiais e Equipamentos Ferroviários e Rodoviários), 
em São Paulo. 

Agora, com o octagenário Raul Randon à frente "apenas" do Conselho de Administração, dando 
lugar a uma segunda geração no comando operacional, o Grupo se fortalece. Não que a saída 
de Raul Randon signifique uma melhora nos negócios. Longe disso. Trata-se de uma questão 
de mercado. "Especialistas falam que essa separação é importante porque estamos em época 
de governança corporativa. Assim, ficam bem definidos os papéis de cada um", explica David, 
cuja irmã Maurien Randon Barbosa é responsável pelo Instituto Elisabetha Randon - braço de 
responsabilidade social das Empresas Randon. 

Pai de duas meninas, uma de 20 e outra de 16 anos, David Randon afirma que a tendência é 
de que as próximas gerações da família sejam apenas acionistas das Empresas Randon, 
participando menos ativamente das operações. "É claro que se alguém quiser trabalhar no 
Grupo não vamos impedir, mas não terá nenhuma vantagem", avisa, de antemão, o novo 
comandante.   
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