


O REBANHO Na fazenda SIM, com as ovelhas da raça Santa
Inês, matrizes para o projeto de produção de carne de cordeiro

primeiro de seus 20 cigarros diários
e apresenta a propriedade. "A fazenda
é do início do século 19. Comprei em
2005 de um sujeito que nunca traba-
lhou na vida. Era herdeiro do Barão
de Cintra, um cafeicultor que ganhou
essas terras da corte portuguesa por
meio do sistema de sesmaria [política
de doação de propriedades a nobres brasi-
leiros que simpatizavam com o império]",
diz Magim. "Daí o nome da fazenda."

São 110 alqueires, terra a perder
de vista a partir do casarão. Chega-se à
Sesmaria depois de 6,5 quilômetros per-
corridos numa estrada vicinal cercada
de fazendas de gado por todos os lados.
O município é Amparo, a 130 quilôme-

tros da capital paulista, na região das
estâncias hidrominerais. Magim apon-
ta para um lago à esquerda do casarão:
"Tem mais de mil espécies de peixe.
Costumo pescar com os amigos nos fi-
nais de tarde". Indica um galpão do lado
direito: "Ali é o estábulo". Mais adiante
fica o laticínio, onde pretende produzir
queijos finos. Ao lado do laticínio, toda
a estrutura montada para a criação e
reprodução do gado da raça simental.
São 400 cabeças. Atrás da casa, o heli-
ponto. "Fico aqui de terça a sábado", afir-
ma. "Os domingos e as segundas-feiras
reservo para São Paulo, geralmente
para negociar um novo leilão ou cui-
dar de outros interesses particulares."

É ali na Sesmaria que o protago-
nista de um dos capítulos mais ricos
da história corporativa brasileira - a
integração das operações de Brahma e
Antarctica, que resultou na potência
cervejeira AmBev - cultiva o sonho de

se transformar em um dos maiores no-
mes da pecuária nacional. No simental,
ele já está posicionado entre os grandes
criadores do Brasil. O próximo alvo é
a liderança na produção de carne de
cordeiro. "O Brasil importa, princi-
palmente da Argentina e do Uruguai,
80% da carne decordeiro que consome.
Dá para mudar essa história", afirma.

As ovelhas entraram em sua vida
ainda nos tempos de AmBev, durante
um almoço de negócios em uma sofis-
ticada churrascaria de São Paulo. Ao
pedir carne de cordeiro, o então pre-
sidente da cervejaria ouviu a recusa
do maitre, os pedidos de desculpa e a
explicação: "Carne de cordeiro é um
negócio complicado no Brasil. São pou-
cos fornecedores e os que existem são
extremamente desorganizados. É uma
pena, pois a procura é enorme". Só em
São Paulo, onde o consumo ainda é de
l quilo por habitante ao ano, estima-
se um déficit de 3 milhões de cabeças.
Magim nunca mais esqueceu aquela
história. Ao deixar a AmBev, em 2004,
às vésperas da negociação com a Inter-



brew, que culminou na criação da In-
Bev, ele encontrou o tempo que precisa-
va para estudar o mercado de cordeiros.

Antes, porém, fez uma viagem de
seis meses pela costa brasileira a bordo
de um barco Troller de 90 pés. Saiu de
Ubatuba, no litoral norte de São Paulo,
alcançou Fernando de Noronha, foi à
foz do Parnaíba e seguiu para os Len-
çóis Maranhenses. Diz que precisava
se afastar de tudo e de todos para botar
os pensamentos em dia e se acostumar
à vida longe do poder. "Era o presiden-
te de uma das maiores empresas do
Brasil. Me sentia o máximo. As portas
sempre estavam abertas, em qualquer
lugar. De repente, tudo isso acabou",
afirma. "Sabe aquela história de você
ser o cargo que ocupa? É verdade. Cos-
tumo dizer que quando alguém se
desliga de um cargo importante, nem
táxi atende mais ao seu chamado."

Há um tom melancólico na declara-
ção, mas em poucos segundos Magim
Rodriguez se refaz e retoma com segu-
rança o assunto dos cordeiros. "Quando
voltei da viagem, vendi o barco e parti
para o trabalho. Precisava visitar alguns
países para buscar informações sobre a
criação de caprinos", diz. "Benchmark é
um negócio que funciona em qualquer
atividade. Nos tempos da AmBev, eu e o
Mareei [Telles, um dos donos da cervejaria]
viajamos o mundo atrás de referências.
Estivemos na Anheuser- Busch, na Co-
ors e em pelo menos outra meia dúzia
de cervejarias para entender as melho-
res práticas do setor." Na pesquisa com
os cordeiros, a primeira parada foi nos
Estados Unidos. Lá, Magim estudou o
mercado de consumo e visitou distri-

CONTROLE No escritório da Sesmaria, de onde
administra suas novas atividades empresariais

buidores que importavam a carne da
América do Sul - era o primeiro contato
com potenciais compradores da marca
que pretendia desenvolver. Em seguida
foi ao Uruguai, à África do Sul, à Nova
Zelândia e à Austrália conhecer as
maiores criações de ovelhas do mundo.

