
Quando a vida surpreende
e contraria nossos planos
A Salton, uma das maiores vinícolas do país, é atingida pela perda de seu presidente,
troca de comando e prepara a quarta geração da família para assumir os negócios



Os herdeiros diretos dos fundadores da Salton - os irmãos
Paulo, Ângelo, João, Cezar, Luiz e Antônio Salton - viviam às
turras. "Os primos brigavam entre si e os empregados acom-
panhavam, criando feudos dentro da empresa." A guerra entre
parentes é letal para os negócios, afirmam os especialistas. Es-
tudo do FBCGI - Family Business Consulting Group Interna-
tional - mostra que, em 65% dos casos de empresas familiares
que desaparecem no mundo, a causa principal são conflitos fa-
miliares não resolvidos. Estudos do FBCGI indicam que esse
índice alcança 70% na América Latina.

A Salton foi uma que quase sucumbiu às divergências fa-
miliares no passado. "A segunda geração não foi competente,
não soube enfrentar a concorrência que se aperfeiçoou", diz
Daniel. Um exemplo apontado por ele é o fato que a Salton
teve o primeiro enólogo formado fora do país, mas nunca ex-
plorou seu potencial. "Nos anos 60, Orval Salton, um dos fi-
lhos do então presidente da vinícola, foi estudar enologia em
Mendoza, na Argentina. Ao retornar, o pai, Antônio, não lhe
deu espaço para fazer inovações. Era autoritário, não aceitava
novas idéias e o filho submeteu-se", conta.

A empresa que despontara no ramo de bebidas como sinônimo
de conhaque, com o Presidente, e ainda no tempo dos fundado-
res passara a produzir vinhos de mesa, entrou em decadência.
No início dos anos 70 saiu do mercado de vinhos. Nessa época,
muitos dos parentes venderam suas ações. "Eles não queriam
problemas, quando tínhamos de fazer uma chamada de capital
ninguém queria pôr dinheiro na empresa que tinha, então, uma
imagem negativa", lembra Daniel. A Salton, naquele momento,
era sinônimo de produtos baratos e de baixa qualidade.

Quando a terceira geração chegou ao comando, nos anos 80,
retomou a produção de vinhos e espumantes, pôs abaixo os "feu-
dos" demitindo antigos empregados e passou a investir em novas
tecnologias. "A terceira geração já é mais preparada." Ângelo era
engenheiro e Daniel, administrador de empresas. A eles somou-
se na direção da vinícola Antônio Agostinho Salton, de 69 anos,



Fábrica e vinhedo em
Bento Gonçalves (RS):
investimentos em
equipamentos e enologia
modernizaram a produção
de vinhos e levaram a
marca às melhores mesas

o último representante da segunda geração, que é diretor-supe-
rintendente. "Mudamos radicalmente a estrutura, o pessoal e os
produtos da Salton", acrescenta. A empresa passou, então, a im-
portar equipamentos da Itália. "Investimos durante anos."

No entanto, ao longo da década de 1980 e metade dos anos
1990 os vinhos seguiram voltados para o consumo popular
: eram bebidas baratas, como o Chalise, os filtrados doces
(espécie de Sidra), além do tradicional conhaque Presidente.
"A gente produzia, produzia e ao final do ano o lucro era mí-
nimo. Trabalhávamos com uma margem muito pequena nos
vinhos e a produção do conhaque tinha um custo elevado",
conta o empresário. Na época, a Salton insistia em obter o
destilado do vinho, quando a concorrência já lançava mão
do álcool de cana, muito mais barato.

Além disso, aqueles eram tempos bicudos. Os sucessivos
planos econômicos para conter a inflação e os juros altos pro-
duziram estragos nas empresas brasileiras nas duas décadas. E
a Salton não fugiu à regra: endividada, quase foi, novamente, à
lona. "Em 1986 tivemos que vender parte das terras para pagar
dívidas", diz Daniel. Um ano depois, renegociadas as dívidas,
a empresa estava sadia novamente, segundo o empresário. O
conhaque passou, então, a ser produzido de álcool da cana e
a rentabilidade voltou. Mas a imagem da Salton permanecia
fortemente ligada a bebidas de gosto popular.

Foi só na virada do século que a Salton finalmente achou
seu caminho para chegar às mesas mais exigentes. No ano
2000 passou a investir fortemente no espumante da marca
que existia desde 1930, mas andava meio esquecido. No ano
seguinte a vinícola gaúcha passou a produzir vinhos finos,
varietais, com marca própria em lugar de vinhos com no-
mes fantasia. "Investimos no aprimoramento do trabalho
de plantio e da colheita das uvas, no cuidado da elaboração,
na tecnologia avançada e no esmero dos enólogos", diz Da-
niel. Todo esse esforço, segundo ele, teve como objetivo au-
mentar e perpetuar tanto o patrimônio quanto valorizar o

nome da família. "Nestes últimos anos, tom a presidência
do Ângelo, conseguimos elevar o prestígio e o reconheci-
mento nacional desse nosso patrimônio."

Hoje a linha de espumantes finos lidera o faturamento, deten-
do mais de 40% do mercado nacional. A Salton encerrou 2008
como a maior produtora brasileira de espumantes pelo quinto
ano consecutivo, com 3,6 milhões de litros vendidos. A venda
de vinhos finos somou 6,7 milhões de litros. O conhaque Pre-
sidente ainda representa 35% do faturamento - no passado era
90%. "A empresa mudou de foco, crescemos muito em vinhos e
os espumantes finos ganharam importância no planejamento",
diz Daniel. O resultado dessa mudança torna os balanços da
empresa bem mais palatáveis aos 140 acionistas da Salton. Em
2008, o faturamento alcançou 180 milhões de reais e o lucro lí-
quido chegou a 15 milhões de reais. O empresário tem claro que
a Salton só conseguiu dar essa virada devido à união do grupo
de diretores - três da família e três profissionais, superando os
conflitos que marcaram a segunda geração da família. "Con-
seguimos, além de recuperar o nome da família, solidificar a
condição financeira e expandir a vinícola."

O desafio, agora, segundo Daniel Salton, é preparar os no-
vos talentos da família. Os três jovens da quarta geração foram
apresentados aos sócios este ano. Daqui a 2 anos haverá uma
eleição para compor uma nova diretoria integrando-os no co-
mando da empresa. "Essa gurizada tem que ser melhor do que
nós: todos têm MBA, falam um segundo idioma. A minha gera-
ção reconstruiu a empresa, eles têm de torná-la melhor." Os que
estão hoje no comando, segundo ele, têm que ter a sabedoria de
orientar os mais jovens a evitar os conflitos travados por seus
avós e que quase deram fim à vinícola. "O que vemos nas guer-
ras familiares é que a liderança falha em todos os níveis", disse
Nigel Nicholson em palestra realizada em São Paulo. "Um dos
grandes desafios dos líderes de empresas familiares é se adaptar
às mudanças do seu tempo." Junto com Grant Gordon, Nichol-
son é autor do livro Family War.
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