


saltos de sua trajetória profissional ao arrematar o
Ponto Frio e, numa jogada espetacular, adquirir o con-
trole da Casas Bahia e escrever uma das mais vitorio-
sas páginas da história do varejo brasileiro. Já Fábio
Barbosa comandou o maior IPO da história do País
assim que vislumbrou uma melhora no mercado de
capitais. A fraqueza da economia americana abriu
uma porta para investimentos nos EUA que o publici-
tário Nizan Guanaes aproveitou imediatamente. Os
problemas financeiros da Sadia propiciaram a
Nildemar Secches, o comandante da Perdigão, a opor-
tunidade de unir as duas companhias e criar um
gigante batizado de Brasil Foods. E Romero Rodrigues,
o fundador do BuscaPé, vendeu um pedaço da empre-
sa por R$ 600 milhões, aproveitando a atração que o
Brasil tem exercido sobre investidores internacionais.

Foram iniciativas como essas que provocaram
uma espetacular metamorfose em 2009. O ano





ções, mas seu faro para negócios continua apurado.
O ano de 2009, então, não deixa dúvidas sobre isso.
O empresário coordenou a compra do Ponto Frio,
rede de eletroeletrônicos, por R$ 824,5 milhões e
alçou o Grupo Pão de Açúcar novamente à liderança
do varejo. "A aquisição do Ponto Frio foi uma grande
jogada", diz Abilio, que, graças a esse negócio e aos
resultados do grupo, foi eleito o EMPREENDEDOR DO
ANO pela revista DINHEIRO.

Os resultados dessa jogada realizada em junho
já começam a aparecer. Com a chegada do Ponto
Frio, o grupo ampliou a rede para mais de 1.200
lojas espalhadas por 18 Estados e o Distrito Federal,
aumentou a participação no mercado de eletroeletrô-
nicos de 10% para 26% e hoje possui quase 80 mil
funcionários. No terceiro trimestre de 2009, o pri-
meiro com a operação do Ponto Frio unificada, o
faturamento do grupo alcançou R$ 6,93 bilhões.
Sem o Ponto Frio, ele seria de R$ 5,65 bilhões. Já
no acumulado do ano, o grupo faturou R$ 17,86
bilhões e lucrou R$ 397,6 milhões. "Esse negócio
envolvendo o Ponto Frio é feito de detalhes", afirma
Abilio. "É comprar bem, acertar a logística, os siste-
mas de TI, encher as lojas de mercadorias e aprovei-
tar as sinergias", explica. Outro ponto crucial é a
oferta de crédito. De uma hora para outra, os oito
milhões de cartões da Financeira Itaú CBD (FIC) pas-
saram a ser aceitos no Ponto Frio com um volume
de R$ 10 bilhões disponíveis para financiamento.
Além de mudar a feição do grupo que comanda,
Abilio, com a aquisição, traçou novos rumos para o
setor varejista. "A compra do Ponto Frio vai puxar as
outras redes a competir mais nessa área de não ali-
mentos", diz Sussumo Honda, presidente da
Associação Brasileira de Supermercados (Abras).

O retorno do Pão de Açúcar ao olimpo do varejo
sinaliza outra vitória de Abilio. Entre 2003 e 2007,
ele decidiu profissionalizar a companhia, se afastou
dos negócios e deixou que os executivos aprendes-
sem com os erros e acertos. "Errei em fazer isso.
Acho que as empresas necessitam do acionista
para tomar as decisões mais estratégicas." Abilio
voltou, chamou o executivo Cláudio Galeazzi, expe-
riente em reestruturação de empresas, para
comandar o grupo e pôs ordem na casa. Nenhum
profissional foi trazido de fora, todos foram rema-
nejados, e o "time", formado com "pratas da
casa", começou a virar o jogo em 2008. Essa não
foi a primeira vez que Abilio, torcedor fanático do
São Paulo a ponto de freqüentemente jantar com
jogadores do clube, mudou o resultado de uma par-
tida. No fim da década de 80 e início dos anos 90,
o grupo quase desapareceu, mergulhado em uma
guerra de Abilio com os irmãos pelo controle da
empresa. O Abilio daquela época era, como ele
relata em seu livro Caminhos e escolhas - o equilí-
brio para uma vida mais feliz", autossuficiente e
arrogante. Hoje, é outro. "O Abilio às vezes é como
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ao seu segundo casamento, com Geyse Diniz, com
quem teve dois filhos, Rafaela, 3 anos, e Miguel,
com menos de um mês de vida. "É sensacional ser
pai novamente (Abilio teve três filhos no primeiro
casamento), mas, para um cara como eu, aumenta
a responsabilidade."