Na Austrália, ouviu de um criador
a seguinte pergunta: "O que você está
fazendo aqui? No Nordeste brasileiro
existe uma das melhores matrizes do
mundo, a ovelha Santa Inês". É uma raça
desprovida de lã e cuja carne apresenta
baixíssimo teor de gordura. A espécie
adapta-se com facilidade ao clima quen-
te e às condições adversas de pastagens.
Daí o sucesso no Nordeste - onde é sim-
ples e ingenuamente chamada de bode.

POTE DE OURO
DA AUSTRÁLIA, MAGIM VOOU A PER-
nambuco. Depois foi à Bahia, ao Rio
Grande do Norte e, enfim, a Alagoas.
Encontrou Isnar Bastos, fazendeiro
e geneticista de mão-cheia, dono do
rebanho Mumbuca e considerado o
maior especialista da raça Santa Inês
no país. Associou-se a ele, aprendeu o

ofício, trouxe mil cabeças para o inte-
rior de São Paulo e iniciou o negócio.
Por enquanto, dedica-se apenas ao
aprimoramento genético dos animais,
vendendo-os em leilões pelo Brasil afo-
ra. No final de março, em uma só noite,
arrecadou algo próximo de R$ l milhão
num evento disputadíssimo no Centro
de Exposições Imigrantes, em São Pau-
lo. "Isso aqui é um pote de ouro", come-
morou, enquanto bebericava um Green
Label ao lado da mulher, Viviann, de 33
anos - seu segundo casamento -, e dos
filhos Ricardo, 38, Fábio, 36, e Rodrigo,
34, seus sócios no empreendimento.
Até aqui, Magim já investiu US$ 10
milhões no projeto com os cordeiros.

Fábio é quem se dedica ao negócio.
Mora em Ribeirão Preto, no interior de
SãoPaulo. mas passa boa parte da sema-
na na fazenda Santa Inês Mumbuca, de
50 alqueires, localizada a poucos quilô-
metros da Sesmaria. Ê lá que funciona
o "departamento" de caprinos dos Ro-
driguez. "Aqui, só cuidamos da parte
genética. Nosso projeto de corte está
sendo montado na fazenda de Itapeva
[SP], numa área de mil alqueires", afir-



ma Fábio. "A intenção é criar um plantei
de 50 mil matrizes, o que nos dará uma
produção próxima a 100 mil animais."
O projeto inclui ainda a montagem de
restaurantes próprios para fortalecer
a marca e a parceria com supermerca-
dos sofisticados nas grandes capitais.

Existe também a possibilidade de
expandir o negócio por meio do siste-
ma de produção integrada, a exemplo
do que fazem Sadia e Perdigão no setor
de suínos e aves. Funciona assim: a em-
presa entrega para pequenos sitiantes
uma matriz e dá as condições veteriná-
rias para que eles possam desenvolver
a criação, que depois será adquirida pela
própria empresa por um preço preesta-
belecido entre os parceiros. O sitiante
entrega a cria e o dono do negócio faz a
engorda. Magim interrompe a explica-
ção do filho: "É preciso dizer que ainda
estamos numa fase embrionária, de
planejamento e estruturação do proje-
to. Há um longo caminho a percorrer".

A sociedade com Isnar Bastos foi
desfeita. O alagoano retomou a mar-
ca Mumbuca e os Rodriguez ficaram
com a marca SIM - que o mercado já
se encarregou de traduzir como Santa
Inês Magim. "Optamos pela separa-
ção dos animais, mas a gente continua
usando os mesmos reprodutores",
diz Bastos. "O que temos agora é uma
parceria informal de melhoramento
genético." Segundo ele, a entrada de
Magim na ovinocultura trouxe a pro-
fissionalização que o setor precisava.

O ex-AmBev atraiu investidores,
deu visibilidade ao negócio, ensinou a
importância do marketing e do plane-
jamento. Também levou para o campo
fórmulas consagradas do mundo cor-
porativo, como remuneração variável.
Em suas fazendas, quem supera metas

é bonificado com parte da receita da
venda dos animais. "Grana é a melhor
forma de motivação. Não conheço ou-
tra maneira", afirma Magim. "Só não
implemento aqui o sistema de partner-
ship [participação acionária dos funcio-
nários] porque não somos ainda uma
sociedade por cotas." Qualquer seme-
lhança com as práticas motivacionais
da AmBev não é mera coincidência.

ROMANCES POLICIAIS
MAGIM É UM HOMEM ALTO, DE OLHOS
azuis e cabelos brancos, que sorri com
facilidade e exibe uma vitalidade im-
pressionante. Aparenta menos idade
do que tem. "Ele possui uma cabeça
mais jovem que a de um moço de 20
anos e a experiência de um homem de
negócios sexagenário", afirma Bastos,
o ex-sócio. Distante do mundo corpora-
tivo, Magim mudou radicalmente seu
estilo de vida. Não tem secretária ou
compromissos fixos. "Finalmente sou
dono de minha agenda", diz. Ele trocou
os livros de administração pelos roman-
ces policiais - de Michael Connelly ou
lan Fleming, o criador do James Bond
-; as reuniões diárias com dezenas de
executivos pelas reuniões mensais com
os três filhos; os carrões esporte por
robustas picapes; e as noites insones
pelo sossego da madrugada no campo.

