


R oberto Setúbal dizia
que o sonho de seu pai
Olavo, morto no ano

passado, era tornar o banco de
sua família um dos maiores do
Brasil. E desde 1994, quando"
assumiu a presidência, Setúbal
não traiu esse objetivo: em 14
anos, comprou 11 instituições.
No final de 2008, ao anunciar
a fusão com o Unibanco - um
namoro antigo, que teve como
elemento-surpresa converter-
se em casamento em plena
crise econômica mundial -,
conseguiu colocar o Itaú no
primeiro lugar entre os priva-
dos que operam no País, com
R$ 596,4 bilhões em ativos
totais. E, em agosto, levou
a Porto Seguro das mãos do
Bradesco, ganhando potência
na área de seguros de casas e
automóveis.

Missão cumprida? Não. O
fato é que, com a musculatura
reforçada e a característica de
gestão impressa por Setúbal,
o banco agora se prepara para
competir nas grandes ligas
globais. "Diferentemente
do Bradesco, seu grande
concorrente doméstico, que
não se preocupou com essa
questão, o Itaú começou a
cruzar fronteiras há tempos,
acompanhando as empre-
sas brasileiras", afirma o
economista Álvaro Cyrino,
professor da Fundação Dom
Cabral.

Para Cyrino, a liderança de
Setúbal na formação desse me-
gabanco não é fruto do acaso.
"Ele foi bem preparado para
a sucessão. Estudou fora, ad-
quiriu experiência trabalhan-
do em alguns projetos junto
com o presidente do Citibank
nos EUA, e quando voltou
ao Brasil chegou com uma
visão muito mais moderna
do que a que existia no País,
compreendendo a atividade
bancária em um contexto
internacional", afirma.

"Além de modernizador,
Setúbal seguiu uma gestão
tradicional, avessa ao risco,
e esse bom posicionamento
facilitou a busca de recursos
para novos investimentos",
aponta Otto Nogani, professor
de Economia da escola de ne-
gócios Insper (ex-Ibemec-São
Paulo). Outra característica
destacada pelos analistas é
uma administração fortemente
baseada no resultado. "Isso
derivou em um sistema de
controle para cada serviço
oferecido, o que ajudou o
banco a ganhar em produti-
vidade", diz Cyrino.

O Itaú já é o mais inter-
nacionalizado do País, com
operações na América Latina
(com bancos na Argentina,
Chile, Paraguai e Uruguai),
EUA, Europa e Ásia (escri-
tórios), mas estas atualmente
representam apenas 8% do
total. O próprio Setúbal já ad-
mitiu na mídia que, no final de
2010, ao terminar o processo
de consolidar a fusão com o
Unibanco, sairá às compras
no exterior. Algo condizente
com a falta de alternativas de
novas grandes aquisições no
varejo doméstico e a contínua
queda nas taxas de juros.

As apostas no mercado são
que o primeiro alvo será o me-
xicano Banamex, controlado
pelo Citi. Mas, de concreto, os
executivos do Itaú só garantem
que o embrião dessa expansão
está na América Latina, ter-
ritório atualmente dominado
pelo espanhol Santander. "O
Santander soube assimilar a
cultura local melhor do que
os players norte-americanos,
e isso o Itaú terá que confir-
mar que também sabe fazer",
diz Nogani. "E, claro, não
se deixar entusiasmar com
mercados menos regulados
que o brasileiro, onde há
mais facilidade para se tentar
ganhos rápidos." •



Percorrendo os corredores
dos escritórios da Amil
na Barra da Tijuca, Rio

de Janeiro, é possível encon-
trar um sujeito alto, cabelos
grisalhos e boa aparência,
cujo crachá indica Gerente
de Treinamento. Trata-se de
Edson Bueno, o fundador
e presidente-executivo de
uma das maiores companhias
brasileiras de planos de saúde,
a Amil.

