
N egócio bom é duro de com-
prar", diz o empresário João
Alves de Queiroz Filho, co-

nhecido como Júnior, numa tarde de
quarta-feira em seu escritório de 500
metros quadrados na Zona Sul de São
Paulo. Ele se refere à duração - um ano
e meio - da negociação que, em meados
de junho passado, o levou ao controle
do maior colar de marcas populares
de consumo já visto no país. Com a
aquisição da DM, do paulista Nelson
Morizono, por estimado R$ 1,4 bilhão
de reais, sua Hypermarcas engoliu
Biotônico Fontoura (lançado em 1910),
Melhorai, Gelol e Engov, entre deze-
nas de outras - o que a transforma na
maior empresa brasileira de produtos
de consumo nas prateleiras de higiene
e limpeza, alimentos, medicamentos e

cosméticos. Somados às marcas cria-
das ou compradas pela Assolan, são
agora 62 logotipos no portfólio, o que
confere à Hypermarcas status de mul-
tinacional caipira - para usar a expres-
são em voga entre seus executivos. "O
que a Procter & Gamble quer? Marca
forte. O que a Unilever quer? Marca
forte. De distribuição, nós entende-
mos. O importante é ter marcas fortes
e gente boa para operar", afirma Jú-
nior, fundador da Arisco, vendida em
2000 para a Bestfoods, hoje Unilever.

Com os US$ SOO milhões embol-
sados à época por sua holding Mon-
tecristalina, Júnior, um construtor
de marcas, converteu-se também em
investidor. Aprendeu a lidar com de-
rivativos (títulos cujo valor é lastreado
por ações que lhe servem de referência),

por exemplo. Em seu escritório, uma
dezena de terminais despeja indicado-
res que dão conta do movimento diário
das finanças internacionais. Em cursos
de imersão, tornou-se fluente em inglês
(era monoglota quando negociou, no
final da década passada, 20% da Aris-
co com o Goldman Sachs). Montou um
fundo de investimento multimercado
com sede em Nova York, dirigido pelo
uruguaio Álvaro Steinfeld, ex-execu-
tivo do Goldman Sachs. A cada um ou
dois meses, Júnior viaja para os Estados
Unidos. "Estávamos em um Brasil que
só privilegiava o mercado financeiro",
diz Júnior. "Se o país não desse a virada
para a economia real, eu continuaria
nessa roda virtual." Armou uma so-
ciedade com ex-banqueiros mexicanos,
egressos do Banco Nacional do México,
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vendido ao Citibank, que passaram a
deter 38% do capital da Hypermarcas.
Os empresários Alfred Harp Helu, Es-
teban Malpica e Roberto Hernandez
são velhos conhecidos de Júnior. Foram
eles que o apresentaram aos executivos
do Goldman Sachs. Em 1994, preten-
diam ingressar como sócios na Arisco.

Júnior inscreve-se na história em-
presarial provavelmente como o mais
bem-sucedido empreendedor de sua
geração - e o único, entre os empresá-
rios brasileiros que venderam suas
companhias em tempos recentes, que
ressurgiu com um negócio de maior
envergadura. A nova empresa eqüiva-
le a quatro Ariscos de sua época. Aos
54 anos, mantém-se jovial e esportivo.
Nada religiosamente 2,5 mil metros a
cada manhã. Trabalha, como sempre
fez, sem gravata. Como trocou as fun-
ções executivas pelas estratégicas, seu
expediente ê hoje bem mais curto do
que as'12 horas diárias que passava na
Arisco. Sua sala consistia em uma baia
de 10 metros quadrados. Seu novo es-
critório cresceu dez vezes de tamanho,
a ponto de acomodar, sem incomodar,
uma moto BMW - uma de suas pai-
xões desde a adolescência. Com um
grupo de amigos aficionados, ele par-
ticipa de excursões internacionais. Já
foram pilotar na Patagônia e na Itália.
Muita coisa mudou nas rotinas de Jú-

nior, mas algo permanece imutável:
sua ojeriza à exposição pública. "No
Brasil, quanto menos você aparecer,
melhor será para o negócio", diz. Por
isso, não se deixa fotografar. Quer ser
um anônimo na multidão. Ao contrá-
rio de muitos empresários que passam
a vida contando em palestras como
construíram seus negócios, Júnior
prosseguiu recluso - armando novas
tacadas. E sócio, com os mexicanos, de
uma imobiliária em São Paulo. Ope-
ra emissoras de rádio e a filial do SBT
em Goiânia. Selou uma parceria com
a empresária Christiana Arcangeli na
marca de cosméticos Eh. Deu continui-
dade à sociedade com o piloto Nelson
Piquei na Autotrac, especializada em
rastreamento de veículos via satélite.