Não gosta de TV - a menos que este-
ja passando um jogo do Corinthians - e
quase sempre vai dormir às nove e meia
da noite. Isso quando não é quinta-feira,
dia de se reunir no restaurante Casquei-
ra com os novos amigos de Amparo. "São
pessoas simples, que gostam de um bom

papo e de uma boa cerveja", afirma Ma-
gim. Ele aprendeu a conviver com o ho-
mem do interior, com o ritmo de vida do
interior, com as coisas do interior. Gosta
de conversar com os peões de sua fazen-
da e conta que lidar com eles é uma arte.
"Se você gritar, o cara pega as coisas e vai
embora. Quando quero algo, chamo o
sujeito no canto e explico tranqüilamen-
te, como se estivesse batendo papo no bo-
tequim", diz. "Os peões, curiosamente,
não questionam o chefe, mesmo tendo
certeza de que o cara está redondamente
enganado. Por isso, quando vou fazer al-
guma mudança operacional na fazenda,
pergunto sempre a opinião de todos."

Quem trabalhou diretamente com
Magim na AmBev não o reconheceria
nessa fase homem do campo. Quan-
do executivo, ele costumava socar a
mesa ao menor sinal de adversidade
e gostava de repetir uma frase que,
durante os tempos de Brahma, aca-
bou virando uma espécie de bordão.
"Quem toca o tambor aqui sou eu", dizia.

Às 7 horas, Magim já está de pé. O
café da manhã é simples. Uma xícara
de café preto, uma fatia de pão e mamão
papaia. Dali, parte para a biblioteca da
casa, que também serve de escritório
particular. Magim não lê jornais. Prefe-
re as notícias pela internet. Nas estantes
da biblioteca, apenas livros de Direito.
"São todos da minha mulher, promoto-
ra pública", explica. Depois de navegar
na web, o dono da casa manda selar o
manga-larga Coronel e cavalga pela fa-
zenda - na companhia de Maggie, uma
labradora obesa, e de Ice e Alemão, dois
pastores maremano que protegem o
gado e as ovelhas. Magim passa pelo
estábulo e galopa em direção ao laticí-
nio. Apeia, verifica como estão as obras
de ampliação do local, comenta que está



RETRATOS_ (1) Recebendo o sonhado diploma
de administrador, nos anos 60 (2) Em 2005,
com os filhos Rodrigo (à esq.)e Fábio (3) Ao lado
do irmão Cláudio na primeira comunhão, em
1950 (4) Em 1945, aos 3 anos (5) Jantar com
a turma do Citi, na década de 60 (6) Com o neto
Felipe, na Fórmula l (7) Nos tempos da Lacta

construindo uma quarta câmara fria
para a conservação dos queijos e volta
ao Coronel. É hora de ver o gado. Ele
checa o pasto, a maternidade, a ordenha
mecânica e o que chama de lava-rápido
de vacas. "Elas passam pela máquina
pouco antes da ordenha. É um proce-
dimento básico de higiene", afirma.

COCA PELA JANELA
DEPOIS DA CHECAGEM MATINAL, O
fazendeiro retorna à sede da Sesmaria.
O casarão impressiona pela imponên-
cia. Pé-direito alto, de uns seis metros, e
fachada rústica, típica casa de fazenda.
"Foi construída por escravos. Refor-
mei tudo", diz. Na sala principal, assim
como em todos os cômodos, incluindo
os 13 dormitórios, a decoração é em es-
tilo colonial. O dono da casa conta que
restaurou alguns móveis de boa qua-
lidade que estavam abandonados no
porão. Eram cristaleiras, aparadores e
sofás. Todos do final do século 19. Nas
paredes da sala principal, destacam-se
um quadro de Dom Pedro I, outro da
imperatriz Teresa Cristina de Bourbon
- também heranças do porão - e mais
um do Barão de Cintra. Este foi presen-
te do prefeito de Amparo. Magim tem
uma história para ilustrar o episódio.
"Queria saber quem era realmente o
tal do barão e descobri que no hospital
de Amparo havia uma sala nobre com
informações e um quadro do cara. Fui
lá, mas não me deixaram entrar." Dias
depois, ao encontrar o prefeito da cidade,
queixou-se, em tom de brincadeira. Não
deu outra. O prefeito mandou fazer uma
réplica do quadro que estava no hospital
e a enviou para a Sesmaria. "Difícil foi
arrumar parede para colocar uma mol-
dura daquele tamanho", afirma Magim.

O almoço é servido às 12h30. Arroz
e feijão (cultivado na própria fazenda),
bife e salada. Magim aprecia uma ca-
chaça antes da refeição, mas toma re-



frigerante durante o almoço. À mesa,

sempre haverá Pepsi Cola ou Guaraná

Antarctica. Quando tem visita, oferece

Skol. Uma vez AmBev, sempre AmBev.

"No início da minha gestão na Brah-

ma, eu e Marcel estivemos num flat em

São Paulo para uma reunião com um

grupo de publicitários. Um deles me

perguntou se eu queria beber alguma

coisa e me ofereceu Coca-Cola. Recusei.