Mas por que o executivo-
chefe de uma empresa com
R$ 4,3 bilhões de receita
líquida operacional usa este
tipo de identificação? "Ele
quer ser igual a todos", afirma
a vice-presidente da Catho
Consultoria, Silvana Case,
especialista em recursos hu-

manos que escreveu um perfil
sobre Bueno.

Por trás dessa atitude sim-
ples, entretanto, esconde-se um
empresário ousado. Médico, o
primeiro empreendimento de
Bueno foi se tornar sócio da
Casa de Saúde São José, no
Rio de Janeiro, em 1972, ao
negociar uma participação no
hospital com seu salário atra-
sado. Fundou a Amil em 1978
e implantou inovações como
atendimento 24 horas (1983) e
cobertura de assistência-saúde
no exterior (1997).

A partir de 2000 a Amil
adotou um tom de negócios
mais voltado a aquisições de
empresas, arrematando, por
exemplo, a Amico Saúde em
2002, as operadoras Blue Li-

fe, Medcard e Clinihauer em
2007, e a Life System, no ano
passado. Também realizou
uma bem-sucedida oferta
pública de ações no fim de
2007, capitalizando RS 1,349
bilhão na oferta primária e na
subsequente. "Foi uma IPO
bem-sucedida", afirma lago
Whately, do Banco Fator.

E como. Apesar de seu
primeiro ano como empresa
de capital aberto ter coincidido
com a explosão da crise, a Amil
quase dobrou sua receita, que
em 2007 tinha sido de R$ 2,12
bilhões. O lucro líquido subiu
de R$ 54,3 milhões para R$
216,9 milhões em 2008.

E a empresa ainda tem em
caixa mais de R$ l bilhão do
IPO - fato que tem gerado

algumas críticas, mas, ao
mesmo tempo, garantido uma
posição muito favorável à
companhia.

Considerado um grande
conhecedor do setor de saúde
brasileiro, Bueno é tido com
uma pessoa afável, mas ao
mesmo tempo firme. "Ele trata
todos com muito respeito, e

isso resulta em sucesso
para a companhia, pois
quem trabalha feliz
produz mais", afirma

Silvana, da Catho.
E não é à toa que grande

parte dos executivos da Amil
faz carreira dentro da própria
empresa. "A Amil tem o staff
com menos rotatividade que eu
conheço, o que demonstra que
a empresa não é indiferente a
seus talentos", diz Pedro Fazio,
diretor da Fazio Consultoria.
Isso permite uma visão co-
mum da liderança e também
de estratégias continuadas,
tornando a companhia mais
estável.

Mas alguns desafios es-
peram Bueno. Segundo um
consultor que acompanha a
Amil, mas não quer ser identi-
ficado, "embora seja lucrativa,
a Amil ainda tem dificuldades
em alcançar amplamente as
classes mais baixas, apesar
de já ter um serviço voltado
a este segmento". Além disso,
"tem um gasto administrativo
relativamente alto, como, por
exemplo, em pesquisa e ações
comunitárias", o que pode
reduzir os lucros.

Outro fator que gera ex-
pectativa é o R$ l bilhão
parado no caixa da empresa,
dinheiro que poderia ser usado
para investir no crescimento
inorgânico, e que alimenta a
impaciência dos acionistas por
rendimentos maiores. Contu-
do, diz Whately, "o mercado
brasileiro não tem grandes
oportunidades que valham à
pena e que estejam à venda"
no momento. •



Ano: 1989. Ricardo Nunes
e seu irmão Rodrigo
davam início a seu

primeiro negócio em Divi-
nópolis, interior do estado de
Minas Gerais. Uma pequena
loja de 20 metros quadrados,
especializada na venda de mó-
veis e eletrodomésticos. Ano:
2009. Dando continuidade a
uma estratégia de aquisições
que marcou sua expansão, a
rede varejista Ricardo Eletro,
de Nunes, estima fechar o ano
com 300 pontos-de-venda em
nove estados brasileiros, além
do Distrito Federal. E faturar
R$ 2,2 bilhões, 30% acima do
de 2008, quando somou pouco
mais de 250 lojas.