Quando o empresário fala em "responsabilida-
de", ele quer dizer, na verdade, que aumenta a pre-
ocupação com a sua longevidade. "Tenho 72 anos
e, daqui a cinco anos, tenho que ter saúde para
jogar futebol com o meu filho." Com 79 kg dividi-
dos em 1,80 metro, Abilio aparenta 20 anos
menos do que a certidão de nascimento marca.
Os ternos e as gravatas foram aposentados e,
agora, ele se veste de forma casual. Não é exage-
ro dizer que ele mantém um corpo de atleta. Afinal,
enquanto esportistas apresentam taxas de gordura
no corpo abaixo de 12%, ele ostenta um índice que
varia entre 7,5% e 8,5%. "O treino dele não é dife-
rente do de uma pessoa com 30 anos", diz Irineu
Loturco Filho, treinador de Abilio há dois anos e
meio. A obsessão do empresário pelos exercícios
é tanta que, durante o Réveillon, quando aluga
uma ilha em Angra dos Reis, envia um caminhão
com todos os seus equipamentos de treino.

rer atrás", explica. À noite, quando dá, joga
squash. O nível de conhecimento dele sobre os
limites do corpo são tão vastos que os próprios
executivos do Pão de Açúcar costumam chamá-lo
de doutor, no sentido médico mesmo. "Vamos pes-
quisar onde há novidade", diz Loturco, que trabalha
em parceria com o nutricionista Antônio Herbert
Lancha Júnior, professor da Universidade de São
Paulo. "Às vezes, vamos ao Exterior fazer pesqui-
sas só para ele", diz Loturco.

A equipe de diretores do grupo também é esti-
mulada a buscar conhecimento. Na semana passa-
da, aliás, ele e seus 12 principais executivos estive-

ram em Boulder, no Colorado, para um workshop
exclusivo com o americano Jim Collins, um dos
grandes gurus de negócios da atualidade, autor do
livro Good to great (Do Bom ao Excelente, numa tra-
dução livre). "É o livro de negócios mais importante
que já li. Quando li, pensei: isso aqui tem a minha
cara. Não quero uma companhia good, quero uma
companhia great", diz. No quesito qualidade de
vida, ele lançou, em agosto, um site (www.abiliodi-
niz.com.br) para dar dicas sobre esporte, alimenta-
ção e mostrar como buscar a felicidade. "A felicida-
de não é algo que se herda, você tem que lutar por
ela. As pessoas às vezes dizem: 'Ah! Ele vive de
bem com a vida porque é o Abilio Diniz, tem muito
dinheiro.' Quantas pessoas têm uma montanha de
dinheiro e não são felizes! Isso é uma questão de
decisão." Abilio, iniciante no mundo do vinho, tem
motivos de sobra para brindar.





das próprias corporações - depende da visão susten-
tável dos negócios. Essa percepção vai muito além
da questão ecológica. Ela envolve transparência, o
compromisso com a ética e práticas eficientes de
gestão, que resultaram na abertura de capital do
Santander no Brasil, em outubro passado. "Muita
gente aderiu a essa onda por conveniência, mas eu
asseguro que faço isso por convicção", diz.
Sintonizada com os novos tempos, essa postura fez
com que alcançasse um feito raro. Ele foi escolhido
para presidir o Santander no Brasil depois que o
banco espanhol comprou o ABN Amro Real, institui-
ção onde trabalhava. Essa não é a regra. Em geral, o
comprador indica um executivo de seus próprios qua-
dros. A escolha veio com o aval de Emílio Botin, dono
do banco, que chegou a afirmar que o grupo deveria
adotar globalmente práticas que Barbosa introduziu
no Brasil. Por essas razões, foi eleito pela DINHEIRO
EMPREENDEDOR DO ANO NAS FINANÇAS.

