
O QUE VOCÊ VAI LER NAS PAGINAS SEGUINTES SÃO DIÁLOGOS
travados por duplas de executivos e conselheiros de empresas de diferentes
setores a respeito de temas candentes da agenda corporativa que emergiram com
a crise financeira global - responsável por contaminar, em graus variados de
intensidade, a economia real. Época NEGÓCIOS convidou 20 líderes para que
refletissem sobre as mudanças que afetarão o futuro dos negócios. "O mundo
mudou. E agora?" - eis o mote proposto aos dez executivos incumbidos de formular
as questões, na condição de entrevistadores e comentaristas. A leitura desses
diálogos evidencia que, seja qual for a especialidade da companhia, nenhum dos
presidentes parece ter sido apanhado de surpresa. É, afinal, uma crise de grandes
proporções, anunciada pela queda de ícones de barro das finanças internacionais.

A propósito, o empresário Luiz Furlan, presidente do conselho de administração
da Sadia, observa a seguinte ironia histórica. Por anos, as empresas brasileiras,
aturdidas pelo caos inflacionário, foram impedidas de exercitar o planejamento
estratégico requerido pelas boas práticas de administração. E foram colhidas
pela turbulência justamente quando se aplicavam em estruturar seu crescimento
com o motor aquecido em anos recentes. O que fica claro é que a experiência das
ciclotimias do passado, quando as empresas eram compelidas a exibir flexibilidade
e senso de urgência, está se mostrando de grande utilidade nestes dias de incerteza.

Sem sobressaltos, a maioria dos CEOs trata de minimizar os efeitos da tor-
menta com receitas conhecidas, que vão do corte de custos por meio da nego-
ciação com fornecedores ao adiamento de projetos de expansão, caso do grupo
liderado por Eike Batista. Cautela é indispensável, mas vale a pena ouvir o que
tem a dizer Mareei Telles, do grupo controlador da Anheuser-Busch InBev. Vi-
vemos, segundo ele, um desses momentos que se convertem em oportunida-
des formidáveis para empresas e países extraordinários. Cautela não deve ser
confundida com conservadorismo, alerta também Fritjov Capra, o inovador
físico teórico radicado nos Estados Unidos que se tornou conselheiro de em-
presas. Em síntese, a mensagem do momento é: para ser visionário neste novo
mundo dos negócios é preciso entender mudanças que vão muito além da crise.



O MUNDO MUDOU EM MAIS DE UM SENTIDO. HOUVE, CLARO,
a virada do cenário econômico. Mas, em paralelo à crise - e também por
causa dela -, há uma mudança mais profunda na mentalidade dos homens
e das mulheres de negócios. Uma transformação notável que se evidencia
quando, em um dos momentos mais desafiadores da história do capitalismo,
o maior banqueiro do país e o sócio-fundador da principal empresa nacional
de cosméticos dedicam a maior parte de um raro encontro a temas como
sustentabilidade, ética nos negócios e educação. Roberto Setúbal, presidente
do Itaú Unibanco (cargo criado com a aprovação pelo BC da fusão dos dois
bancos, em fevereiro), recebeu Antônio Luiz Seabra, presidente do conselho
da Natura, para um almoço no último dia 17 de fevereiro. Bem mais que o
cardápio frugal, de carnes brancas e vegetais, sobressaiu uma conversa franca
sobre o papel das elites, no que Seabra chama de "uma mudança de processo
civilizatório", a função social da educação e, já na altura do cafezinho, a verdade
inconveniente dos spreads bancários. Setúbal e Seabra não são íntimos, mas as
relações entre as famílias vêm de longe. Dona Tide Setúbal, a mãe de Roberto,
falecida em 1977, era cliente de Seabra nos tempos em que ele próprio atendia
a freguesia em sua loja de cosméticos na rua Oscar Freire, em São Paulo.



A NTÔNIO LUIZ SEABRA - As elites

normalmente são vistas como

aproveitadoras. Tanto a família Setúbal

[do Itaú ] quanto a família Moreira Salles

[do Unibanco ] são exemplos de gente

trabalhadora. Eu queria saber se esses

preconceitos são evidentes e como vo-

cês os avaliam?

ROBERTO SETÚBAL - Acho que eles
existem, sem dúvida. No Brasil, de
uma forma geral, existem preconceitos
contra a elite, da forma que você colo-
cou. Não há adequada valorização dos
bons exemplos, e há muitos deles. Gen-
te que tem uma história, uma tradição,
leva a sério as coisas, procura cons-
truir, contribuir para o país e que tem,
portanto, enquanto elite, um papel im-
portante que nem sempre é valorizado
adequadamente. Acho uma pena, por-
que a gente acaba condenando muito
os maus exemplos mas não valorizan-
do os bons exemplos. Falta essa valo-
rização para que a juventude possa
se inspirar. É muito mais importante
construir e valorizar os bons exemplos
do que ficar só destruindo, destruindo,
destruindo. Às vezes é frustrante, Luiz.
SEABRA - Você acha que o contrapre-
conceito, quer dizer, a visão aristocrá-
tica da construção da sociedade, está
presente nas elites?
SETÚBAL - Eu acho que sim, de certa
forma. Não que seja um traço muito
marcante no Brasil, mas ele [oprecon-
ceito] existe. A sociedade brasileira
muda muito rapidamente e a gente
percebe a emergência de várias fa-
mílias novas. Há uma mudança per-
manente. Mas o Brasil tem algumas
origens muito ruins nesse sentido. A
escravidão, o colonialismo são traços
culturais que vêm na nossa socieda-
de, embutidos na nossa origem. Eles
estão presentes, por mais que já te-
nham sido diluídos pelas mudanças
do mundo, pelo crescimento do Brasil.
SEABRA - Se a sociedade está tão en-
volvida em preconceitos, isso é um im-
pedimento no avanço para uma vida
mais ética. Agora, a gente vê exem-

plos notórios daquilo que poderia vir
a transformar uma sociedade assim
preconceituosa, que são todas as ações
ligadas à educação. Você não veria aí,
talvez, um começo de transformação?
SETÚBAL - Minha mãe era pedagoga
e ela sempre teve um envolvimento
com essa questão da educação. Então,
talvez esteja no sangue. Eu acredito
totalmente nessa sua colocação. Para
mim, a educação é o elemento liber-
tador. Eu acho que uma sociedade
democrática não funciona adequa-
damente se as pessoas não têm um
nível de educação mínimo para poder
analisar as informações e avaliar o que
é bom e o que é ruim, o que é certo e o
que é errado. Acho que o Brasil acor-
dou um pouco para isso. Nós estamos

vivendo talvez o período mais longo

de democracia da nossa história. E

essas questões começam a aparecer.

SEABRA - Nós vemos também, como

responsabilidade individual e de em-

presa, a questão da sustentabilidade.

Sei que o Itaú é contemplado pelo Dow

Jones Sustainability [índice da Bolsa

de Nova York ] como aquele que vem

desenvolvendo já pelo oitavo ano con-

secutivo ações consistentes e absolu-

tamente integradas a essa visão ética

do compromisso em relação ao futuro

planetário.

SETÚBAL - A gente acredita muito em
sustentabilidade, sempre acreditou,
desde o começo da história do banco.
Mesmo antes de ser moda, até mesmo
de existir a palavra sustentabilidade, a
gente de certa forma a praticava. Você
tem uma empresa para o curto prazo
ou para o longo prazo? Você é um opor-
tunista no mercado ou tem políticas de
desenvolvimento consistentes, que
atravessam décadas? Isso para mim
é sustentabilidade. Se você olha para
trás, o Itaú é muito consistente em
termos de políticas de desenvolvimen-
to, da forma como tratou os clientes
sempre. Se você quer ser uma empre-
sa perene, que vai durar, que vai estar
aqui daqui a 50.100 anos, você tem
de pensar muito mais em construir,
criar valores do que em ter lucro de
curto prazo. Esse é um traço muito for-
te dos nossos valores, da forma como
a gente olha o negócio. Os interesses
da empresa sempre vieram à frente
dos interesses das pessoas que estão
conduzindo a empresa. Isso também é
um traço muito forte da nossa cultura.
SEABRA - Concordamos plenamen-
te. Nós assistimos, nos últimos anos, a
um número impressipnante de empre-
sas que ingressaram [no processo de
busca da sustentabilidade]. O questio-
namento, num âmbito mais íntimo, é:
quantas empresas fazem isso, no mun-
do, porque passou a ser politicamente
correto ter esse discurso, e quantas
fazem porque o coração já assim ditou?



SETÚBAL - O modismo acaba levan-
do algumas empresas a tentar seguir
certas políticas. Mas de qualquer for-
ma eu acho melhor fazer assim do que
não fazer nada. Evidente que é melhor
se ela acreditar no que está fazendo,
porque fará melhor ainda. São eta-
pas. Se você acreditar e praticar, você
fará aquilo com muito mais grandeza,
mais intensidade t mais consistência.
A educação, a formação, a discussão
desses assuntos vão fazendo com que
cada vez mais empresas acreditem nis-
so. Eu acho que a tendência é positiva,
Luiz. Não gosto muito de fazer patru-
lha ideológica em cima de ninguém.
SEABRA - Mudança de processo civili-
zatório. Você acha um exagero acreditar
nisso ou acha que isso pode ocorrer,
justamente por ter a percepção de que,
sem isso, a sustentabilidade estaria
comprometida? Eu parto do princípio,
porque é nisso que a gente acredita
na Natura, de que nós podemos estar,
nesta crise toda, diante pelo menos
da oportunidade de uma mudança no
nosso processo civílizatório. O [padrão
de] consumo americano já hoje exigiria
seis planetas Terra, se todas as socie-
dades tivessem os mesmos hábitos.
SETÚBAL - Eu não acho que a crise
veio por causa disso, diretamente. A
crise ocorreu por razões circunstan-
ciais que a gente conhece bem. Agora,
se você der três passos para trás, a gen-
te pode concluir que aquele modelo
anterior era inviável. Se ele era inviá-
vel, alguma coisa ia ter de para-lo. Ou
seria uma crise financeira, como aca-
bou sendo, ou um outro tipo de crise.
Mas de alguma forma ele teria de ser
interrompido para ser recolocado nos
trilhos. Eu não acredito que a socieda-
de, neste momento, já esteja madura
o suficiente para políticas de susten-
tabilidade em todos os níveis. É uma
coisa para futuras gerações. Acho que
estamos evoluindo rapidamente. A
crise, de certa forma, torna mais reais
os limites de consumo da sociedade
como um todo. Nós estamos vivendo

falta de matérias-primas, preços de
commodities indo a níveis que a gente
nunca tinha imaginado. Eu não vejo
ainda a sociedade deixar de ser uma
sociedade de consumo, ainda com va-
lores distorcidos nos próximos dez
anos. A crise pode ser uma boa opor-
tunidade para reflexões e reavaliações.
O que pode sair disso, a gente não sabe.
SEABRA - As visões a respeito da cri-
se são as mais diversas possíveis. Não
apenas em relação à dimensão como
também à extensão. Você arrisca algum
palpite de quanto tempo nós temos [de
crise pela frente]?
SETÚBAL - Eu acho que a crise é séria
e longa. Longa são três anos, no míni-
mo. Podem ser cinco, até dez anos. Vai
depender muito da capacidade das
políticas públicas de conseguirem
equacionar os problemas, que nem

estão bem diagnosticados ainda. Eu
acho que, portanto, nós vamos assistir
a um período relativamente longo de
baixos crescimentos no mundo. A si-
tuação do Brasil é um pouco diferente,
mas inevitavelmente estamos inse-
ridos neste mesmo planeta. Mesmo
nos últimos cinco anos, que foram os
melhores do Brasil, nosso crescimento
médio foi abaixo dos países emergen-
tes. E certamente nos últimos dez anos
abaixo de todos os países do mundo,
incluindo os países desenvolvidos.
Então, o Brasil vinha com um ritmo
de crescimento relativamente baixo
lá atrás, melhorando pelos ajustes da
nossa economia, pela persistência de
algumas políticas fundamentais. Hoje
o Brasil está numa situação melhor do
que a de muitos países. Isso nos possi-
bilitará crescer mais, a meu ver, do que
a média do mundo nos próximos anos.
Quanto é possível, é difícil de dizer
ainda. Mas eu acho que o Brasil pode
crescer 3% ao ano a partir de 2010.
SEABRA - A gente não pode negligen-
ciar a importância de um prêmio Nobel
para o [economista bengalês Muham-
mad ] Yunus e o que ele representou
como símbolo para o mundo com a ge-
ração de microcrédito. Neste momen-
to em que o crédito é uma das grandes
questões, o microcrédito é uma das for-
mas de se transformar a parte social?
SETUBAL - Acho que o microcrédito
tem um papel. Mas eu diria, realistica-
mente e mesmo olhando para a índia
e outros locais, que o papel é relativa-
mente pequeno quando você enxerga
o tamanho da economia e a sociedade
como um todo. O microcrédito funcio-
na bem nas comunidades. É uma coisa
para ser controlada pelas pessoas da
comunidade. É inviável você imaginar
que um grande banco, sujeito a todas
as regulamentações do Banco Cen-
tral, possa fazer microcrédito a partir
de uma estrutura que é muito cara. O
Banco Central nos obriga, ao fazer um
empréstimo, a ter o cadastro do clien-
te atualizado. Isso torna o processo
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de crédito formal muito custoso. No
microcrédito você não faz o cadastro,
porque, na verdade, a pessoa que está
na comunidade conhece o outro, sabe
que ele é primo ou irmão de alguém
que mora ali. Então, tem uma cobran-
ça das pessoas que estão envolvidas
naquela comunidade. Mas, enfim, ele
[o microcrédito] tem um papel válido,
que pode ser desenvolvido, mas é mui-
to importante ter uma comunidade
estável. Ele não vai funcionar numa
favela, porque não é uma comunida-
de necessariamente estável. Você tem
traficante misturado, o que atrapalha.
SEABRA - Que razão maior do que a
vida do Itaú ou da Natura poderia nos
mobilizar para essa transformação da
sociedade? Nós já falamos que pode ser
modismo, em alguns casos, abraçar es-
sas causas que são fundamentais para
construir o futuro. O que mais a empre-
sa, eu e você, poderíamos fazer para ace-
lerar esse processo de transformação?
SETÚBAL - Bom, Luiz, eu sempre
digo aqui dentro do banco, para as
pessoas que me perguntam, que eu
me sinto cumprindo um papel social
extraordinariamente importante ao
gerir o banco. Pelas funções sociais
que o banco tem, pelas responsabili-
dades que o banco tem. Eu acho que a
contribuição que um banco eficiente
dá para a sociedade é importante. Me
sinto extremamente realizado como
pessoa por fazer isso com a ética e os
valores que a gente tem aqui no Itaú.
Já durmo tranqüilo, me sinto bem com
Deus e acho que estou dando uma
enorme constribuição para a socieda-
de. Uma contribuição que nem sem-
pre é bem entendida. O papel de um
banco não é bem entendido. Eu acho,
sim, que os empresários em geral têm
de olhar as suas empresas também
por esta ótica. Qual a contribuição
que você está dando para a sociedade?
SEABRA - O Brasil está precisando
de investimentos e se diz que os inves-
timentos não ocorrem pela ausência
de crédito. O Banco Central diz que