"É um crescimento rele-
vante", afirma Renato Prado,
analista da corretora Fator,
principalmente por causa da

crise, que desestimula investi-
mentos. Segundo ele, a maioria
das redes de varejo de capital
aberto brasileiras não tem
projeções tão otimistas.

Entre um ponto e outro
dessa trajetória capitaneada
por Nunes destacam-se alguns
movimentos. Em especial
a partir de 2002, quando a
empresa expandiu fronteiras
além de Minas Gerais, come-
çando pelo Espírito Santo.
A primeira grande aquisição
aconteceu cinco anos depois,
em 2007, apoiada pelo HSBC
e sua financeira, a Losango.
Com a compra da MIG, rede
de 86 lojas, a empresa entrou
em Goiás e São Paulo (inte-
rior), e no Distrito Federal.
Já no início de 2008, dentro
do processo de ganhar escala,
melhorar as condições de ne-

gociação com fornecedores e
a oferta de produtos a preços
atrativos, a Ricardo Eletro
entrou no mercado do Rio de
Janeiro. E, em 2009, chegou
a Pernambuco, reforçando a
rede no Nordeste - onde já
estava em Sergipe, Bahia e
Alagoas.

Com um importante po-
sicionamento em preços - a
mãozinha do governo, graças
à política de redução do IPI
no momento mais crítico da
crise - e um marketing cada
vez mais agressivo que inclui
ações em programas de au-
ditório transmitidos em rede
nacional, Nunes parece não
ver limite. Sua meta, garante,
é bater tradicionais nomes
do setor, com Casas Bahia,
Magazine Luíza e Ponto Frio,
e alcançar o topo do ranking

de varejistas do País. Mas,
apesar do otimismo exalado
pelo empresário, Prado, da
Fator, lembra que a única
forma de medir o nível de
oxigênio para sustentar tal
ritmo seria analisando dados
do balanço não divulgados
pela empresa, como margem
operacional, receita líquida e
Ebitda. "Muitas redes crescem
sem manter as mesmas mar-
gens de lucro", diz.

A princípio, alguns sinais
do mercado - como o interes-
se de aquisição por grandes
players - parecem avalizar
a estratégia de Nunes. E em
resposta a tais investidas, o
empresário garante que segue
no papel de comprador, e não
vendedor. Aos 39 anos de
idade, frisa, ainda tem muito
a crescer. •



empresa argentina provedora
de serviços de tecnologia da
Globant, sabe o que diz. Em
2002, com outros três sócios
fundadores, trabalhava em

um escritório alugado. Em
2005 tinha 140 empregados.
Neste ano, a taxa de admis-
sões acelerou-se "a cem por
mês", com escritórios abertos

em várias cidades argentinas,
Londres, Cidade do México,
Boston, Austin e Silicon
Valley.

Sem dúvida, a equipe
formada por Migoya, Guibert
Englebienne, Martin Umaran e
Néstor Nocetti é uma das his-
tórias mais felizes da indústria
tecnológica latino-americana
recente. Este ano, eles esperam
faturar US$ 50 milhões, cerca
de 25% mais do que em 2008.
A Globant não tem encontrado
problemas para atrair talentos
externos, como Alejandro
Scannapieco (ex-Microsoft) e
Gonzalo Alonso (ex-Google);
tampouco para buscá-los em
zonas urbanas não-tradicionais
da Argentina. "Queremos
oferecer oportunidades world
class em cidades pequenas:
é o nosso grãozinho de areia
para ajudar nosso país a ser
melhor", afirma Migoya.
"Iremos também a Chaco
(uma das províncias mais
pobres do país), à Colômbia,
onde teremos uma operação
grande, e vamos fazer o mesmo
no Chile."