Depois fui à cozinha e atirei pela janela

todas as Cocas que ele havia guardado

no frigobar", afirma Magim. Na Am-

Bev, quem fosse flagrado com uma lati-

nha vermelha do rival estaria em maus

lençóis. "Lógico. O cara trabalha para a

empresa, recebe da empresa, tem bônus

por resultado e participação acionária

na companhia. Comprar algo que não

seja AmBev é, no mínimo, estupidez."

A DUPLA M&M
MAGIM AINDA POSSUI UM BOM LOTE

de ações da AmBev e tem negócios pa-

ralelos às atividades pecuárias. Com os

filhos, dirige a RGZ, holding que contro-

la a Sesmaria e a SIM e também motéis e

imobiliárias em Ribeirão Preto, além de

hotéis, restaurantes, centros comerciais

e uma distribuidora de vinhos na praia

de Jurerê Internacional, o reduto dos en-

dinheirados de Santa Catarina. Mas que

ninguém imagine Magim dando moleza

aos filhos. "Não sou banco. Os negócios

têm de se desenvolver sozinhos, gerar o

próprio fluxo de caixa", diz. "Só coloco

meu dinheiro pessoal se eles me con-

vencerem que o projeto é muito bom."

Além da RGZ, há também o Galícia,

fundo de investimento que o empresá-

rio criou em parceria com os ex-AmBev

Maurício Luchetti, Juan Vergara, Luiz

Cláudio do Nascimento, José Adilson

Miguel e Thomaz Srougi. O fundo é

gerido com recursos próprios dos acio-

nistas. "Mas não quero falar nada do

Galícia", afirma Magim. Também torce

O OLHO DO DONO Montado no manga-larga Coronel, Magim che-

ca pessoalmente todos os detalhes operacionais de seu novo negócio



o nariz quando lhe perguntam sobre
os tempos de AmBev. Se a insistência
é grande, fala, mas procura evitar o as-
sunto. Diz que foi um presidente muito
forte e que marcou época na cervejaria.
Não quer, portanto, que suas declara-
ções nada modestas provoquem nos su-
cessores a sensação de que sempre esta-
rão vivendo sob a "sombra de Magim".

"Ele é realista, só isso. Sabe que teve
um papel fundamental na arrancada
da Brahma e na criação da AmBev",
afirma Alberto Cerqueira Lima, presi-
dente da consultoria Copernicus e ex-
diretor de marketing da Brahma. Lima
vinha dos quadros antigos da cerveja-
ria carioca, descrita por ele como "uma
empresa boa para se trabalhar, mas um
tanto burocrática, formal e conformada
com a posição de vice-líder do mercado".
Ainda se recorda da revolução ocorrida
na companhia dias depois que o banco
Garantia, de Jorge Paulo Lemann, Car-
los Alberto Sicupira e Mareei Telles, ad-
quiriu o controle da cervejaria. "Eu não
acreditei quando vi dois sujeitos de calça
jeans, camisa polo e tênis se apresenta-
rem como chefes. A mudança já começa-
va ali, no guarda-roupa", afirma Lima.

Ele refere-se a Mareei e Magim,
dupla que ficou conhecida nos corre-
dores da empresa como M&M. Depois
de abolir as gravatas, a dupla derru-
bou divisórias, acabou com salas e
secretárias exclusivas de diretores,
fundiu atividades, reduziu quase à
metade o número de funcionários, agi-
lizou a distribuição, colocou os geren-
tes em campo - obrigando-os a visitar
rotineiramente os pontos de venda
-, reforçou o marketing, premiou fun-
cionários que superaram as metas
e, sobretudo, pôs fim à síndrome do
segundo lugar. "Isso aqui é uma casa
para líderes", costumava dizer Magim.

O corte de custos era outra obsessão.
Mesmo nas melhores horas, havia pres-
são para espremer as despesas. A para-
nóia obedecia a uma lógica cristalina no
mundo dos negócios: das variáveis que
afetam o resultado de uma empresa, a
única que está sob total controle é o cus-
to. José Victor Oliva, amigo de longa data
de Magim, lembra de uma frase que a
dupla cunhou para tratar do tema com
os funcionários: "Custo é igual unha.
Tem de cortar toda segunda-feira".

Para Lima, não havia outra forma
de chacoalhar a Brahma que não fos-
se a adoção da política da cenoura e do
porrete. "Quem cumpria as metas era
bonificado. Aqueles acostumados a
'apenas fazer o seu trabalho' estavam
fora", diz ele. A frase que Magim ado-
rava dizer naquela Brahma em fase de
transição era: "Esforço não é resultado".
Eis o tipo de profissional que interessa-
va ao presidente. "Dou preferência aos
que querem ficar ricos, aos gananciosos.
Sabe aquele jovem que, se você bobear,
ele passa por cima e toma o seu lugar?
É este que quero." Uma executiva que
trabalhou durante anos na Brahma o
descreve como um sujeito totalmente
passional, do tipo de bater na mesa e
falar palavrão o tempo todo. "Ou você
amava ou odiava o cara. Não havia
meio-termo", afirma. "Eu o admirava."

