polo vermelha conversam sobre trabalho. Outro, igualmente uniformizado, observa atentamente um relatório de negócios. O quarto folheia O Cisne Negro, de Nicholas Taleb. Chegam os últimos passageiros e, 15 minutos depois, todos pegam
suas bagagens, cruzam a pista e entram no avião. São dirigentes da ALL, a maior operadora logística com base ferroviária da América Latina. Estão indo para Ponta Grossa, a 120 quilômetros da capital paranaense, para uma reunião de trabalho. O voo está programado para decolar às 7h30 da manhã. Cinco minutos depois, a aeronave já sobrevoa, a 10 mil pés
de altura, os campos de plantação do interior paranaense. Em meia hora, taxia no pequeno aeroporto de Ponta Grossa.
A comitiva é recebida por Luciano Neves, engenheiro de 27 anos, que mostra ares de preocupação. Afinal, a cúpula da empresa chegou para discutir e avaliar o desempenho da unidaPINGA-FOGO
de pela qual ele, Luciano, é responsável. Ao chegar ao prédio da filial de
O ENCONTRO DE HEES COM OS FUNPonta Grossa, a comitiva junta-se aos mais de 100 funcionários em um
cionários de Ponta Grossa, uma das
salão com cadeiras enfileiradas. São 9 horas em ponto. Em pé, Luciano dá
11 filiais da ALL, é o primeiro de uma
as boas-vindas a todos e convida-os a se apresentarem. Inicia-se uma toada:
série que ainda fará naquela semana.
- Bom-dia, meu nome é Márcio e eu sou supervisor.
É uma rotina que se repete há quatro
Márcio senta. Levanta-se André:
anos, desde que assumiu a presidência:
- Bom-dia, meu nome é André e trabalho como maquinista.
todos os meses, durante uma semana,
André senta. Levanta-se João:
ele vai a campo visitar algumas unida- Bom-dia. Meu nome é João. Trabalho na parte operacional.
des da empresa, batizadas internamente de UPs (Unidades de Produção) e
São ao todo 110 "bons-dias", com suas respectivas apresentações monocórdias. Uma delas destaca-se das demais, tanto pelo tom de voz quanto
distribuídas por cinco estados brasileiros e a Argentina. Nunca vai sozinho.
pelo discurso: "Bom-dia. Eu sou o Bernardo". É Bernardo Hees, o presidenAcompanham-no pelo menos outras
te da companhia, um homem alto, olhos claros, cabelos escuros que, assim
seis pessoas ligadas a diferentes áreas.
como os demais, também veste calça cinza e camiseta polo vermelha. Dali em
Em cada visita, o roteiro - cronodiante, o que se vê no salão da ALL é uma platéia magnetizada. Não se esmetrado minuto a minuto - é basicacuta um ruído na sala, a não ser o das frases de Hees, ditas de forma objetiva e
mente o mesmo. À apresentação secom um sotaque ligeiramente chiado - que denuncia sua origem fluminense.

gue-se um breve vídeo motivacional.
Em março, quando Época NEGÓCIOS
acompanhou o circuito, um clipe de
Ayrton Senna abriu o evento. As imagens do piloto correndo uma prova dificílima eram embaladas pela canção
You're Simply the Best, de Tina Turner.
O ensinamento: é possível conseguir a
vitória mesmo quando ela parece impossível. Em seguida, parte-se para
apresentações de planilhas e números,
com uma avaliação sobre o cumprimento de metas no semestre. Por fim,
a cúpula da empresa levanta-se e, de
frente para a platéia, ouve reclamações e sugestões de todos os presentes.
A sessão é chamada de "Pingafogo". No encerramento do encontro,
os funcionários formam um círculo ao
redor do salão e, de mãos dadas, como
se fossem iniciar uma prece, esperam
um sinal do presidente. Hees grita:
" Time ALL, pronto?"
"Pronto!", respondem todos de
volta, com os braços ao alto. As vozes femininas são quase imperceptíveis em meio à maioria de vozes gra-

