
uem encontra com Esther Faingold em alguma
galeria de arte - ela é admiradora do trabalho
desenvolvido pela paulistana Galeria Vermelho -
não imagina que está diante da CEO de uma

.empresa com 1.900 funcionários, três unidades
industriais nos estados de São Paulo (capital) eJVIinas Gerais
(Contagem e Matozinhos) e que está transformando sua área de
design em uma nova empresa. "Agora em agosto vamos colocar
em funcionamento o Hangar 44, escritório de design que irá
revolucionar o design no setor automotivo, mas também atuará
em outros segmentos, como os de mobiliário e moda.
Queremos fazer de São Paulo a capital do design brasileiro",
afirma.

A empresária, nascida em Brasília, seguiu com a mãe para
o Rio Grande do Sul. Aos-15 anos, ganhou uma bolsa de
estudos da Fundação Iochpe para estudar em Israel, onde fez
curso técnico de agricultura (segundo grau). Voltou para São
Paulo e em 1997 se formou em administração de empresas.
Depois fez pós-graduação em política internacional e em
história da arte. Ela chegou à Mueller aos 28 anos, em 2003, no
auge da crise do setor automobilístico, quando a empresa quase
foi vendida para um grupo de investidores.

Mas, em vez-de vender a empresa, Ricardo Max Jacob,
sobrinho e herdeiro do fundador, Frederico Jacob, decidiu
mudar o modelo de gestão e colocou sua jovem esposa como
diretora-superintendente. "Encontrei urna empresa com perfil
tradicional e conservador. No começo, as pessoas estranhavam

meu modo de agir. Cheguei quebrando paradigmas,
perguntando as coisas, querendo fazer diferente. O primeiro e o
segundo ano foram de quebra de cultura: eu não aceitava muito
aquela história de 'sempre foi assim'. Eu queria tentar fazer de
outra forma, instigava muito o pensamento", diz Esther.

Nas reuniões internas ou com empresários de grandes
corporações, ela diz não assumir uma postura de executiva
durona: "Sou a mesma pessoa no sentido de defender as
minhas convicções, procuro a convergência de interesses,
mostro que os dois lados estão ali para ganhar, falo como
acredito, naturalmente. Tento conquistar meus objetivos pelos
fundamentos e conteúdos, e não pelo tom de voz".

Ela conta que uma vez, dentro da empresa, marcou reunião
para tratar de um problema reincidente. "Como era um assunto
que já deveria estar resolvido, achei que naquele caso teria de
falar duro. Bati na mesa para o pessoal me respeitar. Todo
mundo arregalou os olhos, nunca tinham me visto daquele
jeito. Fiquei com dor na mão a reunião inteira. O resultado
seria o mesmo se tivesse convencido pelos argumentos. Mas foi
bom porque descobri que não preciso criar personagem. Não
vou me masculinizar porque dirijo uma empresa, esta não sou
eu. Faço reuniões com CEOs de grandes companhias com o
objetivo de obter bons resultados para a Mueller. Se precisar
defender minha posição numa negociação, endureço bastante,
mas sem perder a ternura. Sou firme nos fundamentos. As
vezes o coração acelera, o sangue ferve, borbulha, mas a
ternura permanece."

No início, o seu trabalho na Mueller foi mais focado no
setor administrativo, e Esther diz que, até pelo seu perfil, era
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inevitável acabar nas áreas industriais. A grande virada foi em
2004. "Eu via muito claramente que a Mueller tinha de manter
seu papel definido pelo nosso fundador, Frederico Jacob: estar
na vanguarda da tecnologia em plásticos. Foi quando abracei a
causa da engenharia e comecei a fortalecer o setor, os projetistas
e levar soluções aos clientes". Entre eles estão Ford, Fiat,
General Motors, Volkswagen, DaimlerChrysler, Honda, Iveco,
Scania, Toyota, Volvo, Epson, Hewlett-Packhard, Flextronics e
Yamaha.

Ela explica que a opção se deu porque os negócios que
realmente interessam acabam na engenharia. "Paralelamente
comecei a ter sinais de que deveríamos investir na área de
design. Se for por engenharia, eu disputo um mercado onde o
valor é inovação, tecnologia - diferente só no preço e qualidade.
Foi quando, no início de 2007 criamos o Centro Tecnológico
Mueller, focado em novos materiais, Fomos os pioneiros em
apresentar peças de tecnologia para o setor automotivo. A partir
daí começou a virada de inovação. Hoje, produzimos de forma
melhor e também podemos criar aquilo que nunca fizemos."