O empresário José Victor Oliva
também está na turma dos fãs do ex-
presidente da Brahma. "Ganhei dele
um livro chamado Dobre Seus Lucros
[escrito pelo consultor americano Bob Fi-
fer] e implementei quase todas as di-
cas de gestão na minha empresa", diz
Oliva. "Era uma espécie de manual

de administração do Magim." Basta
abrir o livro para entender o porquê.
Sob o título, a frase: "78 maneiras de
reduzir custos e melhorar os resulta-
dos de sua empresa, em seis meses ou
menos". É puro Magim Rodriguez.

Certo dia, Oliva recebeu uma pro-
posta para vender o Banco de Eventos,
seu principal negócio. A agência ameri-
cana Thompson queria uma sociedade
de 30% e pagava bem por isso. O em-
presário foi se aconselhar com Magim.
Ouviu do amigo que sua empresa era
muito nova e que seria melhor pegar
aqueles 30% e distribuir para os direto-
res, impondo-lhes metas agressivas de
desempenho e de corte de custos. "Foi
a melhor coisa que fiz. Minha empresa
vem crescendo dois dígitos por ano."

GUERRA DA CERVEJA
A BRAHMA RENASCEU EMBALADA
pela agressiva cultura de performan-
ce do Garantia, introdutor do conceito
de meritocracia no Brasil, e por alguns
traços da excelência operacional da
cervejaria americana Anheuser-Bus-
ch. A dona da Budweiser virou re-
ferência para a dupla M&M em dois
quesitos fundamentais para o sucesso
de uma fabricante de bebidas: distri-
buição e marketing. "Magim levava
tão a sério a história de distribuição
que ele próprio, então presidente da
empresa, fazia questão de visitar a
maior quantidade possível de pontos
de venda no país", afirma Lima. "Ele
queria saber se seus vendedores aten-
diam corretamente ao estabelecimento
e se os produtos Brahma estavam mais
visíveis do que os da concorrência."

O marketing agressivo foi outra ca-
racterística marcante da gestão Magim.
A ordem na empresa era inundar o Bra-
sil com o nome, as cores e o logotipo da
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Brahma. Funcionários tinham de ves-
tir o boné e a camisa vermelha da com-
panhia e os carros deveriam trafegar
exibindo a marca nas portas e no capô.
Ai de quem não obedecesse as normas.

Certa vez, um desavisado gerente de
uma unidade da cervejaria em Bauru,
interior de São Paulo, soube que Magim
estava na cidade para visitar um distri-
buidor. Gentil, foi ao hotel onde o presi-
dente estava hospedado e lhe ofereceu
uma carona. Mas o carro que dirigia,
pertencente à empresa, não exibia o lo-
gotipo da Brahma. Magim desferiu três
pontapés na porta do automóvel e foi de
táxi ao compromisso. A história correu
os escritórios. Na semana seguinte,
todos os carros da companhia no Bra-
sil estavam devidamente adesivados.

MATA PINGÜIM
COM A PARTE OPERACIONAL ARRE-
dondada, era o momento de colocar
na rua uma campanha publicitária
matadora: a Número l, lançada em
1990. A verdadeira guerra contra a
Antarctica começava naquele mo-
mento. Quando Eduardo Fischer, o
publicitário encarregado da tarefa,
apresentou para a turma da Brahma
o filme piloto da "Número l", o que se
ouviu na sede da companhia foi uma
comemoração semelhante à de um gol.
Só havia um problema: número l em
quê? A Brahma ainda não era líder e
tampouco era a mais antiga compa-
nhia de cerveja. Magim mandou tocar
o barco. "É a número l e ponto final.
Uma guerrinha de marketing vem a
calhar neste momento", disse, à época.

A Antarctica, tentou contra-atacar
com a campanha "A primeira". Mas
enquanto digladiava na área publi-
citária, esqueceu-se de acompanhar
a revolução que a rival fazia nos pon-
tos de venda. Em poucos meses, a li-
derança estava tomada. Em 1999, o
faturamento da Brahma foi mais do
que o dobro do da Antarctica: US$ 7
bilhões, ante US$ 3,3 bilhões. A cer-
vejaria, que custara US$ 60 milhões

Em março de 2000, eles mataram
o pingüim. Naquele mês, o governo
aprovou a união de Brahma e Antarc-
tica, dando sinal verde para a AmBev.
"Fui eu quem sugeriu a Mareei, oito
meses antes, a compra da Antarctica",
afirma Magim. "Na hora ele me chamou
de louco, mas gostou da idéia. Dias de-
pois de nossa conversa, almoçou com
o Victorio [deMarchi, então presidente da
Antarctica] e voltou com a resposta. Vic-
torio estava disposto a fazer uma fusão."

Ainda que evite o assunto AmBev
para não ferir suscetibilidades, Magim
não consegue esconder certa ponta de
orgulho pelo trabalho feito. Mas sua tra-
jetória também foi pontuada por alguns
escorregões. A falta de planejamento
- e uma certa prepotência - fez a Am-
Bev quebrar a cara em suas primeiras
aventuras na América do Sul. Um bom
exemplo ocorreu na Argentina. Magim
acreditava que os portenhos, acostu-
mados a cerveja de l litro, morreriam de
paixão pela garrafinha de 600 ml. Er-
rou feio e suou para fazer com que os vi-
zinhos voltassem a olhar para a marca.