Entre outras iniciativas
surpreendentes da empresa
está o maior centro de teste
de jogos eletrônicos da região,
localizado em La Plata, a 100
km de Buenos Aires. "Que-
remos ser uma multinacional
da América Latina e, um dia,
uma companhia na Nasdaq",
diz. Enquanto isso, a Globant
coleciona clientes do porte
de Google, Yahoo, Linkedln
e Sun Microsystems.

Essa é a ambição... mas a
visão é outra: "empresas como
a Globant são o veículo para
reduzir a brecha digital entre
os países desenvolvidos e a
América Latina". Para Migoya,
isso poderia ser fundamental
para alimentar e consolidar o
que chama de 'ecossistema
empreendedor', um ambiente
"que pode suportar o erro
e os testes que nos levam à
inovação". •



desconfiança, o papel dos lideres e muito importante: ser
prudentes e não alimentar fantasmas." A frase - dita por um
viciado na combinação de Nespresso e uma barra de chocolate
depois do jantar - é o administrador que produz o próprio
Nespresso e comanda outras sete fábricas em toda a Argentina,
Pablo Devoto, presidente da Nestlé no país.

Devoto ganhou o respeito de seus pares na comuni-
dade empresarial do país, que admiram sua capacidade de
conduzir um navio que fatura mais de US$ 500 milhões ao
ano, dando-se o tempo de perguntar a seus empregados o
que fariam se estivessem em seu lugar além de se preocupar
com que ninguém fique trabalhando até às nove da noite para
escrever um relatório.

A filial argentina da Nestlé também é reconhecida pelas
ações de responsabilidade social que desenvolve, entre as
quais se destacam as associadas ao bom uso da água. A com-
panhia monitora e protege a sustentabilidade do aqüífero de
onde obtém água para sua planta de água mineral Eco de los
Andes. E também reduziu suas emissões de CO2 em 41%,
nos últimos dez anos.

O mote de Devoto poderia ser "equilíbrio e proximidade".
Sinal disso é que, ainda que se possa vê-lo nos encontros de
bon vivants da Accademia Italiana delia Cucina, quando lhe
perguntam qual seu produto Nestlé favorito, ele responde:
"Nesquik". •

Desde que criou a maior lagoa artificial do mundo, o
chileno Fernando Fischmann não parou de replicar sua
invenção em diversas partes do planeta. Mas talvez sua

melhor idéia não tenha sido desenvolver piscinas de cerca de
10 hectares de água cristalina nas quais se pode até navegar,
mas chegar com seu negócio a mercados poucos tradicionais,
como Dubai e Jordânia.

Isso foi no final dos anos 90, quando o boom imobiliário
de luxo do Oriente Médio ainda era embrionário. Hoje sua
empresa, a Crystal Lagoons, não apenas projeta e constrói as
piscinas para projetos de terceiros, mas também se associa
a seus clientes para ganhar uma maior fatia da receita do
negócio, em uma espécie de royalty.

Uma das iniciativas mais ambiciosas de Fischmann é a
desenvolvida em associação com os investidores egípcios da
Citystar Holding e do Pyramids Plaza, próximo da costa do
Mar Vermelho, no Egito. Trata-se de 750 hectares com 12
lagoas, 30 mil casas, hotéis, campos de golfe, marinas, um
museu e um centro comercial.

O investimento conjunto chega aos US$ 5,5 bilhões. No
mesmo país há outros três projetos, um dos quais contempla
investimentos de US$ 12 bilhões em 2 mil hectares e 18
lagoas.