ves de um coro masculino. Lembra
um ritual de partida para a batalha.
Os funcionários saem desses encontros sabendo exatamente como sua
unidade está se comportando e o que
deverá fazer para cumprir as metas restantes do ano - que, aliás, não são poucas nem tímidas. Em plena crise financeira que desencadeia um cenário de
retração na maior parte das empresas, a
ALL, que faturou R$ 2,8 bilhões no ano
passado, pretende crescer 12% neste, no
transporte de produtos industrializados e commodities agrícolas. Os números por si impressionam. Mas chamam
ainda mais a atenção quando se sabe
que, há dez anos, a empresa era praticamente um depósito de ferro-velho.
Até 1996, os 28 mil quilômetros da
malha ferroviária brasileira eram gerenciados pela estatal Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA). Com a hiperinflação dos anos 80, a falta de capital

para investimento fez com que a rede se
deteriorasse a ponto de o transporte via
ferrovias representar apenas 8% do volume total de cargas na época. Durante
o governo Fernando Henrique, a malha
foi dividida em sete partes e privatizada por meio de concessões. A porção sul
foi adquirida por um grupo de investidores liderados pela GP Investimentos, de Jorge Paulo Lemann, Mareei
Telles e Beto Sicupira. Essa porção foi
chamada, a princípio, de Ferrovia Sul
Atlântico. Um ano depois, com sua en-

QUEM É

BERNARDO
HEES
CARGO_Presidente da América Latina
Logística (ALL)
IDADE_39anos
ORIGEM_Nascido em Niterói (RJ)
FORMAÇÃO_Graduou-se em economia
pela PUC-Rio, fez MBA na Universidade
de Warwick, na Inglaterra, e
especialização em gestão de negócios na
Universidade de Harvard
CARREIRA_Trabalhou no segmento
petroleiro e no mercado financeiro.
Em 1998, entrou para a ALL como
analista de logística. Chegou a gerente
de planejamento operacional e,
em seguida, a diretor-financeiro. É
presidente da empresa desde 2004
FAMÍLIA Casado, pai de um filho

trada também na Argentina, tornou-se
a América Latina Logística, ou ALL.
Hoje, com 21 mil quilômetros de
trilhos, 31 mil vagões, mil locomotivas, 2 mil caminhões e R$ 175 milhões
de lucro, tornou-se a mais bem-sucedida entre as concessionárias de
estradas de ferro no Brasil e uma
referência em logística no mundo.

TRENS USADOS
MAS O QUE FEZ UM AMONTOADO
de latas velhas se transformar, em
dez anos, numa ágil locomotiva, referência em gestão e administração?
Algumas pistas ajudam a compor a
explicação para o fenômeno. Boa parte do sucesso financeiro está em decisões tomadas na origem da empresa e
que foram aperfeiçoadas ao longo dos
anos. Os sócios da GP Investimentos
estenderam à recém-fundada ALL algumas das estratégias já testadas com
sucesso em outras empresas, como
Votorantim, Gerdau e AmBev. Antes
de assumir a presidência, no segundo
ano de vida da companhia, o executivo Alexandre Behring foi se aconselhar com Beto Sicupira para saber que
rumos dar a uma companhia novata.
Ouviu a seguinte sugestão: "Durante
os dois ou três primeiros anos, até você
entender o negócio, não faça nada de
estratégico. Apenas use o bom-senso.
Só depois pense estrategicamente".
O bom-senso indicava que era necessário estabelecer metas e resultados para a companhia. As paredes da
empresa ficaram apinhadas de quadros, com frases curtas e diretas para
que qualquer funcionário entendesse
o recado. A objetividade das frases
segue uma norma interna apelidada
de Regra dos 7. Significa o seguinte:
ao formular um objetivo, um chefe
deve pensar se uma criança de 7 anos
entenderia aquela ação. Se não enten-