A Mueller produz itens plásticos para veículos, e' uma das
sobreviventes da invasão do capital estrangeiro no setor de
autopeças e se prepara para atuar num terreno dominado pelas
multinacionais. Está se tornando numa sistemista, empresa que
fornece componentes já montados diretamente para as fábricas
de automóveis.

Sua primeira experiência nesta área foi com o Punto, da
Fiat. A Mueller produz o painel do veículo, que é entregue à
montadora com alguns equipamentos produzidos.por outros
fornecedores. A empresa nacional tem a vantagem de poder
desenvolver projetos e oferecer produtos de acordo com a
necessidade do cliente, sem amarras. E esse diferencial a
Mueller explora bem, com a liberdade de criação comandada
por Esther.

Ela conta que, no contato direto com o setor industrial e a
valorização da criação, percebeu que os negócios começam
antes da engenharia: a equipe de engenheiros recebe o
trabalho que passou antes por alguém que fez o design. "Como
nos fascinava a idéia de criar para nossos clientes e já
trabalhávamos em conjunto com empresas especializadas,
fomos recebendo indagações do tipo: 'Pode criar essa peça
para mim?'. Começamos a levar soluções que foram nos
permitindo entrar no design do setor automotivo e até ampliar
este universo."

Esta ação criadora e o estilo de comando da jovem
empresária tiveram reflexos nos resultados da Mueller, que de
2002 a 2007 cresceu 165,2%: o faturamento passou de R$
116,63 milhões para R$ 309,34 milhões no período. O
crescimento se deu em parte por reajustes de preços, mas a
empresa também conquistou novos negócios, clientes e projetos
de automóveis.

• Fábrica da Mueller, diferencial na qualidade e
estímulo aos funcionários para a busca de inovação
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"Lembro que era uma das minhas primeiras reuniões da
Muller, eu falei em lucro e percebi que isso doía no pessoal,
era um choque muito grande quando eu falava em resultados:
eles não estavam acostumados a lidar com números, isso era
com o setor financeiro. Foi quando comecei a tratar de
resultados: tudo é muito lindo, mas vamos falar em resultados.
Você só agregou valores se eu chegar amanhã na empresa e ela
tiver resultados."

Segundo conta, seu pessoal tinha medo de chegar no cliente
e falar em reajuste de preços: como ele iria reagir? "Pior será se
o cliente ficar sem a Muller, pior ainda se a Mueller não
investir porque não é lucrativa. O lucro é a nossa opção de
renovar e crescer", afirmava nas reuniões. "Hoje, eu montei

uma diretoria profissional, todos os executivos vieram do
mercado já com esta cultura. O último ano e meio foi dedicado
à formação desta diretoria, com definição das competências de
que precisamos, convergências de valores éticos e visão
empresarial. Se eu conversar com a pessoa e os olhos dela não
brilharem, eu não vou conseguir trabalhar. Aqui a gente quer
essa irreverência no sentido de não fazer só o que sempre fez."

Hoje a Mueller está utilizando argila para substituir peças
em náilon e fibra de vidro. A tecnologia desenvolvida permite
manter as mesmas características físico-químicas da peça, sem
perder as características mecânicas, com a vantagem da
redução do peso e mais segurança. "Imagina o caso de uma
batida em que a peça é quebrada: a fibra de vidro vira uma

undada em 1937, a Mueller é uma das pionei-
ras da indústria do plástico. Acompanhou a
evolução do setor industrial brasileiro,-tendo
participado corno parceira da indústria auto-
motiva desde a sua instalação optais. É espe-

cialista no desenvolvimento e produção de peças plásti-
cas e cabos flexíveis para o mercado automotivo e setor
eletroeletrônico, além de desenvolver projetos para cria-
ção de novas aplicações para o plástico.

Fabrica peças como consoles, molduras de pára-

brisas, barras de teto, visor de instrumentos e moldu-
ras de comandos de vidros para grandes fabricantes
de automóveis, caminhões e motocicletas, como
Volkswagen, Ford, General Motors, Honda e Scania.
O setor automotivo representa 85% dos negócios. A
Mueller também fornece partes plásticas de impres-
soras para a HP e Epson. Esther Faingold conta que,
no passado, essa diversificação da linha de produtos
ajudou a compensar a queda de vendas para a indús-
tria automobilística.

AGOSTO - 2008 LÍDERES 35

Text Box
Fonte: Líderes, a. 11, n. 35, p.  12-15, agosto. 2008.




