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Por que é tão difícil encontrar um substituto para o líder da empresa apesar dos avanços nos 
métodos para facilitar a transição. 

 

 

 

Quando o telefone tocou, à 1h30 da manhã, Daniel Salton ficou intrigado: quem poderia ser 
àquela hora? Sonolento, o então diretor comercial da vinícola Salton atendeu imaginando que 
se tratava de um engano. Ou, talvez, de um trote. Não era nada disso - infelizmente. Do outro 
lado da linha estava Lui, esposa de Antônio Salton, ou Toninho, como é conhecido o 
superintendente da vinícola em Bento Gonçalves, na serra gaúcha. Trazia uma notícia 
aterradora: em São Paulo, havia falecido Ângelo Salton, presidente da empresa desde 1989. 
Daniel ouviu, mas custou a acreditar. Desligou o telefone e ficou estático, tentando assimilar a 
surpresa. Depois ligou de volta: "Tem certeza?". Mas não havia mais dúvidas: um dos grandes 
responsáveis por colocar a Salton na elite do mercado de vinhos e espumantes do Brasil 
estava morto, vítima de um enfarto agudo do miocárdio. 

Desde aquela ligação, recebida em uma madrugada de fevereiro deste ano, a vida de Daniel e 
de vários outros membros da família Salton mudou. Primeiro, porque Ângelo faz falta. 
Extrovertido, exibia um faro invejável para vendas. Também fazia um estilo centralizador, um 
tanto intempestivo e com uma clara resistência a novidades e modismos. Certa vez, Ângelo 
ficou estupefato diante de um grupo de enólogos que diziam perceber notas de cassis em um 
Cabernet Sauvignon da safra de 1999. "Ele olhava e falava: mas que cassis? Isso aqui é uva! É 
vinho, não é cassis!", recorda Daniel, aos risos. Coincidência ou não, a Salton só foi conquistar 
espaço no segmento de vinhos finos nos anos mais recentes, depois que Ângelo se convenceu 
de que poderia vender algo mais do que espumantes e garrafas do Conhaque Presidente. 
Mesmo assim, até o dia em que faleceu, ele ainda mantinha hábitos peculiares e até arcaicos - 
entre eles, o de enviar bilhetes por fax em vez de usar o e-mail. 

A morte de Ângelo também colocou a Salton diante de um problema crítico: a falta de um 
processo estruturado de sucessão. Tal como a maioria das companhias de pequeno e médio 
porte - familiares ou não -, a vinícola jamais havia se planejado para trocar de presidente. Até 
então, o assunto só era tratado em conversas informais entre os diretores da empresa. "Eu 
falava pro Ângelo: Olha, atrás de nós não tem mais ninguém.  



É só eu, tu e o Toninho. O que vamos fazer se um de nós parar?", conta Daniel. Motivado 
pelos questionamentos, Ângelo chamou as duas filhas, Luciana e Stella, para trabalhar na 
empresa. Depois, aos poucos, começou a aceitar a ideia de que era preciso, de fato, formar 
candidatos a sucessor - mas faleceu antes de vê-la concretizada. Aí foi Toninho quem teve de 
assumir a presidência interina da vinícola até que Daniel fosse aclamado o novo presidente 
executivo e do Conselho de Administração, em uma assembleia que reuniu os principais 
acionistas da Salton. Mas a transição não foi nada fácil. "No início, ficamos perdidaços", 
confessa Daniel. 

Felizmente, o momento mais turbulento da transição já passou. Hoje, a vinícola está prestes a 
completar o quinto ano consecutivo com crescimento médio de 20% nas vendas. A demanda 
esperada para o período das festas de final de ano é tão grande que Daniel já pensa em abrir 
uma segunda linha de produção em Bento Gonçalves. "Estamos fazendo hora extra e 
trabalhando no sábado justamente porque a gente sabe que, com crise ou sem crise, vai 
vender bem", explica. Paralelamente, o sucessor de Ângelo começa a apostar no crescimento 
orgânico da Salton. "Está na hora de investirmos em vinhedos próprios", anuncia. A 
preparação dos herdeiros para assumir cargos estratégicos no futuro também entrou na 
agenda. "Daqui a alguns anos, eu vou sair da parte executiva. É uma coisa que eu quero fazer, 
até pelos últimos acontecimentos na família", relata Daniel. "Além do mais, eu quero 
aproveitar um pouco a vida." 