Barbosa tem levado ao mundo das finanças idéias
que contrariam a velha máxima de que os bancos
querem ganhar dinheiro a qualquer custo. Como presi-
dente da Febraban, sugeriu a criação de um código de
conduta. Entre outros aspectos, o código diz que é
obrigação da instituição avisar ao consumidor o

melhor crédito que se aplica a ele - e não o mais
lucrativo para o banco. Ele dá um exemplo objetivo.
"Você pode ir de táxi de São Paulo para o Rio e gastar
o dobro de uma passagem de avião", afirma. "É como
usar o cheque especial para comprar a casa própria.
Trata-se de um erro que não faz o menor sentido."
Não é incorreto dizer que alguns bancos não se preo-
cupam em explicar ao cliente que ele está fazendo um
empréstimo equivocado (ainda mais se o negócio
representar vantagens financeiras para a instituição).
Barbosa quer mudar essa imagem. "Não é só uma
questão ética, mas envolve um lado estratégico do
ponto de vista financeiro." Segundo diz, um cliente
que se sentir prejudicado dificilmente fará novos negó-
cios. O consumidor feliz, por sua vez, será rentável
mais adiante. Com o objetivo de tornar a relação entre
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levar sem sustos a integração com o Real. E consen-
so no mercado financeiro que o maior desafio seria
fazer do Santander, um banco altamente competitivo e
com um apetite voraz por lucros, uma instituição com
uma imagem ambientalmente correta. No Real,
Barbosa chegou a construir uma agência verde, em
Cotia, na Grande São Paulo, que incorporou medidas
como o reaproveitamento d'água (a agência foi a pri-
meira da América Latina certificada pelo Leed, órgão
internacional que avaliza práticas sustentáveis).
"Talvez o mais complicado seja criar uma nova cultura
para o grupo no Brasil, pegando o que Santander e

Real têm de melhor", diz Barbosa. Para agilizar esse
processo, o presidente realiza encontros periódicos
com seus principais executivos. Num desses eventos,
mais de mil líderes do banco ouviram o que ele tinha
a dizer. Se fosse possível resumir o que Barbosa quis
transmitir à sua equipe, uma frase sempre utilizada
por ele merece ser destacada: "O jogo é duro, mas é
na bola, não é na canela."

O segundo desafio envolvia a preparação do grupo
para a abertura de capital, que acabaria sendo reali-
zada em outubro passado. O IPO, diz o executivo, está
alinhado com tudo o que ele pensa a respeito do
mundo corporativo. "Ter ações cotadas na bolsa pres-
supõe ser transparente e fazer com que o banco, o
cliente e toda a sociedade ganhem", diz. A abertura
de capital revelou-se uma grande tacada. O Santander
captou a enormidade de R$ 14,1 bilhões, valor que
configura o maior IPO da história do Brasil. Em 2009,
a gestão de Barbosa ficará marcada pela fartura. Nos
nove primeiros meses de 2009, o banco lucrou R$
3,9 bilhões, alta de 30,3% sobre o mesmo período do
ano passado. Os bons resultados permitiram que o
banco fizesse investimentos como a aquisição do
esqueleto da Eletropaulo, em São Paulo, que passou
a ser a nova sede da instituição no País. A aquisição
do edifício custou R$ l bilhão, dinheiro que não inclui
as reformas que foram feitas no local. Graduado em
administração de empresas pela Getulio Vargas,
Barbosa trabalhou 12 anos na Nestlé e sete no
Citibank. Antes de ir para o Real, foi presidente da
subsidiária brasileira do The Long Term Credit Bank of
Japan. Seu principal hobby, como não poderia deixar
de ser, está ligado ao meio ambiente. Barbosa adora
plantar árvores, especialmente ipês e manacás, em
sua fazenda de café no interior de São Paulo.
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bancos e clientes mais amigável, ele determinou que
os contratos de empréstimos e outros serviços do
Santander sejam escritos em linguagem mais clara e
contenham menos páginas, tudo isso para facilitar a
leitura e o entendimento dos documentos. Iniciativas
como essas têm arrancado elogios de especialistas.
Para Hélio Mattar, presidente do Instituto Akatu, enti-
dade que prega o consumo consciente, Barbosa é um
"executivo diferenciado". Segundo Alfredo
Assumpção, sócio da consultoria de RH Fesa, o
Santander não poderia ter feito escolha melhor do
executivo que passaria a comandá-lo.

