


setembro, uma discreta tensão perturbava São Pau-
lo, maior centro econômico da América Latina. As
bolsas despencavam e a cotação do dólar subia. Gran-
des instituições financeiras americanas, como Leh-
man Brothers e grupo AIG, estavam à beira da fa-
lência e o crédito minguava mundo afora. Apesar do
clima incerto no mundo dos negócios, Carlos Ermí-
rio de Moraes, 52 anos, estampava um sorriso quan-
do surgiu na porta da sala de reuniões de seu escri-
tório. Tinha passos largos e determinados, próprios

dos empresários na sua posição. Há sete anos Carlos preside o conselho de admi-
nistração da Votorantim Participações (VPar), a holding que controla o grupo
Votorantim. É o segundo dos nove filhos de Antônio Ermírio de Moraes, um dos
mais populares e carismáticos empresários do país. Carlos herdou do pai os tra-
ços físicos, a franqueza e o raciocínio metódico. Iniciou a conversa pedindo um ro-
teiro dos temas que seriam tratados para se organizar mentalmente - e nas duas
horas seguintes abordou cada um deles com profundidade. Ao final, mostrou-se
esperançoso com as incertezas da economia. "Estamos diante de uma crise gra-
ve com conseqüências imprevisíveis, mas crises vêm e vão", disse. "Até pode-
mos reduzir o ritmo, mas não vamos mudar um centímetro de nossas metas."

Pouco mais de um mês após aquele encontro, a crise revelava-se mais pro-
funda - e o grupo Votorantim estava no seu epicentro. Perdera R$ 2,2 bilhões em
derivativos, fora obrigado a reavaliar mais de R$ 5 bilhões em investimentos e

estaria na iminência de vender uma
participação no Banco Votorantim,
seu braço financeiro. O tom de Carlos
tornara-se mais grave. "A atual crise
financeira é, certamente, a mais séria
pela qual já passamos, e ela difere das
anteriores pela sua origem nos países
desenvolvidos, pela abrangência mun-
dial e pela gravidade e profundidade
dos seus efeitos." Para Carlos e seis ou-
tros Ermírio de Moraes que estão na
VPar, o teste imposto pelo momento
tem um valor simbólico particular - é a
crise que essa geração, a terceira do clã,
enfrenta sozinha no comando dos ne-
gócios, sem o amparo dos mais velhos.

Maior grupo brasileiro de capital
fechado e familiar, a Votorantim acaba
de completar 90 anos como um colosso
na produção e no processamento de ma-
térias-primas, que emprega 60 mil fun-
cionários. A demanda desses produtos
costuma ser um bom termômetro para
os rumos da indústria nacional. A Voto-
rantim é o maior produtor de cimento do
país, por deter 40% das vendas. Possui
a maior fábrica integrada de alumínio
do mundo, a Companhia Brasileira de
Alumínio. Na área de metais, ocupa o
posto de terceiro produtor mundial de
zinco. No agronegócio, a Citrovita é a ter-
ceira maior exportadora global de suco
de laranja concentrado e a Votorantim
Celulose e Papel (VCP) está construindo
a maior linha para extração de celulose
do mundo. O grupo possui ainda par-
ticipações acionárias em 17 outras em-
presas, como Usiminas e Alunorte, e na
holding que controla a distribuidora de
energia CPFL, uma das mais eficientes
do país. ícone do capitalismo nacional,
também se engajou no movimento de
internacionalização das empresas brasi-
leiras. Controla ou tem participação em
fábricas, minas, siderúrgicas, terminais
portuários e refinarias de metais em
nove países - Estados Unidos, Canadá,
Argentina, Bolívia, Peru, Colômbia, Bél-
gica, Austrália e até na China. Mantém
escritórios na Inglaterra, Alemanha,
Suíça e Cingapura. Seu faturamento



atingiu US$ 15,6 bilhões no ano passado
e o lucro, US$ 2,5 bilhões. Se fosse uma
empresa, em vez de grupo, a Votorantim
só ficaria atrás da Petrobras e da Vale
na lista dos maiores negócios do Brasil.

Em meio à crise, esse ícone emitiu
sinais controversos. Por um lado, exi-
biu sua potência ao anunciar tacadas
certeiras. No final de setembro, oficia-
lizou a construção de uma siderúrgica
na Colômbia em parceria com a Ace-
rías de Colômbia, num investimento
de US$ 1,5 bilhão. A área, que já foi tida
como o patinho feio do grupo, é hoje
uma das mais dinâmicas e tornou-se
uma unidade independente em julho.
Em outubro, assumiu o controle da mi-
neradora peruana Atacocha, por US$
117 milhões, mantendo sua estratégia
de garantir matérias-primas além das
fronteiras nacionais. Nesse meio-tem-
po, também avançou em segmentos de
ponta. Tornou-se sócia da Amyris, em-
presa de tecnologia molecular com sede
nos Estados Unidos, capaz de produzir
diesel, gasolina e combustível de avião
da garapa da cana-de-açúcar. A parce-
ria foi fechada pela Votorantim Novos
Negócios (VNN), braço de investimento
que prospecta oportunidades em seto-
res onde o grupo tradicionalmente não
opera. Na seqüência, a mesma VNN
vendeu para a americana Monsanto dois
de seus mais preciosos investimentos,
a Alellyx e a CanaVialis, empresas de
biotecnologia, únicas no mundo a pes-
quisar cana-de-açúcar (leia na página 118).

A Votorantim, porém, também so-
freu rasteiras. A primeira delas atingiu
em cheio seu planejamento estratégi-
co. Em meados de setembro, antes da
crise explodir, o grupo anunciara uma
espetacular fusão entre a Aracruz e
a Votorantim Celulose e Papel (VCP),
para criar a maior empresa de celulo-
se à base de eucalipto do mundo. Seria

o negócio do ano no setor. Mas, poucas semanas depois, a fusão entrou em banho-
maria com a revelação de que a Aracruz havia perdido uma fortuna em operações
no mercado futuro de dólar. Ainda assim, a Votorantim reafirma que não desistiu
do negócio. "Em nenhum momento as negociações foram interrompidas", diz Car-
los. "Mesmo diante das perdas anunciadas pela Aracruz, acreditamos que a inte-
gração entre as operações da VCP e da Aracruz irá criar um player global do setor
de celulose." A perseverança leva em consideração as vantagens da nova empresa.
O Brasil, segundo ele, possui as condições mais competitivas do mundo para pro-
dução de celulose de eucalipto - os menores custos, com o ciclo de colheita mais
rápido (sete anos, ante 40 na Europa) e o processo mais correto ambientalmen-
te. "A integração das duas empresas possibilitaria enormes ganhos", diz Carlos.

Inferno financeiro_ O golpe mais duro veio do braço financeiro do
grupo. Em meados de outubro, o mercado fora varrido por rumores nebulosos que
especulavam sobre perdas em bancos brasileiros. Como na brincadeira do telefo-
ne sem fio, passavam-se adiante comentários do tipo: "O Unibanco vai quebrar".
"Os engenheiros do Itaú, metidos a espertos, vão se dar mal." "O Banco Votorantim



está no vermelho." Quem melhor defi-
niu aqueles dias foi o banqueiro Pedro
Moreira Salles, do Unibanco: "Foi um
inferno". Na tentativa de acalmar o mer-
cado, o Unibanco divulgou o balanço do
terceiro trimestre com duas semanas
de antecedência. Por ser um grupo de
capital fechado, a Votorantim anuncia
resultados anuais. Mas temeu que os
comentários negativos provocassem
saques nas contas do banco, também de
capital fechado. Seis dos sete conselhei-
ros da VPar reuniram-se na quarta-fei-
ra 8 de outubro, e decidiram antecipar
a liquidação de todos os contratos de
derivativos que apresentassem riscos,
bem como revelar o valor da perda,
anunciado dois dias depois. O mercado
chegou a cogitar - e os jornais publica-
ram - que os custos teriam alcançado
R$ 6 bilhões, quase o triplo dos R$ 2,2
bilhões anunciados pelo grupo. "A exa-
cerbação de rumores sobre a exposição,
superdimensionando valores, levou o
conselho de administração a optar pela
sua neutralização, para evitar compro-
metimento de sua imagem", diz Carlos.