o problema não é o juro praticado mas
o peso do spread bancário. Você não
gostaria de explorar um pouco o tema?
SETÚBAL - O tema é árido e complexo,
mas vou tentar ser sintético e simples.
Primeiro, é evidente que a liquidez e a
questão do spread estão associadas.
Depois, a formação do preço de um
empréstimo tem vários elementos. Um
deles, que é muito intuitivo, é o custo de
captação de recursos pelo banco. Esse
é o piso básico. Em cima disso, tem to-
dos os custos operacionais, impostos,
compulsórios e, o maior componente
deles, que é a taxa de inadimplência. A
carteira de empréstimos de um banco
é composta de empréstimos que serão
pagos e, infelizmente, de empréstimos
que não serão pagos. Esse conjunto de

receitas e perdas tem de ser positivo.
A queda brusca do crescimento eco-
nômico traz um aumento de inadim-
plência quase que inexoravelmente.
No nível de pessoa física, porque os
índices de desemprego vão subindo e
evidentemente as pessoas ficam im-
possibilitadas até de cumprir seus
compromissos financeiros. E no nível
de empresas, porque algumas assu-
miram compromissos pensando num
nível de demanda que não vai ocorrer.
Não vão ter aquele nível de receita
e vão ter dificuldades para cumprir
os seus compromissos com o banco.
Essa combinação de fatores, e essa
incerteza em relação à inadimplên-
cia, fez com que os spreads subissem.
SEABRA - O que você diria para os
empresários que buscam fundamento
ético para as suas existências? O que
é fundamental: abraçar uma religião
ou percorrer os clássicos gregos? Eu
acredito pessoalmente que uma des-
sas coisas pode trazer fundamento
para a existência de modo à pessoa se
entregar a uma causa que transcenda
o interesse da empresa ou do indivíduo.
SETÚBAL - Acho muito pessoal esta
questão. Eu tenho lido bastante filo-
sofia, ultimamente. Tenho gostado
de ler. Tenho lido um pouco dos clás-
sicos gregos também. Tenho lido um
pouco sobre religião também. Acho
que depende muito do momento de
vida de cada um. A ética independe
disso, não depende de um momen-
to de vida. Você tem de praticá-la
sempre e acreditar nela. Você pode
ter uma crença por origem religio-
sa, uma crença fundamentada nos
clássicos gregos ou nos franceses do
período do Iluminismo. Enfim, cada
um pode se inspirar onde mais gostar.
Mas ética é questão essencial, funda-
mental. Faz a gente dormir melhor.

ROBERTO SETÚBAL, 54 anos. é presidente do
Itaú Unibanco. ANTÔNIO LUIZ DA CUNHA SE-
ABRA, 66 anos, é fundador e atual presiden-
te do Conselho de Admin is t ração da Natura



A SEGURANÇA DO QUARTEL-GENERAL DA NESTLÉ, NA ZONA SUL
de São Paulo, está preparada para receber e encaminhar imediatamente para a
sala da presidência os ocupantes de um modesto Fiat Idea. É visita para índia
Zulu. Pelas iniciais, mata-se a charada, índia é Ivan, e Zulu é Zurita. O presidente
da subsidiária brasileira da gigante suíça de alimentos está esperando uma
entrevistadora especial esta tarde: Luiza Helena Trajano, superintendente
do Magazine Luiza, a terceira maior cadeia varejista do país. E dá-lhe espera.
Apanhada no trânsito por um típico temporal do verão paulistano, Luiza
Helena atrasa meia hora. Apesar do aviso de que a agenda de Ivan Zurita está
apertadíssima, o encontro dos velhos conhecidos é livre de estresse. "Ivan, estou
encantada com esse prédio lindo. É a sua cara", diz Luiza Helena. Desde junho, a
Nestlé ocupa o vistoso edifício construído para ser a sede do BankBoston, antes
de sua venda para o Itaú. Conduzida pela segurança, a convidada de índia Zulu
gasta dois minutos da portaria do prédio à sala envidraçada da presidência, com
uma vista estonteante para a ponte estaiada sobre o rio Pinheiros. "Você já é avô?",
pergunta Luiza Helena, no aquecimento para a entrevista. Zurita abre um sorriso:
"Ainda não". [Sua neta Maria Eduarda, filha de Daniela, nasceu na segunda-feira, 9 de
fevereiro, uma semana antes do previsto] "Vai ser por volta do dia 15 [defevereiro]".
Assuntos familiares em dia, é hora de discutir negócios em tempos de crise.



LUIZA HELENA TRAJANO - Como
você está vendo o momento atual?

Eu sei que você está com muito otimis-
mo e que sua área ainda não foi muito
afetada. Mas, saindo um pouco da Nes-
tlé, como é que você está vendo os ca-
minhos da economia?
IVAN ZURITA - Olha, Luiza, primei-
ro, como você falou bem, nós somos

muito otimistas. Não considero que
estamos vivendo uma crise. Consi-

dero que estamos vivendo uma nova
realidade. Nós temos de nos adaptar
a essa nova realidade com as regras
do jogo de hoje. Isso requer veloci-
dade, inovação, criatividade e, antes
de mais nada, empreendedorismo.
Temos de assumir essa crise entre as-
pas, administrá-la e entendê-la para
poder responder à nova realidade. E
não adotar a crise, o que é diferente. O
Brasil tem potencial, é um país jovem,
com tudo por acontecer. Acho que nós
temos uma oportunidade grande de
mudar de liga neste momento, postu-
lar uma posição de Primeiro Mundo.
LUIZA HELENA - A gente foi acostu-
mado a lidar com crises. Eu sempre
vou a uma feira nos Estados Unidos, e
este ano aconteceu uma coisa muito
interessante. Os presidentes de em-
presa disseram que uma das atitudes
que tomaram foi pedir aos mais ve-
lhos que contassem aos mais jovens
como é que se lida com crises. Aqui no
Brasil, todas as gerações, de 20 anos,
de 30, de 40, já viveram alguma crise.
ZURITA - Hoje os mercados é que estão
difíceis, mas as empresas estão mais
preparadas, e os executivos também.

Outro dia tive uma reunião com meu
pessoal aqui e ouvi uma pergunta in-
teressante: 'A Nestlé vai colocar psi-

cólogos à disposição para nos orien-
tar com esta crise?'. Eu falei: 'Sabe a
ajuda psicológica que nós vamos tra-
tar de dar para todos? É o emprego'.
LUIZA HELENA - Este é um momento
de amadurecimento do trabalhador.
Não é o momento de sermos paterna-
listas. A transparência é importante

para não deixar ninguém inseguro, mas
é um momento em que todos os fun-
cionários têm de dar sua contribuição.
ZURITA - Sinto exatamente o mesmo.
A diferença entre a sua empresa e a
que eu dirijo é que aqui o dono nunca
está. Talvez até seja mais fácil, porque
trabalhamos para nós mesmos. Te-
mos funções diferentes, mas impor-
tâncias iguais. Porque às vezes a pre-
sença do dono, ainda mais se for uma
pessoa com uma personalidade como
a sua, faz uma diferença muito grande.
LUIZA H E L E N A - Neste momento,
precisa-se, acima de tudo, de um líder.
E a gente sabe que você exerce um
papel de liderança muito importante,
não só aqui, na sua empresa, mas no
Brasil. Você sente uma carga grande?
Como é a sua relação com a liderança?
ZURITA - Acho que o nosso papel é

fazer com que todos que colaboram
com o nosso trabalho entendam os
porquês e se alinhem com o objetivo
maior, que é fazer com que a compa-
nhia cresça. Vou te dar um exemplo:
preciso crescer 3% reais ao ano, caso
contrário teria de recortar a empresa
por dentro. Então, aqui só se fala de
crescimento. Como vamos fazer? Por
meio da inovação, da racionalização,
da agressividade comercial, enfim,
tem todo um plano bem orquestra-
do. Costumo ser muito aberto com
todo mundo. Aqui todo mundo sabe
qual é a rentabilidade, se chegou no
objetivo ou não, para que todos parti-
cipem. Mesmo assim, acho que o car-
go em que estamos é muito isolado.
Você se sente muito sozinho, porque
você tem de orquestrar uma equipe
de diretores e tem de ser equânime
com eles. Às vezes, você se isola mui-
to. Isso faz parte da nossa função.
LUIZA HELENA - Você tem de tomar
muito cuidado com o poder e esse
isolamento de que está falando. Como
é que você faz para que as informa-
ções não cheguem muito distorcidas
da ponta até você?
ZURITA - Criamos aqui, anos atrás,



um correio interno na nossa intranet
que se chama 'O presidente e você'.
Qualquer funcionário pode escrever
direto para o presidente. Essa é a re-
gra do jogo. Recebo muitos e-mails
todos os dias e respondo todos eles.
LUIZA HELENA - No chão de fábrica ou
no chão da loja é que as coisas acon-
tecem. Quando você tem a posição de
presidente de uma empresa, tem de
tomar muito cuidado para que a infor-
mação não chegue muito diferente da
realidade. Porque as pessoas, muitas
vezes, não te contam o que acontece.
Eu sinto que, nas grandes companhias,
o presidente fica muito por fora do que
realmente se passa. Mas, Ivan, quero
te fazer outra pergunta. O que mais te
ajudou para transformar a Nestlé do
Brasil num case de sucesso mundial?
ZURITA - Acho que a mudança fun-
damental de enfoque foi deixar de
partir da fábrica para o consumidor e
partir do consumidor para a fábrica.
LUIZA HELENA - Isso todo mundo fala.
Eu vivo o consumidor, porque sou vare-
jo. E sei que você também vive. Então,
como é que você fez para transformar
esta empresa?
ZURITA - Nossa vocação é mais de
produção. Ainda continua sendo.
Mas a pergunta, antigamente, era
onde está o comércio; hoje, é onde
está o consumidor. Por exemplo: vejo
a sua cadeia [de lojas] com um grande
potencial para eu vender meus pro-
dutos. Porque é onde o consumidor
está presente. Tivemos um caso muito
interessante no ano passado. Recebi
65 mil e-mails reclamando que o Nes-
cau original tinha sido modificado.
E realmente fizemos uma pesquisa,
com degustação às cegas, um projeto
muito grande, e mudamos a fórmula
do Nescau. Mas eu recebi 65 mil e-
mails dizendo: 'Eu quero o meu Nes-
cau de volta'. Então voltamos com o
Nescau [original], avisamos a todos e
criamos uma ONG do Nescau (risos).
LUIZA HELENA - O consumidor agora
não tira dinheiro do bolso para comprar

l

um produto porque está na moda. É
porque ele gosta e acredita no produto.
ZURITA - Investimos muito no Brasil,
muito mesmo, para conhecer o con-
sumidor. Parece óbvio, mas não é. Fo-
mos todos a uma favela e ficamos uma
semana lá para conhecer seu dia a dia.
Não posso querer atender ao setor de
baixa renda, à base da pirâmide, sem
ter um modelo que entenda o seu dia
a dia. Vou te dar um exemplo. Temos
5,8 mil mulheres trabalhando porta a
porta. Vamos chegar a 10 mil até o fi-
nal do ano. Essas mulheres trabalham
duas ou três horas por dia, só. Mas é
suficiente, porque nessas duas ou três
horas elas vendem para as amigas.
Depois, ninguém tem mais tempo.
LUZIA HELENA - Vamos voltar para o
lado mais pessoal. O que te deixa mais
feliz hoje, como presidente da Nestlé?
ZURITA - Eu tive uma provocação que
me motivou muito [no início da carrei-
ra]. Um presidente da Nestlé aqui no

Brasil uma vez chamou o diretor da
minha divisão e ele não estava, cha-
mou o gerente e ele não estava. Então,
ele me chamou. Eu era trainee, traba-
lhava com iogurtes, na época. Entrei
na sala do presidente, trabalhei para
responder o que ele queria e depois
sentei para conversar com ele. Era
o seu [Alexandre] Mahler. Ele falou:
'Gostei do seu trabalho. Qual é a sua
intenção aqui na Nestlé?'. Eu disse:
'Ah, seu Mahler, estou chegando ago-
ra, sou estagiário, estou aprendendo,
não conheço nem a organização direi-
to'. Como ele insistiu, eu disse: 'Gosta-
ria de sentar na sua cadeira'. Ele falou:
'Como? O que você está pensando?
Você é um garoto'. Quando assumi
aqui o Brasil, ele veio um dia me visi-
tar. Eu falei: 'O senhor lembra o que
falou para mim? Eu queria agradecer.
Você me motivou'. O que mais me rea-
liza são as conquistas. O dia em que eu
deixar de salivar, deixo de trabalhar.
LUIZA HELENA - Desde menina eu
tinha muito clara a minha missão,
que era fazer crescer uma empre-
sa que gerasse empregos e onde as
pessoas fossem felizes. Unir os bra-
s i leiros num grande projeto para
transformar este país num exemplo
para que o mundo seja mais alegre,
mais fe l i z , mais parecido conosco.
Acho que é um desafio meu, pessoal.
ZURITA - Essa paixão pelo país no
nível que nós temos faz a diferen-
ça. A minha concorrência está com
menor poder de fogo, está traumati-
zada, está com a guarda baixa. En-
tão vou sair e comprar empresas e
vou crescer com inovação. Pacotes
e pacotes de inovação. Para a Pás-
coa, agora, estou contratando 7 mil
pessoas. Vamos ter de encontrar os
clientes. E é o que estamos fazendo.
Nesta nova realidade que estamos vi-
vendo, tem muita coisa para fazer.

IVAN ZURITA. 56 anos, é presidente da Nestlé no Brasil.

LUIZA HELENA TRAJANO, 58 anos, é superintendente

da rede varejista Magazine Luiza, a terceira maior do país
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MARGEL TELLES NA POSIÇÃO DE SÓCIO DA MULTINACIONAL
cervejeira Anheuser-Busch InBev, passa mais tempo fora do que dentro do
Brasil. Sua agenda de viagens não permitiu um encontro mais longo do que o
suficiente para uma rápida sessão de fotos com o publicitário Nizan Guanaes,
presidente do Grupo abc, na sede da brasileira AmBev. A entrevista teve
de ser feita por e-mail. As questões sucintas de Nizan Guanaes, centradas
na mudança do ambiente macroeconômico, revelaram uma faceta pouco
conhecida de Mareei. O brasileiro que liderou a fusão da AmBev com a
belga Interbrew, dando origem à InBev, e, no ano passado, a compra da
americana Anheuser-Busch, revelou-se um analista econômico de mão-
cheia. Parceiro de negócios de Jorge Paulo Lemann e Carlos Alberto Sicupira
desde os tempos do Banco Garantia, Mareei surpreende ao citar a "ganância
das instituições financeiras" entre os fatores responsáveis pela crise. E ao
admitir que o conceito de sistema financeiro não regulado, idéia com a qual
simpatizava, provou-se ineficaz. Por outro lado, Mareei evoca um traço
marcante da cultura AmBev quando diz que "crise é oportunidade para quem
entendeu o que estava acontecendo (...) e, por isso, se preparou para estar bem
em épocas difíceis e poder continuar investindo em inovação e pessoas".



NIZAN GUANAES - O que gerou essa

crise financeira?