TRIO DE FERRO
Ao selar a compra da DM, convo-

cou seus dois principais executivos e
disse: "Vamos fazer como o pessoal do
Lehmann quando fundaram a AmBev:
mergulhar no negócio e aprender tudo".
São eles Nelson Mello, que acompanha
Júnior há 29 anos, e Cláudio Bergamo,
primeiro brasileiro contratado pelo es-
critório paulista da consultoria McKin-
sey, que chegou às vésperas da venda da
Arisco para a Bestfoods. Os três ficam
em contato permanente, seja ao telefone,
seja por mensagens de BlackBerry. "To-

mamos decisões como um colegiado",
diz Bergamo. Quando a Arisco foi ven-
dida à Bestfoods, Mello e Bergamo ali
permaneceram. À noite, encontravam-
se com Júnior, que preparava o lança-
mento da Prátika, rebatizada de Asso-
lan e, depois, Hypermarcas. Formam o
trio de ferro da empresa. "Sempre com o
Júnior no papel de maestro", diz Mello.

Júnior nutre profunda admiração
pelo empresário Jorge Paulo Lehmann,
que considera o maior empreendedor
do país. A prática de benchmarking,
porém, vem de longe. Ele fundou a
Arisco tendo como espelho uma fabri-
cante de alho, a Vanil. Empregou um
funcionário ali apenas para aprender
como ela operava suas rotas de entrega.
Depois, contratou 30 kombeiros para
comercializar seus produtos na Grande
São Paulo. Com doses cavalares de pu-
blicidade, a Arisco abriu brechas num
mercado dominado por concorrentes
multinacionais. Cada movimento dos
rivais era observado passo a passo. Co-
piava suas embalagens e respondia às
suas promoções. Os supermercadistas
sempre viram na marca uma alterna-
tiva que os ajudava nas barganhas de
preços com os donos das marcas líderes.

Para o consultor Nelson Barrizelli,
professor de marketing na USP, Júnior
está empregando na construção da
Hypermarcas exatamente a mesma filo-



sofia que utilizou com sucesso na Aris-
co: "O princípio é oferecer uma gama
de produtos, para atender de modo
completo ao pequeno e médio comércio,
justamente aqueles que mais crescem
no Brasil nos últimos cinco anos". Esse
modelo de abastecimento total, segun-
do Barrizelli, funcionou numa econo-
mia inflacionária e funciona melhor
ainda em tempos de estabilidade. Com
muitos produtos, garantia de entrega e
bom preço, o pequeno e médio clientes
se fidelizam. "Eles chegavam rápido ao
ponto-de-venda, não deixavam o clien-
te esperando", afirma. Isso não impede
que marcas como a Assolan disputem
as prateleiras do grande comércio, mas
a relação com as empresas no topo do
mercado varejista é, nas palavras de
Barrizelli, muito complexa. Por isso a
opção preferencial de Júnior por em-

pórios, varejões, redes médias de su-
permercados e lojas de vizinhança.

Em meados de junho, Mello, presi-
dente da Hypermarcas, acompanhado
de seu staff, passou uma semana no
Norte e Nordeste - parte de uma jor-
nada de visita aos 160 maiores entre os
2,7 mil clientes. De Balsas, Imperatriz e
São Luiz, no Maranhão, o jato Citation
da companhia voou para Belém, Ma-
capá, Manaus e Porto Velho. "Não há
nada mais valioso que esses contatos
pessoais", diz Mello. "Para a maioria
dos varejistas, sou o único presidente
de empresa fornecedora que os visita."
Além de gerar bons negócios, essas
andanças servem de aprendizado a
respeito dos contrastes do comércio re-
gional. A população ribeirinha de Ma-
capá, por exemplo, prefere embalagens
plásticas às de papelão. Os consumido-

res de regiões remotas prezam o copo
de vidro do atomatado Etti, usado de-
pois para bebidas. Com um palmtop na
mão, Mello fotografou dezenas de lojas
e prateleiras de marcas concorrentes e
suas promoções. Um dos que o acom-
panhavam era Humberto Manusier,
diretor-comercial da Hypermarcas.
Engenheiro diplomado pela Poli, com
MBA em Michigan, Manusier tem
um perfil que não seria encontrado
nos tempos da Arisco. Ali predomina-
vam vendedores de campo, formados
no mercado, sem títulos acadêmicos.

