
um negócio de lã de aço, a Assolan, no qual investiu US$ 30 milhões, numa gigante
do consumo, com faturamento estimado em R$ 3,5 bilhões. Cresceu comprando
outros negócios. Até o final de 2009, nada menos do que 27 empresas passaram
para suas mãos, num total de mais de 170 marcas, estampadas em produtos de
quatro áreas: medicamentos, cosméti-
cos e higiene pessoal, limpeza e alimen-
tos. Com um espetacular crescimento
de 50% ao ano, a Hypermarcas é hoje
um fenômeno na bolsa, atrai a atenção
do governo (o BNDES estuda a compra
de uma participação) e se transformou
numa sombra para as filiais brasilei-
ras de multinacionais, como a anglo-
holandesa Unilever e a americana
Procter & Gamble. Seu faturamento
hoje gira em torno de um terço do da
primeira e já é o dobro do da segunda.

A velocidade e a amplitude desse
avanço surpreendem, mas também
suscitam dúvidas quanto ao futuro da
Hypermarcas. Afinal, até que ponto
é possível gerenciar e integrar de ma-
neira eficiente produtos tão diversos
como o sabão em pó Assim, o molho

de tomate Etti, o creme de barbear Bo-
zzano e os medicamentos genéricos
da recém-adquirida Neo Química?

Vestindo camisa polo e calça jeans,
Júnior parece mais jovem do que seus 57
anos. A fala calma e pausada não sugere
que esse goiano de aparência tranqüila
seja um dos empresários brasileiros

mais competitivos, agressivos e intuiti-
vos de sua geração. Durante três déca-
das, trabalhou na construção da Arisco,
empresa criada por seu pai, em 1969, e
que chegou a R$ l bilhão de faturamen-
to no ano 2000, quando foi vendida.
A empresa tinha à época uma linha de
200 produtos e foi comprada pela ame-
ricana Bestfoods por US$ 752 milhões.
Desse total, US$ 490 milhões foram
para o bolso de Júnior. A Bestfoods se-
ria mais tarde comprada pela Unilever.

Dono de 31% da Hypermarcas,
Júnior chegou a adiar a abertura de
capital da empresa, em 2007, contra-
riando o conselho de seus executivos e
de analistas, para concluir a compra da
farmacêutica DM e, com isso, ampliar o
valor das ações no lançamento, realiza-
do com sucesso um ano depois. "Do que
eu tenho medo? De ser pequeno", disse
a Época NEGÓCIOS, ao afirmar que
não pretende parar de comprar e que
já tem outros negócios na mira. Com
um apetite tão grande para aquisições,
todas as semanas surgem boatos sobre
novas investidas. Fala-se, por exemplo,
que Júnior tem planos de recomprar a
Arisco. Especula-se também quando
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virá a expansão internacional, um pas-
so considerado natural no processo de
crescimento da empresa. Júnior descar-
ta a criação de mais uma multinacional
brasileira nos próximos anos. "O nosso
foco é aqui, no Brasil. Não queremos a
Hypermarcas na França, no Japão. Se
fizermos nosso trabalho direito temos
condições de criar um negócio enorme
dentro do país, sem ter de ir para lado
nenhum." O foco da Hypermarcas em
aquisições no mercado brasileiro sem-
pre esteve no coração de uma estratégia
bem desenhada e que vem sendo apli-
cada com disciplina por ele e seus prin-
cipais executivos, o CEO Cláudio Berga-
mo e o diretor-presidente Nelson Mello.

COLUNA DO MEIO_júnior
diz que a Hypermarcas é fruto de uma
conjunção de fatores. Em 2000, depois
de vender a Arisco, ele convidou Mello
e Bergamo para formar uma nova
equipe. Mello começou a trabalhar na
Arisco em 1978 e fez carreira na área
comercial. Bergamo havia passado a
maior parte da sua vida profissional
na consultoria McKinsey. Chegou
na Arisco em 1998, como diretor de
planejamento. Quando a empresa foi

vendida, trabalhou por seis meses na
Bestfoods, mas foi chamado de volta
por Júnior. Sua especialidade é estra-
tégia. Juntos, os três saíram em busca
de oportunidades em nome de um
fundo de investimento batizado Mon-
te Cristalina, criado pelo empresário.