Os problemas operacionais do
passado não lhe provocam nenhuma
reação. No cômputo geral, foram mais
vitórias do que derrotas no mundo cor-
porativo. Mas Magim muda de humor
quando põem à prova os efeitos emocio-

à turma do Garantia, dez anos antes,
valia, então, R$ 3,7 bilhões. "Magim
ganhou muito dinheiro", diz Lima.

Não bastava ultrapassar a An-
tarctica. Era preciso minar qualquer
possibilidade de reação por parte
da rival. O objetivo seguinte de Ma-
gim acabou traduzido com perfei-
ção numa quadrinha que a turma
da Brahma cantarolava - ao ritmo
de Marcha Soldado - nas convenções
de gerentes e vendedores. Era assim:



nais que a hipercompetitividade, marca
registrada de sua gestão, provocou na
companhia. A AmBev teve de enfrentar
pelo menos três processos de assédio
moral, entre os anos de 2006 e 2008.
Há relatos de ex-funcionários que não
cumpriram as metas e foram obrigados
pelos chefes a trabalhar com camisetas
estampadas com apelidos pejorativos.

Outros eram forçados a fazer fle-
xões de braço e havia ainda quem ti-
vesse de dançar ou assistir a reuniões
em pé. "A gestão de Magim, tanto na
Brahma quanto na AmBev, claramente
estimulava a competição. Não só com
empresas concorrentes, mas entre co-
legas de trabalho", diz Betania Tanure,
especialista em cultura organizacional.
Segundo Betania, um exemplo clássico
do estímulo à competição extrema da
AmBev é a lendária guerra de "toma-
tes" nas aulas de MBA que ocorriam na
sede da companhia, durante a gestão
Magim. Todos os alunos - profissionais
considerados promissores, escolhidos a

dedo pela cúpula - recebiam pequenas
bolas de tecido vermelho para atirar li-
vremente contra qualquer outro colega
ou mesmo no professor que falasse algo
que considerassem besteira. "Ninguém
seria louco de fazer isso se a atitude não
tivesse o aval do presidente", diz Betania.
Ela ressalta, no entanto, que a cultura
da AmBev é transparente. "As pesso-
as sabem que a competição é levada
ao extremo. Só permanece na empre-
sa quem de fato se identifica com ela."

Claudia Elisa Soares, 17 anos de
Brahma e de AmBev e atual diretora
de RH do grupo Pão de Açúcar, duvida
que práticas como essa, de humilhar
funcionários, tenham partido da cú-
pula da cervejaria. Segundo Claudia,
Magim era um líder carismático e per-
formático. "O que sei é que ele gostava
de fazer apostas com os comandados
que apresentavam alguma dificuldade
de cumprir as metas", afirma. "Era uma
forma de insuflá-los." Certa vez, Magim
teve de dançar em cima da mesa, numa
convenção com gerentes e vendedores.
E dançou feliz da vida, porque a derrota
na aposta significava que o funcionário
em questão tinha conseguido cumprir

seu objetivo. "O que ocorre é que alguns
gerentes de algumas unidades, tentando
macaquear o chefe, acabavam extrapo-
lando. São garotos chefiando outros ga-
rotos, com os exageros típicos da idade."

E o que Magim tem a dizer sobre
tudo isso? Quase nada. "Procurávamos
criar um ambiente divertido, mas tinha
gente que não gostava das brincadeiras.
Natural." Se tivesse de liderar nova-
mente uma equipe, faria a mesma coisa?
"Depende da cultura da empresa. Há
companhias com métodos diferentes
dos da AmBev e que funcionam muito
bem. Não gosto dessa coisa de receita de
sucesso e não vou dar conselhos a nin-
guém. Cada história é construída den-
tro de um contexto." Mas experimente
insistir para que ele aponte um modelo
vitorioso de gestão de pessoas e Magim
evocará um grande ídolo: Jorge Paulo
Lemann. "Jorge Paulo criou uma cultu-
ra de formação de pessoas sem paralelo
aqui no Brasil, e eu e Mareei seguimos ri-
gorosamente essa cartilha. Uma empre-
sa só se faz com gente talentosa, disposta
a superar dificuldades e com vontade de
ganhar dinheiro. Prefiro falar destas."
Em seguida, cita exemplos de pupilos



seus que brilham no mundo AmBev.
Carlos Brito, atual presidente da InBev, é
um deles. Luiz Fernando Edmond, pre-
sidente da Anheuser-Busch, adquirida
em 2008 pela InBev, é outro. "O Magim
deve estar realmente muito orgulhoso
vendo as pessoas e a cultura que ele aju-
dou a formar comandando operações
na China, Rússia, Canadá, nos Esta-
dos Unidos e em outros países", disse
Mareei Telles a Época NEGÓCIOS.

Magim Rodriguez nasceu no bairro
Jardim São Paulo, Zona Norte da capi-
tal paulista. Seu pai, um comerciante
espanhol, fez a vida com um armazém
de secos e molhados. A mãe, austríaca,
era dona de casa. Eles se conheceram no
Brasil após fugirem da Primeira Grande
Guerra, na Europa. Tiveram dois filhos:
Cláudio e Magim. Ambos estudaram
no Liceu Coração de Jesus, colégio sale-
siano localizado no centro de São Paulo.
Aos 12 anos, Magim passou a ajudar o
pai no armazém. Aos 15, comprou uma
banca de jornal. "Meu pai ficou bravo,
queria que eu só estudasse. Mas eu ti-
nha obsessão por ganhar dinheiro",
diz ele. O primeiro emprego registra-
do em carteira ocorreu no Citibank,
na função de office boy. Nos anos 60,
ingressou no curso de administração
de empresas da faculdade Mackenzie.