Foi uma decisão de Júnior selecio-
nar para a direção da Hypermarcas um
time que reunisse gente bem prepara-
da pelas melhores universidades. Um
exemplo é Gabriela Garcia, a diretora
da área de alimentos, que freqüentou
a Harvard Business School. "O Júnior
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concluiu que um dos erros que come-
temos na Arisco foi ter atrasado o pro-
cesso de profissionalização", diz Mello.
Surgiu assim o que ele batizou de "equi-
pe da Nasa". Mas, atenção: antes de ser
contratados, todos passaram por uma
entrevista com o chefão. Só perma-
neceram aqueles que, além dos dotes
intelectuais, mostraram flexibilidade
para atuar numa empresa que cultiva
uma cultura de simplicidade. Isso sig-
nifica tanto ter talento para fazer mo-
delagens estatísticas quanto entabular
uma conversa com gerentes do varejo.

Essa cultura de simplicidade, pro-
fundamente impregnada no grupo,
Júnior herdou de seu pai, João Alves de
Queiroz, já morto, ao longo de duas dé-
cadas em que trabalharam ombro a om-

"DINHEIRO
VAI E VEM.

IMPORTANTE
É TER

CRÉDITO"
bro. Júnior o venera. Providenciou sua.
biografia, que estava sendo concluída
pelo jornalista José Roberto de Alencar,
mas este morreu no mês passado, após
uma cirurgia. "O Zé tinha escrito 35
dos 60 capítulos, e escolheu quem dará
continuidade ao trabalho", diz Júnior.

Paulistas de Igarapava, os Alves
de Queiroz mudaram-se para a goia-
na Ipameri. Eram meeiros. Arrimo

de família, João, pai de Júnior, chegou
a trabalhar como carregador de sa-
cos. Mais tarde, Queiroz e seus irmãos
fundaram um comércio atacadista e
um banco com 17 agências, vendido
ao Bradesco. A primeira fase da saga
familiar encerrou-se no final dos anos
60. Devido a desavenças, a sociedade se
desfez e clientes não honraram dívidas.
O dinheiro acabara. Júnior, que sonha-
va em ser diplomata, teve de estudar à
noite para trabalhar de dia com o pai
em seu negócio de sal, a Produtos Co-
meta, base da criação da Arisco. "Meu
pai sempre repetiu que dinheiro vem,
dinheiro vai. O que você precisa é ter
crédito", diz Júnior. Da cartilha pater-
na, que ainda hoje orienta Júnior, há
dois outros ensinamentos de grande
utilidade durante as negociações das
17 empresas incorporadas pela Hyper-
marcas - que consumiram US$ 153
milhões - antes da prolongada nego-
ciação com Morizono para a maior das
aquisições, a DM. O primeiro: "Nunca
se deixe irritar durante uma negocia-
ção". O segundo: "Só compre de quem
quer vender, só venda para quem quer
comprar". A Hypermarcas tenciona-
va entrar como sócia da DM. Mas as
negociações, a certa altura, tomaram
o rumo de uma aquisição, o que con-
fere ao grupo um faturamento soma-
do de R$ 1,5 bilhão de reais - o plano
é dobrar esse valor em cinco anos - e
vantajosas sinergias na compra de su-
primentos. "Sinergias a gente cata num
ponto aqui, num ponto ali", diz Júnior.
"O mais importante para nós e para
os clientes é que ganhamos escala."

Capitalizado e com uma empre-
sa que chega a ser quatro vezes maior
do que a Arisco em seu tempo, é pro-
vável que Júnior agora é que dê tra-
balho às rivais multinacionais. "À
primeira vista, parece uma salada
mista de marcas, sem sentido estraté-
gico", diz Barrizelli. "Mas, no fundo,
é a mesma lógica: recompor a estra-
tégia vencedora da Arisco." Trinta
anos depois, ela ainda faz sentido.»

ecarvalho
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