"Depois da venda da Arisco", diz
Júnior, "o Nelson foi fazer um curso na
Unilever e descobrimos que as multi-
nacionais estavam se concentrando nas
marcas mundiais e não nas locais." Ao
mesmo tempo, a experiência da Arisco
mostrou que o mercado de consumo
brasileiro era extremamente fragmen-
tado. Outra certeza era que a economia
nacional estava mudando, que a renda
da população deveria crescer e o custo
do capital, cair. Conectando os pontos,
Júnior chegou à conclusão de que seria
possível criar uma grande companhia
de consumo, baseada em marcas na-
cionais, e com crescimento alavancado
por aquisições. Disse Júnior, à época:
"Vamos comprar tudo o que a gente
puder, porque os múltiplos [financei-
ros] vão mudar". E não parou mais.

Identificar as oportunidades era a
parte mais fácil. Complicado mesmo
foi montar um modelo viável para o ne-

gócio. De novo a experiência na Arisco
os inspirou. Foi lá que Júnior e Mello
aprenderam como construir marcas
populares, investindo pesadamente
em publicidade e distribuição. Repro-
duzir a estratégia em muitos outros
segmentos parecia óbvio, mas ainda fal-
tava uma lógica que amarrasse as pon-
tas. A função foi entregue a Bergamo.

No centro do modelo de negócios
da Hypermarcas está o que os três cha-
mam internamente de produtos inter-
mediários. São aqueles não tão simples
quanto as commodities (pense em sa-
bão em barra) nem tão sofisticados a
ponto de requererem constantes inves-
timentos em pesquisa, como os remé-
dios patenteados. No produto interme-
diário, o resultado de vendas depende
de um equilíbrio tênue entre o preço e o
benefício que o consumidor percebe na
compra. Em outras palavras: a compra
não se dá necessariamente porque o
produto é barato, mas porque o consu-
midor acredita estar pagando um valor
justo. Uma conseqüência quase auto-
mática desse posicionamento é atin-
gir principalmente as classes B, C e D.

Desde o início da Hypermarcas, em-
bora Júnior estivesse impedido por con-



trato de entrar em várias áreas nas quais
a Arisco atuava, foram colocados no
papel os quatro segmentos a serem ata-
cados. Limpeza seria o primeiro. Júnior
recomprou, então, a Assolan, marca da
Arisco colocada à venda pela Unilever.
Depois viria o retorno à alimentação, os
investimentos em cosméticos e higiene
pessoal e, por fim, a entrada em medica-
mentos. "Olhamos em vários lugares do
mundo e concluímos que para sermos a
maior e mais completa empresa de con-
sumo do país teríamos de estar em todas
essas áreas", afirma Bergamo. Antes de
ir às compras, a Hypermarcas definiu
que cada aquisição teria de levar em
conta sinergias operacionais. Elas deve-
riam, por exemplo, compartilhar canais
de distribuição ou permitir ganhos de
escala na compra de mídia e o aumen-
to da força na negociação dos insumos.

REI DO BALCÃO_Menosde
uma década após traçar os planos ini-
ciais, o trio da Hypermarcas entrou
em 2010 com uma potência nas mãos.
A aquisição do laboratório Neo Quí-
mica, em dezembro passado, por R$
1,3 bilhão, elevou o total de funcioná-
rios para 7,5 mil e o número de centros

industriais a nove. Estima-se que o
faturamento, somando as novas aqui-
sições, tenha chegado a R$ 3,5 bilhões,
o dobro do registrado em 2008. E é
praticamente sete vezes o de 2006, de
R$ 500 milhões. 'A história dessa em-
presa não tem paralelo no Brasil", diz
Oscar Bernardes, sócio da consultoria
especializada em gestão íntegra. "Ela
comprou muita coisa. E na hora certa."