Proximidade da morte 

É compreensível que as empresas ignorem a sucessão até o dia em que ela se torna inadiável. 
O assunto, afinal, é realmente complicado. Gera conflitos, alimenta desconfianças entre os 
herdeiros e, quase sempre, desperta sensações incômodas em quem está prestes a sair. "Para 
quem está no poder, falar sobre isso é uma forma simbólica de se aproximar da morte. A 
pessoa começa a olhar para frente e percebe que já não tem muitas perspectivas de 
realização. Vê apenas o vazio do afastamento", explica Cláudia Tondo, consultora especializada 
em gestão de organizações familiares. Alguns empresários sequer cogitam largar o comando 
dos negócios. Um exemplo conhecido é Adelino Colombo, fundador e presidente das Lojas 
Colombo. Em 2005, ele recebeu uma proposta - tentadora, diga-se - para vender cerca de 
60% do capital da rede a um grupo mexicano. Recusou com um argumento singelo: "Sem a 
empresa, o que eu faria? Sentar na praça, jogar carta, fazer o quê? Ir lá na bodega, tomar 
uma cachaça e ver as gurias passar? Eu tenho uma vontade de ferro. Estou aqui para 
comandar", desabafou ele, em uma longa entrevista concedida a AMANHÃ em julho daquele 
ano. 

O fato é que muitos donos de empresas agem como se fossem eternos - e, involuntariamente, 
reforçam os prejuízos associados à falta de planejamento. Hoje, pelos cálculos de Cláudia 
Tondo, apenas 30% dos processos de sucessão terminam com resultados satisfatórios. Os 
demais esbarram em transições apressadas demais, sucessores despreparados, conflitos entre 
herdeiros, desacordos societários e vários outros reveses que abalam a união da família - e a 
saúde da empresa. "A sucessão não é uma simples troca de pessoas. É uma troca de gerações, 
de modelos de negócios e até de valores", enfatiza Pedro Adachi, sócio-diretor da Societàs 
Consultoria, de São Paulo. 

Muitas vezes, o processo é tão profundo que mexe com anseios e vaidades pessoais da família. 

 

 



Recentemente, por exemplo, o jornal A Notícia, de Joinville, publicou uma pequena reportagem 
sobre a sucessão de Udo Döhler, presidente da fabricante de produtos têxteis Döhler. Embora 
não trouxesse nenhuma informação bombástica, o texto afirmava que um "nome possível" 
para assumir a presidência era o de Carlos Alexandre Döhler, atual diretor comercial da 
empresa e sobrinho de Udo. Foi o suficiente para ferir suscetibilidades de outros membros da 
família que também almejam o cargo. Procurado por AMANHÃ, Udo preferiu não voltar ao 
assunto. Certo, mesmo, é que a sucessão na Döhler ainda não tem data para acontecer. 

Projeto de vida 

Inúmeros métodos ajudam a evitar os infortúnios de uma sucessão. Para que funcionem, 
porém, eles precisam vir acompanhados de uma prerrogativa básica: o aval do presidente. 
Como qualquer processo de mudança organizacional, a transição de líderes também precisa 
ser conduzida no clássico formato "top-down" para ter legitimidade entre funcionários e 
membros da família.  

O primeiro passo, portanto, deve ser dado justamente por aquele que está prestes a 
abandonar o posto. "O essencial é que essa pessoa encontre um novo projeto de vida", 
resume Pedro Adachi, que também é autor do livro Família S.A. - Gestão de Empresas 
Familiares e Soluções de Conflitos, da editora Atlas. Não há regras quanto ao tipo de atividade 
e nem quanto ao grau de ligação com o negócio. O importante é que, antes de sair, o 
empresário ou executivo já tenha uma ideia clara de quais serão suas ocupações - até para 
que consiga se desligar mais rapidamente da antiga rotina. "Pode ser algo óbvio, como 
participar do Conselho de Administração ou dar consultorias. Ou pode ser algo completamente 
diferente, como criar uma ONG, aderir a entidades de classe, escrever um livro ou 
simplesmente sair para pescar", exemplifica Adachi. 

A busca de um novo projeto de vida foi um dos fatores que proporcionaram a Décio Silva uma 
saída tranquila da presidência da Weg, no ano passado. Filho de um dos fundadores da 
empresa, Décio poderia ter se mantido no cargo até o limite máximo de idade - de 65 anos, 
conforme o estatuto que rege as famílias fundadoras. Entretanto, preferiu deixar o posto mais 
cedo, aos 51 anos, para se dedicar a outro negócio: a holding Weg Participações, que 
administra o patrimônio acumulado pelos dividendos pagos às famílias dos três fundadores. 
"Eu acredito na renovação. Quando você fica muito tempo no mesmo cargo, corre um risco 
grande. Vem aquele excesso de confiança: eu sei tudo, eu já vi tudo...", justifica Décio, que 
cedeu lugar a Harry Schmelzer Jr., o primeiro presidente sem ligações de parentesco com os 
fundadores da Weg. 