Assim que assumiu o banco, o presidente teve de
encarar duas grandes encrencas. A primeira delas era



Durante 15 anos, ele geriu a Perdigão com
uma espada sobre sua cabeça: a
possibilidade de ser engolido pelos rivais.
Em 2009, deu o bote e criou a Brasil Foods,
uma das maiores multinacionais brasileiras
Por Leonardo Attuch

"Em 15 anos, nada aqui dentro foi feito de improviso."
A frase, dita por Nildemar Secches, revela a alma do empreendedor. Um homem metódico,
paciente e que planeja cada um dos seus passos. De janeiro de 1995 até hoje, no coman-
do da Perdigão, Secches conduziu uma das mais surpreendentes guinadas empresariais do
País. A companhia, que pertencera à família Brandalise, estava sem rumo e perdida em
meio a uma infinidade de conflitos societários. Secches chegou, profissionalizou a gestão
e, de lá para cá, as receitas da Perdigão cresceram 28% ao ano. O retorno ao acionista, na
média anualizada, foi também de 27%. Mas, durante todo esse tempo, ele trabalhou com
uma espada sobre sua cabeça. Por melhores que fossem os resultados, a empresa era
vista pelo mercado como um alvo. Uma ave de caça que, cedo ou tarde, seria engolida por
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seu maior rival, a Sadia, ou por algum concorrente de
fora, como a americana Tyson Foods. Propostas e até
ofertas hostis de compra foram feitas pela Perdigão.
Mas 2009 foi o ano da caça. Em maio, ela incorporou
a Sadia e formou a Brasil Foods, criando uma das
maiores empresas de alimentos do mundo, com
receitas de R$ 24 bilhões e 110 mil funcionários, o
que deu a Secches o título de EMPREENDEDOR DO
ANO NA INDÚSTRIA. "Era um sonho antigo que, final-
mente, foi possível concretizar."

Construir uma multinacional não aconteceu por aci-
dente na vida de Secches. Em 1998, quando ele já
estava na Perdigão havia três anos, o então ministro
da Agricultura, Francisco Turra, recebeu uma missão
do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso: a de
sondar Secches para a vaga de ministro da Indústria
e Comércio. "Ele foi muito elegante e objetivo ao
declinar o convite", disse Turra à DINHEIRO. "Disse
que tinha um propósito de vida na Perdigão: o de criar
uma das maiores empresas de alimentos do mundo."
Para alcançar o objetivo, Secches aprovou vários pla-
nos estratégicos junto aos acionistas. O primeiro, de
atualização tecnológica. O segundo, para descentrali-
zar a produção, que era concentrada em Santa
Catarina. Depois, veio um plano chamado de Buriti, a
palmeira típica do Cerrado, que reforçou a atuação da
companhia no Centro-Oeste, especialmente em Rio
Verde, Goiás, onde a Perdigão tem hoje seu maior
polo industrial. No ano passado, antes da fusão com
a Sadia, a Perdigão já era uma empresa de R$ 12
bilhões, líder no abate de aves e suínos, e também
na venda de leite no mercado interno, depois das
aquisições da Eleva e da Batavo.