Os movimentos mais recentes da
Hypermarcas deixam claro que a es-
tratégia cuidadosamente desenhada lá
atrás está sendo aos poucos refinada.
Das quatro áreas de atuação, duas se
tornaram prioritárias: a de medicamen-
tos e a de cuidados pessoais. Juntas já
representam 80% das vendas totais e
a expectativa é que aumentem sua par-
ticipação relativa nos próximos anos
para até 95%. A razão é simples. Dos se-

tores em que a empresa atua, esses são
os de maior margem de retorno e maior
potencial de crescimento. "São áreas
ainda muito fragmentadas", afirma Jú-
nior. "Somos líderes em remédios ven-
didos sem receita. E temos apenas 13%."

A entrada na venda de medicamen-
tos é um dos passos mais polêmicos da
Hypermarcas. Ele foi dado em 2007,
com a compra, por R$ 1,1 bilhão, da DM,
empresa líder em vários segmentos de
remédios sem prescrição, conhecidos
como OTC (over-the-counter, ou venda
no balcão). Com a aquisição, chegaram
à empresa marcas fortes como Doril,
Gelol e Benegrip. A divisão foi refor-
çada no ano seguinte com a compra da
Farmasa, por R$ 873 milhões. Além de
OTCs, a Farmasa também trabalhava
com medicamentos sob prescrição. A
aquisição da Neo Química, em dezem-



bro passado, marcou a entrada nos gené-
ricos e criou o quarto maior laboratório
farmacêutico do país. O movimento tem
sido tão intenso que em janeiro o BNDES
mostrou interesse numa sociedade com
a Hypermarcas para reforçar a consoli-
dação do setor farmacêutico nas mãos
de grupos brasileiros. O investimento,
que estava ainda em discussão no final
de janeiro, foi estimado em R$ 1,5 bi-
lhão. O dinheiro iria reforçar o caixa (e
as novas compras) da Hypermarcas.

Para o consultor Fernando Fernan-
des, da Booz & Company, a forte inves-
tida no mercado farmacêutico pode ser
um tanto exagerada. "Uma das vanta-
gens da Hypermarcas tem sido sua capa-
cidade de manter uma rota estratégica,
pelo menos até recentemente", afirma
Fernandes. "Vamos ver agora se eles
efetivamente conseguem operar em tan-
tas frentes." A trinca da Hypermarcas
sabe que está fazendo algo incomum no
país: juntar sob o mesmo teto uma gran-
de operação farmacêutica e de bens de
consumo para o varejo. E enxerga nessa
complexidade mais uma oportunidade
do que um problema. Do ponto de vis-
ta operacional, Bergamo afirma que há
muitas complementaridades e sinergias
entre os novos negócios. Eles não com-
petem entre si e, juntos, oferecem escala
na hora de comprar insumos. A distri-
buição também acaba sendo reforçada.
A cada nova aquisição de laboratório, a
empresa conquista mais espaço dentro
das farmácias e poder nas negociações
de preço e de lugar nas gôndolas. Para
os críticos, que afirmam que os medi-

camentos genéricos são produtos sem
marca, Júnior tem uma resposta pronta:
"No Brasil, o farmacêutico recomenda
o remédio no qual confia. E a propagan-
da é uma afirmação de que a gente tem
qualidade". O investimento em marke-
ting da Neo Química em 2010 será de
R$ 40 milhões. E a missão da divisão
de medicamentos da Hypermarcas
não é nada modesta. Quer ser o maior
fornecedor das farmácias no Brasil.

SOCIEDADE_O plano comanda-
do por Júnior nunca teria saído do papel
semumaboadosede habilidade pessoal,
coragem e alguma sorte. Na conta da sor-
te está a conjuntura. Quando começou
a prospectar oportunidades, a partir de
2000, ele descobriu que um grande nú-
mero de marcas brasileiras relevantes
passava por problemas. "Eram empre-
sas muito boas, todas dando lucro, mas
várias com os fundadores entre os 65 e os
80 anos, sem sucessor ou com sucesso-
res demais, e sem investimentos", afirma.
O cheque do grupo Niasi, por exemplo,
comprado em 2008 por R$ 328 milhões,
foi dividido entre 18 herdeiros. O fato
de algumas multinacionais estarem in-
vestindo nas marcas globais também
tirou do caminho parte da competição.