O empreendimento mais recente da Crystal Lagoons está
no Marrocos. É um complexo totalmente autossustentável
com a companhia local Aquasur. O resort Tan Tan vai gerar
energia com moinhos de vento, produzirá seus próprios
peixes (com aquicultura) e vegetais (através da hidroponia)
e as áreas verdes serão regadas com água salgada das duas
lagoas da empresa. É para mergulhar com tudo.
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LEONIDAS VIAL E FERNANDO LARRAIN, Larrain Vial, CHILE

Oferta regional
Como o próprio nome in-

dica, o sucesso do banco
de investimentos chileno

Larrain Vial tem duas caras: a
de Leonidas Vial, seu presiden-
te, e a de Fernando Larrain,
seu gerente geral. Membros
de uma mesma família, os
empresários herdaram um
pequeno império fundado
em 1934. Mas seu destaque
chegou nos anos 90, quando o
Chile passava por uma época
de grande crescimento, e eles
fixaram-se na idéia de que o
caminho era expandir-se pela
América Latina. Não porque
não acreditassem no período
de expansão de seu país. Nesse
momento, avaliaram que as
sementes que cultivavam no
Chile poderiam encontrar solo
fértil em nações menos desen-
volvidas financeiramente.

O plano foi detido pela
crise asiática, mas em 2004
eles retomaram o projeto,
formando uma sociedade
com a América Leasing para
operar no Peru. Em 2006, a
LarrainVial inaugurou seu
próprio escritório no país e,
em 2007, desembarcou na Co-
lômbia, através de uma aliança
com a Corredores Asociados.
Em 2008, associaram-se à DS
Capital Partners para chegar
ao México. "Criamos uma
arquitetura aberta que permite
oferecer uma grande gama de
produtos internacionais aos
clientes", diz Vial.

Em julho de 2009, houve a
fusão de sua Administradora
General de Fondos com a
CompassConsorcio Asset
Management, consolidando
outros novos negócios.

Ainda que na primeira
metade de 2009 a receita
operacional da LarrainVial
tenha caído 5% - para US$
52 milhões -, o resultado no
bottom Une cresceu 14%, de
US$ 12,7 milhões para US$
14,5 milhões. Os negócios-
chave da companhia são
corretagem de bolsa, bancos
privados, finanças corporati-
vas - em julho, concretizou a
primeira abertura em bolsa do
ano, do grupo Enjoy, além de
emissões de bônus como as
das empresas Águas Andinas
e Falabella -, e administração
de fundos.

Agora, depois da fusão,
a empresa espera crescer
com força no segmento de
finanças corporativas e com
a Administradora General de
Fondos, comenta Vial.

Nos próximos anos, o ban-
co de investimentos também
deverá consolidar as novas
áreas de negócios em que
incursiona, como a de capi-
tal de risco, que conta com
seis fundos de investimento
em indústrias como flores-
tal, elétrica, de mineração e
agrícola.

Hoje os diretores da empre-
sa apostam em um crescente
fluxo de investimentos aos
mercados emergentes. "O mer-
cado de serviços financeiros
crescerá tanto em montantes
operados quanto em produtos e
novas áreas de negócios", afir-
ma Vial. "E isso se traduz em
uma indústria cada vez mais
competitiva, onde o cliente
é cada vez mais informado e
demanda produtos cada vez
mais sofisticados." •



Quando o governo mexicano lançou um plano para ajudar
seus cidadãos a substituir velhas geladeiras por outras
novas de baixo consumo energético, ninguém imaginou

que a metade das famílias iria preferir uma Mabe. Luis Berron-
do, presidente da empresa, tampouco imaginava que, em plena
crise, teria que aumentar sua produção de geladeiras e contratar
500 empregados para dar conta da demanda.

Desde que conquistou a representação da General Electric
para a América Latina em 1987, a Mabe tem crescido sem
parar. E, nos últimos meses, apesar das dificuldades e da
demanda retraída, Berrondo não perdeu o foco na rentabili-
dade e continuou expandindo seu império.

Este ano, as conquistas vêm de fora. Há poucos meses,
a Mabe adquiriu 25% da BSH Continental no Brasil, apos-
tando no potencial do País. E a empresa continua otimista,
mesmo em um entorno pouco favorável. Desde que co-
meçou a operar, em 1946, a Mabe sempre soube manter-se
na dianteira do setor - característica prioritária na gestão de
Luis Berrondo.