A Votorantim anunciou perdas com
um derivativo tecnicamente chamado
"swap de verificação de dólar". Trata-se de
um instrumento comum no Brasil. Foi
oferecido pelos bancos para empresas
de todos os portes. Eles não produzem
lucros financeiros mais substanciais,
como os target for ward, derivativos exóti-
cos e tóxicos usados por Sadia e Aracruz.
Sua vantagem estaria nos papéis utiliza-
dos (opções), menos onerosos que outros
instrumentos. Porém, segundo os gesto-
res de riscos, essa modalidade embute
um componente letal - obriga que a em-
presa fixe um teto para a alta do dólar, o
que na prática significa fazer uma aposta

no valor futuro da moeda. Por causa des-
se detalhe, deixa de ser uma proteção, no
sentido clássico, para se tornar um risco.
De acordo com Carlos, havia um diferen-
cial nas operações da Votorantim que as
tornavam mais seguras. "Os contratos
com verificação em dólar têm vincula-
ção com produtos a serem exportados e
com cotações internacionais de metais
- são, portanto, posições que têm las-
tro", diz Carlos. "O mercado, porém, não
tinha visibilidade dessa conexão e en-
xergou apenas as posições financeiras,
com o pressuposto de que estavam ex-
postas à inversão de tendência cambial."

Riscos e perdas_ os especia
listas em operações financeiras são enfá-
ticos ao afirmar que, ao perder dinheiro
com derivativos de proteção (hedge, em
inglês) todas as empresas erraram em
algum ponto. "Hedge pressupõe proteção
a eventuais perdas", diz Ricardo Hum-
berto Rocha, professor de mercados
financeiros do Ibmec São Paulo. "Se ofe-
rece risco e provoca perdas, não é hedge"

Comparada a outras empresas, a Vo-
torantim digeriu mais rapidamente os
efeitos da perda. A Sadia, por exemplo,
divulgou um prejuízo de R$ 653,2 mi-
lhões em operações no mercado futuro
de câmbio, o que provavelmente fará

com que a companhia registre, ao final
de 2008, seu primeiro prejuízo em mais
de 60 anos de história. Executivos fo-
ram demitidos e Walter Fontana Filho,
o presidente do conselho, viu-se obriga-
do a pedir afastamento. A empresa está
sendo processada por acionistas minori-
tários nos Estados Unidos. As agências
de riscos rebaixaram sua nota, o que
significa dizer que seu fôlego financeiro
para honrar dívidas foi comprometido
pela perda. A Aracruz perdeu R$ 4,7
bilhões com derivativos. Isac Zagury,
o diretor-financeiro, também caiu, e as
agências de riscos rebaixaram a nota
da Aracruz. Ambas sofreram duras
críticas entre os analistas de mercado.
"Podemos dizer que a crise chegou ao
Brasil por meio da Sadia e da Aracruz",
diz Celso Boin, chefe de análise da Link
Investimentos. "A irresponsabilidade e
a ganância por um pouquinho a mais de
dinheiro colocou todo o país em risco."

Na Votorantim, as reações foram di-
ferentes. Luís Schiriak, diretor-financei-
ro da companhia, não foi defenestrado
como seus colegas. Na semana em que os
boatos sobre eventuais perdas do grupo
se espalharam pelo mercado, Schiriak
foi visto entrando na sede da VPar com
sua habitual tranqüilidade e o iPod liga-
do. Uma de suas paixões é o jazz. No dia
do anúncio oficial do prejuízo, o executi-
vo estava fora do escritório cumprindo
o feriado judeu do Yom Kippur. "Os bo-
atos sobre minha morte são precipita-
dos", respondeu ao mercado, parafrase-
ando o escritor americano Mark Twain
quando foi dado como morto ainda em
vida. Nenhuma agência de risco tocou
na nota da VPar, que permanece como
grau de investimento, o que a coloca en-
tre as empresas mais confiáveis do país.

PELA PRIMEIRA VEZ, O GRUPO FOI
CHAMADO DE ESPECULADOR. É QUASE UM
XINGAMENTO PARA A FAMÍLIA



A explicação para comportamentos
tão díspares está no fato de o conselho de
administração da VPar supervisionar
cada passo nos negócios. Mesmo como
principal executivo de finanças, Schi-
riak não carrega solitariamente a res-
ponsabilidade pelas operações. No caso
das agências de risco, prevaleceu não
o fato de o grupo ter perdido dinheiro,
mas como ficou o caixa após contabilizar
o prejuízo. Embora seja muito dinheiro
em qualquer canto do mundo, o prejuízo
de R$ 2,2 bilhões (cerca de US$ 1,1 bilhão)
representa 7% do faturamento anual do
grupo, levando-se em conta a receita de
US$ 15,6 bilhões do ano passado. "No-
minalmente, a perda é volumosa", diz
Milena Zaniboni, analista da Standard
& Poors (S&P). "Mas não tem um gran-
de impacto quando se leva em conside-
ração a estrutura de capital do grupo."
Para completar, indicadores que medem
a saúde financeira estão em boa forma.
A dívida soma cerca de US$ 9 bilhões,
2,5 vezes o Ebitda (lucro antes de juros,
impostos, depreciação e amortização).
É um índice considerado baixo para um
conglomerado do porte da Votorantim.
Segundo Carlos, a perda não fragilizou o
grupo. "O impacto no caixa será diluído
até 2010.O importante é que a exposição
foi neutralizada e divulgamos a perda
máxima potencial", diz Carlos. "Mante-
mos a projeção de fechar 2008 com uma
geração de caixa de R$ 8,4 bilhões, e com
uma receita líquida de R$ 34 bilhões."

Mas não é possível dizer que o grupo
tenha saído incólume do episódio. Pela
primeira vez na história, a Votorantim
vem sendo chamada de "especuladora",
que soa quase como um xingamento
para os Ermírio de Moraes. Pergunte
a Carlos o que ele pensa quando ouve o

grupo ser acusado de operar no cassino
dos derivativos: "Especulador? Espe-
culador é quem tenta produzir riqueza
sem fazer nada". O grupo também não
conseguiu proteger seu banco da crise.
Todas as instituições de médio porte,
como o Banco Votorantim, encontram
dificuldades para conseguir dinheiro no
mercado e a saída teria sido negociá-lo.

Negociação_Sabe-se que o ban-
co foi avaliado por pelo menos duas
instituições, Bradesco e Banco do Bra-
sil (BB). Até o fechamento desta edição,
o negócio pendia a favor do BB, que
poderia ficar com uma participação
de 49%. Os Ermírio de Moraes não de-
sejam sair do banco, mas fortalecê-lo
diante da crise que pode se prolongar
por alguns anos. O próprio Carlos re-
força a importância desse setor para
o grupo: "É consenso no conselho de
administração que o grupo deve conti-
nuar nessa área, porque os acionistas
vêem um grande potencial de cresci-
mento, apesar da crise internacional".

Ainda não é possível dimensionar
o efeito da crise sobre o ponto que mais
concentra as atenções dos acionistas:
os investimentos de longo prazo. Moti-
vados por um ambiente extremamente
favorável, os acionistas anunciaram

no ano passado uma das metas mais
ambiciosas de sua trajetória - inves-
tir R$ 25,7 bilhões até 2012, o maior
desembolso em tão curto espaço de
tempo já feito por uma empresa pri-
vada na história do país. "Montamos
estratégias diferentes para cada setor",
diz José Roberto Ermírio, à frente do
braço industrial do grupo. "A meta
é ser líder regional em alguns deles
- caso do cimento, por exemplo - e glo-
bal em outros, como papel e celulose."

O grupo já está revendo o cronogra-
ma de expansões voltadas ao mercado
internacional, onde a tendência é impre-
visível. Reduziu o ritmo nas obras de ex-
pansão da Votorantim Metais nas unida-
des de Niquelândia, em Goiás, e de Juiz
de Fora, em Minas Gerais. As duas so-
mam cerca de R$ 1,2 bilhão. A VCP está
reavaliando o projeto Losango, na região
de Pelotas, no Rio Grande do Sul, cujas
obras ainda não começaram e deveriam
receber um total de R$ 4,4 bilhões. "A
crise mundial afetou sensivelmente o
mercado de commodities, provocando
queda na demanda e nos preços interna-
cionais, principalmente dos metais", diz
Carlos. "Isso obrigou as empresas a ajus-
tarem seus planos e projetos futuros.
Conosco não foi diferente." Projetos que
atendem ao mercado interno, em prin-
cípio, estão intocáveis. "A Votorantim
Cimentos, que atende principalmente ao
mercado interno, mantém seu plano de
expansão", diz Carlos. "A VCP também
mantém o cronograma da maior linha
de produção de celulose do mundo, que
começa a operar no primeiro semestre
de 2009." Haverá demissões? Isso ainda
é uma incógnita: "Estamos revendo o
planejamento para 2009 e qualquer de-
cisão será anunciada oportunamente".