À sorte, somou-se o ímpeto de Júnior
para fechar negócios. Por buscar marcas
tradicionais em boas condições financei-
ras, a Hypermarcas nem sempre conse-
guiu pechinchas. Algumas compras até
saíram caras. O cálculo para fazer uma
oferta, porém, sempre leva em conta tan-
to a possível redução de custo na integra-

ção quanto o potencial adormecido do ne-
gócio. 'Acreditamos muito em marcas",
afirma Júnior. "Quando compramos, a
gente é capaz de fazer cálculos que mui-
tos outros não são, principalmente sobre
as chances de crescimento das marcas."

Outro trunfo é a sua habilidade para
negociar e oferecer o que os vendedores
querem. Durante alguns meses, a famí-
lia Limírio Gonçalves negociou a venda
da Neo Química com a multinacional
Pfizer. Com faturamento de R$ 380 mi-
lhões, finanças em ordem e uma moder-
níssima fábrica, era o negócio ideal para
a farmacêutica americana comprar. O
problema da família Gonçalves era o que
fazer após a venda. Ricos fundadores da
indústria, em 1959, eles não desejavam
embolsar o dinheiro e parar de trabalhar.

Júnior entrou na corrida nessa fase
e, como sempre faz, comandou as ne-
gociações pessoalmente. Propôs socie-
dade. Do total de R$ 1,4 bilhão acertado,
R$ 687 milhões seriam em dinheiro.
O restante foi transformado em ações
(7,3% do total), e a família ajudaria a to-
car o braço de medicamentos. Melhor,
impossível. Não foi a primeira vez que
Júnior usou essa tática. Em 2008, fez
o mesmo para concluir a compra da
Farmasa, que pertencia ao banco de
investimento GP e à família Samaja.
"Essa capacidade de oferecer um lugar
no conselho é uma vantagem central do
Júnior sobre as multinacionais", afirma
José Yordan, analista do Deutsche Bank.

MODELO HÍBRIDO_uma
das dúvidas mais constantes em relação
à Hypermarcas é saber como a empresa
vai integrar tantos negócios. "Esse não
é um desafio pequeno. A pergunta é se
eles conseguirão as economias de escala
em mídia, logística e produção de que
precisam, sem prejudicar as marcas",
diz o consultor Bernardes, da íntegra.
Os executivos da Hypermarcas têm uma
resposta direta para esse tipo de ques-



tionamento. Dizem que depois de quase
cinco compras por ano desde 2002, pro-
duziram uma máquina de integração.
"Integrar virou rotina", diz Bergamo.

Uma gerência especializada tem a
função de conectar as diferentes áreas
dos negócios novos aos setores cor-
respondentes internamente. O crono-
grama de ação é rígido. Nos primei-
ros três meses, devem cair os custos
administrativos e de vendas. Também
são feitas mudanças simples na manu-
fatura. No primeiro ano e meio, a meta
é obter ganhos operacionais maiores
nas linhas de produção, na compra de
matéria-prima, nas embalagens e na
logística. A terceira fase envolve ga-
nhar market share, fazer lançamentos
e investir forte em marketing. Isso pode
levar até três anos. Hoje existem 14 ne-
gócios em algum ponto desse processo.