MARCELTELLES - O que gerou a crise
foi uma política monetária americana
excessivamente solta, e seu uso não
para controlar a inflação, mas para
manter o desenvolvimento a todo o
vapor. Quando o dinheiro sobra, leva
todo mundo a se comportar de uma
maneira irracional. O consumidor se
endivida de maneira colossal porque
seus ativos valem mais, sua casa está
valendo muito, ele pode até fazer uma
segunda hipoteca, e a sua carteira de
ações garante muito mais do que a apo-
sentadoria. Ele se tornou um gastador
líquido que gerou grandes benefícios
para economias como a da China e a
do Brasil. Soma-se a isso um sistema
financeiro não regulado. Uma bolha,
que deveria ter estourado muito an-
tes, foi potencializada pela capacidade
de alavancagem não controlada das
instituições financeiras. E ganhou
proporções ainda maiores por meio
de derivativos, algo que estava errado
e que deveria ter sido desfeito muito
antes e com muito menos impacto. Se
tivesse de nomear um responsável,
começaria pela política monetária,
passando pela irresponsabilidade até
certo ponto de cada consumidor e pela
ganância das instituições financeiras.
NIZAN - No que esta crise difere da de
1929, por exemplo?
MARCEL - Acho que são crises com-
pletamente diferentes. Naquela época,
foram criadas políticas protecionistas
que tiveram impacto no mundo intei-
ro, propiciando o surgimento de movi-
mentos como o nazismo e o fascismo.
Hoje, você tem governos conscientes
do que dá para fazer, e sendo ativos.
NIZAN - Mas não há uma unanimidade
nas medidas que eles têm tomado. Você
acha que as medidas que os chefes de
Estado estão tomando são necessárias
para debelar a crise?
MARCEL - Necessárias, eu sei que são e
vejo os governos no mundo todo se mo-
vendo com velocidade nesta direção.

Agora, se as medidas são suficientes,
é difícil dizer.
NIZAN - Mas nem se você fosse um pai
de santo da Bahia. O que você acha que
vai ocorrer no mundo?
MARCEL - Da mesma maneira como
houve todo um processo de crescimen-
to, gastos excessivos, perda de controle
numa série de áreas, agora é a baixa da
maré. Creio que vai haver uma mu-
dança grande de comportamento do
consumidor, de ajuste tanto de empre-
sas como do governo, mas na realidade
é uma oscilação em torno de uma linha
de tendência que, a meu ver, pela tecno-
logia, pelos avanços de comunicação,
é muito positiva.
NIZAN - Ou seja, é como se diz na Bahia,
um 'freio de arrumação'. Do jeito que es-
tava não dava para ficar. É possível pre-
cisar quanto tempo a crise vai durar?
MARCEL - Para avaliar quanto tem-
po vai durar, precisamos considerar
quanto tempo durou a exuberância ir-
racional. O ajuste já começou e vai con-
tinuar por algum tempo. Não é questão
de meses, mas de anos.
NIZAN - Só é uma lástima porque é bem
no horário nobre do Brasil. Aliás, o Brasil
estava fazendo tudo certinho e vai ter
de pagar por isso. Quais são os efeitos
dessa crise sobre o Brasil?
MARCEL - Nós nos beneficiamos bas-
tante, por tabela, dos gastos do consu-
midor americano. Eles impulsionaram
a China, que, por sua vez, impulsionou
[a valorização das] commodities expor-
tadas pelo Brasil. Mas vale a pena lem-
brar que as exportações correspondem
a 12,6% do PIB brasileiro e não a 45%,
como na China. No Brasil, o consumo
das famílias representa mais de 60%
do PIB, ou seja, até certo ponto, o mer-
cado interno pode contrabalançar os
efeitos da crise externa, se não houver
contaminação pelo espírito pessimista.
NIZAN - Eu também acredito muito nis-
so. Acho que temos um forte mercado in-
terno e os pessimistas de plantão devem
ter juízo. Porque quando um avião cai,
morrem primeira classe, executiva e eco-



nômica. Morrem todos. Esta crise acaba
de vez com a hegemonia americana?
M A R C E L - Acho que a hegemonia
americana é fruto de décadas de um
sistema que funciona muito bem, de
uma cultura do 'podemos fazer, va-
mos resolver', associado a um enorme
reservatório de cultura, tecnologia,
inovação, que vem tanto das universi-
dades quanto das empresas privadas.
Acho que o mundo ainda vai assis-
tir à liderança americana por muito
tempo, sobrando aos outros países
destaque em setores onde os Estados
Unidos aos poucos deixem de ser pers-
picazes ou eficientes, como foi o caso
da China e como pode ser o do Brasil.
NIZAN - Nós temos de encontrar os
próprios nichos de mercado. É isso, por
exemplo, que o Grupo abc, de Comuni-
cação está fazendo. Se impulsionando
em áreas em que as multinacionais do
nosso setor não se interessam. Que paí-
ses podem sair mais fortes de uma crise
como esta?
MARCEL - Tanto para empresas quan-
to para países, crises são grandes opor-
tunidades de se destacar. Quando a
maré sobe, levanta todos os barcos mais
ou menos no mesmo nível, mas quan-
do ela retrocede, é a hora de empresas
extraordinárias e grandes países se
sobressaírem. Se o Brasil mantiver o
curso, tem grande chance de sair da
crise muito melhor que outros países.
NIZAN - Acredito piamente nisso. E os
terreiros da Bahia estão trabalhando
fortemente nesse sentido. Existe uma
linguagem meio comum de que crise é
sinônimo de oportunidade. Esta crise
é oportunidade de que e para quem?
MARCEL - Realmente acredito que
crise é sinônimo de grandes oportuni-
dades, pois aquele que chegou melhor
preparado nela, aquele para quem a
crise não foi uma surpresa total, que
entendia que até certo ponto surfava
numa onda de prosperidade que al-
gum dia podia acabar, esse indivíduo
já criou os processos, os agentes e as
ferramentas para que, agora, numa

época difícil, possa continuar pen-
sando em como melhorar a empresa,
como tirar melhor partido depois que
sair do túnel. Um grande empresário
americano disse: A crisis is a terrible
thing to waste' [A tirada, na realidade
atribuída ao economista PaulRomer, da
Universidade Stanford, pode ser tradu-
zida como 'Uma crise é algo terrível de se
perder']. Ou seja, não devemos nunca
desperdiçar o que a crise pode nos
proporcionar em termos de oportu-
nidades. Volto a dizer, crise é oportu-
nidade para quem entendeu bem o
que estava acontecendo, não achava
que os grandes resultados eram só
mérito seu, estava consciente de que
surfava numa onda favorável e, por
isso, se preparou para estar bem em
épocas difíceis e poder continuar
investindo em inovação e pessoas.
NIZAN - É sempre bom lembrar a fra-
se fabulosa de Sam Walton, fundador
do Wal-Mart, que diz: 'Convoquei uma
reunião hoje com os meus diretores so-
bre a crise, e decidimos não participar
dela'. Quem perde e quem ganha com
esta crise?
MARCEL - Perde o conceito de sis-
tema financeiro totalmente não
regulado, idéia com a qual eu sim-
patizava, mas que se provou total-
mente ineficaz. Perde também quem
depende desse mercado financeiro
ativo, sofisticado e fluindo, pois ain-
da deve demorar um tempo para ele
estar totalmente solvente e impul-
sionando a economia e o progresso
novamente. Ganha quem conseguiu
antever a correção dos mercados e
tomou providências para estar me-
lhor preparado quando a crise viesse.
NIZAN - A moral da história é bíblica.
É só ler o conto de José e seus irmãos,
dos conselhos que ele deu ao faraó do
Egito sobre a preparação para os tem-
pos de vacas magras.

Mareei Herrmann Telles, 58 anos, é sócio da Anheuser-

Busch InBev. Nizan Guanaes, 50 anos, é presidente da

agência África e fundador do Grupo abc, de Comunicação



"EU CORRO DE PORSCHE, MAS TAMBÉM JÁ DEI MINHAS VOLTINHAS
de Maserati em Interlagos. É um carro excelente." Assim Constantino de
Oliveira Júnior, dono da Gol e da Varig, abriu a conversa com Cledorvino
Belini, presidente da Fiat, seu convidado especial naquela quarta-feira, 11 de
fevereiro, em São Paulo. Para quem não é muito familiarizado com o mundo
dos carros cabe a explicação: a Maserati é uma marca que pertence ao grupo
Fiat e organiza corridas de automóveis, uma das paixões de Constantino
Júnior, que já disputou até o campeonato sul-americano de Fórmula 3. Seu
encontro com Belini ocorreu no QG operacional da Gol, próximo ao Aeroporto
de Congonhas, na Zona Sul da capital. Velocidade nas pistas foi apenas um
aperitivo para a entrevista que viria a seguir, durante um almoço mineiro
que Constantino, natural de Patrocínio, mandou preparar para o paulistano
Belini, radicado em Betim (MG). O almoço durou uma hora. A entrevista,
duas. Constantino Júnior deparou-se com um entrevistado bastante otimista
em relação à economia. "Acho que o Brasil está numa posição privilegiada
neste momento", disse Belini. Na saída da sala, o assunto velocidade foi
retomado. "Estamos pensando em criar um campeonato só com carros
Fiat", afirmou Belini. Ao que Constantino Júnior não perdeu a chance:
"Pode me chamar. Mas me reserve o melhor carro. Sou muito competitivo".



CONSTANTINO DE OLIVEIRA JÚNIOR -

A crise já afetou a América Latina e

o Brasil, dois dos principais mercados da

Fiat. Qual a sua expectativa para os pró-

ximos anos?

CLEDORVINO BELINI - Nossa percep-
ção é que o pior da crise é o primeiro
semestre. O Brasil está se ajustando
de forma rápida. Costumo dizer que
ainda temos muita bala na agulha para
fazer girar mais essa economia. É ób-
vio que o Brasil não vai crescer 4% ou
5%. Deve crescer de 1,5% a 2%, o que é
muito bom, levando-se em conta que
muitos países sequer crescerão,nes-
te ano. Temos os juros mais altos do
mundo e, à medida que o governo dá
continuidade a esse programa ousa-
do de corte de juros, teremos plenas
condições de estimular a economia.
Ainda tem muito dinheiro nos ban-
cos daqui para estimular o crédito, e o
Brasil continua sendo atraente para o
mercado internacional. A tendência
é que, aos poucos, o fluxo de crédito
no nosso país retome a força de ou-
tros tempos. Acredito que as coisas
voltarão brevemente à normalidade.
CONSTANTINO - Exatamente como es-
tavam antes da crise?
B E L I N I - Não como em 2008. Vou
dar um exemplo do meu setor. Havia
um mercado de 11,5 mil carros vendi-
dos por dia. Significava um volume
de quase 3 milhões de automóveis ao
ano. De repente, caiu para menos de 7
mil veículos por dia. Só não caiu mais
porque o governo fez a redução de IPI.
Em dezembro de 2008, a média foi de
7,6 mil veículos. Subiu para 9, 5 mil
no mês de janeiro. Se você comparar
janeiro de 2009 com janeiro de 2008,
verificará que o mercado ficou pratica-
mente igual. Fevereiro poderá ter um
pico menor, por causa do Carnaval.
Mas a boa notícia é que as vendas es-
tão em curva ascendente. Posso dizer
que 2009 será um ano melhor do que
2007 para o mercado automotivo.
E olha que 2007 foi o segundo me-
lhor ano da história do setor, com 2,4

milhões de veículos. Só perdeu para
2008. Em 2009, devemos chegar a
2,5 milhões de unidades. É óbvio que
tudo isso vai depender do IPI, dos ju-
ros e de outros ajustes na economia.
CONSTANTINO - Podemos dizer que
2008 foi um ano bem atípico?
BELINI - A palavra que mais se ouviu
no ano passado foi recorde. Tivemos
recorde de mercado com dois meses
de antecedência no ano passado. Em
outubro, já havíamos batido a marca
do ano anterior. O sucesso devia-se
a uma combinação de juros baixos e
prazos longos, tudo isso encaixando
perfeitamente no bolso do consu-
midor. Muita gente comprou carro.
Respondendo à pergunta: 2008 foi
um ano atípico, sim. Um ano de fan-
tasia. Um ajuste seria até razoável,
mas não precisava ser desse tamanho.
CONSTANTINO - Você está otimista
em relação a este e aos próximos anos?
B E L I N I - Dizem que sou um otimis-
ta. Sou mesmo. Existe um espaço
bom para crescer, e o Brasil poderá
ser o quinto mercado de automóveis
do mundo ainda em 2009. Milhares
de pessoas, principalmente da clas-
se C, entraram no mercado de con-
sumo e estão carentes de produtos
e bem duráveis. O automóvel pode
ser um componente importante no
consumo futuro dessas famílias. A
oportunidade é imensa. Não por aca-
so, muitas montadoras estão man-
tendo seus ciclos de investimento.
CONSTANTINO - As três maiores de
Detroit estão encolhendo. A Renault de-
mitiu, as japonesas apresentaram pre-
juízo. Como está a Fiat neste contexto?
BELINI - A crise no setor automobilís-
tico atinge o mundo todo. Nos Estados
Unidos, houve redução de 50% nas
vendas em janeiro. Na Europa, alguns
países apresentaram queda de 40% na
comercialização de carros. Até as japo-
nesas, como você bem disse, enfrentam
prejuízo. Meu espírito de otimismo me
faz enxergar oportunidades nesta cri-
se, por isso a importância de manter



investimentos. Ainda hoje estava con-
versando com os executivos de Turim
[matriz da Fiat] e eles me disseram que
a situação do mercado automobilís-
tico já está voltande ao normal por lá,
com os incentivos que o governo criou
para estimular a renovação da frota.
CONSTANTINO - Mas, e a Fiat? O inves-
timento de R$ 5 bilhões anunciado no
ano passado está mantido?
BELINI - Esse investimento começou
em 2008. E será aplicado entre 2008
e 2010. Já está, portanto, acontecendo.
Isso tudo faz parte de uma moderni-
zação importante para o grupo Fiat,
em todos os aspectos: processo, tecno-
logia, excelência industrial, logística.
Tem de ser mantido. O investimento
nos deixa preparados para sair da cri-
se com grande vantagem competitiva.
CONSTANTINO - Se tivesse de tomar a
decisão de realizar esse plano de inves-
timento hoje, para aplicar entre 2010 e
2011, qual seria sua postura?
B E L I N I - Manteria o investimento.
Acho que até lá a crise já terá ido em-
bora. Nosso problema é 2009. De 2010
para a frente, temos todas as condições
de crescer. E não estou apenas me refe-
rindo à Fiat, mas sim ao Brasil. Temos
uma agroindústria muito forte para
ser explorada. Temos uma capacitação
tecnológica em setores que vão fazer
diferença no futuro, como energia so-
lar, eólica, combustíveis alternativos.
Se formos espertos, nos tornaremos
não só exportadores de commodities,
mas de produtos com valor agregado.
CONSTANTINO - Existem hoje 43 mar-
cas no mercado automobilístico brasi-
leiro e uma infinidade de modelos. Como
manter a aura de novidade neste setor?
B E L I N I - A chave é interpretar corre-
tamente o desejo dos consumidores.
Ao mesmo tempo, temos de conci-
liar todas essas informações com
um projeto muito bem estruturado,
que nos permita ter escala e manter
a competitividade. O mercado quer
cada vez mais novidades, tecnologia,
segurança, custos competitivos, de-