Nos moldes em que ocorreu, a formação da Brasil
Foods acabou coroando a gestão de Secches. Embora

Perdigão e Sadia fossem empresas de tamanhos pare-
cidos, a relação de troca para os acionistas, no capital
da nova companhia, foi de 69% para a primeira e 31%
para a segunda. Uma conseqüência direta das perdas
sofridas pela Sadia no mercado de derivativos cam-
biais, de R$ 2 bilhões, que aceleraram a operação.
Apesar disso, Secches não posa de vitorioso. Hoje, ele
é copresidente do conselho de administração da Brasil
Foods, ao lado de Luiz Fernando Furlan, egresso da
Sadia. E ele garante que uma empresa não deverá se
impor sobre a outra. "O que nós queremos é, em cada
atividade, identificar quem possui as melhores práti-
cas", diz Secches. Para isso, a Brasil Foods contratou
a consultoria McKinsey, que está se reunindo com
equipes das duas empresas para avaliar o que cada
uma faz de melhor - seja em logística, seja em produ-
ção, comércio exterior ou mesmo na gestão de recur-
sos humanos. Secches reconhece que há uma certa
apreensão na companhia, mas nega que existam pla-
nos de demissões. "O cenário que nós enxergamos
para os próximos anos é de muito crescimento tanto
no Brasil quanto fora", diz ele. "E para isso vamos pre-
cisar de muito mais gente."

Em 2010, a Brasil Foods fará um investimento de
R$ l bilhão, volume que ainda é relativamente peque-
no para o porte da companhia. No entanto, como a

Consultoria da McKinsey
irá identificar as melhores
práticas da Sadia e da
Perdigão em cada uma
das áreas da companhia



fusão entre Sadia e Perdigão ainda não foi aprovada
pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica,
as duas empresas vêm sendo geridas de forma sepa-
rada e só a parte financeira foi unificada. No médio
prazo, Secches enxerga a companhia atuando em
vários países da mesma forma que opera no Brasil -
com marcas fortes, cadeias de distribuição próprias
e produção local. E devem ser aproveitados planos
que já vinham sendo traçados na Sadia e na Perdigão
- a primeira tem um projeto de uma fábrica no
Oriente Médio e a segunda estuda iniciar uma opera-
ção na Ásia. Mas os alvos definitivos ainda sairão do
planejamento estratégico da Brasil Foods até 2015,
que está sendo desenhado com a McKinsey.

Investimento aprovado para
2010 é de R$ l bilhão e
contratações estão previstas
para dar apoio ao processo
de expansão internacional

Desde o fim do ano passado, Secches não está
mais à frente do dia a dia da companhia. O sucessor
escolhido para presidir a Brasil Foods foi o executivo
José Antônio Fay, egresso da Batavo. Será ele o encar-
regado de integrar as culturas de Sadia e Perdigão.
"As duas empresas já incorporaram outras compa-
nhias e aprenderam a conviver com a diversidade", diz
Fay. Enquanto ele será cobrado pelos resultados,
Secches se ocupará da estratégia. Um papel que lhe
cai bem. Antes da Brasil Foods, ele já havia sido exe-
cutivo do BNDES e comandou grandes corporações,
como a lochpe-Maxxion e a Weg - e foi nesta que ele

encontrou seu grande inspirador, o empresário Eggon
João da Silva. "Ele sempre foi um amigo e também
um exemplo", define Secches. Com Eggon, o criador
da Brasil Foods aprendeu algumas lições: planejar
sempre, avaliar todos os aspectos de um problema e
saber a hora de se afastar. "Toda empresa necessita
de renovação", diz Secches.