A META ERA INVESTIR R$ 25,7 BILHÕES
ATÉ 2012. MAS A CRISE OBRIGOU A UMA

REVISÃO DOS PLANOS DE EXPANSÃO



VETERANA EM CRISES
A VOTORANTlM SUPEROU RECESSÕES SEVERAS DURANTE OS ANOS 30, NO PÓS-GUERRA
E NOS CONTURBADOS ANOS 80. A TURBULÊNCIA ATUAL É O GRANDE DESAFIO PARA O
NOVO MODELO DE GESTÃO, CRIADO E TESTADO SOMENTE EM TEMPOS DE PROSPERIDADE

MONTA-
nha-russa em que vive a Votorantim
ilustra bem o turbilhão que trans-
torna a intimidade das empresas - e
lhes traz desafios severos. A crise não
poupa ninguém. Segundo o indiano
Nayan Chanda, professor da Univer-
sidade de Yale, a perícia e a compe-
tência nos negócios serão testados de
forma enérgica nos próximos meses
ou anos. É impossível prever o rumo
dos acontecimentos. "Crises são tem-
pestades criativas de destruição", diz
Chanda. "Vêm para testar o sistema,
derrubando estruturas sobrecarre-
gadas e obsoletas, ao mesmo tempo
em que criam novas visões e opor-
tunidades. Após a tormenta, sempre
emergem vencedores e perdedo-
res. Nessa crise, não será diferente."

A responsabilidade da terceira ge-
ração em guiar os negócios em meio à
tormenta tem um peso extra - seus an-
tecessores, os pais, tios e o avô, conse-
guiram ser especialmente hábeis nos
momentos de turbulência. Boa parte
do que a Votorantim é hoje foi fruto de
reações criativas a fortes crises. Na dé-
cada de 30, quando o mundo amarga-

va a Grande Depressão, a Votorantim,
então uma indústria têxtil, aproveitou
para investir na diversificação. Capita-
neada pelo empresário José Ermírio de
Moraes, deu início à construção de uma
fábrica de cimento em 1933, lançou as
bases para a instalação de uma empre-
sa química em 1935 e passou a atuar
no setor siderúrgico em 1937. A visão
naquele momento - não só do grupo,
mas do governo - era desenvolver a
indústria nacional e garantir insumos
à expansão do Brasil. Quando a paz e
a prosperidade do pós-guerra emergi-
ram, na década de 50, a Votorantim ha-
via se tornado uma indústria de base.

Nos anos 80, durante a chamada
década perdida, o grupo promoveu um
dos mais violentos ajustes de custo de
sua história. Dessa vez, o comando esta-
va com a segunda geração dos Ermírio
de Moraes: José Filho, Antônio e Ermí-
rio, além de Clovis Scripilliti, marido de
Maria Helena, a única mulher entre os
Ermírio de Moraes de sua geração. Em
1989, o grupo fez a estréia nos negócios
com laranja. Em 1988, ingressou no se-
tor de papel e abriu uma corretora, que
três anos depois se transformaria em
banco (veja quadro na pág. 112). A estra-
tégia, então, era contornar a hiperinfla-
ção, a falta de crédito e o marasmo eco-
nômico, assegurando fontes de receita
com serviços financeiros e exportações.

Superação_Novamente, a rein-
venção do negócio em meio à turbu-
lência funcionou. Enquanto outros
portentos do capitalismo brasileiro su-
cumbiram à abertura e à estabilização

que se seguiu, na década de 90, a Voto-
rantim estabeleceu-se como símbolo
da competência nacional frente à con-
corrência externa. "A Votorantim está
hoje entre as empresas mais modernas e
competitivas do país", diz Gil Maranhão,
diretor do grupo franco-belga Suez
Energy no Brasil, um dos maiores con-
glomerados da área de energia no mundo.

Nesse período, a terceira geração
já trabalhava ao lado dos pais e par-
ticipou ativamente do processo de
reorganização. "Nossa geração viveu
intensamente todas as grandes crises
que o Brasil enfrentou nos últimos 25
anos - do risco da hiperinflação, na
década de 80, ao intervencionismo dos
vários planos econômicos, com troca
de moedas, tablitas e congelamento de
preços", diz Carlos. Os mais jovens as-
sumiram o comando de fato em 2001
e, nos anos que se seguiram, tiveram
a seu favor um dos mais longos ciclos
de prosperidade global da história. O
consumo e o preço das matérias-pri-
mas atingiram altas históricas. Des-
de aquela data, o grupo Votorantim
cresceu em média 22% ao ano. Carlos
reconhece que o momento atual é atí-
pico até para quem já viveu outras
crises, mas ainda prefere preservar o
otimismo. "Esta crise é, sem dúvida,
um teste severo não só para o Grupo
Votorantim e para o nosso modelo de
gestão mas também para todos os pa-
íses e empresas do mundo, em todos
os setores", diz Carlos. "Mas a palavra
superação não consta do título do livro
dos 90 anos do grupo à toa - essa tôni-
ca forjou nossa história desde o início."



CARLOS ERMÍRIO DE MORAES
52anos_PRESIDENTE
Filho de Antônio Ermírio de Moraes.
Herdou do pai o gosto pelos negócios
nas áreas de energia, metalurgia e metais

JOSÉ ERMÍRIO DE MORAES NETO
56anos_ VICE-PRESIDENTE
Primogênito de José Ermírio de Moraes Filho.
Capitaneou a criação do Banco Votorantim
e atualmente preside a instituição

JOSÉ ROBERTO ERMÍRIO DE MORAES
51 anos_CONSELHEIRO E PRESIDENTE
DO BRAÇO INDUSTRIAL DO GRUPO
Filho de José Ermírio de Moraes Filho.
Acompanha a área de papel e celulose e
negocia a fusão entre VCP e Aracruz

LUÍS ERMÍRIO DE MORAES
48 anos_CONSELHEIROE PRESIDENTE
DA VOTORANTIM NOVOS NEGÓCIOS
Filho de Antônio Ermírio de Moraes.
Desbrava oportunidades de investimento.
Familiaridade com temas científicos o levou ao posto

CLOVIS ERMÍRIO DE MORAES SCRIPILLITI
49anos_CONSELHEIROE PRESIDENTE
DO CONSELHO DE FAMÍLIA
Filho de Maria Helena de Moraes Scripilliti.
Uma de suas preocupações é formar as próximas
gerações de acionistas

FÁBIO ERMÍRIO DE MORAES
46anos_CONSELHEIRO
Filho de Ermírio Pereira de Moraes.
Monitora os negócios com cimento e incentiva muitas
das transformações que a unidade sofreu recentemente

CLÁUDIO ERMÍRIO DE MORAES
44 anos_CONSELHEIRO
Filho de Ermírio Pereira de Moraes.
Acompanha a área agrícola e monitora a expansão
de dois dígitos que os negócios com suco de laranja
apresentaram nos últimos anos

Para entender a confiança dos Ermí-
rio de Moraes no futuro do negócio é pre-
ciso compreender seu passado. Três pila-
res sustentam a trajetória da Votorantim
ao posto que ocupa hoje na economia.
O primeiro deles é praticamente im-
perceptível para quem não conhece o
grupo por dentro. Trata-se do sistema
de governança, que mudou completa-
mente a estrutura de comando e - teo-
ricamente - preparou-o para trancos
como o de agora. É o legado da atual ge-
ração para o futuro do negócio. Fruto de
quase uma década de negociação entre a
terceira e a segunda geração dos Ermí-
rio de Moraes, o grupo implantou um
sistema de conselhos que harmoniza
interesses e ações entre os familiares e os
negócios. A estrutura é considerada tão
engenhosa que garantiu à Votorantim
o prêmio de melhor empresa familiar
de 2005, conferido pela suíça IMD Bu-
siness School. Nunca uma empresa da
América Latina havia sido destacada
pela instituição. O sistema também con-
quistou a admiração de outras famílias
de empresários. "A nova geração criou
um modelo de gestão extremamente
criativo", diz Pedro Lafer, acionista e
conselheiro da Klabin, amigo de longa
data dos Ermírio de Moraes. "Ela con-
seguiu não apenas perpetuar o negócio
mas também os valores construídos
ao longo dos anos por seus pais e pelo
avô, o velho José Ermírio de Moraes."