sign. Em tempos de crise econômi-
ca, desenvolver um veículo significa
também um grande desafio de caixa.
CONSTANTINO - Voltando a falar um
pouco de crise: quais as providências
que vocês tomaram para garantir a efi-
ciência de custos?
BELINI - Fizemos recentemente um
programa inédito de parceria com for-
necedores prioritários para a monta-
dora. Essa parceria tem como objetivo
agilizar o processo de desenvolvimento
de um veículo e, ao mesmo tempo, defi-
nir parâmetros de custos para que as
negociações entre os dois lados não se
arrastem por muito tempo. No fundo,
o que importa é o seguinte: quanto cus-
ta o quilo da matéria-prima e quanto
custa o processamento. Estabelecemos
um teto e, a partir daí, a negociação é
infinitamente mais ágil. A Fiat, inclu-
sive, ajuda um ou outro fornecedor a
comprar matéria-prima mais barata.
E lhes dá a possibilidade de ganhar em

volume. É um processo de ganha-ga-
nha e um mecanismo para evitar que
fiquemos seis meses discutindo quan-
to vai custar um projeto. Prefiro usar
esses seis meses para trabalhar no pro-
duto. Eficiência é o nome do jogo. E só
conseguimos fazer isso porque a Fiat
dispõe de um parque de fornecedores
no entorno da fábrica, num processo
que batizei de mineirização da produ-
ção. Temos 70% dos componentes que
precisamos ao lado da planta de Betim.
CONSTANTINO - Perguntei aos fabri-
cantes de avião como seria a aeronave
do futuro. A resposta foi 'verde'. O foco,
daqui por diante, será a redução na
emissão de poluentes das aeronaves.
Como será o carro do futuro?
B E L I N I - Acho que vai ser uma mis-
tura grande, mas concentrada dentro
desse mesmo princípio que você falou.
O Brasil já deu um grande passo para
o carro verde ao adotar os modelos
flex fuel, que incentivaram o uso do
álcool. Quando o motorista opta pelo
álcool, ele está ajudando o meio am-
biente. Isso porque a cana-de-açúcar,
quando cresce, seqüestra o gás car-
bônico. Mas o flex é apenas uma das
alternativas. Também acredito muito
nos carros elétricos. Acho que a tec-
nologia está evoluindo rapidamente.
BELINI - E você, Constantino, também
enxerga oportunidades nesta crise?
CONSTANTINO - Crise sempre gera
restrições na captação, mas, de cer-
ta forma, acaba relativizando quase
tudo. Você consegue acesso a deter-
minadas mercadorias em condições
privilegiadas. As pessoas vão dar
mais valor a cada centavo. Isso é bom
para a Gol. As pessoas que tiverem
condições de viajar vão procurar a
forma mais econômica. E a empresa
que tiver condições de oferecer isso
terá uma boa vantagem competitiva.

CLEDORVINO BELINI. 59 anos, é presidente da Fiat

do Brasil e superintendente da Fiat Automóveis na

América Latina. CONSTANTINO DE OLIVEIRA JÚ-

NIOR, 40 anos, é presidente e sócio da Gol e da Varig



ANTÔNIO MACIEL NETO, CEO DA SUZANO PAPEL E CELULOSE,
sacou quatro folhas do bolso do paletó - dobradas ao meio e escritas à mão
- e foi logo avisando ao convidado que o esperava na antessala da presidência
da empresa: "Olha, Fred, isto aqui é meu plano de ação. Fiz uma espécie de
diagrama com perguntas divididas por temas. Sabe como é... sou engenheiro,
não jornalista". O Fred em questão era Frederico Curado, presidente da
Embraer desde 2007. Ele espiou rapidamente as anotações, recheadas de
quadros, números e setas e brincou com o anfitrião, Maciel: "Não se preocupe,
eu também sou engenheiro. Se estivesse no papel de repórter, faria a mesma
coisa". Depois, olhou o relógio e emendou: "É melhor começarmos logo.
Pelo visto, a entrevista será longa". O encontro ocorreu na primeira semana
de fevereiro, no 9° andar do edifício que abriga a sede da Suzano Holding,
na Zona Oeste de São Paulo. Pela primeira vez, Maciel deixava de lado as
atribuições de CEO para assumir, a pedido de Época NEGÓCIOS, a função de
entrevistador. Era também a primeira vez que Curado seria questionado por
um de seus pares. Após o bate-papo inicial, eles se dirigiram à sala de almoço
da diretoria da Suzano. Prato do dia: a crise econômica e seus efeitos no mundo
corporativo. Duas semanas depois desta entrevista, a Embraer anunciou a
demissão de 4,2 mil funcionários - cerca de 20% de sua força de trabalho.



A NTONIOMACIELNETO-AEmbra-
er promoveu alguma grande mu-

dança em sua estratégia de negócios
em virtude da crise?
FREDERICO CURADO - Não. Até por-
que ninguém sabe ao certo a extensão e
os efeitos dessa crise. Obviamente, de-
senhamos cenários e fizemos algumas
simulações, imaginando como será o
mundo nos próximos anos. Mas não
adotamos nenhuma mudança funda-
mental. Eu diria que, neste momento
de dificuldade, é preciso reforçar ainda
mais nossos princípios básicos, que são
a gestão eficiente de caixa e a proximi-
dade com o cliente. Tenho dito para mi-
nha equipe que a prioridade número
l, 2 e 3 da Embraer é a gestão de caixa.
Empresas que têm ciclo longo e neces-
sidade de capital intensivo não podem
bobear. Um outro aspecto importante
diz respeito ao diálogo mais próximo
com quem compra nossos aviões. O
cliente da Embraer depende muito de
financiamento. Estamos conversando
rotineiramente para perceber qual a
situação dele no momento. Num am-
biente de escassez de crédito, é melhor
se antecipar ao problema e buscar solu-
ções do que ser apanhado de surpresa.
MACIEL - A Boeing demitiu, a Bom-
bardier anunciou redução de custos e
outros rivais seguem na mesma linha.
Como está a Embraer neste contex-
to? De alguma forma, a fragil idade
de rivais que estão nos grandes cen-
tros, no olho do furacão, pode ajudar
sua empresa?
CURADO - Houve uma retração de
demanda mundial e nós teremos de re-
duzir custos também. Estamos anali-
sando todas as alternativas. Quanto ao
segundo ponto de sua pergunta, posso
dizer que talvez tenhamos uma redu-
ção do número de concorrentes. Mas
isso é algo que uma empresa não pode
usar como estratégia fim. A Embraer
chegou à posição de liderança fazendo
aquilo que ela acha que tem de fazer,
sem se importar demasiadamente com
mudanças de peças no mercado. Se

você começa a se balizar pelo concor-
rente, será um eterno segundo lugar.
MACIEL- Haverá mudanças de posicio-
namento de produto?
CURADO - No curto e médio prazos, a
tendência é que haja uma queda mais
acentuada na aviação comercial, em
particular na aviação executiva. Isso
não quer dizer que vamos abandonar
investimentos em novos programas
nessas áreas, mas que talvez Seja o
momento de dar atenção à área de de-
fesa [aviões militares]. É um setor que
tende a se manter um pouco mais es-
tável e que apresenta boas oportuni-
dades. Neste momento, estamos em
discussão com o governo brasileiro
para desenvolver o C390, um avião de
carga. Nossa vontade é ter o contrato

assinado ainda este ano, mas vai de-

pender do orçamento da União e do

cronograma do comando aeronáutico.

MACIEL - Concordo com sua filosofia

de aproveitar os nichos mais estáveis.

No nosso caso, durante o ciclo forte de

crescimento da economia, todos os

analistas garantiam que o melhor para

o Brasil era se concentrar na celulose.

Na visão deles, tínhamos de nos ater

à commoditie e deixar a produção de

papel para países como a China. Vários

competidores posicionaram-se dessa

forma. A Suzano, que já havia avança-

do muito na celulose, não deixou de

lado o investimento no negócio papel,

ao contrário. Investimos em inovação

nessa área, bem mais estável do que

a celulose. Foi uma providência va-

liosíssima para este período de crise.

CURADO - No nosso caso, a área de

defesa é um negócio menor, mas com

baixa volatilidade.

MACIEL - Como você trabalha a questão
do curto e do longo prazos na Embraer?
CURADO - Nos últimos dois anos, me
concentrei na operação. Crescemos,
nesse período, mais de 50% em receita.
E você sabe que as dores do crescimen-
to não são suaves. Não é fácil, para uma
indústria de ciclo longo, conseguir
gerir todos os recursos, gerenciar a ca-
deia de suprimentos, sustentar o cres-
cimento físico e ajustar a operação no
curto prazo, ao mesmo tempo em que
é obrigada a olhar para o longo prazo.
Acumulamos uma reserva de enco-
mendas muito boa nos últimos anos.
Ter uma carteira rica permite certa
tranqüilidade à frente. O desafio, ago-
ra, é transformar essa carteira forte em
receita. E isso, obviamente, vai passar
pela capacidade de os clientes toma-
rem crédito para o que já compraram.
MACIEL- Mudou alguma coisa na sua
rotina, nos últimos meses?
CURADO- Estou debruçado sobre ques-
tões mais estratégicas, de longo prazo.
MACIEL - Isso é importante. Muita gen-
te acha que uma crise sempre leva a
análises e estratégias de curto prazo...



CURADO - Você pode sair da crise até
mais fortalecido se tiver a felicida-
de de desenhar estratégias corretas
para o médio e o longo prazos. Te-
mos de olhar oportunidades na crise.
MACIEL - No que a Embraer é melhor
do que os concorrentes?
CURADO - A Embraer tem uma capa-
cidade que poucas empresas têm de
entender os anseios do mercado. Não
é retórica. Refiro-me ao trabalho de um
ano e meio de desenvolvimento de um
avião, que passa por processos bem
estruturados de criação de produtos,
muitos deles nascidos das conversas
com quem compra o avião. É a capaci-
dade de visualizar o que vai ser a avia-
ção daqui a dez, 20 anos. Em resumo, a
Embraer transforma a conversa com o
cliente em produto de primeira linha a
um custo bastante competitivo. O Phe-
nom 100, da aviação executiva, é um
bom exemplo. É um jatinho de quatro
lugares, com todas as características
de conforto e de desempenho seme-
lhantes a um jato de uma categoria su-
perior. Os competidores diretos dele,
por preço, são aviões bem inferiores.
MACIEL - Como anda sua carteira de
clientes? Houve cancelamento ou adia-
mento de encomendas?
CURADO - Cancelamentos são raros.
Quando o avião entra em produção, ele
já carrega um volume de depósitos que
não é nada desprezível e ninguém, em
sã consciência, vai querer perder di-
nheiro. Em um momento como o atual,
é mais comum ocorrerem adiamentos.
Como disse, o que faremos agora é usar
as reservas acumuladas nos últimos
anos. Por isso, prevejo mais receita do
que novos contratos, por algum tempo.
MACIEL - Qual é a segurança financeira
na venda de aviões? Existe algum tipo
de seguro de crédito?
CURADO - Não, não. Aminha seguran-
ça são os depósitos feitos pelos clientes.
MACIEL - Quando um avião é entregue,
quanto, em média, já está pago?
CURADO - Até a véspera da entrega,
de 15% a 25%. Na entrega, 100% pago.

MACIEL - Ou seja, você não entrega
sem estar pago. É um ponto importante.
99% das empresas entregam para re-
ceber depois. Na nossa indústria, a gen-
te vende e recebe 30 ou 60 dias depois.
CURADO - Para nós, isso seria alto risco.
MACIEL - A desvalorização cambial é
boa ou ruim para a Embraer?
CURADO - A pior coisa para nós é a alta
volatilidade. Você carrega o estoque
num preço histórico, pois os ciclos são
longos, e na hora de reconhecer a recei-
ta pode ter uma surpresa. Às vezes você
pega um dia de câmbio alto ou baixo e
se depara com prejuízos ou lucros arti-
ficiais, que não têm ligação com o caixa
da companhia. Em princípio, o real
desvalorizado é bom. Tenho cerca de
70% dos meus custos em dólar e 97%
das receitas em dólar. A minha exposi-
ção, na verdade, é em relação ao real. Só

usamos hedge na operação dessa parce-
la em reais. Nunca alavancamos ope-
rações de derivativos, graças a Deus.
MACIEL- Nunca participou dos deriva-
tivos exóticos? Nós fizemos cinco apre-
sentações sobre o tema e alguns ana-
listas queriam saber se a Suzano tinha
feito esse tipo de operação. Esses mes-
mos analistas falaram que a Embraer fez
também. Eu vi, estava lá na lista deles.
CURADO - Tivemos resultados negati-
vos com hedge cambial, é verdade. Mas
compensei com ganhos operacionais.
MACIEL - Vamos falar de custos ope-
racionais. Estão subindo ou descendo?
CURADO - Nossa expectativa é que
caiam. Não caíram ainda porque os
contratos são de longo prazo. Mas
estamos dialogando com os for-
necedores, mostrando que o mun-
do mudou. Não podemos adotar a
fórmula-padrão de reajuste anual
para contratos de longo prazo. Não
dá para botar no piloto automático.
MACIEL - E o preço das aeronaves? Caiu?
CURADO - Ainda não sentimos isso.
Mas acho que os ativos vão gradualmen-
te perder o valor. Comprar um carro da-
qui a um ano vai ser mais barato do que
comprar hoje. Vamos nos preparar para
imaginar que o mesmo ocorrerá com
um avião. O mundo está empobrecendo.
MACIEL - Vai haver o que chamo de
desestoque de produtos. Antes era o
seguinte: todo mundo comprava muito,
com a certeza de que o preço do produto
iria subir no dia seguinte. Nossos clien-
tes no mundo inteiro fizeram isso. Tinha
espaço para botar mais uma manta de
celulose no estoque e o cara comprava.
O que aconteceu? Todo mundo agora só
vai comprar no último minuto, porque
sabe que amanhã vai ser mais barato.
CURADO - É o tal do empobrecimento.
MACIEL- Em relação aos competidores,
a Embraer tem um diferencial de custo?
CURADO - Temos a competência técnica
de uma Boeing a um custo mais baixo, em
termos de desenvolvimento de aeronaves.
MACIEL -A Embraer é reconhecida-
mente uma empresa inovadora. As ino-