der, não servirá como meta. "Se você
quer um resultado, a primeira coisa a
fazer é dizer às pessoas com clareza o
que quer delas, para depois cobrar",
diz Hees, que cumpre à risca esse legado. O bom-senso também pedia
um controle rigoroso com os gastos.
A opção feita na época foi o uso de
recursos existentes, em vez da aquisição
de novos materiais. Um bom exemplo
dessa obsessão por economia de custos
foi a decisão da ALL de comprar trens
antigos, usados por companhias ferroviárias dos Estados Unidos. Lá, eles
estavam indo para o lixo. Aqui, foram
para os trilhos. A idade média da frota
da empresa é de 25 anos - cinco vezes
maior do que a média americana. Uma
locomotiva usada sai por US$ 250 mil.
Depois, seguem os gastos com reforma
e colocação de motor (os americanos
vendem só a carcaça do trem). A conta
final bate em R$ 700 mil - um quarto do valor de uma nova locomotiva.
Se esse cuidado com custos refletese nitidamente num ambiente espartano (o máximo de luxo da recepção são
flores de plástico e uma mesa que imita
mármore), ele também faz com que a
empresa tenha uma vocação nata para
a inovação. Em outubro do ano passado, a oficina de máquinas recebeu uma
comitiva de empresários escandinavos
da Scania, ávidos por descobrir como
a empresa havia conseguido adaptar
um motor de caminhão em uma locomotiva. Os suecos queriam entender
o processo para, no futuro, poder desenvolver motores também para trens.
A comitiva escandinava descobriu
aquilo que dentro da ALL é chamado de
"idéias vietnamitas": as que são de simples execução, mas produzem grande
impacto. O termo remete a um episódio
ocorrido durante a guerra do Vietnã,
nos anos 70. Com poucos recursos para
reconstruir as pontes destruídas pelos

ataques aéreos americanos, os vietcongues bolaram a seguinte estratégia:
construí-las 20 centímetros abaixo do
nível da água. Assim, não era necessário deslocar homens para vigiá-las e
não haveria o risco de um novo ataque,
já que os americanos não conseguiriam
vê-las do alto. Uma idéia simples e eficaz. "Desenvolvemos várias soluções
criativas por uma razão muito simples: não tínhamos dinheiro", diz Hees.
Foi desse mesmo princípio que
também surgiu uma idéia para o corte de gastos com combustível - res-

OPERAÇÃO _(1) Trem da ALL em Maringá, interior do Paraná (2) Oficina de
locomotivas em Curitiba, sede da companhia (3) Os executivos Carlos Domino
e Carlos Alberto de Oliveira no centro de controle operacional, também na sede
(4) Pablo Pascuttini, gerente de unidade de produção, no terminal de Paranaguá
ponsável pela maior parte dos custos
operacionais da ALL. Criou-se a Copa
Diesel. Por meio dela, os maquinistas
competem entre si. Em cada viagem,
computa-se a quantidade de diesel
gasto, que pode variar em até 20%,
conforme o uso do freio e a velocidade
da locomotiva (daí a importância do
comprometimento do maquinista).
Ganha um bônus quem conseguir

gastar menos por quilômetro rodado.
A Copa Diesel - simples e eficaz - resultou numa economia de 11% no consumo de combustível. É esta a filosofia
que Hees cobra diariamente de sua
equipe. Carioca de classe média, Hees,
39 anos, formou-se em economia pela
PUC. Ainda durante a graduação,
conseguiu uma bolsa da Fundação
Estudar para fazer intercâmbio nos
maio 2009
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CONTROLE (1) Funcionários no pátio do Terminal Rhall, em Maringá
(2) Operador de produção checa um motor de locomotiva (3) O rondante
Rafael dos Santos, em Ponta Grossa. Ele percorre todos os dias, a pé, 10 quilômetros da malha da empresa em busca de eventuais imperfeições nos trilhos