 

 

Gestão e propriedade 

Os candidatos a sucessor, é claro, também precisam passar por uma preparação específica. 
Mas, atenção: é um erro restringir o treinamento às necessidades técnicas do cargo que eles 
virão a ocupar. É preciso exercitar, também, outros atributos essenciais para um membro de 
família empresária - como a capacidade de gerir as próprias finanças, respeitar contratos, ler 
balanços patrimoniais etc. Uma das entidades que promovem esse tipo de qualificação é a 
Family Business Network (FBN), uma rede global que estimula a troca de conhecimentos e 
experiências entre herdeiros, executivos e acionistas de organizações familiares. Outra é o 
Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), que oferece preparação até para quem 
não tem nenhum vínculo formal com os negócios da família. Um dos programas é conhecido 
como "Boarding Case" e simula dilemas comuns de um Conselho de Administração - que 
obrigam os membros da família a identificar os limites entre gestão e propriedade. "É 
justamente nesse ponto que os conflitos de família acabam se transferindo para dentro da 
empresa", aponta Fernando Mitri, coordenador do IBGC no Paraná. 

Muitas pessoas, diz Mitri, têm uma ideia equivocada do que significa planejar a sucessão. "A 
maioria pensa que é um assunto restrito à troca do presidente. Mas é bem mais do que isso", 
explica. Para ele, o ideal é que existam pelo menos dois sucessores em potencial para cada 
cargo estratégico dentro de uma organização. Isso evita que cada "baixa" no organograma 
represente uma ameaça à continuidade dos negócios.  



"É necessário ter um estoque de material humano dentro de casa. Senão, será sempre 
necessário recorrer ao mercado, oferecer salários acima da média e ainda esperar que o 
substituto absorva a cultura da empresa. É uma opção bem mais onerosa do que a de preparar 
sucessores", argumenta Mitri, que também é sócio-diretor da Meca Consultores Associados. 

Dois anos de espera 

Quando todas as precauções são seguidas à risca, porém, o processo se solidifica e até supera 
eventuais obstáculos. Foi o que aconteceu com Vicente Donini, fundador e atual presidente do 
Conselho de Administração da Marisol, de Santa Catarina. Em 2006, ele colocou em prática um 
plano de sucessão que vinha sendo maturado havia cinco anos. Baseado em critérios 
estritamente técnicos, o processo colocou três candidatos na disputa pela presidência da 
empresa: os filhos Giorgio e Giuliano Donini e o executivo de carreira Jair Pasquali. Ao cabo de 
uma bateria de dinâmicas e avaliações, o nome escolhido foi o de Giuliano. Entretanto, uma 
sequência inesperada de maus resultados levou Vicente a adiar a transição - pelo menos até 
que os negócios recuperassem o ímpeto. 
 
O resultado é que Giuliano só foi assumir de fato a posição do pai em março de 2008, dois 
anos depois de ter sido nomeado para isso. Mesmo assim, Vicente garante que o adiamento 
não afetou a qualidade da sucessão. "Nós adotamos as melhores práticas de governança 
corporativa e temos uma gestão profissionalizada, que funcionaria bem mesmo que os cargos 
de direção fossem ocupados por pessoas de fora da família", explica o patriarca da Marisol. 

Nos mínimos detalhes 

Uma das ferramentas que vêm se tornando cada vez mais úteis para a condução desse tipo de 
processo é o chamado "protocolo familiar". Trata-se de um documento que consolida os 
valores, premissas e regras que regem a empresa e sua relação com os donos e herdeiros. 
"Eles ajudam a definir melhor o início da fronteira entre família e negócio", explica a consultora 
Cláudia Tondo, que acaba de lançar o livro Protocolos Familiares e Acordos de Acionistas - 
Ferramentas para a Continuidade da Empresa Familiar. Por enquanto, diz Claudia, são poucas 
as empresas brasileiras que adotam essa solução.  

Na maioria dos casos, as regras estabelecidas são as do estatuto geral da companhia ou 
aquelas ditadas pelo patriarca - o que abre margem para conflitos e até injustiças na hora em 
que a sucessão entra na pauta. 

