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Herdeiros responsáveis  
 
A atual geração de herdeiros da Cambuci, empresa de artigos esportivos dona da marca Penalty, 
está se preparando para ter, em breve, seu primeiro representante na companhia. A situação, 
aparentemente normal para uma empresa familiar, tem desta vez um gostinho especial. Esses 
jovens herdeiros, hoje com idades entre 18 e 30 anos, vêm sendo preparados há cerca de 15 
anos para enfrentar esse processo.  
 
Caso inédito no país de sucessão com crianças, o trabalho foi orientado pelo consultor Getulio 
Ponce, presidente do Consórcio Empresarial Tekowam, que liderou o trabalho longe dos pais. Ele e 
os jovens Estefano (eram dez à época) encontravam-se a cada seis meses, desde meados dos 
anos 80, para discutir o futuro da empresa da família.  
 
Aprenderam sobre valor do dinheiro, assistiram a palestras de especialistas em marketing e 
finanças e, mais importante de tudo, entenderam que, querendo ou não, um dia eles se tornariam 
sócios da companhia. "Quando começamos a fazer as nossas próprias regras, os mais novos nem 
entendiam direito o que estávamos falando", lembra Patrícia, 27, filha do superintendente da 
Cambuci, Eduardo Estefano.  
 
A preocupação dos pais em preparar a nova geração era evitar conflitos futuros. Mesmo que não 
quisessem ser executivos da empresa, eles deveriam saber o que teriam de cobrar daqueles que 
estivessem mais tarde no comando.  
 
Para o presidente do grupo, Roberto Estefano, o resultado foi "fantástico". "Quando você tem uma 
companhia já estabelecida, geralmente os filhos já nascem pensando em trabalhar na empresa do 
pai, e isso acomoda. E, a partir do momento em que você coloca um dos filhos, tem que arrumar 
emprego para todo mundo - isso pode destruir a estrutura da empresa", explica o empresário. 
"No nosso caso, todos eles se formaram e têm atividades profissionais independentes."  
 
Durante os seis anos em que foram acompanhados pelo consultor, os primos estabeleceram entre 
si algumas regras para o momento da sucessão. A mais importante delas foi que eles só poderiam 
assumir um cargo na companhia depois que tivessem cumprido um prazo mínimo de cinco anos 
trabalhando fora da empresa.  
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Preparada para a sucessão desde meados dos anos 80, a atual geração de herdeiros da Cambuci 
prepara-se para ter em breve o primeiro representante na empresa  
 
Imagine a cena: dez primos, com idades entre 8 e 17 anos, sentados em uma sala de reuniões 
para discutir sobre o futuro da empresa da família. Pois foi exatamente assim, em meados dos 
anos 80, que começou o processo de sucessão da família Estefano, proprietária da Cambuci, 
empresa de materiais esportivos detentora da marca Penalty.  
 



Caso inédito no país de trabalho de sucessão com crianças, o cuidadoso processo rende agora, 
mais de quinze anos depois, seus primeiros frutos. O mais velho dos herdeiros, atualmente com 
30 anos, prepara-se para assumir nos próximos meses um cargo na companhia.  
 
A história dos herdeiros da Cambuci foi construída discretamente pelo consultor Getulio Ponce, 
responsável pelo preparo dos meninos e hoje conselheiro de administração da empresa. O 
presidente da companhia, Roberto Estefano, não esconde a sensação de dever cumprido e 
comenta orgulhoso sobre o resultado: "Foi fantástico."  
 
No início dos anos 80, Roberto e seus irmãos, Eduardo (atual superintendente da empresa) e 
Ricardo, compraram as partes pertencentes a seus tios e assumiram o controle da Cambuci, 
criando a marca Penalty. Logo em seguida, Ricardo morreu em um acidente de carro. Alguns anos 
depois, os outros dois irmãos se deram conta de que precisavam se assegurar da continuidade da 
companhia - que poderia enfrentar conflitos no futuro depois que seus filhos e sobrinhos 
chegassem à idade adulta. Decidiram que era hora de preparar as crianças porque, querendo ou 
não, um dia eles se tornariam sócios da empresa.  
 
A partir dessa decisão e da escolha do consultor que lideraria o processo, as reuniões entre os 
jovens primos passaram a ocorrer impreterivelmente a cada seis meses. Os pais, de origem 
árabe, não participavam nem interferiam, e a presença de todos os herdeiros era obrigatória. 
Camila, a caçula, hoje com 18 anos e aluna do curso de administração da Fundação Getúlio 
Vargas, em São Paulo, mal se lembra das primeiras reuniões. Até mesmo Alexandre, que tinha 
cerca de 15 anos à época e era um dos mais velhos, não tinha muita idéia do que se passava. "Eu 
pensava: por que eles estão falando disso agora?", conta. "Só me conscientizei três ou quatro 
anos depois."  
 
Os encontros eram realizados sempre no escritório de Ponce, e os primeiros vinte minutos 
serviam como uma espécie de confraternização entre os irmãos e primos. Depois de um certo 
tempo de descontração, o consultor puxava a conversa séria. "O problema era aritmético, 
emocional e político", diz o consultor. Um dos primeiros exercícios foi calcular que tamanho a 
empresa deveria ter quando eles ficassem adultos. Essa visão era muito importante, afinal a 
Cambuci, empresa com 100% de capital nacional, sustentava três famílias com um certo padrão 
de vida, e depois de alguns anos, teria de sustentar doze delas mantendo o mesmo padrão. 
Alexandre diz que "aquilo era a compreensão do mais simples: percebermos a importância do 
grupo e nos entendermos."  
 