A aprovação no vestibular lhe
rendeu também uma promoção no
banco. Virou escriturário. O bancário
e aspirante a administrador de em-
presas encontrava tempo ainda para
as atividades de presidente do centro
acadêmico do Mackenzie, faculdade
paulistana historicamente inclinada
à direita, e de simpatizante do Coman-
do de Caça aos Comunistas. "Eu era do
CCC", afirma Magim. "É incrível como
a gente fazia bobagem, como entrava
na conversa dos militares e recebia
apoio para enfrentar os focos de resis-
tência estudantil ao governo vigente."



Na batalha da rua Maria Antônia,
como ficou conhecida a guerra entre os
estudantes do Mackenzie e da faculda-
de de filosofia da USP, em 1968, Magim
estava lá, enfrentando com pedras, paus
e coquetel molotov a turma da esquerda
liderada pelo ex-ministro José Dirceu,
então presidente da União Estadual dos
Estudantes. "Depois daquele episódio,
nunca mais encontrei com o Dirceu."

Magim conta que um dia seu che-
fe no Citibank o chamou para uma
conversa reservada e disse que ele não
precisava mais ir ao banco. "Estou de-
mitido?", perguntou o escriturário.
Ao que o outro respondeu: "De jeito
nenhum, continue com seu trabalho
patriótico no Mackenzie e seu salário

estará garantido". O banco, segundo
Magim, custeou até os panfletos do
centro acadêmico. "O alcance dos mi-
litares era impressionante." Ele conta
que ao terminar a faculdade se desco-
nectou do ativismo de direita. Mas avi-
sa: não acredita na esquerda brasileira.

Depois de concluir o Mackenzie, o
jovem Magim partiu para uma vaga
no departamento financeiro da rede
de varejo Mappin. Era o início de sua
carreira. Por conta própria, viajou aos
Estados Unidos para estudar o varejo
local e, quem sabe, trazer alguma no-
vidade que pudesse ser implementada
na empresa. Magim descobriu a novi-
dade - mas para ele mesmo, não para o
Mappin. Em suas andanças noturnas
pela América, viu no canto de um bar-
zinho uma mesa de bilhar compacta,
que funcionava à base de fichas, iguais
às de um fliperama. Magim comprou a

mesa, trouxe para o Brasil e arrumou
um carpinteiro que reproduziu com
exatidão a geringonça. Ofereceu-lhe
sociedade no empreendimento, ao
mesmo tempo em que mantinha o em-
prego no Mappin. "Em seis meses, eu
tinha mesa de bilhar em 180 bares de
São Paulo. Ganhei dinheiro com aqui-
lo", afirma. Anos depois, vendeu o
negócio para um delegado de polícia.

Da mesa de bilhar Magim saltou,
no começo da década de 80, para a
Lacta. Primeiro como diretor-finan-
ceiro, depois como diretor-industrial,
de marketing e, finalmente, diretor-
geral. Era um sujeito formal, ligeira-
mente encurvado, que usava bigode
e só vestia paletó e gravata. Tinha 40
anos, mas aparentava ter uns dez a
mais. "Trabalhava em uma empresa
cheia de formalidades", afirma Ma-
gim. "Precisava andar daquele jeito."

OVOS NO TETO
NA FABRICANTE DE CHOCOLATES,
instituiu uma política que se tornaria
símbolo de sua gestão, que era a visita
constante aos pontos de venda. Ele deu
a cada chefe de unidade de negócios da
Lacta a tarefa de fazer o corpo a corpo
em determinado número de distri-
buidores. A ele próprio, coube a Lojas
Americanas, pertencente ao Garantia.
Era início dos anos 80 e o diretor-geral
da Lacta tinha como objetivo colocar os
ovos de Páscoa da marca nas 54 lojas
da rede Americanas. Seu interlocutor
era Carlos Alberto Sicupira, então um
dos donos do Garantia. Magim previa
vender 200 toneladas para a empresa e
ouviu de Sicupira uma resposta curta e
dura: "Não tenho espaço em nenhuma
loja". Em seguida, Sicupira desafiou:
"Procure. Se encontrar algum lugar
para colocar seu produto, eu compro".

Magim passou o dia na loja na rua
das Laranjeiras, na Zona Sul do Rio de
Janeiro, procurando alguma vaga para
montar uma prateleira da Lacta. Nada.
O andar térreo estava lotado de linge-
ries, discos, material escolar, artigos de



papelaria, maquiagem, meias, utensí-
lios para cozinha. Subiu para o segundo
e último andar, o dos brinquedos. Em
vão. Quando descia pela escada rolante,
vendo de cima o galpão, teve a idéia de
aproveitar o teto da loja. Bastava cons-
truir uma espécie de caramanchão de
madeira e pendurar os ovos. Ficaria bo-
nito e a Americanas ganharia um espaço
que nem imaginava ter. Sicupira apro-
vou a idéia. Se o projeto fosse um fiasco,
a Lacta só aceitaria a devolução de 5%
dos ovos. O risco era todo da varejista.

