
Talvez você não saiba. Mas
algumas das maiores empresas
do País se dedicam a atividades
que nada têm a ver com seu
principal negócio

O LADO B DAS

Todo consumidor que se preza tem prefe-
rência por uma marca. Seja por gostar
da qualidade dos produtos que ela ofe-
rece, seja pela exclusividade que a eti-

queta lhe confere, o fato é que o nome fala
muito alto. Mas os brasileiros nem sempre co-
nhecem as empresas a quem são fiéis. Muitas
delas possuem uma espécie de face oculta, um
"lado B", que se dedica a atividades que nada
têm a ver com seu principal negócio. A Gene-
ral Motors, uma das maiores fabricantes de
carros do mundo, faz parte deste grupo. Ela
mantém plantações de milho, macadâmia e
até mogno. É isso mesmo. Por incrível que
pareça, há alguns anos a subsidiária brasileira
investiu US$ 200 mil no cultivo das culturas
e, hoje, exporta toneladas. "Não é e nunca
será o foco dos nossos negócios, mas temos lu-
cro na atividade", conta Ricardo Bogar, ge-
rente de operações gerais do campo de pro-
vas da Cruz Alta, em Indaiatuba (interior de
São Paulo), onde fica a lavoura. O campo fun-
ciona em 1,1 mil hectares de uma antiga



fazenda comprada pela
GM em 1972. Como os

testes de veículos não
ocupam todo esse espa-
ço, a diretoria resolveu
aproveitar o terreno de
forma racional. Resultado:
em parte das áreas a empre-
sa refloresta a Mata Atlânti-
ca e, na outra, planta uma
meta: "Quando as 16,5 mil
mudas de nozes macâdamias
estiverem adultas e produ-

zindo, venderemos o equivalente a
US$ 300 mil (R$ 581,4 mil) ao ano",
prevê Bogar. Não parece muito, mas
nem precisa ser: o dinheiro das ex-
portações serve para bancar a manu-
tenção do próprio campo de provas.

A GM é só um exemplo. Olhe outro:
as canetas BIC são práticas, confiá-
veis e baratas e, por isso, estão em
todo lugar. Mas você já passeou num
veleiro BIC? Pois a filial brasileira
trouxe para cá uma linha de produtos

de esportes náuticos da matriz 'fran-
cesa em outubro do ano passado.
Apesar da presença ainda tímida
na boca do povo, nesses dez me-
ses, as vendas já dobraram. "O nú-
mero ainda é inexpressivo, represen-
ta apenas 1% das nossas vendas (de
R$ 304 milhões)", diz Aroldo Fontes,
presidente da BIC do Brasil. "Mas te-
mos um potencial muito grande. É só
lembrar que o Brasil tem oito mil qui-
lômetros de litoral." E por que ir dos
materiais de papelaria para o esporte
náutico? Bom, era um hobby do fun-
dador da BIC, o francês Mareei Bich.
Verdadeiro lobo-do-mar, ele decidiu
fabricar produtos ligados a essa pai-
xão. Para o consultor Kenzo Otsuka,
da Trevisan, é aí que está o desafio
das empresas que apostam no Lado
B. "O importante para o mercado e os
acionistas é que haja justificativa eco-
nômica para tais investimentos", ava-
lia. "O risco são os executivos tirarem
a energia do core business e perde-
rem o foco." Fontes garantem que a



D I V E R S I F I C A Ç Ã O

BIC não corre esse risco. "Temos
uma divisão de vendas e marketing
para cada categoria de produto. As-
sim, você cria uma empresa de execu-
tivos especializados. As gerências e
diretorias são totalmente separadas."

De barcos a plástico. Encontram-se
alguns dos móveis mais sofisticados e
cobiçados nas lojas da Kartell, grife
italiana de mobiliário e objetos de de-
coração em poliestireno. A marca é
mundialmente conhecida por desen-
volver produtos únicos, quase impos-
síveis de se copiar. Quem diria que
essa mesma Kartell, re-
presentada no Brasil
pelo casal Sandra
e Hélio Bork, fa-
bricaria tubos de
ensaio, lâminas
de microscopia e
placas de Petrie.
Sim, aqueles ape-
trechos simples e
baratos usados
nos laboratórios.
"O fundador da
empresa, Giu-
lio Castelli,
era aberto ao
uso de plásti-
cos nos mais diversos setores. Por
conta disso, a empresa acabou
abrindo uma divisão de laborató-
rios", explica o empresário. Foi uma
visão: o segmento de estireno movi-
menta, só nos Estados Unidos, US$
28 bilhões. "Eles têm a vantagem de
associar uma marca forte e prestigia-
da a um mercado em expansão, à me-

dida que os laboratórios
descobrem o plástico
como material mais re-
sistente e barato que o
vidro", diz um especia-
lista ouvido por DI-
NHEIRO. Os Bork tam-

bém comandam a Bang & Olufsen no
País, grupo dinamarquês que fabrica
eletroeletrônicos de luxo. Uma caixa
de som da marca pode custar R$ 30
mil. Investimentos pesados em de-
senvolvimento e pesquisa tornaram
a empresa uma especia-
lista em materiais
de alumínio e

PALMA, DA SIEMENS:
Mercado promissor no
tratamento de água
para indústrias

plástico. "Essa pre-
cisão abriu os olhos
da indústria farma-
cêutica, que os pro-
curou para fazer se-
ringas de insulina",
diz o empresário.
"Eles já tinham um
parque industrial de
plásticos instalado.
Hoje, fabricam até
estetoscópios."

Visão semelhante
teve a Siemens. Co-
nhecido no Brasil
pela atuação na área
elétrica e de telefo-
nia (em que nem
opera mais), há dois
anos o grupo com-

prou a US Filter, empresa que desen-
volvia tecnologias de tratamento de
água e efluentes. Resultado: entrou
no mercado de água, transforman-
do a US Filter numa divisão pró-
pria chamada Siemens Water
Technologies. "Ela desenvolve a tec-
nologia e fornece na parte industrial e
municipal plantas de tratamento de
água e efluentes, o que leva o cliente
a ter custos menores", diz Antônio
Carlos Palma, gerente de vendas da
empresa no Brasil. Nunca ouviu fa-

lar? Palma explica: "Nosso foco na
divisão de água é in-
dustrial, por isso o
público não tem
grande conhecimen-

CAMPO DE PROVAS DA GM:
16,5 mil mudas de nozes macadâmias

to". Não por muito
tempo. Afinal de con-

tas, o mercado brasilei-
ro já movimenta US$
500 milhões e tem uma
grande projeção de
crescimento (a Siemens
Water Technologies já
aumentou seu fatura-
mento em 50%). Mara-
vilhas do Lado B. H

ecarvalho
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