No conselho, ele tem encontrado tempo para apri-
morar a vida pessoal. Fanático por esportes, Secches
vem conseguindo jogar tênis com freqüência. E as via-
gens também têm sido mais comuns. Recentemente,
ele, que é viúvo, foi à Rússia com a namorada. "Eu já
tinha visitado o país dezenas de vezes, mas nunca
tinha parado para realmente visitar a Praça
Vermelha." O fato de ter um pouco mais de tempo, no
entanto, não o desvia de sua missão. "As histórias de
sucesso que a Perdigão e a Sadia construíram no
Brasil serão replicadas no mundo."





espetacular para uma companhia que até 2007 era
apenas voltada à publicidade. Hoje, o ABC, fundado
em 2002, é um conglomerado de 18 empresas,
com cerca de 1,5 mil colaboradores, que organizam
desde eventos de moda até seminários cujas estre-
las são personalidades internacionais do porte de
Bill Clinton. Sua receita alcançou US$ 280 milhões
em 2008 e deve crescer consideravelmente em
2009, com as novas aquisições. Por todos esses
feitos e conquistas, Nizan Guanaes foi escolhido o
EMPREEDEDOR DO ANO NA COMUNICAÇÃO.

O ABC tem o ritmo de seu sócio-fundador. Na
tarde em que recebeu a reportagem da DINHEIRO,
na sede da agência África, em São Paulo, Nizan
Guanaes permaneceu poucos minutos sentado.
Hiperativo, levantou-se várias vezes para checar e
cobrar informações com suas secretárias. O publici-
tário tem um lema: "Só o lucro liberta." Liberta - é
bom que se diga - dele próprio, Nizan. "Se algo vai
bem, dando lucro, eu deixo de cobrar, a pessoa fica
livre de mim por um tempo", diz Nizan. Como suas
empresas vão muito bem, obrigado, o publicitário
deixou o grupo nas mãos de Guga Valente, CEO do
ABC, e mudou-se para Nova York - a idéia é passar
metade do tempo lá e metade aqui. Ele está perto
de alugar um escritório em um dos bairros mais

elegantes da cidade. "Ter tempo é o maior bem
que eu tenho hoje", afirma Nizan. "Se a empresa
está dando resultado, está fazendo direito, ninguém
verá minha cara. Cada vez mais estou envolvido na
questão estratégica das empresas e menos na
gerencial." "Rose, meu remédio!", grita Nizan, desta
vez sem se levantar. O publicitário não consegue
vencer uma tendinite nas mãos, que pelo jeito não
será curada tão cedo. Culpa do paciente, que cos-
tuma passar quase 20 horas por dia operando de
seu BlackBerry, seja de onde for, da Tanzânia ou
de Nova York, do Rio ou de Pequim. "Olha só,
acabo de receber mais uma mensagem de um
empresário querendo ajudar no Parceiros pela
Educação", diz Nizan, de olho grudado em seu
BlackBerry. O projeto social Parceiros pela
Educação, realizado com o apoio do ABC, ajuda

Nizan decidiu passar
metade do ano em Nova
York, onde alugará escritório
em um dos bairros mais
importantes da cidade

1.800 crianças de escolas públicas de São Paulo.
"Eu não ajudo porque sou 'bonzinho'. Ajudo porque
tenho a plena consciência de que a sociedade pre-
cisa também fazer sua parte, não só o governo",
afirma Nizan. Do BlackBerry chegam outras mensa-
gens. Boa parte delas dos Estados Unidos. Nizan
tem os dois olhos apontados para o país mais rico
do mundo, "sem jamais deixar de ser brasileiro".
Tem negócios por lá - é sócio da Pereira & 0'Dell,
agência americana de marketing pela internet - e
cada vez mais interesses estratégico no país. Em
setembro, o grupo ABC foi a única empresa brasilei-
ra a participar da quinta edição do Clinton Global
Initiative Annual Meeting, fórum sobre saúde global,
educação e economia criado pelo ex-presidente Bill
Clinton. Por três dias, 60 atuais e ex-chefes de
Estado debateram com os empresários mais pode-
rosos e influentes do mundo. Nizan não se sentiu
um estrangeiro. "O Brasil conquistou uma posição
de destaque e agora tem direitos e deveres no
cenário mundial", afirma o empresário. "Precisamos
aproveitar essa onda para internacionalizar o País,
sem que ele perca a identidade." Nizan e Clinton
irão juntar esforços para comandar uma campanha
contra o abuso sexual de crianças, que começará