"Ele é uma pessoa comprometida com seu negócio e tem
espírito de liderança suficiente para levar adiante todas as
iniciativas necessárias para sempre seguir em frente", diz
Alberto Moreno, analista da Fitch. •

Certa vez, algum insensato disse que, com a chegada da TV,
a indústria do cinema iria desaparecer. Hoje, isso ainda soa
engraçado para Alejandro Ramírez, muito tranqüilo na

liderança da Organización Ramírez, dona da Cinépolis, a maior
rede de salas de cinema com sede na América Latina.

Seu império não sabe o que é tempo feio. Em março deste
ano, inaugurou sua sala número 2 mil em Atizapán, no México.
No evento, o executivo destacou que deseja entrar no Peru e
no Chile, que se somariam às suas operações internacionais no
Panamá, na Colômbia, Guatemala e Honduras.

No primeiro semestre, Ramírez ainda reservou outra surpresa
ao mercado, quando anunciou sua entrada no nada menos atraente
mercado da índia, cartada que faz todo o sentido considerando
a enorme indústria cinematográfica do país. Inicialmente, o
plano é abrir cinemas em oito cidades indianas, cada uma com
14 telas de cinema. Os executivos da empresa garantem que
uma recessão é um bom momento para expandir a empresa em
novos países, já que as pessoas consomem mais cinema do que
outras alternativas de entretenimento nesses períodos.

Mas, pode ser que, o próximo passo de Ramírez seja dentro
do continente. Em 2008, declarou à AmérícaEconomia que
estava de olho no mercado brasileiro, país com 190 milhões de
habitantes e 2 mil salas de cinema. "Lá a demanda está longe de
ser satisfeita", afirmou à época. E isso influiria diretamente na
baixa presença da telona no País. "A Cinépolis vende a mesma
quantidade de entradas que o total registrado no Brasil. E a média
per capita de idas ao cinema de um brasileiro é de 0,5 vezes ao
ano, tal qual a do México 14 anos atrás", afirmou. •
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Se há um traço em co-
mum entre as empresas
mexicanas cujos líderes

fazem parte deste Excelência,
é a internacionalização. Ne-
nhuma delas se restringe às
fronteiras de seu país.

O Grupo Lala, maior em-
presa de produtos lácteos do
México, não é exceção. En-
cabeçada por Eduardo Tricio,
este ano negociou a compra da
National Dairy, por valor não
revelado, mas cuja estimativa
gira em torno de US$ 435
milhões. Somente com essa
cartada, o Grupo Lala garantiu

sua presença em 48 estados
norte-americanos.

"Ir aos Estados Unidos
foi um passo natural para a
Lala, já que nossa marca é
altamente reconhecida pela
população mexicana que
vive nos EUA", diz Tricio,
conhecido por sua aversão
a entrevistas, por e-mail. "A
compra da National Dairy
também nos permite ampliar
a capacidade de produção nos
Estados Unidos. Além disso,
essa compra nos posiciona
entre os principais nomes no
competitivo mercado norte-

americano.
Para atender ao mercado

centro-americano, a Lala
concluiu em 2008 a compra
da guatemalteca Foremost.
Tricio não quis dar detalhes
sobre possíveis novas com-
pras, nem sobre quais outros
mercados estão em seus
planos. "Neste momento,
nosso foco é consolidar as
operações que adquirimos nos
Estados Unidos e na América
Central", afirma.

A principal característica
de Tricio é não se afetar pela
débil situação da economia

mexicana. "Frente à crise,
temos que ser mais eficientes,
cortar custos, capacitar nosso
pessoal, e o mais importante:
continuar investindo. É o
momento de olhar pra frente",
declarou à mídia mexicana
em novembro de 2008, logo
depois do agravamento da
crise.