Até a sexta-feira Santa, antevéspera
da Páscoa, quase nada havia sido ven-
dido. No sábado de Aleluia e no pró-
prio domingo de Páscoa, Beto Sicupira
mandou transportar os caramanchões
para a calçada em frente às lojas. Ven-
deu tudo. A Lacta acabava de se tornar
parceira de primeira hora de uma das
maiores varejistas brasileiras. Daí à lide-
rança de mercado foi um pulo. "É claro
que isso não ocorreu apenas por causa
dos ovos. Reposicionamos produtos im-
portantes, como o Sonho de Valsa e o Bis,
e não descuidamos do relacionamento
com os distribuidores", afirma Magim.

No caso do Bis, houve também um
episódio curioso. Em visita ao Brasil,
Carie Montanari, um italiano de 75 anos
vendedor de máquinas industriais de
chocolate, acompanhou Magim a um
dos supermercados que vendiam pro-
dutos Lacta. Pegou uma caixa de Bis e
perguntou o que aquele produto estava
fazendo no segmento de biscoitos. "É um
biscoito recheado de chocolate", disse o
comandante da Lacta. Ao que o italiano
respondeu: "Não. É um chocolate reche-
ado de biscoito. Coloque-o do outro lado
da gôndola, aumente o preço em 20% e
você vai vender como pão quente". Dito
e feito. O Bis foi, durante anos, o pro-
duto de maior rentabilidade da Lacta.

A história de Magim na fabricante
de chocolates teve um final triste. Ele
conta que Adhemar de Barros Filho
fazia uso político do dinheiro da em-
presa, algo que não agradava aos seus
filhos, à sócia estrangeira Suchard e a
Magim. "Certo dia, Adhemar quis fazer
uma jogada arriscada com as ações da
companhia e precisava de minha assi-
natura. Não concordei e acabei demi-
tido", afirma. "Fiquei sabendo, tempos
depois, que os filhos, cansados das tra-
balhadas do pai, negociaram a empre-
sa." Procurado por Época NEGÓCIOS
para comentar os episódios, Adhemar
de Barros Neto, hoje presidente dos lati-
cínios Nilza, preferiu não se manifestar.

FAMÍLIA RODRIGUEZ
AO DEIXAR A LACTA, MAGIM MUDOU-
se com os filhos e a primeira mulher, Ma-
ria Lúcia, para Salvador, na Bahia. Pas-
sava o dia surfando e fazendo trabalhos
de consultoria para empresas locais.
Alguns meses depois, o telefone tocou.
"O Garantia havia acabado de adquirir a
Brahma e um certo Mareei Telles queria
conversar comigo. Me disseram mais
tarde que foi indicação do Sicupira", afir-
ma Magim. Era o início de uma trajetória
que resultaria na criação da AmBev. "O
resto da história você já conhece", diz ele.

Faltou apenas um capítulo, o da des-
pedida da AmBev, em 2004. Aí, há con-
trovérsias. Alguns dizem que Magim
saiu por causa da idade. Já estava com
62 anos. Mas, segundo apurou Época
NEGÓCIOS, ele teria se desentendido
com Mareei Telles, pois queria maior
envolvimento no processo de negocia-
ção com a Interbrew. "Eu já queria ter

saído da AmBev em 2002 e eles me
pediram para ficar, justamente para
embicar o processo com a Interbrew.
Combinamos que permaneceria por
mais dois anos, pois tinha planos para
outros negócios. Além disso, havia bons
sucessores nos meus calcanhares, lou-
cos para assumir o leme", diz Magim.
"Jorge Paulo chegou a me falar: 'Você
vai sair justo agora que teria a chance
de fazer carreira internacional?'. Não
estava a fim de carreira internacional
e nem de conduzir mais uma fusão."

Seu mundo agora é o de ovelhas,
bois, pescaria no final da tarde, cerve-
ja com os amigos, passeios de veleiro e
mergulho - seu esporte favorito. E a fa-
mília, Magim? "Tenho bastante tempo
para ela. Os filhos são sócios, não tem
como evitá-los", diz, abrindo um sorriso
largo. Os netos já são sete, duas meninas
e cinco meninos, na faixa dos 4 aos 20
anos. Não imaginem Magim Rodriguez
rolando na grama ou jogando bola com
a garotada. "Não sou um avô baba-ovo",
afirma. "Nem presente eu dou. O que faço
é depositar um salário-mínimo por mês
na conta de cada um, até que eles comple-
tem 21 anos." Ah, sim: no Natal, o vovô
deposita o 13° salário para a meninada.

Depois de tantas histórias, Magim
se despede. Um helicóptero Esquilo o
espera no gramado da Sesmaria. Ele
conta que vai a São Paulo cuidar de
interesses particulares. Depois, segui-
rá até Santa Catarina para conhecer
o sistema de produção integrada da
Sadia, que pretende adaptar para os
caprinos. Ainda há muito o que fazer
para transformar a marca SIM na nú-
mero l da carne de cordeiro no Brasil.
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