Formado em psicologia e experiente no trabalho com grupos familiares - mas sem nunca ter 
lidado com herdeiros tão jovens -, Getulio Ponce tinha em mãos um grande desafio: mostrar que 
uma sucessão familiar pode ser bem preparada. Na maioria dos casos no Brasil e no mundo, as 
empresas se preocupam com sucessão apenas quando morre um dos donos ou quando algum 
está perto de se aposentar.  
 
Para dar uma noção de valor financeiro às crianças, Ponce fez com que elas pensassem, por 
exemplo, sobre o quanto custavam para seus pais. "Quando fiz essa pergunta pela primeira vez, 
eles responderam o valor da mesada e se esqueciam de levar em conta a escola, o inglês, a 
natação e o carro que alguns já tinham", conta o consultor.  
 
Os temas muitas vezes eram árduos para os mais novos, que ainda iam no embalo dos outros 
primos. Além das conversas com Ponce, eles recebiam especialistas de diferentes áreas, como 
finanças e marketing, que davam noções do funcionamento de uma companhia. Uma das fases 
mais importantes em todo o processo foi o segundo módulo, de um ano e meio, quando os jovens 
discutiram o fato e as conseqüências de um dia serem sócios compulsoriamente. "A herança é de 
certa forma um peso", confessa Alexandre. "Você tem que ter uma cabeça aberta, e nisso o grupo 
ajudou muito."  



O primo concorda: "Eu me sentia carregando um fardo. mas o trabalho do Getulio ajudou muito 
para que nós seguíssemos nossos próprios caminhos", diz Eduardo, 26, que atualmente mora na 
Alemanha e trabalha na matriz da Siemens.  
 
A preocupação dos pais em preparar aquela geração dos Estefano surgiu para que os herdeiros, 
mesmo os que não quisessem se envolver com a companhia, soubessem o que teriam de cobrar - 
e como deveriam cobrar - aqueles que estivessem futuramente no comando, explica Ponce. Este é 
um dos fatores que leva muitas empresas familiares ao fracasso depois de algumas gerações no 
poder. Em muitas organizações controladas por famílias, nem sempre os herdeiros conseguem 
perceber que não basta querer o poder - tem que gostar do que faz e estar preparado para 
assumi-lo. Felipe, 26, filho mais novo de Roberto Estefano e que hoje tem uma empresa de 
ecoturismo, dá seu próprio depoimento: "Eu sempre adorei esporte, e achava que seria o máximo 
trabalhar na Penalty. Mas, com o trabalho, vi que as coisas não eram tão simples assim."  
 
O único fato que abalou os encontros foi a morte do primo mais velho, Marcelo (o primogênito de 
Eduardo Estefano), em decorrência de uma leucemia. Mas o ocorrido não chegou a desestruturar 
o projeto feito até então com a família. "Eu apressei uma reunião com o grupo para trabalhar com 
eles a perda do Marcelo, e isso ajudou bastante", conta o psicólogo. O fato de Eduardo morar nos 
Estados Unidos naquele período também não atrapalhou as reuniões: ou ele vinha ao Brasil, ou 
participava via conferência. "Aquele virou o momento da gente", confessa Paula, que se formou 
em psicologia e hoje trabalha com crianças.  
 
Um dos principais resultados desses encontros foi a elaboração de um "pacto dos herdeiros". Eles 
definiram entre si algumas regras que determinavam como seria a entrada deles na companhia - 
daqueles que desejassem, evidentemente. A regra número um, explica Patrícia, era que, para 
trabalhar na Cambuci, qualquer herdeiro teria de ter uma experiência de pelo menos cinco anos 
fora da empresa. Também acordaram que os futuros cônjuges não poderiam se envolver 
diretamente com a companhia. "O engraçado é que, se você deixa nas mãos dos jovens para que 
eles estabeleçam as regras, o resultado é que eles acabam sendo mais rígidos do que os próprios 
pais", diz o consultor.  
 
O mais importante de tudo, reforçava Getulio Ponce a seus "clientes mirins", era que eles 
buscassem a sua felicidade - estivesse ela na Cambuci ou não.  
 
De fato, cada um seguiu seu próprio caminho. Alexandre e Eduardo Neto, que trabalha hoje na 
Alemanha, foram os únicos que já completaram o "jejum" de cinco anos. Alexandre fez faculdade 
de administração na Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV-EAESP), trabalhou quatro anos na Nestlé e atualmente trabalha em uma 
multinacional também da área de alimentos. Ele é um dos poucos que sempre sinalizou vontade 
de um dia assumir um cargo na empresa presidida pelo pai. Os outros continuam seguindo 
carreiras paralelas e não pensam em tão cedo ir para a Cambuci.  
 
A consultoria intensa de Ponce durou cerca de seis anos, até 1993, quando os mais novos tinham 
por volta de 15 anos. A partir daí, as discussões sobre a sucessão passaram a ser exclusivas dos 
herdeiros. Os filhos de Ricardo Estefano, por terem herdado antecipadamente a sociedade após a 
morte do pai, escolheram um conselheiro para representá-los na empresa e se afastaram, então, 
das discussões sobre sucessão. Para Ponce, este foi um dos erros do processo. "Não me dei conta 
que os três filhos do Ricardo não eram mais herdeiros, e sim donos da empresa. E eu lidei com 
eles como se estivessem na mesma condição dos primos."  
 
Mesmo assim, o consultor sente que seu dever foi cumprido: "A questão é: todos estão 
preparados para assumir um cargo na empresa se quiserem", diz Ponce. "Eles sabem que têm a 
responsabilidade de entregar a empresa em pé. O herdeiro não tem o direito ético de destruí-la."  
 
Valor Econômico - 17/3/2003 