Desde sua fundação, há
60 anos, na Comarca La-
gunera, a empresa tem se
mantido 100% mexicana, de
propriedade completamente
fechada. Tricio confirmou
que não pensa em abrir o
capital do grupo - apesar de,
ironicamente, este ano ter
sido nomeado conselheiro
independente da Bolsa Me-
xicana de Valores.

Além da questão da pro-
priedade, entretanto, o sucesso
de Lala, segundo Tricio,
concentra-se na fortaleza de
sua gente. Algo que não diz
da boca pra fora. O grupo
tem sua própria universi-
dade, a Universidade Lala,
"projetada para promover
o desenvolvimento integral
de nossos funcionários",
comenta o executivo. Além
disso, já faz cinco anos que a
Lala ganha consecutivamente
o prêmio Empresa Socialmen-
te Responsável, outorgado
pelo Centro Mexicano para a
Filantropia (Cemefi). Quali-
dade de Vida Lala, Lala Meio
Ambiente, Lala Exemplar e
Lala Bom Vizinho, além da
Fundação Lala, programa
de alimentação dedicado a
setores de baixa renda, são
algumas das iniciativas sociais
da empresa.

E Tricio parece ter claro
quais são os desafios que
tem pela frente. "A crise
de 2008 e 2009 continuará
influenciando o comporta-
mento do mercado em 2010.
Certamente enfrentaremos
uma maior concorrência em
todas as nossas categorias",
conclui. •



J uan Valdez, agricultor símbolo do café colombiano, que
semeia entre os montes com sua fiel mula e cujo produto
deleita paladares em todo o mundo, não dá um passo sem

a decisão de uma mulher. Alguns poderiam dizer que esse é o
paradigma dos machos latinos. Mas muito poucos, como esse
personagem fictício, contam com uma estrategista como Catalina
Crane, presidente da Procafecol S.A., empresa que tem como
acionistas os cafeicultores da Federação Colombiana de Café.

O nascimento das lojas/cafés Juan Valdez na Colômbia mexeu
com o orgulho nacional - cerca de 40% do lucro desses cafés vêm
de produtos de merchandising. E não satisfeita com o sucesso
local, Catalina enviou Juan e sua mula a Nova York, Filadélfia,
Madri e Santiago para instalar 168 lojas internacionais.

Nos últimos quatro anos, a Procafecol lançou mais de 180
produtos, e os resultados desse trabalho beneficiam a mais de 20
mil cafeicultores que possuem 11% da companhia. A recessão,
especialmente nos EUA e na Espanha, fez alguns planos ficarem
em banho-maria. "Mas estamos impulsionando outros canais de
distribuição, como supermercados e internet", diz Crane.

Segundo Crane, a estimativa inicial da empresa para 2008-
2009 era um aumento de vendas de 44% no exterior através das
lojas - de US$ 6 milhões a US$ 8,5 milhões. Mas a executiva,
que já foi vice-ministra da Fazenda, diz que este ano vai se
concentrar em melhorar a eficiência das lojas e em estruturar
um esquema de franquias que permita crescer mais. E não são
poucos os que buscam essa mulher de olhos cor de café para
que lhes envie seu emissário Juan Valdez. •

prestar serviços financeiros aos migrantes que chegavam a
capital e não eram atendidos pelos grandes bancos do Peru.

Assim nasceu a Acción Comunitária del Perú, hoje conhecida
como Grupo ACP, especialista em microfinanças. A ACP deu
início à sua internacionalização há pouco menos de dez anos.
Hoje está presente no setor de microfinanças do México, Uru-
guai, da Argentina, Bolívia, Paraguai, El Salvador e Equador,
além de empresas nos setores habitacional, de microsseguros,
comunicações e serviços corporativos.

E a diversificação continua: a companhia está por fechar
um acordo para fabricar painéis térmicos para a construção
de casas no Equador. E em breve instalará uma planta seme-
lhante no Peru, com um forte viés social. Em seu país natal,
a empresa símbolo da holding é o Mibanco, criado há apenas
dez anos. Hoje conta com mais de 500 mil microempresários
como clientes, que representam cerca de 17% das microem-
presas com acesso a crédito do país.