vações mais importantes nasceram em
casa, em centros de pesquisa ou nos la-
boratórios dos fornecedores?
CURADO - Nasceram principalmente
dentro de casa, durante o desenvolvi-
mento. Antigamente, as idéias par-
tiam de algumas pessoas, dos visio-
nários. Toda empresa tem sua cota de
gênios, né? Costumo brincar dizendo
que dentro da engenharia da Embraer
temos um bando de japoneses. O que
fizemos muito nos últimos anos foi
tentar transformar essa expertise in-
dividual em processo. Temos equipes
dedicadas aos projetos de inovação.
Esse time reúne engenheiros e profis-
sionais de marketing. É o que chamo
de inteligência de mercado. São os es-
pecialistas que estão olhando o setor
de aviação lá na frente, combinando
tecnologia e estratégia de negócio.
Neste momento, por exemplo, a tur-
ma está debruçada sobre estruturas
de materiais compostos, como fibras
de carbono, para aviões. Investimos
algo como US$ 150 milhões por ano
ou 2% do faturamento em pesqui-
sa e desenvolvimento tecnológico.
MACIEL - A Embraer e a Petrobras,
por acaso as duas com origem estatal,
são um celeiro de inovação e ousadia.
A Embraer se propôs a fazer um avião
brasileiro quando ninguém imaginava
que isso seria possível e a Petrobras
virou referência em águas profundas.
Acho que são os dois maiores feitos da
indústria nacional. Costumo dizer que
a matéria-prima da ousadia é a combi-
nação de escola, de centro de pesquisa,
de sintonia fina com fornecedores e de
excelência industrial.
CURADO - Vou dar um livro para você
ler: Montenegro, de Fernando Morais.
É uma delícia de leitura para quem
gosta de histórias de ousadia.
MACIEL - Vamos falar um pouco de gen-
te. Quais são suas prioridades na área
de recursos humanos?
CURADO - Gente é um dos pilares da
Embraer. O esforço que mencionei dos
dois últimos anos na parte operacional

da companhia incluiu o P3E, que é o
Programa de Excelência Empresarial
Embraer. Esse programa tem quatro
pilares: um é o da eficiência em pro-
cesso. Outro é o de pessoas: desenvol-
vimento, plano de carreira, motivação.
Um terceiro é o de aprimoramento da
liderança da companhia. Temos uma
força técnica muito grande, mas te-
mos de transformar os engenheiros
em melhores comandantes. O quarto
ponto é o da cultura corporativa. O
homem, o ser humano, está no centro
de nossa ação interna. Vou te dar um
exemplo para que isso não fique só
no discurso. Todos os chefes na Em-
braer, começando por mim, têm 10%
do valor dos bônus anuais vincula-
dos à satisfação do empregado, que é

medida em pesquisa independente.
Ou seja, a boa liderança responde
por 10% do plano de metas da chefia.
MACIEL - Neste ano de atenção para
o caixa, você vai intensificar o P3E ou a
tendência é de ajuste?
CURADO - Se eu disser que não vou
mexer em orçamento de treinamen-
to, estarei mentindo. A gente vai fazer
uma certa adaptação, mas o programa
está totalmente preservado. Vamos
privilegiar ações que geram eficiência.
MACIEL - Como a questão ambiental
afeta os negócios da Embraer?
CURADO - Diretamente. O transporte
aéreo responde por 2,5% das emissões
globais de CO2. É disparadamente o
alvo preferido dos ambientalistas.
Quando nos atacam, sempre compa-
ram o setor com o ferroviário. Dizem
que trem não polui nada. OK. Mas dá
uma olhada na termelétrica que está
por trás para fazer o trem andar e com-
para com o avião. É preciso olhar toda
a cadeia. Existe um esforço enorme dos
fabricantes de motores para que te-
nhamos cada vez menos consumo. Os
motores hoje consomem cerca de 75%
menos do que há 30 anos. Há ainda a
tecnologia dos biocombustíveis, que é a
grande fronteira a ser transposta. Não
é fácil reproduzir a cadeia do querose-
ne a partir da biomassa. De qualquer
forma, já existem voos experimentais
acontecendo a partir de babaçu e de
alga marinha. A alga marinha, aliás, é
a grande esperança de sucesso no pro-
cesso de produção do bioquerosene.
MACIEL-Como você diminui o estresse?
CURADO - Nada muito sensacional.
Faço só um pouquinho de esporte.
MACIEL - Qual tipo de esporte?
CURADO - Esteira. É bem emocionan-
te (risos). Pratico natação de vez em
quando e adoro ir à praia. Um violãozi-
nho também ajuda a aliviar o estresse.
Gosto de tocar Bossa Nova e MPB. m

F R E D E R I C O CURADO, 47 anos, é presiden-
te da Embraer. ANTÔNIO MACIEL NETO, 50
anos, é presidente da Suzano Papel e Celulose



NO 10° ANDAR DE UM EDIFÍCIO COMERCIAL NO RIO DE JANEIRO, EM
uma sala com vista exuberante para a Baía de Guanabara e o Cristo Redentor,
estão, frente a frente, duas gerações de empreendedores que fizeram fama e
fortuna com mineração: Eliezer Batista e Eike Batista, pai e filho. Eliezer, 84
anos, ex-ministro de Minas e Energia de João Goulart, ex-presidente da Vale e
patrono do Projeto Carajás, será o repórter. Eike, 52 anos, dono da EBX, a holding
que reúne empresas nas áreas de mineração, petróleo, energia e infraestrutura,
assume o papel de entrevistado. Eliezer avisa: não será uma conversa entre pai
e filho. Diz que preparou um roteiro e perguntará aquilo que é de interesse dos
leitores. "Só não esqueça de perguntar se a Luma [de Oliveira, ex-mulher de Eike]
vai ou não sair no Carnaval", diz Eike, fazendo piada com um assunto recorrente
em todas as entrevistas que concede. O encontro ocorreu uma semana antes do
Carnaval e durou 50 minutos. Pai e filho da mineração conversaram sobre o
novo mundo que surge após a tormenta financeira. É assunto que Eike conhece
bem. No ano passado, suas empresas perderam cerca de US$ 10 bilhões em
valor, segundo cálculos do próprio empresário. "Deixei de ser um homem de
US$ 16 bilhões para me tornar um de US$ 6 bilhões", afirmou. No dia seguinte à
entrevista com Eliezer, Eike reuniu seus diretores para comemorar um aumento
de 119% no preço das ações de sua petrolífera OGX, a principal empresa do grupo.



ELIEZER BATISTA - Que mundo sur-
ge dessa tormenta financeira que

secou as fontes de crédito e gerou um
brutal ajuste de ativos?
EIKE BATISTA - Voltaremos ao mun-
do real. Até bem pouco tempo atrás,
o setor financeiro representava 20 e
poucos por cento do PIB dos Estados
Unidos. Os agentes financeiros jamais
deveriam ter tido tamanha importân-
cia numa economia. Graças à ganân-
cia deles, traduzida em empréstimos
desenfreados, sem critério algum, o
mundo parou. Sabe o que vai ocorrer
daqui para a frente? Essa relação setor
financeiro/PIB cairá para algo em tor-
no de 5% do PIB americano. Repito: é o
mundo real ressurgindo, com as coisas
nos seus devidos lugares. Teremos,
portanto, menos crédito e, consequen-
temente, mais dificuldades do que an-
tes para realizar negócios. Mas há um
ponto importante: projetos saudáveis
e que apresentem custo-benefício aci-

ma da média continuarão a ter finan-
ciamento. Fadados a desaparecer estão
apenas os projetos marginais, alavan-
cados até aqui com dinheiro fácil.
ELIEZER - Vamos falar sobre alguns
fatos que ocorreram recentemente. A
Toyota, por exemplo, teve um dos maio-
res prejuízos de sua história. As monta-
doras americanas também estão sofren-
do. Grandes bancos americanos faliram
e companhias de diversos setores estão
encolhendo. Qual é o tipo de empre-
sa com mais chances de sobreviver?
EIKE - O problema é tão grande que,
hoje em dia, é o governo que está di-
zendo para a iniciativa privada: seja
mais eficiente e responsável. A indús-
tria não soube enxergar os excessos,
tampouco desconfiar de uma possível
bolha de consumo. A Toyota, que você
citou, é um bom exemplo. Vi uma de-
claração de seu presidente admitindo
que houve excesso de investimento
em ampliação fabril. É até curioso,
mas entendi o que ele quis dizer: a
empresa se deixou levar pela bolha
do consumo. Respondendo de forma

mais direta à sua pergunta, diria que
a empresa que não buscar eficiência,
em qualquer setor da economia, não
vai sobreviver. Entenda por eficiência
a perfeita combinação entre custos
baixos, equipe qualificada, estru-
tura enxuta e produtos adequados.

ELIEZER - Você disse que o governo
está pedindo eficiência às empresas.
É uma inversão de valores. Antigamente,
eram as empresas que pediam eficiên-
cia ao governo...
EIKE - Foi o excesso que inverteu os
valores. Teve tanta grana aí que deixou
todo mundo meio cego. A crise provo-
cou perda de credibilidade no mercado.
Há desconfiança em relação aos ban-
queiros, aos administradores de hedge

funds e aos gestores de fortuna - Mado-
ff é um exemplo. Empresas brasileiras
também viveram situações críticas
dessa perda de credibilidade. Uma de-

las comprou uma rival achando que
ela plantava árvores e no fundo desco-
briu que a principal atividade da com-
panhia era brincar com derivativos.
ELIEZER - Desde que você se tornou
empresário, imaginou que atravessaria
uma crise dessa magnitude?
EIKE - De 1980 até o ano 2000, eu de-
dicava 90% de meu tempo à minera-
ção de ouro. Se você pegar a história
do ouro nesse período, vai verificar
que vivi três crises com os meus ati-
vos. Num dia minha empresa estava
avaliada em US$ l bilhão e, na manhã
seguinte, o ouro caía e ela passava a va-
ler US$ 100 milhões. Depois voltava
para US$ 2 bilhões e caía de novo para
US$ 300 milhões. Fomos triplamente
vacinados com a volatilidade do ouro.
Não sei se o ouro é um indicador, mas
para mim foi uma escola especial. Às
vezes, sou muito criticado, chamado
de oportunista, porque a cultura da
casa [a EBX] ê criar e vender ativos.
Ora, a criação de riqueza está exata-
mente aí. Soubemos olhar ativos de
classe mundial e desenhar projetos de
baixo custo e alta rentabilidade, que
têm mais chances de êxito, mesmo em
situações de crise. O que nos fez agir

assim foi a experiência do passado.
ELIEZER - Você tirou o pé do acelerador
em alguns projetos?
EIKE - Recuamos em duas operações.
O porto de Peruíbe é uma delas. Posso
dizer que deslocamos os investimen-
tos desse porto para os outros super-
portos que estou construindo. Nosso
grupo ficou mais eficiente tirando
Peruíbe da pauta de projetos. Outro
recuo se deu no projeto de Corum-
bá [minério de ferro]. Este pecou pela
logística. 90% de nossos projetos es-

tão mantidos.
ELIEZER - Qual é a sua estimativa atu-
al de investimento para as companhias
do grupo?
EIKE - Na OGX, de petróleo, o plano
de investimento para ter nossa pri-
meira produção é de US$ 3,5 bilhões.
Estamos com esse dinheiro em caixa.



Na MPX, de energia, estamos investin-
do US$ 2,5 bilhões. São quatro plantas
sendo construídas: três no Ceará e uma
no Maranhão. A LLX, de logística, terá
US$ 1,6 bilhão em investimento. Isso
só para a primeira fase de construção
do superporto industrial de Açu. Na
segunda fase, será gasto mais US$ l bi-
lhão. E o porto de Sepetiba, também da
LLX, consumirá US$ 800 milhões. Na
MMX, de mineração, a expansão das
minas no Sudeste está orçada em US$
1,5 bilhão. A maior parte desses projetos
começa a maturar a partir de meados
de 2011. Eu tenho, ao todo, US$ 10 bi-
lhões em caixa para investir no grupo.
ELIEZER - O teu modelo de negócios
obedece, quase sempre, à mesma fór-
mula: você encontra as oportunidades,
estrutura o projeto cercando-se de uma
equipe qualificada, faz o aporte ini-
cial e vai ao mercado de capitais. Esse
momento atual, de falta de crédito e
enfraquecimento do mercado de ca-
pitais, atrapalha seu caminho? Há difi-
culdade para encontrar investidores?
EIKE - Plano de negócios bem monta-
do supera a crise. Pegue como exemplo
nossa empresa de petróleo. No auge
da crise, as ações da OGX caíram bas-
tante. Em novembro, o papel estava
cotado a R$ 250. Hoje, vale R$ 548.
Subiu 119%. Estamos megacapita-
lizados e investindo, numa fase em
que o equipamento, que custava US$
l bilhão, está custando US$ 400 mi-
lhões. Como levantamos antes todo o
caixa necessário para executar nosso
plano, vou colocá-lo de pé na melhor
fase possível. Os investidores não su-
miram: estão apenas mais seletivos.
ELIEZER - Você está otimista em re-
lação à influência dessa crise sobre a
economia brasileira? Acha que o gover-
no vem tomando medidas satisfatórias
para combatê-la?
EIKE - Essa crise diminuiu o volume
de crédito. Menos crédito significa que,
potencialmente, haverá menos negó-
cios. Obviamente que o Brasil perde
exportações. Isso já se mostrou uma

realidade. Mas existe uma coisa curio-
sa: a gente só exporta entre 12% e 14%
de nosso PIB. Somos um país que gera
uma imensa parte da riqueza no merca-
do interno. Imagine a China, onde as ex-
portações respondem por 30% do PIB.
Se o mundo inteiro começar a diminuir
as compras externas, potencialmen-
te ela perde mais PIB do que o Brasil.
Temos uma válvula, portanto, que é o
mercado interno. Devido a essa discipli-
na de juros altos e controle de inflação,
o Brasil exibe demanda reprimida em
áreas como habitação e mesmo venda
de automóveis. Para mim, o maior pa-
trimônio de um país é demanda repri-
mida. Não enxergo nenhuma outra na-
ção com estes componentes: demanda
reprimida e juros altos. Sinto que aqui
tem uma calibragem a ser feita mui-
to mais fácil do que em outros países.
ELIEZER - Se algum pequeno e médio
empresário viesse bater à sua porta
hoje pedindo conselhos sobre como
obter crédito neste momento, qual seria
sua primeira sugestão?
EIKE - Diria que ele deve ser muito
meticuloso. Deve estudar exaustiva-
mente o mercado, ver se a localização
do empreendimento está certa, se a
parte jurídica está bem estruturada,
se contratou a equipe certa. No fundo,
o empreendedorismo é um rosário.
Tem de passar ponto por ponto, todos
os dias. Atrase o projeto, mas tenha a
disciplina de verificar tudo antes de
tomar a decisão de gastar dinheiro.
ELIEZER - Eu me lembro quando tua
mãe te ensinou a questão de ética e dis-
ciplina, sem a qual você provavelmente
não conseguiria obter o sucesso que
tem hoje. Você diz que ela sempre foi
sua grande inspiração. Como agradece-
ria a ela hoje?
EIKE - Ética e disciplina vêm de casa.
Eu agradeço a ela por ter me ensinado
esses dois grandes valores.