Estados Unidos. Quando se formou,
começou sua carreira no setor financeiro. Depois foi para a Inglaterra fazer
um MBA em gestão. Durante esse período recebeu o convite de Alexandre
Behring, que o conhecia de reuniões
de ex-bolsistas da Fundação Estudar,
para conhecer a ALL. "Fui muito sincero e disse logo: 'Olha, não entendo
nada de trens'. Behring respondeu:
'Que bom. Eu também não. Por isso a
gente vai conseguir fazer diferente'."
A atitude de largar tudo e começar
uma empreitada em um terreno desconhecido foi um passo decisivo para
a carreira de Hees, e talvez ainda mais
para a ALL. Um levantamento feito pela
Universidade de Harvard investigou
as dez empresas brasileiras mais bemsucedidas em suas áreas de negócios
para saber o que havia de comum entre
elas. Descobriu-se que, em pelo menos
metade delas, os CEOs não tinham
nenhuma experiência anterior com
aquele ramo de negócios. Todos, entretanto, tinham uma base em finanças.

Diz Donald Sull, professor da London Business School, então responsável
pelo estudo: "Algumas das transformações mais drásticas dessas empresas
foram lideradas por forasteiros sem
nenhuma experiência no setor. Mas o
conhecimento financeiro é fundamental para saber se é viável financiar essas transformações". Para se inserir no
mundo de ferrovias e logística, Hees fez
mergulhos intensivos na base da operação da ALL. Espremeu-se para dormir
nas pequenas casas construídas para
os maquinistas nas estações, aprendeu
a conduzir trens e fez da calça cinza e da
camisa vermelha seu uniforme de trabalho. Dessa forma, conversava com os
funcionários de maneira mais informal.
"O que você precisa, para liderar, é fazer
as perguntas certas", afirma. "Quem
sabe as respostas são as pessoas na linha de frente. É lá que vou buscá-las."
Foi enquanto descia um trecho de
serra conduzindo um trem, por exemplo, que ele ouviu um maquinista mais
experiente dizer que o número máximo de vagões poderia ser aumentado
naquele trecho. Os engenheiros diziam que não. Hees insistiu para que

refizessem os cálculos. Ao final, foi
possível aumentar em 15% o carregamento para aquele trecho. E, por essa
idéia, o maquinista ganhou um carro.

NATAL NO ESCRITÓRIO
OS BÔNUS DO FINAL DO ANO, A PARticipação nos lucros, a premiação em
dinheiro por boas idéias e os eventos motivacionais talvez expliquem
uma outra característica marcante
da família ALL: cada funcionário age
como se fosse dono da companhia. Na
região portuária de Paranaguá, destino de boa parte dos trens da ALL
que vêm do interior, vive o argentino
Pablo Pascuttini, gerente daquela unidade e responsável por 700 vagões
que chegam todos os dias à cidade.
Desde outubro, ele também é responsável por cuidar de um silo com
capacidade para 2,5 milhões de toneladas de grãos, construído a cinco quilômetros do porto. Assim, quando os
trens chegam, eles podem descarregar
a carga e voltar. Não é mais necessário
usá-los como uma espécie de depósito,
como era feito antes. É algo importante numa empresa onde cada minuto
de trem parado é dinheiro perdido. E
assim fica Pablo, num vai e vem entre
o porto e o silo. O gerente também não
reclama quando recebe ligações no