Conselho atípico_Na nova
estrutura, o organismo que orienta o
rumo dos negócios é o conselho de ad-
ministração da VPar. Trata-se de um
conselho atípico. Diferentemente do
que ocorre em outros conselhos, não se
reúne uma vez por mês. Trabalha em
tempo integral. Seus membros batem
ponto todos os dias no escritório e não
há decisão de que não tenham conheci-
mento. "Uma das vantagens do nosso
conselho é o fato de que todos os mem-
bros são acionistas que passaram pelas
unidades como executivos e conhecem
profundamente o negócio", diz Raul Cal-



fat, principal executivo do grupo. "Isso
os habilita a questionar, sugerir e princi-
palmente agilizar o processo decisório."

Quando comparado a outros conse-
lhos, o da VPar é jovem (seus integrantes
têm entre 44 e 56 anos) e dinâmico (as
decisões são compartilhadas, apesar de
cada membro atuar como padrinho de
segmentos do grupo). Carlos, o presiden-
te, é engenheiro formado pela Colorado
School of Mines, uma das mais tradicio-
nais universidades americanas. Domi-
na temas relacionados à área de metais e
preocupa-se com o mercado de energia.
Seu primo José Ermírio de Moraes Neto
é o vice-presidente, primogênito de José
Ermírio de Moraes Filho, o acionista res-
ponsável por transformar o grupo em
uma potência do setor de cimentos e que
faleceu em 2001. Ele é o financista entre
mentes industriais. Foi quem inspirou a
criação e comanda o Banco Votorantim.
Seu irmão José Roberto preside o braço
industrial do grupo. Cauteloso, gosta de
escolher muito bem as palavras e chega a
cerrar os olhos enquanto fala. Luís Ermí-
rio de Moraes, filho de Antônio, coman-
da a VNN, o braço dedicado a desbravar
oportunidades de investimento nos se-
tores onde o grupo não atua. Seu gosto
particular por temas científicos levou-o
ao posto e colocou a Votorantim em seg-
mentos voltados a tecnologias de ponta.

O conselho da VPar deveria ter oito
membros, mas tem sete. Clovis Ermírio
de Moraes Scripilliti tem procuração
para representar o irmão, que preferiu
tocar outros negócios. Clovis é filho de
Maria Helena, única mulher em sua ge-
ração entre os Ermírio de Moraes, e de
Clovis Scripilliti, que nos anos 60 e 70
expandiu o grupo pela região Nordeste.
Scripilliti pai morreu em 2000. Clovis

preside outro organismo da estrutura de
comando, o conselho de família, e uma
de suas tarefas é formar as próximas
gerações de acionistas. Os conselheiros
mais jovens são os irmãos Fábio e Cláu-
dio, filhos de Ermírio Pereira de Mo-
raes, hoje vice-presidente do conselho
de administração. Ermírio foi respon-
sável por erguer os negócios nas áreas
química e florestal. Fábio vê de perto as
atividades com cimento e incentivou
muitas das transformações que o negó-
cio vem sofrendo. Cláudio acompanha
a divisão agrícola e monitora a expan-
são de dois dígitos que os negócios de
laranja apresentaram nos últimos anos.

O que mudou_Para compreen
der o grau de mudança imposto pela
governança e seu impacto é preciso re-
gredir ao final dos anos 70. O grupo era
dividido entre os três irmãos Ermírio de
Moraes -José Filho, Antônio e Ermírio
- e o cunhado, Scripilliti. José cuidava de
cimento, Antônio, de metais e energia,
Ermírio, da química, e Scripilliti, das
unidades no Nordeste. "Cada um fazia
sua gestão de forma independente, até
os caixas eram separados", diz Marcos
Ermírio de Moraes, filho de Ermírio
que participou da reestruturação. "O

negócio era baseado na confiança. Nin-
guém prestava conta e ninguém duvi-
dava de que o melhor havia sido feito."
Foi quando a terceira geração começou,
aos poucos, a chegar aos escritórios da
Votorantim. Eram 13 no total, assu-
mindo posições indicadas pelos pais.

Em pouco tempo, os mais jovens
perceberam que o modelo dos pais, ape-
sar de bem-sucedido quando foi preciso
expandir a Votorantim pelo país, criava
dois problemas para o futuro. Primeiro,
não seria capaz de abrigar todos os fami-
liares homens (mulheres até então fica-
vam foram da gestão do negócio). "Logo
no começo ficou claro que não haveria
lugar para todos naquele modelo", diz
Cláudio Ermírio de Moraes, integrante
do conselho da VPar. "Isso comprome-
teria o futuro das gerações seguintes
e o grupo." Para ter uma idéia, hoje há
mais de uma centena de acionistas com
o sobrenome Ermírio de Moraes. Havia
um outro problema. O grupo crescera
muito e a falta de integração começava
a comprometer a racionalidade nas de-
cisões. Em determinado momento nos
anos 80, por exemplo, havia seis fami-
liares trabalhando em diferentes fábri-
cas de cimento e em diferentes regiões
do país. "Se tivéssemos de investir em
uma nova unidade no meio do caminho,
cada um defenderia seu cantinho", diz
Carlos. "Na teoria, sabíamos que deve-
ria prevalecer o investimento de menor
custo e melhor retorno, mas politica-
mente era impossível tomar essa deci-
são, porque as fábricas não se comuni-
cavam e nossa visão era fragmentada."

Em meados da década de 80, todos
os membros da terceira geração pas-
saram a se reunir para discutir como
transformar a Votorantim em uma

FOI A 3a GERAÇÃO QUE IDEALIZOU O
BANCO, UM NEGÓCIO CONSIDERADO
POUCO NOBRE PELOS MAIS VELHOS



OS ERMÍRIO DE MORAES ENTENDEM
QUE O CONTROLE DO CAPITAL TEM O PODER

DE UNIR O CLÃ EM TORNO DA EMPRESA
empresa integrada, com um comando
central. "Discutíamos e formulávamos
as propostas que depois eram levadas
a cada condomínio", diz Marcos. "Os
pais avaliavam e faziam suas conside-
rações. Tudo foi negociado." A pauta de
mudanças foi extensa: a centralização do
caixa, o antigo acordo de acionistas, re-
digido por José Ermírio de Moraes, e até
a criação ou extinção de negócios foram
debatidas entre as duas gerações, do fi-
nal da década de 80 até o fim dos anos
90. Foi a terceira geração que propôs
a criação do banco, considerado pelos
mais velhos, devotos da filosofia indus-
trial, um negócio pouco nobre. Também
foram os mais jovens que sugeriram
a internacionalização das operações,
algo incoerente para os antecessores,
defensores de políticas nacionalistas.
"Eles se convenceram de que era o me-
lhor caminho depois que conseguimos
mostrar que ir para outros países for-

taleceria o grupo no Brasil", diz Fábio.
A nova geração sugeriu também o

fechamento de negócios sem perspecti-
va de crescimento no médio e longo pra-
zos, mas com os quais a velha geração
mantinha laços afetivos. Era o caso da
fábrica de tecidos, que batizou o grupo,
e das usinas de açúcar e álcool no Nor-
deste, que não tinham competitividade,
mas haviam sido a paixão do pioneiro,
José Ermírio de Moraes. "Quando meu
avô já estava doente, no hospital, não
queria saber como estavam os negócios
com cimento ou metais", diz Marcos.
"Pedia os balanços das usinas." O que
viabilizou o processo foi o respeito mú-
tuo entre pais e filhos, qualidade que
não raramente desaparece nas transi-
ções de poder. Os jovens optaram por
negociar as mudanças com os pais, e
os mais velhos aceitaram novas idéias
tendo em mente que o negócio, afinal,
seria passado à frente. "Todos já esta-

vam formados e tinham acompanhado
o desenvolvimento da companhia", diz
Ermírio, vice-presidente do conselho de
administração do grupo, irmão caçula
de José e de Antônio. "Era a vez deles."