Nas grandes empresas, porém, é cada vez mais comum ver estruturas especialmente 
montadas para sintonizar os interesses da família com as necessidades do negócio. A partir de 
benchmarks do setor, essas companhias vêm adotando não só os protocolos, mas estruturas 
formais de decisão. Uma delas é o "conselho de família", que funciona como um departamento 
responsável por centralizar as discussões sobre os rumos do negócio e da própria família. Além 
de reduzir o espaço para fofocas e conflitos interpessoais, o conselho promove eventos de 
integração e qualificação dos membros da família. Normalmente, fica sob responsabilidade de 
alguém que mantém boa relação com os acionistas, mas não participa ativamente dos 
negócios. "Se você for olhar, essa pessoa quase sempre é uma mulher, pois é uma função que 
exige sensibilidade e talento para lidar com pessoas e gerenciar conflitos", revela Cláudia. 

No Grupo Randon, por exemplo, a coordenação desse tipo de atividade cabe à advogada 
Maurien Helena Randon Barbosa. A missão dela é mapear os princípios, valores, história e todo 
o legado cultural de seu pai, o fundador Raul Randon - hoje afastado da rotina da empresa.  

 



"Aos poucos, ela está passando esse conhecimento para os representantes da terceira geração 
da família. É um trabalho que não para nunca", explica David Randon, presidente do grupo 
desde maio deste ano. Maurien, diz ele, também se encarrega de organizar visitas, 
apresentações e outras atividades que situam os netos de Raul no dia a dia dos negócios. O 
esforço conta com um "apoio técnico" de Alexandre Randon, vice-presidente executivo e do 
Conselho de Administração. "Ele tem percorrido outras empresas que já estão na terceira ou 
na quarta geração para ver como as coisas funcionam por lá", explica David. 

Ao todo, a terceira linhagem dos Randon é formada por dez membros com idade até 20 anos. 
Apesar de toda a preparação, nada garante que eles ocuparão cargos executivos na 
companhia. "Na verdade, acredito que a próxima sucessão já poderá incluir pessoas de fora da 
família", confessa David. E se algum dos herdeiros se mostrar disposto a assumir o desafio? 
"Nesse caso, ele precisará mostrar que tem condições de fazer isso e ainda terá de passar por 
todos os rituais previstos", assevera o empresário. 

Sucessão expressa 

De certa forma, há um fator que ajuda a regular o grau de dificuldade da sucessão: o foco em 
resultados. Quando o empresário não tem outros interesses em jogo senão o de ver os 
negócios prosperando, o processo se torna mais fácil. "Não precisa ter drama. Se os resultados 
aparecem, então está tudo resolvido", simplifica Ricardo Vontobel, presidente do Conselho de 
Administração da Vonpar Refrescos, empresa que fabrica e distribui os produtos da Coca-Cola 
no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. 

Foi com essa filosofia que a Vonpar se tornou palco de um dos mais rápidos e indolores planos 
de sucessão de que se tem notícia. No final de 2007, Ricardo percebeu que não estava mais 
conseguindo se dedicar plenamente à companhia devido a uma série de compromissos 
externos. "Então sentei com o meu pai e meu irmão e, juntos, chegamos à conclusão de que 
era melhor eu sair", lembra ele. Apenas um mês depois, a Vonpar apresentava ao mercado o 
seu novo presidente executivo, Augusto Parada - um profissional que não tinha nenhuma 
ligação prévia com os Vontobel. Hoje, os membros da família participam apenas do Conselho 
de Administração e de alguns comitês executivos. A possibilidade de algum herdeiro assumir 
cargos operacionais é remota. "Tenho duas filhas, uma de 4 e outra de 2 anos. Meu irmão 
também tem duas meninas de idades parecidas.  

Acho difícil que elas venham a trabalhar na empresa tão cedo", sorri Vontobel. Só no ano 
passado, o primeiro nas mãos do novo presidente, a Vonpar obteve uma receita bruta de R$ 
1,4 bilhão, 19% superior à de 2007. E ainda emplacou um lucro líquido de R$ 93 milhões. A 
família não tem do que reclamar. 

Aqui a sucessão é assim 

O sul do país é um terreno fértil para organizações familiares. Das 50 maiores empresas da 
região, pelo menos dez continuam sob o controle do fundador ou de seus descendentes. 
Abaixo, AMANHÃ mostra como esses colossos familiares estão se preparando para encarar o 
desafio da sucessão. Confira: 



 

 

Fonte: Amanhã. Disponível em: < http://www.amanha.com.br>. Acesso em: 16 dez. 
2009. 

 

 