EIKE BATISTA, 51 anos, é controlador e presiden-
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NO DIÁLOGO DAS PRÓXIMAS PÁGINAS, DOIS PENSADORES - UM
austríaco radicado nos Estados Unidos, o outro paulistano - refletem sobre
o que significam os sinais emitidos pela crise mundial e como os executivos
devem reagir a eles. Fritjov Capra, 70 anos, físico teórico, escritor e palestrante,
é autor de best-sellers como O Tao da Física e O Ponto de Mutação. Neles, traça
paralelismo entre a física moderna e as filosofias e os pensamentos orientais
tradicionais. Capra mantém há 15 anos um relacionamento próximo com
Motomura, 65 anos, fundador da Amana-Key, em busca de respostas heterodoxas
para os dilemas corporativos. Capra, que vive com a família em Oakland, nos
arredores da Universidade de Berkeley, é uma das vozes mais eloqüentes do
pensamento sistêmico, assim chamado por propor uma visão da sociedade
global como um organismo interconectado. "Ele é o tipo de pessoa de mente
aberta, como se estivesse o tempo todo em busca de novos conhecimentos",
diz Motomura, que recebeu seu amigo para uma conversa, a pedido de Época
NEGÓCIOS (onde mantém uma coluna), na sede da instituição que preside
nos arredores de São Paulo - um centro de pesquisas de inovações radicais em
gestão, por onde já passaram centenas de executivos brasileiros da primeira liga.



OSCAR MOTOMURA - Como um
pensador sistêmico explica a crise

financeira internacional?
FRITJOV CAPRA - O princípio funda-
mental da organização do mercado
é a idéia de que ganhar dinheiro está
sempre acima de qualquer valor hu-
mano, seja a proteção do ambiente,
dos direitos humanos, da saúde ou da
democracia. Quando a questão está
entre ganhar mais dinheiro ou pro-
teger esses outros valores, o dinheiro
sempre prevalece. Pensadores como
Manuel Castells, Hazel Henderson,
Vandana Shiva e eu fazemos essa críti-
ca à economia global há 15 anos, mas o
que mais me surpreendeu nesta crise
é que até a simples ética comercial, do
negócio honesto, foi sucateada. Ten-
demos a pensar que as pessoas de ne-
gócios diriam que a confiança mútua
nas transações empresariais é essen-
cial. Mas isso foi deixado de lado em
episódios como o escândalo da Enron
e outros similares, nos quais os CEOs
chegaram até a falsificar o quadro fi-
nanceiro de suas empresas, não dis-
seram a verdade sobre a saúde finan-
ceira de suas corporações e sacaram
enormes gratificações enquanto suas
empresas iam à bancarrota. Quan-
do a crise se intensificou, chegamos
a uma situação em que, de uma hora
para outra, até os bancos perderam a
confiança uns nos outros. A confian-
ça se deteriorou completamente e o
pânico se instalou. Do ponto de vista
dos negócios simplesmente, resgatar
a ética nos mercados é essencial. Sem
isso, esta crise não poderá ser resolvi-
da pela base. E outras poderão surgir.
MOTOMURA - No momento em que a
maximização dos ganhos passa a ser o
objetivo principal, isso, na verdade, re-
presenta uma total inversão de valores.
Em tese, o objetivo de toda ação huma-
na, de todo empreendimento deveria
ser o bem-estar de todos. O dinheiro
deveria ser algo que intermedeia as re-
lações. Quando ele se torna o resultado
final a atingir, todo o jogo muda. Ele se

transforma no jogo da ganância e todo
tipo de distorção passa a ocorrer. Um
processo perverso que acaba até envol-
vendo empresas que deveriam estar fis-
calizando o processo para que eventuais
manipulações não viessem a ocorrer. É
doença em cima de doença. E o que pa-
rece mais grave nesse processo é que
fazemos de conta que essas coisas não
existem, que todas as formas de corrup-
ção podem ser controladas. É uma gran-
de ilusão, um jogo de autoenganos...
CAPRA - Curiosamente, um impacto
psicológico positivo é que as pessoas
não vão mais acreditar nas autorida-
des financeiras. Quando uma empresa
de investimento de Wall Street disser
'confie em nós', as pessoas vão pensar
duas vezes... Elas sabem, agora, como
o sistema funciona e como não funcio:
na. As 'autoridades' já não têm mais a
confiança do público. As pessoas per-
deram a crença nesse mercado livre
e sem regras, o que, segundo Milton
Friedman e a Escola de Chicago, é a
melhor forma de regular as coisas.
Isso simplesmente não faz mais sen-
tido. As pessoas não acreditam mais
nisso. Outro desdobramento positivo
é a constatação de que os problemas
do mundo estão interconectados. Não
é coincidência que a crise financeira
esteja acontecendo ao mesmo tempo
em que a mudança climática mun-
dial também chega a um ponto crítico.
Todo o sistema econômico, político e
cultural ignorou essas conexões por
muito tempo. A fragmentação em
nosso mundo acadêmico, na política
e nas instituições sociais talvez seja
a causa raiz da crise que vivencia-
mos agora. Portanto, esta é uma crise
provocada pela fragmentação e por
um jeito de pensar mais mecanicis-
ta, que vê as coisas de forma isolada.
MOTOMURA - De quem seria a respon-
sabilidade de liderar a criação dessas
soluções?
CAPRA - Independentemente da pro-
fissão, uma coisa que podemos dizer
com absoluta certeza é que precisamos



de pensadores sistêmicos. Alguém
que não pense de forma sistêmica não
chegará a nenhum tipo de solução
que efetivamente resolva os proble-
mas que vivemos hoje. Quando você
pensa sistemicamènte, pode se sur-
preender descobrindo que há cami-
nhos muito diferentes do tradicional.
Um exemplo: podemos dizer que, se
conseguirmos mudar nossa princi-
pal fonte de energia, do petróleo para
fontes renováveis, e formos capazes
de nos libertar do petróleo do Oriente
Médio, poderemos então questionar
as centenas de bases militares. Por
que temos bases no Cazaquistão e na
Geórgia? Bem, oleodutos passam por
lá. Por que três bases no Afeganis-
tão? Elas estão posicionadas ao longo
dos dutos de petróleo. No Iraque? Se
não precisarmos do petróleo des-
sas regiões, não precisaremos des-
sas bases. De uma hora para outra,
bilhões de dólares serão liberados.
MOTOMURA - As mudanças exigidas
envolvem reinvenção na área de design.
O design é algo que ainda não é muito
bem entendido como algo essencial a
todas as áreas da atividade humana.
O design está presente em tudo. Está
inclusive presente no sistema político,
econômico e social que prevalece no
país. A crise atual é conseqüência de um
design inadequado dos sistemas eco-
nômico-financeiros. Essas falhas per-
mitem a ocorrência de irregularidades
sem que nada aconteça... A solução da
crise pressupõe genialidade em design.
E design, por outro lado, pressupõe ge-
nialidade em pensamento sistêmico.
CAPRA - São os Da Vinci de hoje. Em
minha opinião, Leonardo da Vinci foi
o primeiro e mais brilhante designer
de que temos notícia. Ele possuía todas
essas qualidades. Uma outra qualida-
de é a habilidade de organizar esses
padrões visualmente e desenhá-los.
Leonardo era um solucionador de pro-
blemas, um inventor, um pensador sis-
têmico e um brilhante desenhista. Ele
tinha todas as qualidades de um bom

designer. Hoje temos um campo mui-
to amplo de design ecológico, que é o
da arquitetura verde, da agricultura
sistêmica, do design industrial - não
focado em produtos, mas em proces-
sos -, no qual a matéria flui de forma
cíclica. Assim, uma revolução em de-
sign está acontecendo: práticas revolu-
cionárias, que incorporam princípios
da ecologia; de fato, práticas que se ba-
seiam no aprendizado inspirado na na-
tureza - o conceito de biomimetismo.
MOTOMURA - E quem são os Da Vinci
de hoje? Temos muitos deles... Mas,
onde estão e o que eles e elas estão
fazendo? Estão trabalhando. Muitos
têm bons empregos. Não são mais os
mecenas que os patrocinam. São em-
presas. São órgãos do governo. E fazem
o quê? Criam novas tecnologias, criam
'interneis', satélites artificiais, novas ar-
mas nucleares, sistemas de inteligência
complexos, capazes de monitorar a vida
de cada cidadão. São os gênios de hoje.

CAPRA - Uma coisa que aprendemos
sobre sistemas não-lineares - por meio
das teorias dos sistemas e pela complexi-
dade dos novos estilos de gestão - é que
não podemos estabelecer uma cadeia de
causa e efeito. Você não pode dizer: 'Sou
o CEO aqui, vou tomar determinada di-
retriz e mais tarde obterei este resulta-
do', porque o sistema possui muitos elos
de feedback, ele é muito complexo. O
que você pode fazer é proporcionar um
ambiente em que energia e criatividade
sejam liberadas, e então algo acontece-
rá. No entanto, durante uma crise, as
empresas tendem a agir de forma mais
conservadora, ficam mais temerosas.
Em geral, essa é a tendência, mas não é
isso que vai acontecer. As empresas não
podem chegar aos analistas do mer-
cado de ações e dizer que vão atuar de
modo conservador daqui para a frente.
Ser conservador hoje em dia significa
desastre. Vai ser preciso agir, seguir
em frente... Mas, é claro, com cautela.
MOTOMURA - E como um CEO pode
se tornar um pensador sistêmico na
vida diária?
CAPRA - Quero reforçar esse ponto
com a minha experiência conduzindo
seminários em empresas. Em geral,
peço às pessoas para, na primeira ses-
são, apenas ouvirem e não pensarem
em aplicar nada, pois, em geral, elas
têm essa tendência de saltar imedia-
tamente para a aplicação. Assim, elas
ficam preocupadas primeiro em enten-
der. Mas, com certeza, após a primei-
ra metade do dia, na hora do almoço,
você vai ouvi-las falando sobre o que
podem fazer na empresa em que atu-
am e qual seria o próximo passo. Os
executivos são bons nisso. Não preci-
samos ensinar a eles como aplicar o
novo em suas organizações. Podemos
apenas abrir-lhes algumas portas.

FRITJOV CAPRA. 70 anos, austríaco nascido em Viena e
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escritor e palestrante. OSCAR MOTOMURA, 64 anos,
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Amana-Key, é também colunista de Época NEGÓCIOS



PRATO NAS MÃOS, HORACIO LAFER PIVA AGUARDA NUMA PEQUE-
na fila para se servir de salada, rondeli e carne assada. Membro do conselho de
administração da Klabin e de outras seis empresas, Piva está no bandejão onde
almoçam os funcionários do Google, no 5° andar da sede da empresa, na Zona
Sul de São Paulo. Ligeiramente à frente na fila, Alexandre Hohagen, presidente do
Google para a América Latina, conta a Piva que os funcionários nada pagam pelas
refeições, que são tão informais quanto a cultura da empresa. Momentos antes,
Hohagen levara Piva para uma volta pelo andar, onde os googlers trabalham
em estações com móveis modernos, decorados com bichos de pelúcia, adesivos e
até por uma barraca de camping armada ao lado de uma das mesas. "Saímos de
três funcionários, há três anos, para 250, hoje. Mas fazemos questão de manter
um ambiente de trabalho divertido", diz Hohagen. "Os funcionários até recebem
um incentivo para decorar suas mesas." E como são suas metas?, quis saber Piva.
"São superagressivas. Estamos crescendo muito no Brasil", afirma Hohagen,
que vê na crise uma oportunidade para o Google. Sua previsão "pessimista" de
crescimento para este ano é de 70%. Já acomodados à mesa de almoço, Piva tira
do bolso suas questões e começa a entrevista que você lê nas próximas páginas.
Entre os assuntos, a cultura Google, inclusão digital corporativa e as ainda
deficientes, segundo eles, formas de uso da internet pelas grandes empresas.



HORACIO LAFER PIVA- Minha pri-
meira pergunta é irrespondível.

Tem um emprego pra mim no Google?
ALEXANDRE HOHAGEN - Esta é fácil.
Quando a gente pensar em montar
um conselho por aqui você será o pri-
meiro convidado.
PIVA - A cultura Google é única. Isso
aqui é uma empresa que tem proces-
sos? Olho para essa rapaziada e penso:
será que adiantou alguma coisa o que
eles aprenderam na escola? Pergunto
isso porque acho que está havendo hoje
no mundo uma reformatação da forma
de pensar. A academia acompanha a
velocidade dos projetos do Google?
HOHAGEN - O Google é uma empresa
extremamente informal, cujo maior
valor é o capital intelectual. O proces-
so inicial de se trabalhar aqui é o de
desconstrução do que se aprendeu,
partir do zero mesmo. Apesar de o
background acadêmico ser impor-
tante, já de cara a gente percebe se
uma pessoa se encaixa ou não na cul-
tura. O Google tem, sim, processos,
mas muito menos do que em outras
companhias. Nossos processos estão
vinculados a ferramentas de gestão
e de interação com os clientes. Somos
uma ferramenta de publicidade onde
milhares de anunciantes vêm com
seus cartões de crédito, criam suas
campanhas e a gente tem de dar vazão
e eficiência para essa interação. Nis-
so há processos. Mas no dia a dia, no
modo de se comportar, não há. Quanto
mais processos se estabelecem, me-
nos criativos eles ficam com o tempo.
PIVA - Você acha que as pessoas en-
tendem o Google? Não a sociedade que
pesquisa, mas as empresas. As grandes
corporações não deixam o funcioná-
rio usar o YouTube porque acham que
consome banda ou tem problemas de
segurança. De alguma forma, estão
restringindo o acesso à informação. Até
onde as corporações estão prepara-
das para a liberdade que o Google dá?
HOHAGEN - O grande diferencial do
Google foi ter criado uma ferramenta

para massificar a publicidade, ao per-
mitir que os próprios usuários criem
suas campanhas. Mas, no Brasil, ain-
da temos ascensorista nos elevadores
e um cara para colocar gasolina no
carro. Ao mesmo tempo, somos um
dos países mais avançados no Impos-
to de Renda online. O medo da tecno-
logia não existe no Brasil. O fenômeno
do Orkut é uma prova disso. As em-
presas brasileiras não entenderam
ainda como é que podem direcionar
essa liberdade de acesso ao conteúdo
para coisas positivas. Um caso clás-
sico é o do biscoito Deditos, da Nes-
tlé. Um cara do marketing da Nestlé
estava navegando no Orkut e achou
uma comunidade com SOO mil pes-
soas pedindo a volta do Deditos, que
havia saído de linha. Eles economi-
zaram alguns milhões de dólares em
pesquisa. Esse é um exemplo de como
as empresas podem utilizar as infor-
mações disponíveis de uma maneira
produtiva. Bloquear é uma bobagem.
PIVA - Uma coisa que acontece na sua
indústria, e não sei que tipo de reflexo
pode ter nas outras, é o fato de cada
vez termos mais velocidade, mais lar-
gura de banda, memória mais barata e,
com isso, o custo das coisas vai tender
a zero. Como essa economia da gra-
tuidade vai afetar outros segmentos?
Estamos também no mundo da escala.
Só vai sobreviver quem tiver escala?
HOHAGEN - Permitimos que as pes-
soas acessem a informação onde quer
que estejam. É um trabalho de massi-
ficação mesmo. É dar condições para
que o Joãozinho, que tem uma fábrica
de compotas em casa, e que jamais po-
derá colocar um anúncio nos jornais,
possa criar uma campanha publicitá-
ria, colocá-la no ar e aparecer para o
mundo. Temos as grandes empresas
também, como Bradesco e Itaú, que
fazem campanhas, usam o YouTube,
mas o interessante é fazer essa inclu-
são digital corporativa. Poder colocar
qualquer negócio dentro desse uni-
verso. É fascinante ver o potencial



que isso tem num país como o Brasil,
com tanto empreendedor, um país,
que já passou por tantas crises e que
agora está tendo de se virar de novo.
PIVA - Você está convencido de que a
melhor forma de bilhetar seu negócio é
a que vocês têm hoje? Como se ganha
dinheiro, se você não consegue bilhe-
tar a pesquisa? O Google conseguiu
criar valor para coisas novas, para a
informação. Antes, informação era po-
der, porque não estava disponível. Que
mudança isso vai provocar no mundo?
HOHAGEN - Qual é a nossa visão de pro-
duto? Por que ter o YouTube e o Orkut?
Existe uma crença na companhia de
que se a gente criar bons produtos e fizer
com que o usuário veja valor neles em
algum momento o dinheiro vem. Existe,
sim, um potencial enorme para moneti-
zar vários produtos que hoje não o são.
Quando nos perguntam o que vocês
vão fazer daqui a cinco anos com essa
informação toda, é difícil dizer. Hoje ela é