A integração exigiu a revisão das
relações de poder. "Cobrar resultado de
um familiar no mesmo nível de autono-
mia que você é algo muito delicado. Mas
entendemos, ao longo do tempo, que era
preciso criticar e aceitar as críticas", afir-
ma Carlos. Também ficou claro que, em
vez de se desgastarem em decisões do
dia-a-dia, seria mais produtivo entregar
a gestão para executivos profissionais e
dedicar-se a traçar estratégias, organizar
a divisão dos recursos e cobrar resulta-
dos. Neste ponto, foi preciso readequar
a cultura de valorização de talentos da
casa. Havia resistência dos pais em acei-
tar a contratação de pessoas de fora, pois
a vocação do grupo sempre foi valorizar
e promover funcionários. "Calfat (hoje



apoiar quem ficasse, sem ressentimentos.
Os 13 primos submeteram-se a testes que
avaliaram interesses, vocações e opiniões
sobre o negócio e também sobre seus pa-
res. Em um gesto de desprendimento, os
resultados foram abertos para que todos
tivessem conhecimento das respostas de
cada um. "Houve um processo muito for-
mal de discussão e cada um falou o que
queria fazer da vida", diz Carlos. "A inti-
midade e a convivência permitiram isso,
e muito do sucesso do modelo vem do es-
forço de pessoas que não estão mais aqui."
Marcos é um deles. Não está na VPar e,
sim, no conselho de família. Apaixonado
por motos e fazendas, fundou a Dunas
Race, empresa de eventos esportivos que
transformou o Rally dos Sertões no se-
gundo maior acontecimento do gênero
no mundo, atrás apenas do Rali Dakar.

Esse capítulo foi especialmente deli-
cado para Antônio Ermírio de Moraes.
Seu sonho era ver os filhos seguirem
seus passos, mas apenas dois dos cinco
poderiam ficar no conselho da VPar.
"Conversamos muito e estava claro en-
tre nós quem tinha as melhores quali-
dades para cada posição", diz Rubens, o
caçula entre os filhos homens de Antô-
nio. Engenheiro florestal que prefere o
campo à cidade, ele hoje investe em uma
fazenda, no estado de Minas Gerais, vol-
tada à produção de madeira reflorestada
pelo sistema agroflorestal. Em meio aos
eucaliptos, cultiva soja, arroz, milho e
café para exportação. "Meu papel agora
é ser um bom acionista", diz ele. Antônio
Filho, o primogênito, também se retirou.
"Sempre gostei da indústria automoti-
va", afirma. "E o grupo não está nessa
área." Hoje ele tem dois negócios: a Lo-
bini, montadora de carros esportivos de
luxo, em fase de reestruturação, e uma
emissora de TV que transmite eventos
esportivos apenas pela internet. "Meu

diretor-executivo) foi importante nessa
fase", diz Marcos. "Ele estava na equipe
da Papel Simão, empresa comprada pelo
grupo, e seu talento mostrou que pessoas
vindas de outras companhias também
poderiam contribuir para o negócio." A
escolha dos executivos que hoje coman-
dam as unidades industriais consumiu
cerca de seis anos de pesquisas no mer-
cado. "Queríamos pessoas que se identifi-
cassem com a nossa cultura", diz Carlos.
Deixar o caminho livre para os profis-
sionais contratados no mercado foi outro
exercício de força de vontade. "Confesso
que no início fiquei com a sensação de que
ia me se sentir ocioso, mas percebi, após a
mudança, que não tinha perfil para a li-
nha de frente e que sou mais habilidoso no
que faço hoje", afirma Scripilliti, membro
do conselho da VPar. Segundo Mário Ba-
varesco, principal executivo da unidade
Agrícola e Química, a retirada foi metó-
dica. "Os acionistas são disciplinados em
relação ao negócio. Quando estavam aqui,
trabalhavam pelo melhor da companhia
e saíram pensando no melhor para a
companhia", diz Bavaresco. "É incrível
como essa mentalidade de privilegiar
o negócio sempre prevalece entre eles."

Passagem de bastão _ o se
gundo desafio pessoal foi difundir a idéia
de que nem todos poderiam ficar no con-
selho da VPar - e quem saísse deveria

pai reconhece os méritos do atual mode-
lo de governança, mas para ele foi difícil",
diz Carlos. "Por anos, cobrou dos meus
irmãos o resultado das empresas que
eles nem administravam mais." Ainda
assim, em 30 de agosto de 2001, foi Antô-
nio quem convocou uma coletiva de im-
prensa e anunciou pessoalmente a pas-
sagem do bastão para a geração seguinte.

Fora da bolsa _0 outro pilar da
Votorantim é o conservadorismo com
que os acionistas lidam com o dinheiro.
A família optou, por exemplo, por ficar
de fora da bolsa de valores, mesmo nos
momentos de culto ao mercado acio-
nário. A única empresa aberta é a VCP.
Os Ermírio de Moraes entendem que
o controle do capital une a família em
torno da empresa e lhes garante auto-
nomia para aplicar o dinheiro. Podem
reinvestir os lucros e fortalecer o caixa
sem precisar assumir grandes dívi-
das, distribuir gordos dividendos ou
dar explicações ao mercado a cada três
meses. "Reinvestimos de 75% a 80% do
resultado", diz José Ermírio de Moraes
Neto, vice-presidente do conselho da
VPar e presidente do Banco Votorantim.
"Entendemos que a empresa vem em
primeiro lugar." Mesmo em tempos de
prosperidade, o percentual de dividen-



APÓS O JANTAR, OS MAIS JOVENS
PASSAVAM HORAS OUVINDO ANTÔNIO
ERMÍRIO FALAR SOBRE O BRASIL

dos dos acionistas é mantido. Os sócios
da Votorantim também não esbanjam
dinheiro. "A Votorantim não faz dívi-
das que não pode pagar e sempre tem o
caixa reforçado", diz Eduardo Bernini,
consultor de estratégia que já coman-
dou o grupo AES no Brasil e também
a VBC, joint venture entre Votorantim
e Camargo Corrêa no setor de energia.

O último pilar que tende a favorecer
o grupo é a própria natureza de seus
negócios. São, em sua maioria, maté-
rias-primas. Os preços podem cair ou
o consumo ser reduzido, mas são im-
prescindíveis. Além do mais, atua em
segmentos distintos, tanto no mercado
interno quanto no externo, o que cria
uma blindagem natural nos resultados.
"O fato de atuar em setores e regiões ge-
ográficas diferentes fortalece o grupo",
diz Milena, da S&P. "Se perde no mer-
cado interno, pode ganhar no externo
ou vice-versa. Se um setor vai mal, ou-
tro pode ir bem." Há outro detalhe: nos
anos de prosperidade, o grupo não se
descuidou da política de ajuste de cus-
tos. Os executivos foram orientados a
aprimorar cada operação. O resultado
é que a quase centenária Votorantim
tornou-se, ao longo da última década,
uma das empresas mais competitivas
nos setores em que atua e é apontada
como uma máquina de inovações. "No
grupo Votorantim, não existe para-
digma que não possa ser vencido ou
premissa na qual você não possa me-
xer", diz Walter Schalka, presidente da
Votorantim Cimentos. "Todos os dias o
conselho cobra que nos tornemos mais
competitivos e isso nos faz pergun-
tar: o que vamos apresentar hoje que
seja melhor e diferente do que oferece-
mos ontem?" (Ver matéria na pág. 116.)

Há um ingrediente a mais a favor
da Votorantim: o peculiar laço dos

Ermírio de Moraes com os negócios.
"Eles são educados desde pequenos
para o empreendedorismo, para a
gestão do negócio e para contribuir
com o desenvolvimento do país", diz
Jorge Caldeira, autor de Votorantim 90
Anos - Uma História de Trabalho e Supe-
ração. "Isso faz da Votorantim, acima
de tudo, uma empresa com valores."
No livro, Caldeira resgata a saga do
imigrante português Antônio Pereira
de Ignácio, filho de um sapateiro, fun-
dador do que viria a ser a Votorantim.
Era devoto da meritocracia. Quando
decidiu compartilhar o comando da
empresa, nos anos 30, escolheu como
braço direito quem julgou mais prepa-
rado entre os herdeiros: o genro, o per-
nambucano José Ermírio de Moraes.

Traços da personalidade de José
Ermírio ainda hoje permeiam o grupo.
Era filho de usineiro, mas por orien-
tação materna privilegiou os estudos.
Cursou universidade nos Estados
Unidos entre 1917 e 1921, acompanhan-
do de perto as transformações sociais
e políticas que fariam aquele país
emergir como potência nas décadas
seguintes. Vem dessa estada o culto
ao nacionalismo - que marcaria sua
gestão à frente da Votorantim e o leva-
ria à carreira política, como senador.