seja refém das ferramentas virtuais. Não importa
onde ele esteja, na Tanzânia com Bill Clinton ou em
Nova York com Kofi Annan: um negócio pode surgir.
Em 2009, vários projetos de negócios saíram do
papel. Em parceria com a Doria Associados, grupo
de comunicação e marketing de João Doria Júnior, o
Grupo ABC criou a Seminars, empresa especializa-
da em palestras e seminários de grandes personali-
dades nacionais e internacionais. Também em
2009, o ABC e o grupo Luminosidade, de Paulo
Borges, acertaram uma associação que permitirá
uma grande expansão da atual plataforma brasilei-
ra de moda. A Luminosidade é a responsável pelos
grandes eventos do setor, como o São Paulo
Fashion Week, o Fashion Rio e o Rio Summer, além
da feira de negócios em moda e design Rio-à-Porter,
que ocorrerá em janeiro de 2010.

"Agora meu objetivo é fazer com
que o ABC, que é ainda uma criança
de sete anos, cresça com os pés no
chão e responsabilidade. Nada de
oba-oba", afirma Nizan, sem antes
soltar a velha máxima do lendário
empresário Andy Grove, um dos fun-
dores da Intel: "Só os paranóicos
sobrevivem." "Mesmo com os pés
no chão, estou sempre atento, em
vigília, pronto para fechar outro bom
negócio." A melhor definição sobre
Nizan Guanaes, porém, parte de
Sérgio Valente, sócio do ABC e presi-
dente da DM9. "Eu sou sócio e con-
corrente de Nizan. Conheço, portan-
to, muito bem a figura. Ele tem uma
qualidade que poucos empreendedo-
res possuem: a de fazer com que
toda a sua equipe salte junto com
ele", afirma Valente. Daqui a dez
anos, Nizan Guanaes pretende que o
ABC esteja entre os dez maiores
grupos do mundo. Haja remédio
para tendinite.





usuários por mês. Mas para Rodrigues, eleito pela
DINHEIRO o EMPREENDEDOR DO ANO NA
TECNOLOGIA, este é apenas o começo de uma
nova fase de sucesso. E muito trabalho.

Depois de conquistar a liderança do negócio no
Brasil, o presidente do BuscaPé quer fazer o
mesmo em toda a América Latina e não para um
minuto de pensar em como chegar lá. O espírito
empreendedor domina totalmente seu dia a dia
desde que montou uma empresa de garagem com
os amigos da Poli - o celeiro de engenheiros da
Universidade de São Paulo - e mergulhou de cabe-
ça na nova fronteira dos negócios globais, a inter-
net. "Gosto de trabalhar e empreender. Investi tudo
na empresa e não me vejo fazendo outra coisa",
afirma Rodrigues. Enquanto três dos sócios origi-
nais remanescentes atuam somente como conse-
lheiros da companhia, ele permanece como princi-
pal executivo de um time de 350 pessoas. Bastam
dois minutos de conversa para entender o porquê.
Exceto pela pouca idade, ele não tem nada que
caracteriza os típicos nerds que ficaram milioná-
rios com a internet e, por falta de talento para
administrar um negócio e fazer gestão de pessoas,
escolheram outros caminhos. Com muito gel nos
cabelos revoltos e uma metralhadora verbal impres-
sionante, lembra mais um yuppie do mercado finan-
ceiro, do tipo que usa mochila, abomina gravata,
domina as finanças como poucos, tem muita ambi-
ção de crescer e está sempre conectado. Que tipo

de pessoa carrega um BlackBerry e um iPhone ao
mesmo tempo? Mas não se engane: Rodrigues vai
muito além desse estereótipo fácil. É um empresá-
rio de mão cheia, com visão de longo prazo, e justi-
fica pelo que já construiu o reconhecimento como
EMPREENDEDOR DO ANO NA TECNOLOGIA.