, tratada com sigilo. Mas com a tecnologia
vamos conseguir fazer uma leitura do
que o Horacio mais gosta, do que mais
busca, lê, para poder dar um serviço
customizado. É o que já faz a Amazon.
Em algum momento, a sociedade terá de
decidir qual é o nível a que a tecnologia
pode ir para captar informações, para
que a gente possa entregar um serviço
melhor. E teremos quem pague por ele.
PIVA - Diante desse novo modelo, acho
que as empresas precisam começar a
pensar em sair um pouco fora da caixa,
principalmente nesses tempos de crise.
HOHAGEN - Essa crise financeira está
se transformando numa grande opor-
tunidade para empresas de tecnologia
e para o Google. Primeiro, porque as
pessoas vão ser muito mais criteriosas
naquilo que querem, que compram.
Não vejo melhor forma de fazer isso
do que pela internet. Você não vai ficar
rodando a Teodoro Sampaio [rua de
comércio em São Paulo] para achar um
móvel mais barato. O ponto dois é que
as empresas vão querer ter métricas
de mensuração do que está funcionan-

do ou não, e aí, de novo, a internet vai
ajudar. Mas é fato que as grandes cor-
porações deram um passo atrás para
entender essa crise, e as áreas de mí-
dia e publicidade foram as primeiras
afetadas, porque é fácil cortar aí. Mas
também são as primeiras a voltar e o
fazem numa velocidade muito rápida.
PIVA - Sua receita vem de publicidade?
HOHAGEN - Do total, 98% vem de
publicidade e mais ou menos 2% de
alguns produtos que a gente oferece
para as corporações. E aí tem outra
oportunidade enorme na crise. Te-
mos uma-série de produtos chama-
dos Google Apps, aplicativos que
não necessitam de infraestrutura de
tecnologia para rodar. Um exemplo
é a solução de e-mail. Este ano vai ser
importante para a Google Enterprise
e para esses produtos, porque vamos
mostrar que há oportunidade de redu-

ção de custos, usando esses serviços.
Piva - A internet vai permitir às empre-
sas, na crise, otimizar a própria base
de colaboradores. Quando lhes dou a
capacidade de pesquisar, possibilito a
eles exercer seu lado criativo.
Hohagen - Os anunciantes menores
não sentiram ainda a crise. A busca
também não parou, não caiu. Pelo con-
trário, cresce. O que vemos são buscas
mais relacionadas a melhores produ-
tos, menores preços, promoções. Há,
na crise, uma grande oportunidade
para as empresas aprenderem mais
sobre a internet. A Casas Bahia é um
exemplo interessante. Eles fizeram um
movimento superinteligente, de criar
uma base de cartões de crédito antes de
lançar o site. Estou curioso para saber
qual será a relação da loja online com
as físicas, porque é um movimento
bastante agressivo para este momento.
PIVA - As empresas estão preparadas
para essas mudanças do mundo? Sin-
to que elas estão muito amedrontadas.
HOHAGEN - São poucas as empresas
que usam bem a internet. Fazer o blog
do presidente, todas fazem. Mas ima-
gina criar uma base de informação que
dispense um call center com mil pesso-
as? Fazer com que a comunidade per-
gunte e responda? Não vejo isso ainda.
PIVA - Você acha que o Google vai cres-
cer aí, prestando esse tipo de serviço?
HOHAGEN - Por pior que este ano
possa parecer, minha previsão mais
pessimista é de crescer acima de
70%, o que é impressionante. No ano
passado, com um quarto trimestre
difícil, já em plena crise, ultrapassa-
mos 100%. O Brasil foi a subsidiá-
ria que mais cresceu no mundo nos
últimos três anos. Então existem,
sim, muitas oportunidades. A pu-
blicidade ainda será o core, por meio
de busca, que é o nosso negócio.
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O CONSULTOR FERNANDO TIGRE, EX-PRESIDENTE DA ALPARGATAS
e da cervejaria Kaiser, chegou ao escritório da Iguatemi Empresas de
Shopping Centers visivelmente preocupado. Apresentou-se e pediu
desculpas pelo atraso de 15 minutos para a reunião que teria com Carlos
Jereissati Filho, o CEO do grupo. Foi informado pela recepcionista que
ainda faltavam 45 minutos para a reunião. Bendito horário de verão!
Tigre esquecera de atrasar o relógio de seu BlackBerry. Já que estava
adiantado, resolveu fazer um test drive do Market Place, um dos shoppings
do grupo, colado ao prédio-sede da empresa de Jereissati. Tomou café,
visitou lojas e quando o relógio marcou 17 horas, subiu para a conversa.
Era a primeira vez que Tigre, 65 anos, se reunia com Jereissati Filho, 37 anos.
O encontro de gerações produziu uma curiosa conversa sobre conceitos do
varejo, tecnologia e crise econômica. Como gestor de empresas de porte, Tigre
já passou por várias turbulências financeiras. Jereissati Filho enfrentou duas:

: a asiática e a que resultou na desvalorização do real. "Mas isso foi no começo
da carreira", disse. A crise atual é a primeira que o CEO do Iguatemi encara
de frente. Diz que está com caixa suficiente para tocar o barco e aproveita
para elogiar o pragmatismo do presidente Lula para lidar com a situação.



FERNANDO TIGRE - Antes de falar no
presente, gostaria de pular alguns

anos. Qual o futuro dos shopping centers?
CARLOS JEREISSATI FILHO-Acho que
a gente vai ver uma mudança muito
grande no varejo. Os shoppings serão
cada vez mais completos, integrando
várias atividades e serviços, como aca-
demia, centros médicos, escritórios, te-
atros, spas, escolas. Teremos cada vez
mais centros de serviços e de entrete-
nimento e uma grande dose de tecno-
logia. Todo tipo de tecnologia: de lojas
que oferecem vários serviços digitais
ao consumidor a torres de escritórios
inteligentes. Esse é um ponto funda-
mental. Você sabe que, além de presi-
dir o Iguatemi, faço parte do conselho
da operadora Oi, que pertence ao gru-
po. Estive numa reunião com o pesso-
al da Oi e me senti um pouco velho. A
discussão sobre novas tecnologias era
em um nível tão alto que me veio uma
sensação de que o varejo ainda está
extremamente atrasado em relação
a outros setores. Mas isso vai mudar.
TIGRE - O comércio eletrônico é uma
ameaça ao varejo tradicional?
JEREISSATI - Há alguns anos, a Time
fez uma reportagem nos Estados Uni-
dos cujo título era Say Goodbye to Your
Mall ("Diga adeus ao seu shopping
center"). Eles se referiam ao boom do
e-commerce. Muitos achavam que as
vendas online poderiam matar o co-
mércio tradicional. Não aconteceu. O
que ocorreu é que esse fantástico ins-
trumento de compra tornou-se o prin-
cipal agente modificador do modelo do
nosso negócio. Pegue como exemplo
os CDs. Praticamente estão acabando
as vendas físicas desse produto. An-
tigamente você tinha quatro ou cinco
lojas de CDs num mesmo shopping
e essas lojas exibiam um alto fatura-
mento. Hoje, você os encontra somente
em grandes redes, como Fnac, Saraiva
e outras, que misturaram livros, apa-
relhos eletrônicos, informática, filmes
e CDs. Num futuro breve, talvez seja
possível baixar músicas dentro de

uma loja dessas. Olho para o comércio
eletrônico como um objeto de percep-
ção do novo mundo que se abre para o
meu setor. O que vai mudar no hábito
de consumo das pessoas? Quais são
os serviços e os produtos que já estão
fortes na web? Quais são aqueles que
vão se fortalecer? A internet forçou os
shoppings a encontrar alternativas e
calibrar com muito cuidado o mix de
lojas, oferecendo serviços e entreteni-
mento na medida certa. Fomos obri-
gados a estudar, diariamente, novas
formas de transformar nosso negócio
em um espaço cada vez mais praze-
roso. O shopping será, em suma, um
centro de entretenimento onde a ativi-
dade de compra de produtos acontece-
rá por conseqüência. Quem não olhar
para essa profunda mudança, correrá
o risco de empurrar seu potencial con-
sumidor para a tela do computador.
TIGRE - Acrise econômica chegou para
o setor de shopping centers?
JEREISSATI - Não veio com a mes-
ma violência de outros setores,
mas chegou. Ela vem assustando o
consumidor. No Natal de 2008, em-
bora o volume de pessoas tenha sido
superior ao de 2007, o ticket médio foi
um pouquinho abaixo. O consumidor
está cauteloso.
TIGRE - Mesmo no shopping Iguatemi,
freqüentado pelas classes mais altas?
JEREISSATI -Também, mas em menor
proporção do que nos shoppings mais
populares. O sujeito do topo da pirâmi-
de que perdeu um pouco do seu poder
aquisitivo não deixa de comprar itens
como jóias, roupas ou eletroeletrôni-
cos. Ele adia uma viagem, a troca de
carro ou a mudança de apartamento.
TIGRE - Nos próximos anos, haverá
mais espaço para lojas sofisticadas ou
para lojas consideradas mais populares?
JEREISSATI - Acho que o modelo in-
termediário vai prevalecer. Estamos
falando de lojas que apresentem um

, bom custo-benefício para o cliente.
A Zara é um bom exemplo, com seu
conceito fast fashion. Algumas de



suas roupas e acessórios são mais ca-
ros, outros menos, mas todos acessí-
veis a várias camadas da população.
TIGRE - Você reuniu seu pessoal para
falar de crise? Que tipo de mudanças
fez no dia a dia do grupo Iguatemi?
JEREISSATI - A crise estourou lá fora
e a gente sabia que, mais dia ou menos
dia, ela iria chegar. Procuramos subir
num lugar alto para fugir da tormen-
ta. Fizemos uma reavaliação completa
dos planos. Quem estava pensando
muito mais em campanhas institucio-
nais para atrair o consumidor partiu
para planos de combate, com muita
promoção. Não existe um shopping
nosso onde você não seja induzido a
voltar por causa de uma promoção.
De repente, você vai ao cinema com
a família e pode ganhar um ingresso
para outro filme, em outro dia. Nossa
prioridade, neste momento, é botar
cliente dentro do shopping. Outra
mudança importante é que resolve-
mos criar planos trimestrais de ava-
liação do negócio. Até o ano passado,
eles eramanuais. Ao reduzir o prazo,
ganhamos agilidade para promover
mudanças pontuais que visam à ma-
nutenção do tráfego nos shoppings.
T I G R E - Vocês pisaram no freio no
que diz respeito aos novos projetos?
JEREISSATI - O que ajuda é que te-
mos um grande patrimônio, que é a
nossa marca. Criamos algo único em
um setor onde o conceito de grife não
existe. Cada shopping center, no mun-
do todo, tem um nome. O Iguatemi
conseguiu provar que é possível criar
uma marca forte de shopping center.
Esse conceito foi vital para que,ao
longo desses últimos anos, nosso cai-
xa fosse preservado. Ao contrário de
nossos rivais, não compramos terre-
nos para construir nossos empreen-
dimentos, não imobilizamos capital.
O modelo de negócios é baseado em
permuta com o dono do terreno, que
se torna sócio do empreendimento,

j Se há uma disputa por um local e o
proprietário sabe que pode se tor-

nar sócio do Iguatemi, ele vai fechar
com a gente. Raramente entramos
em guerra de preços. Nos servimos
daquilo que a gente criou, a marca,
para fazer bons acordos. Por isso fi-
camos com caixa. Em um momento
de aperto de crédito, como esse, temos
caixa suficiente para tocar os projetos.
TIGRE - E quanto aos lojistas, como eles
estão lidando com o atual momento?
JEREISSATI - A gente está olhando
com lupa, observando como os lojistas
vão proceder. Temos de ter certeza de
que o lojista está bem, que seu negó-
cio se adequa ao nosso projeto. O que
tenho sentido neles é mais lamentação
do que preocupação. Eles dizem 'puxa,
se eu pudesse investir mais para a
frente, depois de 2009, seria melhor'.
Mas ninguém entrou em desespero.
TIGRE - Na sua avaliação, 2010 será me-
lhor ou pior do que 2009 para o setor?
JEREISSATI - Como disse, a gente está
olhando por trimestre. É um cenário

com tantas informações desencontra-
das que fica difícil prever. Não sou eco-
nomista, mas presto bastante atenção
ao que eles dizem. Acho que o governo
brasileiro tem uma situação privile-
giada. O Brasil tem a maior taxa de ju-
ros do mundo, enquanto outros países
não têm nenhuma brecha para mexer
na política monetária. Alguns estão
até com juros negativos. O juro é um
enorme indutor da economia interna.
Sua redução pode alimentar o mer-
cado doméstico e diminuir o impacto
da crise. Se o ritmo de corte de juros
for mantido, aí poderemos dizer que
2010 será melhor do que 2009. Vai de-
pender dessa ação. O problema é que o
Banco Central do Brasil é conservador.
TIGRE - Tenho uma curiosidade: esta
é a primeira crise que você enfrenta?
JEREISSATI - Não. Quando comecei
a trabalhar, em 1997, vivíamos a crise
asiática. Eu estava apenas no início de
carreira e levei um susto. Vi o varejo
brasileiro parado. As indústrias esta-
vam quebrando e o poder aquisitivo
caía. Anos depois, veio a desvalori-
zação do real e o país arquejou nova-
mente. Eu me lembro do marasmo.
Hoje me sinto mais confortável, pois
tenho mais experiência e vivo um ce-
nário diferente daquele enfrentado
nos anos anteriores. O Brasil evoluiu
e as empresas daqui também. Hoje sei
que a saída é responder com rapidez
às crises. É o que o presidente Lula
está fazendo. Muita gente dizia o se-
guinte: acelerar na reta é fácil, o difícil
é acelerar na curva. Lula é um sujei-
to pragmático. Ele e sua equipe agi-
ram rapidamente e com inteligência.
Tigre - A pior crise é aquela que você
está vivendo. A que passou, já está re-
solvida. Se ainda não temos a solução
para esta, vamos criar.
Jereissati - Concordo. O Brasil tem
ferramentas para sair dessa.