Boa parte da formação empresa-
rial do clã foi tecida sutilmente pelo

velho Ermírio de Moraes nas rela-
ções familiares quando os herdeiros
ainda eram crianças - primeiro com
os filhos, depois com os netos. "Meu
avô pegava a gente para visitar uma
fábrica sábado pela manhã e depois
nos levava para tomar milk-shake nas
lanchonetes da rua Augusta", diz Clo-
vis Scripilliti, membro do conselho da
VPar. "Fazia daquilo um grande pro-
grama." Lições que mais tarde seriam
essenciais aos negócios vieram princi-
palmente das férias escolares. No ve-
rão, todos se reuniam na casa de praia,
no litoral sul de São Paulo. No inverno,
o encontro era na casa de campo, no
interior paulista. "Durante a semana,
era a maior bagunça", diz Fábio Er-
mírio de Moraes. "Sábado e domin-
go, nossos pais vinham e gostavam
de nos reunir. Depois do jantar, cada
um puxava uma cadeira e ficava ho-
ras ouvindo o doutor Antônio falar de
como o Brasil podia ser importante."

Hoje, a grande preocupação da ge-
ração que está no comando é formar
os herdeiros para serem conselheiros
e acionistas. Já há 60 da quarta gera-
ção e um da quinta (até o fechamento
desta edição). Dentro do conselho de
família foi criado um comitê que pro-
cura aproximá-los. As mulheres, que
sempre ficaram de fora, ajudaram a
organizar o programa e monitoram o
trabalho. "Cada geração teve um papel
na construção dessa empresa: meu bi-
savô a criou, nosso.avô a diversificou e
nossos pais a transformaram em uma
empresa nacional", diz Carlos. "Nossa
missão foi criar um modelo de gover-
nança capaz de enfrentar a nova reali-
dade do mundo e receber as próximas
gerações. Se em dez anos, quando co-
meçarmos a nos aposentar, não tiver-
mos sucessores, teremos falhado."



RECICLAGEM. PESQUISA MOLECULAR. PRODUÇÃO DE BIOENERGÍA. ADAPTAÇÃO
AO AQUECIMENTO GLOBAL. PARA RESISTIR À PASSAGEM DO TEMPO E CRESCER,
O GRUPO VOTORANTIM LEVA NOVAS TECNOLOGIAS A SETORES TRADICIONAIS

POR A L E X A S A L O M Ã O F O T O S BETO R I G I N l K

OUVE
um momento, na virada do milê-
nio, que os Ermírio de Moraes co-
locaram em questão o futuro de
seu império. A indústria de base
no Brasil permanecia estagnada, a
economia local ainda sofria os efei-
tos da crise russa e da desvaloriza-
ção do real no final da década de 90
e o mundo dos negócios era tomado
por uma nova onda de empresas de
alta tecnologia. Preocupado, o clã

confiou a Luís Ermírio de Moraes a tarefa de observar mais
de perto as mudanças. Então diretor da área de metais, Luis
visitou empresas na Califórnia, o berço das startups ameri-
canas. "Encontrei pequenas empresas, com dois anos e pouco
de vida, que valiam três ou quatro vezes mais do que o nosso
grupo", afirma. "Ficamos nos questionando se nossos ne-
gócios sobreviveriam aos novos tempos. A sensação era de
que os setores tradicionais da economia seriam engolidos."

Fruto daquela dúvida, os acionistas criaram a Voto-
rantim Novos Negócios (VNN). Seu papel é atuar como um
fundo de investimento corporativo, com recursos da própria
Votorantim, desenvolvendo empresas em setores onde o gru-
po tradicionalmente não opera, como internet, call center e
biotecnologia. "Quando começamos, recebíamos até 300 pro-
jetos por mês para avaliar", diz Paulo Henrique de Oliveira
Santos, principal executivo da VNN. "Mas optamos por ser
conservadores na análise das propostas porque desconfia-
mos daquela euforia." Em 2000, a bolha da internet explo-
diu e - justamente pelo olhar cético e pela criteriosa avaliação
dos projetos - a VNN não foi nocauteada como as de outros
investidores. Ao contrário. A empresa cresceu ano a ano e
tornou-se uma referência tão forte de inovação que muitos se
referem a ela como o" braço revolucionário" de um grupo anti-
quado. Duas de suas empresas foram vendidas em novembro.

O ROSTO DO GRUPO_Antônio Ermírio de Moraes, presidente do
conselho de administração da Votorantim: um inovador dos anos 50,
quando colocou o Brasil no mapa mundial da produção de alumínio



Após um ano de negociações, a americana Monsan-
to desembolsou US$ 290 milhões por dois filhotes da VNN:
a Alellyx, única no mundo dedicada a pesquisas com cana-
de-açúcar, laranja e eucalipto transgênicos, e a CanaVialis,
que desenvolve novas espécies de cana pelo sistema orgânico.
Com as duas aquisições, a Monsanto entra no setor sucroal-
cooleiro, a estrela do agronegócio nacional. "Vamos dar con-
tinuidade ao trabalho iniciado pela Votorantim no Brasil e
levá-lo para outros países", afirma André Dias, presidente
da Monsanto. De acordo com Fernando Reinach, diretor da
VNN, a negociação não tem relação com as perdas impostas
pelas operações com derivativos. "A VNN trabalha com capi-
tal de risco", diz. "Aposta em uma empresa para depois abrir
seu capital ou vendê-la. Fizemos um ótimo negócio." Reinach
é um especialista na prospecção de oportunidades ligadas à
biotecnologia. Cientista nato, tornou-se professor doutor ao
completar 30 anos. Na VNN, ficou conhecido como um caso
raro de acadêmico brasileiro com mentalidade empresarial.

Ao vender a Allelyx e a CanaVialis, a empresa forrou
o caixa para prospectar oportunidades no mercado e reforçar
investimentos nas demais companhias sob suas asas. Uma
delas é a AnFreixo, a única do portfólio que atua em internet.
Trata-se de um portal voltado para empresas e que opera à
maneira de uma gigantesca loja de ferragens (com porcas,
parafusos, lâmpadas). Oferece 240 mil produtos de 1,8 mil
fabricantes para 9,4 mil usuários ativos. O número de acessos
à pagina da AnFreixo impressiona: mais de l milhão de visi-
tas mensais. "Não há modelo similar no mercado", diz Erna-
ni Antunes Araújo, que criou o sistema e comanda o portal.
No setor farmacêutico, foi feito um investimento inicial no
laboratório norte-americano MokshaS. É uma empresa de
alcance global, voltada à venda de remédios para países emer-
gentes. Seu principal investidor é o Texas Pacific Group. Re-
centemente, a VNN também se associou à Amyris, empresa
norte-americana de tecnologia molecular, capaz de produzir
diesel, gasolina e combustível de avião do caldo da cana-de-
açúcar. Mas, de todos os projetos da VNN, o mais maduro é
a Tivit. A empresa foi criada da fusão de várias empresas e
hoje é a terceira maior companhia de call center do país, com
17 unidades em operação. "Buscamos sempre novos mode-

MENTE CRÍTICA_Raul Calfat, diretor-geral da área industrial,
mantém o olhar questionador sobre a gestão do dia-a-dia e revisa
resultados positivos: "Somos desassossegados até quando tudo vai bem"

los de negócios e novas tecnologias", diz Santos, da VNN.
Quem conhece a Votorantim por dentro discorda da tese
de que a VNN seja a única engrenagem azeitada de uma es-
trutura velha e engessada. "A Votorantim era uma empresa
concorrente, mas quando entrei aqui fiquei surpreso com o
que encontrei", diz João Bosco Silva, que trocou o comando da
canadense Alcan no Brasil pelo da divisão de metais da Vo-
torantim, em 2002. "É um grupo ágil e inovador." Em parte,
isso é possível graças à criação de um novo modelo de opera-
ções, batizado de Sistema de Gestão Votorantim (SGV), cria-
do em 2002. Profissionais dos departamentos financeiro, de
tecnologia e de suprimentos, entre outros, reuniram-se e se-
lecionaram as melhores práticas desenvolvidas em cada uni-
dade do grupo ao longo de décadas de aprimoramento para
criar um padrão de ação. Com o SGV, empresas antes geridas
de maneira independente passaram a atuar como um grupo
empresarial totalmente integrado. Se a divisão de cimento
precisa de um navio para importar equipamentos, por exem-
plo, verifica-se se outras unidades podem aproveitar para
exportar produtos no retorno da mesma embarcação. Até o
caixa foi consolidado, dando poder de fogo ao grupo para ne-
gociar valores, taxas e prazos nas operações de financiamento
e de captação no mercado financeiro. O maior mérito do SGV
foi conferir agilidade e reduzir custos operacionais. Implan-
tado há seis anos, o sistema acumula uma economia de R$
1,5 bilhão. Só neste ano, serão economizados R$ 238 milhões.