meio da noite para resolver problemas
(e isso costuma ser rotina), nem por trabalhar aos sábados e domingos (o que é
raro não acontecer). "Os trens precisam
'xirar', senão eu perco dinheiro", diz
Pablo, com seu sotaque portenho. Ele
refere-se ao dinheiro como sendo seu,
o que comprova o comprometimento em tempo integral com o trabalho.
Essa devoção é justificada, em parte, pelo ocorrido em 28 de fevereiro
deste ano. Naquele dia, a conta bancária de vários funcionários engordou
em 16 salários, depositados de uma
vez só - como premiação por terem
atingido metas. É em busca dessa ascensão financeira que está a maioria
das pessoas que querem trabalhar
ali. Nos meses de março, logo após o
pagamento dos bônus, é comum encontrar carros novos reluzindo no estacionamento. Há um clima constante
de prosperidade dentro da empresa.
A entrega total ao mundo ALL inclui até mesmo expediente no Natal,
algo que o paranaense Roger Teodoro,
de 24 anos, entende bem. Há dois anos,
logo após se formar em engenharia, ele
foi morar em Paranaguá. A família ficou
em Londrina. No último dia 24 de dezembro, véspera de Natal, Teodoro não
foi visitar os parentes. Trabalhou das
7h às 15h. Ao sair, foi para o único supermercado aberto na cidade e comprou
uma lasanha de chester. Assim seria sua
ceia, não fosse um convite de última hora
da família de um colega de trabalho. A
lasanha ficou para o dia seguinte. Serviu como almoço de Natal, devorado às
pressas, antes de rumar para a empresa,
onde trabalhou até o dia escurecer. "Minha qualidade de vida fica de lado. Mas
ganho, em um ano, o equivalente a quase
dois de trabalho e sou reconhecido", diz.
Nos últimos dois anos, Teodoro,
que entrou na empresa como trainee,
foi promovido duas vezes. O engenhei-

ro representa bem o perfil de jovens que
interessam à ALL: pessoas dispostas
a construir uma carreira dinâmica.
"Não acredito naqueles que querem
apenas o emprego. Acredito em quem
busca projetos. O bom funcionário
não é aquele que pergunta o que precisa fazer, mas sim aquele a quem você
tem de pedir para parar", diz Hees.
Esse ritmo é a regra na ALL. Tanto
que o programa de trainee, que no ano

passado recebeu 17 mil inscrições, já
prepara os novos discípulos de Hees
para o que vem pela frente. "Queremos
pessoas interessadas em trabalhar
duro e ganhar dinheiro", diz o baiano
Pedro Almeida, diretor de RH da ALL.
Para os especialistas, o que mais
chama a atenção na ALL é que este
agressivo modelo de gestão resultou
em uma revolução no setor de logística

no país. Diferentemente de uma transportadora convencional, encarregada
somente de levar mercadorias de um
ponto a outro, o modelo de logística da
ALL permite que haja uma matemática
de custos e trajetos envolvidos a ponto
de encaixar o melhor transporte pelo
melhor preço. Cabe lembrar que a logística é um item que responde por 7,2% do
preço final de um produto. "A ALL teve
o mérito de ser a primeira a integrar
diferentes meios de transporte num
sistema sofisticado e pouco comum no
Brasil de antes da privatização", avalia Josef Barat, uma das maiores autoridades em sistemas de transporte.
Um dos benefícios desse modelo é
a quantidade de parcerias possíveis de
serem feitas, como é o caso do recente
contrato de R$ 1,2 bilhão assinado em
fevereiro deste ano entre a ALL e a Cosan. A empresa sucroalcooleira comprará 1,1 mil vagões e financiará a reforma das ferrovias ao longo dos próximos
cinco anos. A ALL, em contrapartida,
entra com sua solução estratégica para
o transporte. "As parcerias entre empresas privadas são fundamentais num
país onde o investimento em infraestrutura deixa a desejar", diz Flávio Benatti,
presidente da Associação Nacional
do Transporte de Cargas e Logística.
O interesse da Cosan é prova do impacto que o transporte ferroviário pode
fazer em uma operação de distribuição. O trem é o meio mais conveniente e barato para transportar grandes
carregamentos. O custo chega a cair
a quase metade do que por caminhão.
A desvantagem é que ele costuma demorar mais, por isso nem sempre os
clientes optam por trem - pelo menos
até agora. "Com a crise, as empresas
voltaram a repensar seu modelo de logística. E aí, ficamos competitivos", diz
Hees. Há quatro anos na presidência
da ALL, o único vermelho que ele admite e aprecia é o de sua camisa polo. w
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