Carlos Jereissati Filho, 37 anos, é CEO do Iguatemi Empre-

sas de Shopping Centers. FernandoTigre, 65 anos, é consul-

tor e ex-presidente de empresas como Alpargatas e Kaiser



O QUE HÁ EM COMUM ENTRE LUIZ FERNANDO FURLAN, PRESI-
dente do conselho de administração da Sadia, e Márcio Utsch, presidente da
Alpargatas? Ambos estão à frente de empresas brasileiras internacionalizadas,
que produzem bens de consumo rotineiro e possuem marcas fortes e populares.
Utsch, de 50 anos, que costuma correr quase dez quilômetros a cada dia para
manter a forma, recebeu Furlan, ex-ministro do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior do governo Lula, na sala de reuniões anexa ao seu
gabinete na centenária Alpargatas, que pertence ao grupo Camargo Corrêa.
Neto do fundador e acionista, Furlan, 62 anos, retornou à Sadia em outubro do
ano passado, na tentativa de contornar a crise gerada pelos prejuízos decorrentes
de investimentos em derivativos. Filho de um produtor rural, Utsch construiu
primeiro sua carreira na extinta Mesbla, onde ingressou como office-boy. Perfil
de eterno vendedor, é otimista em relação ao desempenho da Alpargatas em
2009. Nas páginas seguintes, ele ressalta que marcas fortes e inovadoras podem
funcionar como um seguro contra a crise econômica, por aqui e lá fora - tese
com a qual concorda Furlan. A Havaianas, tradicional marca de sandálias,
tornou-se o principal logotipo globalizado de produto brasileiro de consumo.



LU I Z F E R N A N D O F U R L A N - Du-
rante muito tempo, foi impossível

fazer planejamento no Brasil, por cau-
sa da inflação. Depois entramos num
período de relativa estabilidade, em
que podíamos identificar tendências.
Pensamos que estávamos vacinados
e agora nos vemos no meio de uma
turbulência. Como é que vocês estão
fazendo? É viver da mão para a boca ou
business as usual [como de costume]?
MÁRCIO UTSCH - É, sem dúvida, um
grande desafio. Nós trabalhamos com
três tipos de planejamento: o aspira-
cional, que estabelece quem quere-
mos ser em um período de dez anos; o
de médio prazo, que contém as metas
para os próximos cinco anos; e o ope-
racional, que define tudo o que será
executado naquele ano, quais mode-
los serão lançados, quanto vão cus-
tar, quanto temos de vender. Este ano
pusemos o planejamento operacional
num sistema de ajuste fino, ouvindo
os compradores, adequando a oferta.
Lançamos linhas novas para as mar-
cas Topper e Rainha, por exemplo,
com um apelo urbano. São produtos
mais tranqüilos de vender nessa época
do ano e estamos olhando tudo muito
de perto para não perder mercado. No
fundo, eu acho que o fato de investir
entre 11% e 13% da receita anual em
marketing é o nosso maior seguro em
tempos de crise. Porque as pessoas
buscam produtos de marca, conhe-
cidos, confiáveis. É em momentos
como este que a marca faz diferença.
FURLAN - Na semana passada, o dire-
tor de uma cadeia de varejo de eletro-
domésticos me disse exatamente isso.
O consumidor agora rejeita produtos
de 'marca barbante'. Ele busca marcas
com garantia de uso por tempo pro-
longado. Um exemplo são os aparelhos
de ar condicionado. Existem modelos
chineses baratos que vendiam pra
chuchu e que de repente pararam de
vender. O cliente prefere pagar mais e
ter certeza de que daqui a três ou qua-
tro anos o produto ainda funciona, tem

assistência. Estávamos enveredando
por um caminho em que os consumi-
dores não se importavam de comprar
produtos semidescartáveis. Hoje a
história é outra: eles buscam marcas
que vão durar, que têm design, mesmo
que precisem pagar um prêmio por
elas. Você também tem sentido isso?
UTSCH - Perfeito, é exatamente as-
sim. Poucas empresas estão nessa
condição. A Sadia certamente tem
isso no setor dela e nós temos no
nosso. E esta condição vem chance-
lada por uma novidade que poucos
países têm nesse momento de crise,
que é o mercado interno aquecido.
FURLAN - Pois é, há uma força inercial
nesse mercado interno que é o sujei-
to que melhorou de vida e que não cai

num precipício porque a bolsa caiu. Te-
mos ainda os 10 milhões de empregos
criados nos últimos seis anos e que
não vão desaparecer num redemoinho.
UTSCH - As economias que estão so-
frendo mais são as que não têm essa
oportunidade: a americana, a japone-
sa, a alemã...
FURLAN - E nós temos um mercado
ainda não saturado. Eu falava hoje com
uma grande empresa japonesa: se você
perguntar a um brasileiro se ele gos-
taria de comprar um televisor de tela
plana, digital, do tipo mais moderno, ele
dirá que sim, mas que não compra por-
que não tem dinheiro ou acesso a crédi-
to. Se a mesma pergunta for feita a um
japonês a resposta será um pouco dife-
rente: ele não compra a televisão nova
porque já tem uma moderna. A horizon-
talização do mercado, combinada à não
saturação, é hoje um grande ativo do
Brasil. E essa força inercial de quem gal-
gou um degrau, suou muito para subir
na escala social e vai defender sua nova
posição. O desejo de não recuar segura
o consumo. E aí o gargalo está no crédi-
to e na insegurança do consumidor, que
pode não ter mais o conforto de que vai
continuar a ter emprego e oportunida-
des de subida social na mesma velo-
cidade de antes. E o emocional pesa
muito nas decisões de compra de bens
duráveis. Produtos de consumo como
os nossos, cada um com suas peculia-
ridades, sofrem menos, porque depen-
dem menos de crédito. No seu caso tem
ainda um outro fator: há uma popula-
ção jovem que troca de calçado porque
o pé cresce. Eu tenho dois netos, um de
4 e outro de 6 anos e sei como é isso.
UTSCH - Olha, é exatamente o que eu
falo para a minha equipe: se a crise
bater na porta da Alpargatas nós não
vamos abrir. Vamos pôr o pé na porta
e não vamos deixar a crise entrar. Eu
acho que a pior crise é a de incompe-
tência, de falta de segurança, de não
acionar os mecanismos que temos
dentro de uma empresa para dizer à
crise que fique lá fora. As pessoas vão



continuar calçando e se alguém vai
perder vendas não será a Alpargatas.
Porque temos marcas fortes e um país
com uma condição socioeconômica
nova em relação às grandes econo-
mias do mundo. E essa é uma grande
diferença. Por mais que desconheça-
mos aonde essa crise vai dar daqui a
dois ou três anos, de uma coisa eu sei:
vamos sair melhor do que entramos. E
as empresas que souberem aproveitar
essa oportunidade, ou que já consoli-
daram uma base que agora dá a elas
credenciais para enfrentar melhor a
crise, serão as grandes beneficiadas.
FURLAN - O Brasil não tem desempre-
go em massa. A percepção é influencia-
da pelos números de início de ano, que
mostram emprego negativo porque
refletem o fenômeno dos empregos
temporários. Mas isso ocorre todo ano.
UTSCH - Nós temos 19,4 mil emprega-
dos e não demitimos nenhum.
FURLAN - Acho que uma das atenuan-
tes da crise para o Brasil é que há uma
compreensão ampla do presidente Lula
de que é preciso fazer o possível para
que não haja retrocesso, mesmo que o
Estado tenha de baixar impostos, au-
mentar o crédito. Outro é essa gana de
quem conquistou posição social e agora
se vê ameaçado por uma circunstância
externa. As pessoas não querem abrir
mão das conquistas e estão dispostas
a trabalhar o dobro, ser mais flexíveis.
Nesse sentido, queria perguntar como
você está vendo o seu pessoal na em-
presa. Historicamente, existem ciclos.
Há épocas em que a produção empurra
as vendas e outras em que as vendas
puxam a produção. Como está essa
situação hoje, quem empurra quem?
UTSCH - Essa é uma pergunta com-
plexa. Eu percebo que hoje a venda
puxa a produção em alguns produtos
e a produção empurra a venda em ou-
tros. E isso muda de uma linha de pro-
dutos para outra. As cinco principais
marcas da companhia - Havaianas,
Topper, Timberland, Mizuno e Dupé
- têm um comportamento peculiar,

marcado pela existência de nichos
internos. Por exemplo, nas linhas de
tênis de maior valor agregado, os que
estão vendendo mais são os mais aces-
síveis, que custam entre R$ 100 e R$
200. Nestes, a venda puxa a produ-
ção. Já no caso dos tênis mais caros, é
o contrário. Quando olhamos para a
Havaianas, os modelos do tipo slim e
legítimas vendem a ponto de puxar
a produção. Com toda clareza, isso
acontece.
FURLAN - Mas e a balança comercial
e as exportações? O mercado interno
está salvo, pelo que você falou, pelo me-
nos por enquanto, até o mês que vem.
Fevereiro está garantido...
UTSCH - Nós temos exportado
muito, porque o câmbio ajudou. Te-
mos uma combinação boa, que é
o efeito do preço das commodities

sobre a matéria-prima que usa-
mos. O preço do petróleo desabou...
FURLAN - É o que diz o presidente da
Nestlé: o preço do café pode oscilar,
mas o do Nescafé na prateleira, não.
Então, o produto de valor agregado não
tem o efeito dramático das commodi-
ties. Quando há essa acomodação de
preços, o consumidor não faz uma asso-
ciação direta entre o preço do produto e
o de seus componentes, cujos preços
estão estampados na capa do jornal.
UTSCH - É, o consumidor não associa, e
isso possibilita uma rentabilidade sau-
dável que permite às empresas, no meio
da crise, fazer novos investimentos.
FURLAN - Uma obra de arte não é me-
dida pelo preço da tela branca.
UTSCH - De jeito nenhum.
FURLAN - A história da mudança de
posicionamento da Havaianas é justa-
mente essa, não? Vocês transforma-
ram um produto com apelo utilitário
em produto com apelo emocional.
UTSCH - Isso fica claro quando a gen-
te lembra das propagandas antigas.
Diziam: não tem cheiro, não solta as
tiras, não sai do pé e não deforma.
São atributos absolutamente racio-
nais. Todos eles eram palpáveis. Nós
nunca mais falamos dessas coisas
depois do novo posicionamento. Já
estava claro na cabeça das pesso-
as. Agora dizemos que é moda, que
combina com o biquíni, que diz algo
sobre a pessoa que a está usando.
F U R L A N - E como você está vendo
essa coisa do protecionismo, do apelo
para comprar produtos nacionais que
trazem mensagens como 'buy ameri-
can' [compre produtos americanos]'?
Tivemos aqui um espasmo, felizmente
revertido, de que haveria restrições;
há pressões sobre o Obama, na Ingla-
terra os portugueses foram proibidos
de trabalhar... Você acha que esse pro-
tecionismo vai vingar? E, se vingar,
ele prejudica o esforço de internacio-
nalização que vocês estão fazendo?
UTSCH - Eu acho que não deve vin-
gar, mas se acontecer prejudica, sim.



Todo tipo de protecionismo, se não
for uma coisa muito setorizada, com
uma boa justificativa, não funcio-
na. É o que aconteceu no Brasil com
a reserva de informática ou com os
automóveis. Quando foi liberada a
importação de automóveis é que vi-
mos o quanto estávamos atrasados.
Acho que essas reservas de mercado
que miram um produto específico
condenam a população de um país a
um subdesenvolvimento tecnológico.
FURLAN - Mas pegue o seguinte: você
falou que o maior tesouro é o merca-
do interno, você falou que o seu maior
concorrente é chinês, pensando em
competitividade dos custos de pro-
dução. Então, para você seria uma
delícia ter o seu mercado protegido...
UTSCH - No Brasil, não... Eu não preci-
so dessa proteção do mercado interno
com tarifas... Se você proteger o merca-
do interno com barreiras antidumping,
que brequem a importação de calçados
da China, por exemplo, há muito mais
perda do que ganho. É óbvio que a Chi-
na tem maior capacidade de produção
de calçados, a escala é gigantescamente
maior. Não adianta fazer antidumping,
porque prejudica o Brasil em outras
áreas de comércio e incentiva o con-
trabando, o que acaba levando à perda
de arrecadação de impostos. Sempre
existe alguém que vai encontrar uma
forma de acessar esse mercado, seja
com contrabando, seja por venda via
internet. Esse tipo de medida conde-
na a população, condena todo mundo.
F U R L A N - Devem chegar notícias de
falsificação de produtos todos os dias.
O que você sente primeiro: indignação
ou orgulho merecido por ser falsificado?
UTSCH - (risos) Olha, de fato, esses
sentimentos se confundem muito. Afi-
nal, ninguém falsifica produto ruim.
Eu nunca vi um Lada falsificado, mas
já vi um monte de BMWs falsos. Na
China tem um monte de carro tentan-
do imitar BMW.
FURLAN - Eu estava andando com a

minha mulher em Praga e vi numa vitri-

ne umas havaianas com bandeirinhas

do Brasil. Meu primeiro ímpeto foi de

orgulho. Aí, olhei de perto e percebi

que era uma bandeirinha meio torti-

nha. Disse: Ana, vem cá, olha bem essa

bandeirinha, não dá nem para ver direito

os detalhes...

UTSCH - Pois é... Aí tem um proble-
ma: a gente gasta muito dinheiro com
o combate à falsificação e à exportação
pirateada - que é uma tática para ter a
inscrição 'made in Brazil' na sandália.
Pagamos uma conta alta pelo preço
de sermos copiados. Quando você
chega a esse estágio, tem de agregar
uma nova categoria à sua planilha de
custos, que é a de combate à pirataria.
E esse combate se dá em duas frentes:
a jurídica, que é onde vai mais dinhei-

ro, e a tecnológica. Precisamos estar
sempre à frente, inovando o jeito de
fazer, de decorar os calçados. Uma
das ações de combate mais fortes que
tivemos foi criar uma linha de pro-
dutos específica para fora do Brasil.
Isso não significa fazer uma coleção
inteira para o exterior. Mas há sem-
pre quatro, cinco modelos que são
exclusivos para os mercados lá fora.
F U R L A N - Conheci uma empresa e
parece que é uma das poucas que têm
sucesso no combate a falsificações no
Oriente. É uma rede espanhola de varejo
de moda, que resolveu acelerar os lan-
çamentos para que, quando os modelos
falsificados cheguem ao mercado, suas
lojas já tenham uma coleção original
nova. Para ter essa velocidade, mantive-
ram uma grande parte da produção local.
UTSCH - A diferença da Alpargatas
para a Zara é que eles têm mil e tan-
tos pontos de distribuição próprios
e nós estamos em 200 mil pontos de
venda que não são nossos. Eles têm
uma agilidade maior para determi-
nar queima de coleções, para mexer
nos preços e liquidar. Nós, que vende-
mos para diferentes distribuidores,
não temos essa mesma facilidade.
FURLAN - Quer dizer que em 2009 vo-
cês vão crescer?
UTSCH - Eu acho que sim. Essa pala-
vra, crise, não vai entrar aqui. A gente
não demitiu ninguém, nosso quadro é o
mesmo e vamos continuar trabalhando
muito. Estamos o tempo todo cuidan-
do para não entrar na crise do medo.
Acho que as graves crises normal-
mente são épocas de muito progresso.
O avião a jato, o radar e tantas outras
invenções surgiram no meio de crises.
Se bem trabalhadas, elas podem nos
levar a grandes saltos tecnológicos, a
grandes saltos de desenvolvimento.
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