O maior mérito do novo sistema de gestão foi
conferir agilidade e reduzir custos. A economia
somou R$ 1,5 bilhão nos últimos seis anos
Melhores práticas_o SGV é suportado por
muita tecnologia. Mais de 900 funcionários da área de TI,
coordenada pelo executivo Fábio Faria, trabalharam duran-
te seis meses para desenhar novos processos e montar uma
única plataforma de gestão para o grupo, baseada no sistema
alemão SAP. Com ele, nos três primeiros dias de cada mês os
acionistas têm em mãos informações completas sobre o de-
sempenho de todas as unidades do grupo ao longo do mês
anterior. Trata-se de um prazo curtíssimo, quando se consi-
dera a diversidade dos negócios e sua abrangência - presente
em 100 municípios brasileiros e com operações e escritórios
em 15 países. "No passado, o grupo reunia informações de
várias empresas, mas como não eram cruzadas de maneira
apropriada, tinham pouca utilidade", diz Albano Chagas
Vieira, executivo que comanda a área de siderurgia e chegou
à Votorantim em 2006 vindo da Arcelor de Luxemburgo, na

União Européia. "Com o novo sistema, adotamos um conjun-
to de métricas que nos permite traçar objetivos, acompanhar
os resultados e revisar decisões periodicamente." O sistema
também avalia com rapidez os dados de uma empresa a ser
adquirida. Poucas semanas após a compra, possibilita sua
integração ao sistema Votorantim. A Cajamarquilla, refinaria
de zinco no Peru incorporada em 2004, levou quatro meses
para ser integrada, mesmo com a sede fora do país. É um prazo
considerado recorde para uma empresa de seu porte. "Ferra-
mentas de TI são muito parecidas, o que faz a diferença são as
pessoas por trás delas - e o que elas fazem com as informações
que recebem", diz Alberto Ferreira, presidente da SAP no Bra-
sil. "O pessoal da Votorantim busca na tecnologia agilidade e
integração para dar suporte à sua estratégia de crescimento."

Para que a análise sobre o negócio permaneça dinâmi-
ca e não corra o risco de cristalizar métodos de trabalho, ado-



O grupo desenvolve com a
um programa para estimular a inovação entre os

funcionários. Boas sugestões são premiadas
tou-se como hábito checar as avaliações de resultados, prin-
cipalmente as positivas. "Quando estamos melhor do que os
outros por muito tempo, costumamos questionar dados e cri-
térios", diz Raul Calfat, diretor-geral da área industrial. "So-
mos desassossegados até quando parece que está tudo bem."

De acordo com os executivos, há outro elemento deci-
sivo que confere agilidade ao grupo: o processo decisório dos
acionistas. "Como todos eles trabalharam no grupo, conhecem
profundamente o negócio e estão todos os dias no escritório,
são extremamente rápidos para tomar uma decisão estratégi-
ca", diz Bosco. Um exemplo disso foi a compra, em 2002, da
Companhia Paraibuna de Metais, em Juiz de Fora, Minas Ge-
rais. A Paraibuna, tradicional na produção de zinco, pertencia
ao grupo Paranapanema. Estava praticamente vendida para
uma empresa canadense quando a unidade de metais defen-
deu junto aos acionistas que valia a pena adquiri-la. Em ape-
nas uma semana foi dado o sinal verde para fechar o negócio
e a Paraibuna foi praticamente tirada das mãos de concorren-
tes. Em corporações multinacionais, uma aquisição não é feita
antes de seis ou oito meses de análises pelo primeiro escalão.

Laboratório de idéias_No quesito estão,
o grupo também pretende se tornar um laboratório voltado
à produção de idéias. Está desenvolvendo, com a Fundação
Dom Cabral, um programa para incentivar a criatividade
entre os funcionários. O projeto piloto está na Votorantim
Celulose e Papel (VCP) e já apresenta resultados considera-
dos positivos. Entre janeiro e setembro deste ano, por exem-
plo, os funcionários apresentaram 1.857 idéias - 43% delas
foram aprovadas e 35% resultaram em retorno financeiro.
Pelas estimativas, as 329 idéias que vingaram deverão ge-
rar, ao longo dos próximos anos, uma economia de R$ 42
milhões. Isso dá uma média de R$ 18,9 para cada R$ l inves-
tido no projeto. É um índice elevado, entre as empresas que
organizam programas de incentivo à inovação. Na Embraer,
por exemplo, o retorno é de R$ 10 para cada R$ l investido.

Os ganhos gerados com as sugestões são partilha-
dos com seus autores. A política de incentivo a novas idéias
prevê o pagamento de até R$ 10 mil para uma boa idéia

CRIATIVIDADE José Penido, presidente da Votorantim Celulose e Papel (VCP),
já distribuiu R$ 792 mil para funcionários que tiveram boas idéias, algumas das
quais simples e vantajosas para a empresa: "Inovar não é só criar grandes projetos"

individual e até R$ 15 mil para uma idéia em grupo. A Vo-
torantim privilegia idéias em grupo porque acredita que
a prática incentiva a colaboração entre os funcionários. O
total de recursos distribuídos a autores de idéias até setem-
bro passado somou R$ 792 mil. Muitos dos premiados fi-
zeram sugestões simples, mas eficientes. Uma delas foi a
criação de um carrinho para carregar mangueiras na linha
de produção, o que reduz o risco de lesões nos operários e
o afastamento do trabalho. "Inovar não é só criar grandes
projetos", diz José Penido, presidente da VCP, o braço de ce-
lulose e papel. "Há inovação nas idéias simples também."

Embora centradas na extração e no processamen-
to de matérias-primas - a base da pirâmide industrial
-, as empresas do grupo também se tornaram exemplos de
inovação nos negócios, ao longo da história. "Se você tra-
çar uma linha do tempo mostrando os negócios em que a



ENERGIA VERDE_0 executivo Mário Bavaresco, da Citrovita, está
implantando na empresa uma caldeira para gerar energia elétrica de três fontes
alternativas: cana, capim e laranja: "Será a primeira caldeira flex do mundo"

construída. "Foi preciso coragem para colocar tudo no chão",
diz Antônio Ermírio de Moraes, que preside a CBA até hoje.
"Mas não havia alternativa." Feito isso, a empresa embicou e
tornou-se a maior fábrica integrada de alumínio do mundo.

A CBA é a indústria do grupo que mais se transformou
ao longo da história. Um dos orgulhos de Antônio Ermírio
são as taxas de crescimento de sua capacidade produtiva. Na
sala de reuniões da unidade industrial há uma folha de papel
emoldurada onde aparecem os cálculos que ele fez de próprio
punho, evidenciando que a capacidade de produção da CBA
cresce praticamente 10% ao ano desde 1955. Neste momento,
há 2,7 mil operários envolvidos em 48 obras, que incluem a
modernização e a ampliação da fábrica. Uma de suas linhas
de produção está sendo preparada para se tornar a primeira
fornecedora brasileira em nível global de revestimento interno
de embalagens da Tetra Pak. Em outra, serão instalados os pri-

Votorantim entrou e saiu e de que forma fez o movimento,
verá que sempre foi inovadora", diz Fernando Reinach, di-
retor da VNN. "Biotecnologia é a nova fronteira, hoje. No
passado era o alumínio, por exemplo." Resgatar a criação
da Companhia Brasileira de Alumínio (CBA), instalada
na cidade de Alumínio, interior de São Paulo, pode expli-
car como o grupo descobriu a vocação para se reinventar.