Segundo Luis Felipe Derteano, do Grupo ACP, não
existem projetos nem clientes pequenos. "Não se

deve falar de microempresários, mas de em-
presários da microempresa", afirma. E a crise
internacional não mina seu desejo de expansão
regional. Para Derteano, há liquidez no mercado

internacional, mas não há confiança. E por isso
as linhas de crédito só surgem para instituições
saudáveis como as de seu grupo. •



Era a última rodada de
licitações de campos pe-
trolíferos na Colômbia e

todas as grandes participavam.
Entre as convidadas estavam
Petrobras, Shell, ExxonMobil
e Total. E, nesse meio, a única
que soava como "nova" era a
canadense-colombiana Pacific
Rubiales.

Talvez não tenha escutado
esse nome antes, mas certa-
mente o escutará com muito
mais freqüência no futuro.
A Pacific Rubiales é um dos
casos de crescimento mais ver-

tiginoso dos últimos tempos.
Foi formada em 2007 com a
fusão das empresas "júnior"
PacificcStratus, liderada pelo
geólogo venezuelano e ex-
Pdvsa José Francisco Arata, e
a Petro Rubiales, encabeçada
pelo engenheiro venezuelano -
e também ex-Pdvsa - Ronald
Pantin. E, graças a significa-
tivos investimentos em pro-
dução e a um bom olho para
identificar boas alternativas
de exploração, transformou-se
rapidamente na segunda maior
empresa colombiana produtora

de petróleo, atrás apenas da
estatal Ecopetrol.

"Nós nos conhecemos em
1981", comenta Arata, atual
presidente da empresa. "Ro-
nald Pantin, CEO da Pacific
Rubiales, foi um de meus
primeiros chefes, e desde en-
tão temos sido amigos." Para
que tal amizade perdurasse e
rendesse frutos, decidiram
delimitar as atividades de
cada um. Pantin se encarrega
da produção petrolífera e de
gás e entre suas conquistas está
elevar a produção de petróleo

pesado do campo de Rubiales
de 14 mil barris por dia (bpd)
há três anos aos atuais 66 mil
barris - a meta é chegar a 100
mil bpd até o final deste ano.
Arata, por sua vez, lida com os
geólogos com notável sucesso:
de 24 poços exploratórios ca-
vados na Colômbia e no Peru,
20 foram bem-sucedidos.

Esse sucesso é reconhecido
no setor. "A estrutura finan-
ceira para buscar recursos na
Bolsa de Toronto, as compras
de empresas menores, como
a Kappa Energy, em 2008, o
desenvolvimento do campo
Rubiales e a construção do
oleoduto de Los Llanos, em
associação com a Ecopetrol,
permitiram esse posiciona-
mento", comenta David Arce
Rojas, da Arce Rojas Consul-
tores, em Bogotá.

E a empresa, que espera
faturar mais de US$ l bilhão
em 2010, também quer prestar
seu reconhecimento ao país.
Depois de levantar capital em
Toronto - não há melhor lugar
para uma empresa "júnior" ob-
ter recursos, segundo Arata-,
os empresários planejam listar
suas ações na Bolsa da Colôm-
bia para dar oportunidade aos
investidores institucionais do
país, como as AFP.

Segundo Pantin, vários
fatores explicam o sucesso
da empresa. "A geologia da
Colômbia é parecida com a
venezuelana, e o campo de
Rubiales é muito semelhante
à Faixa do Orinoco, na Ve-
nezuela. Assim, foi possível
aportar nossa experiência. E
a melhoria da segurança no
país permite acesso a regiões
como Los Llanos, com poten-
cial enorme", diz. "O governo
colombiano tem oferecido
boas condições para atrair
investimentos petrolíferos.
E nossa diretoria vive em
Bogotá para acompanhar as
operações. E a melhor forma",
conclui. •
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