O sucesso do BuscaPé segue a trajetória clássi-
ca de quem se deu bem no mundo dos negócios,
inclusive virtuais. Alguns garotos de 20 anos de
idade se juntaram para montar uma empresa ligada
à tecnologia da informação. Transformaram a dificul-
dade de comprar uma simples impressora pela
internet num negócio inovador, um site de compara-
ção de preços, útil tanto para os consumidores
como para os comerciantes. Enfrentaram todas as
adversidades inerentes aos empreendedores e não
sucumbiram diante de desafios aparentemente
intransponíveis, principalmente o estrondoso estou-
ro da bolha da internet em 2000, dois anos depois
da fundação do BuscaPé. Nesse ambiente, perseve-
rança é fundamental. E isso Rodrigues tem de
sobra, atesta o amigo Aleksander Mandic, pioneiro
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empreendedor da internet no Brasil. "O Romero
está sempre entusiasmado e isso é um fator de
sucesso importante. Muitos dos meus negócios só
foram adiante porque eu não desisti", diz Mandic.

Otimismo e perseverança são imprescindíveis,
mas não bastam para se tornar um vencedor. É
preciso talento para criar, manter o negócio de pé
e superar os concorrentes. De preferência, comprá-
los ao longo do caminho. O EMPREENDEDOR DO
ANO NA TECNOLOGIA fez tudo isso. "O sucesso
depende da capacidade de encontrar um nicho e
tomar posse dele, de desenvolver um serviço inova-
dor e manter a aposta, mesmo quando as demais
referências vão mal", define o consultor Daniel
Domeneghetti, da e-consulting. Seguidor da máxima
do filósofo Nietzche ("Aquilo que não me destrói,
fortalece-me"), Rodrigues foi além. Conquistou
investidores externos, como o banco de investimen-
tos americano Merrill Lynch, e ampliou o escopo ori-
ginal do negócio para participar com diversas mar-
cas de todo o ciclo de compra dos consumidores,
como Lomadee, PistaCerta, cortacontas, Pagamento
digital e ebit. Hoje, o BuscaPé é uma das dez maio-

res empresas de internet do mundo em audiência.
Daí o interesse da Naspers, um investidor estratégi-
co, em comprar 91% da companhia.

A Naspers adquiriu a parte do fundo Great Hill
Partners e as de cinco sócios minoritários. Dos fun-
dadores, somente Romero Rodrigues, Rodrigo
Borges e Ronaldo Takahashi seguem como acionis-
tas. Junto com Rodrigo Guarino (fundador do ex-
concorrente Bondfaro, adquirido há três anos), os
quatro detêm cerca de 9% da empresa. Mesmo
minoritário, o presidente continuará à frente do
BuscaPé, comandando sua expansão pela América
Latina. "Tenho muita liberdade para tocar o negó-
cio", diz ele. Abrir o capital e lançar ações em
bolsa não está nos seus planos imediatos. "Não
temos necessidade de buscar capital na bolsa.
Num mercado em crescimento e competitivo como
o nosso, é uma grande vantagem competitiva não
precisar abrir os números da empresa", justifica. A
expansão das marcas já está sendo acelerada no
México, na Colômbia, no Peru, na Argentina e no
Chile. "Tem dois Brasis e meio lá fora e as oportu-
nidades de crescimento são imensas", vislumbra.
Rodrigues prevê um novo ciclo de inovação e
empreendedorismo no Brasil nos próximos dois a
três anos, já que o mercado finalmente destravou.
Em parte, diga-se, graças ao seu próprio sucesso.
"Outros empreendedores estão sendo estimulados
pelo exemplo do Romero e isso é muito bom
para o País", diz Mandic.
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Text Box
Fonte: Istoé dinheiro, São Paulo, ano 12, n. 635, p. 56-77, 9 dez. 2009.