Na década de 50, quando o grupo Votorantim decidiu
investir no setor, a indústria de alumínio no mundo estava
concentrada nas mãos de seis empresas. As seis irmãs, como
eram chamadas, operavam de forma tão organizada que
eram acusadas de formação de cartel. O setor não facilitou a
empreitada de Antônio Ermírio de Moraes, incumbido pelo
pai de tocar o projeto. Fabricantes se recusaram a fornecer
equipamentos, e a Light, então canadense, avisou que não ti-
nha energia para a CBA. Sem tecnologia local e mão-de-obra
especializada, a CBA cometeu, no início, uma sucessão de
erros. O maior deles foi a concepção do próprio projeto, que
adotou uma tecnologia defasada para os padrões dos con-
correntes. Valeu como aprendizado. Em 1968, com 13 anos
de funcionamento, a fábrica foi posta abaixo e totalmente re-



PRODUÇÃO \AMVA_Walter Schalka, presidente da Votorantim Cimentos,
diz que utiliza alta tecnologia para aliviar o impacto que a produção de cimento
provoca no meio ambiente. O setor é um dos vilões do aquecimento global

meiros equipamentos da América Latina capazes de produzir
esquadrias coloridas para construções de alto padrão. Há nelas
um detalhe curioso: esquadrias coloridas não são pintadas. A
cor é uma ilusão de óptica obtida do reflexo do estanho despe-
jado dentro de microperfurações nas lâminas de alumínio. O
que define as tonalidades é a quantidade de estanho utilizada.

A companhia também se destacou na produção de
energia para consumo próprio. A falta de amparo da Light,
no início das operações, transformou Antônio Ermírio em
defensor da autonomia energética e fez a Votorantim cons-
truir 31 grandes hidrelétricas ao longo de sua história -13
delas são da CBA. "O grupo produz hoje 60% da energia
que consome", diz Otávio Carneiro de Rezende, respon-
sável pela divisão de energia. "Nossa meta é elevar essa
participação para 70%, priorizando investimentos em hi-
drelétricas, uma fonte limpa na qual o país é competitivo."

Impacto ambiental_A capacidade de
criar novas tendências aparece ainda na área de cimento,
a mais tradicional do grupo. O cimento não existia até o fi-
nal do século 19. A Votorantim foi uma das pioneiras em
sua produção no início dos anos 30. Não há como dissociar
a história dessa indústria da história do grupo. José Ermí-
rio de Moraes Filho, irmão de Antônio, capitaneou a fun-
dação das entidades nacionais do setor, que pesquisam até
hoje novas tecnologias para o cimento e contribuíram para
a criação das normas técnicas e das leis desse mercado. Foi a
Votorantim Cimentos, por exemplo, que iniciou, em 1982, a
queima de lixo industrial, principalmente pneus, para gerar
energia (o chamado co-processamento), quando isso nem
estava previsto na legislação. "A queima de pneus em fornos
de cimento é uma forma eficaz de eliminar resíduos e gerar
energia alternativa", diz André Vilhena, diretor-executivo
do Cempre, ONG dedicada à reciclagem de resíduos. Hoje, a
Votorantim sozinha incinera 30% do lixo industrial do país.
A empresa também foi a primeira do Brasil a aderir ao Ce-
ment Sustainability Initiative (CSI), grupo das dez maiores

MUDANÇA DE IMAGEM_João Bosco Silva, que trocou o comando

da Alcan no Brasil pela divisão de metais da Votorantim: "Quando entrei,

fiquei surpreso com o que encontrei. Não conhecia a agilidade do grupo"



A Votorantim produz hoje 60% da energia
que consome. O objetivo é investir em novas
hidrelétricas para aumentar em 10% esse índice
indústrias de cimento do mundo que buscam alternativas
para mitigar o impacto ambiental de suas fábricas. A Voto-
rantim tem o menor índice de emissão entre as associadas,
o que faz de suas indústrias as menos poluentes do mundo.

A produção do cimento está entre os processos que
mais contribuem para o aquecimento global, pois a libera-
ção de gases é inerente ao processo. "O papel das empresas é
tentar aliviar o impacto sobre o meio ambiente com o uso de
tecnologias", diz Walter Schalka, presidente da Votorantim
Cimentes. "Fazemos a nossa parte." Com 34 fábricas, o bra-
ço de cimento do grupo lidera, com participação de 40%, as
vendas do mercado interno. Integradas à cultura Votorantim,
as oito unidades no exterior - Estados Unidos, Canadá e Bo-
lívia - também estão se destacando em quesitos ambientais.
Em 2007, o projeto de economia de energia da fábrica de Bo-
wmanville, no Canadá, foi premiado pelo Ministério do Meio
Ambiente como o melhor do país. "A indústria brasileira de
cimento tornou-se uma das mais avançadas do mundo", diz
José Otávio Carvalho, secretário-executivo do Sindicato Na-
cional da Indústria do Cimento, um dos maiores especialis-
tas do setor no país. "Como estão entre os pioneiros no Brasil,
os Ermírio de Moraes ajudaram a construir essa diferença."

Na Citrovita, unidade
agrícola do grupo voltada à exportação de suco de laranja, a
redução de custos com energia também se traduz em ganhos
ambientais. O grupo está implantando uma caldeira para
gerar energia elétrica de três fontes alternativas: o tradicio-
nal bagaço da cana-de-açúcar, utilizado em outras empresas
- principalmente usinas -, o capim e o bagaço da laranja.
"Será a primeira caldeira flex do mundo", diz Mário Bava-
resco Júnior, principal executivo da Votorantim Química e
Agroindústria. Com a iniciativa, a Citrovita vai abandonar
combustíveis à base de petróleo e tornar-se neutra na emissão
de gás carbônico. Nos períodos de colheita, a empresa usará
o bagaço da própria laranja que produz e será auto-suficiente
em energia, algo único no setor em que atua. A iniciativa que
alcançou maior projeção internacional tem um componente
social. Trata-se do Poupança Florestal, criado em 2004 pela
Votorantim Celulose e Papel (VCP) no Rio Grande do Sul. A
VCP incentiva produtores rurais próximos à fábrica gaúcha,
na região de Pelotas, a plantar eucalipto pelo sistema de agros-
silvicultura - a prática de cultivar árvores em conjunto com
outras culturas agrícolas. No caso da unidade de Pelotas, o eu-

calipto divide espaço com alimentos, como milho, feijão, soja e
melancia, e rebanhos de gado e ovelhas. A vantagem para o
produtor é que a VCP fornece as mudas de eucalipto e de mata
nativa, para reflorestamento, e garante a compra da produção
por dois ciclos (14 anos). Também apresenta garantias para o
ABNAmro, o banco que financia o plantio a taxas de juros me-
nores. A Emater, empresa de assistência técnica na área rural,
orienta o produtor. Hoje há 650 famílias cultivando 11 mil hec-
tares de eucalipto. A meta da VCP é incluir novos produtores
até totalizar 56 mil hectares. Por causa do programa, a VCP foi
citada entre as 50 empresas do relatório Criando Valorespam
Todos: Estratégias para Fazer Negócios com os Pobres, divulgado
em agosto passado pelo Programa das Nações Unidas para
o Desenvolvimento (PNUD). "Para sobreviver, qualquer em-
presa, independentemente do setor em que atua, precisa en-
tender que é parte do seu negócio adaptar-se ao meio ambiente
e às comunidades com as quais convive. Sem isso, ela morre",
diz Penido. "Os acionistas do grupo Votorantim sabem disso."

Na área de metais, idéias ligadas à sustentabilidade
se traduzem em projetos de reciclagem - que buscam apro-
veitar ao máximo os mesmos recursos, associando preser-
vação ambiental e retorno financeiro. O grupo começou a
erguer uma planta de polimetais em Juiz de Fora (MG), onde
será possível aproveitar melhor vários subprodutos. O pro-
jeto, no entanto, teve de ser adiado por causa da crise e será
reavaliado no ano que vem. A idéia é usar novas tecnologias
para extrair do zinco materiais nobres que antes se perdiam,
como a liga de prata com ouro. A grande preciosidade será o
índio, matéria-prima de telas de LCD. Enquanto a tonelada de
zinco no mercado internacional está cotada em cerca de US$
1,1 mil, a tonelada do índio eqüivale a US$ 470 mil (o produto
é tão caro que é vendido por quilo). A Votorantim vai expor-
tá-lo. Outra área da fábrica fará a recuperação de materiais
usados em baterias de automóveis e outros veículos, como
o plástico, o ácido sulfúrico e o chumbo. Atualmente, cerca
de 80% do chumbo consumido no país vem de baterias re-
cicladas, mas a maior parte do trabalho é feito por empresas
de médio porte. A Votorantim pretende imprimir escala ao
negócio. Além de contribuir para elevar a vida útil das jazi-
das, a reciclagem reduzirá em 80% os custos com energia.
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