Uma das formas encontradas para
construir o avião em pleno voo foi man-
ter parte da equipe no mesmo lugar. Dois
terços dos atuais gestores da Hypermar-
cas vieram das empresas adquiridas.
"Aprendemos que muitas das melhores
idéias e do conhecimento que precisá-
vamos já estavam lá", afirma Nelson
Mello. O modelo de gestão nascido des-
sa experiência de aquisições em massa
mescla parte da filosofia da McKinsey
com práticas emprestadas da Arisco.
Sob a supervisão de Júnior, Bergamo é o
comandante executivo, enquanto Mello
assume o papel de presidente comercial.
Os dois têm autonomia para tocar o dia a
dia e fazem reuniões formais com o chefe
apenas para resolver grandes questões
estratégicas. Júnior vai ao escritório em
geral duas vezes por semana e não tem
uma sala na sede. Além de Bergamo e
Mello, 25 executivos do topo fazem par-
te do programa de ações - detêm 0,6%
do total da empresa -, e a proposta é que
esse número suba para 35 no futuro. A
intenção é aumentar o envolvimento
das pessoas-chave e ampliar sua ca-



pacidade de empreender, qualidades
fundamentais numa organização que
precisa coordenar muitas áreas em
meio a um crescimento constante. A
contrapartida exigida daqueles que fi-
cam é resultado, aliado a um profundo
conhecimento dos negócios. Qualquer
profissional, dos principais gestores ao
pessoal de fábrica, pode ser sabatinado
por um superior a qualquer momen-
to. Um gerente de produção precisa
ter na ponta da língua os números
sobre a capacidade da sua linha e um
representante comercial deve saber
qual é o ranking dos melhores clientes.
"Eu e o Bergamo também entramos
nisso, e temos de responder ao Júnior
sobre as nossas áreas", afirma Mello.

Um efeito colateral do crescimen-
to rápido é ter de lidar com gargalos
constantes, o que gera uma preo-
cupação intensa em como resolver
problemas rapidamente e de forma
simples. Para agilizar as decisões, a
direção criou a figura da RA, ou "reu-
nião de acareação". É onde todos os

envolvidos numa questão têm de ex-
plicar o que está acontecendo e achar
uma solução. Em todos os níveis, a
pressão por resultados é constante.
Aqueles que não entregam, não ficam.

PUBLICIDADE_Acertar no
perfil das marcas adquiridas é fun-
damental para a Hypermarcas. Des-
se acerto depende sua capacidade de
aplicar uma receita que até agora se
mostrou infalível. Funciona assim:
invariavelmente o passo inicial é refor-
mular a imagem da marca absorvida,
o que em geral envolve o redesenho do
logotipo, dos rótulos e das embalagens.
O segundo estágio envolve as grandes
campanhas publicitárias e promo-
ções nos pontos de venda. Depois é a
vez de um ajuste fino na distribuição.
Praticamente todas as marcas pas-
sam por isso. Tome-se como exemplo
o caso do esmalte Risque, comprado
do grupo Niasi. Depois de estudos
com consumidoras, foram lançadas
novas linhas e cores. A atriz Mariana

Ximenes foi contratada como garo-
ta-propaganda e realizaram-se ações
intensivas em salões de beleza. "Du-
rante minhas conversas com os anti-
gos donos, perguntei por que eles não
anunciavam na TV e eles disseram
que nenhuma marca de esmalte fazia
isso", diz Júnior. O Risque foi para a
televisão e o resultado foi um cresci-
mento de 50% das vendas em um ano.

Mariana Ximenes é apenas uma das
estrelas que estão na folha de pagamen-
to da Hypermarcas. Xuxa, ísis Valverde
e Carolina Dieckmann são outras. O
jogador Ronaldo promove a marca Bo-
zzano desde o ano passado e, em janei-
ro, a empresa anunciou o maior inves-
timento já feito no futebol brasileiro. A
Hypermarcas vai pagar R$ 38 milhões
para ter as marcas Bozzano, Neo Quí-
mica, Assim e Avanço estampadas na
camisa dos jogadores do Corinthians.

Embora não participe de decisões
cotidianas, Júnior gosta de dar palpites
em peças publicitárias e tem uma gran-
de influência nessa área. Na Arisco,



envolvia-se diretamente em tudo rela-
cionado à publicidade. Hoje, a Hyper-
marcas é um dos maiores anunciantes
do país e faz grandes apostas em cele-
bridades. Nos nove primeiros meses de
2009, os gastos atingiram R$ 245 mi-
lhões, ou pouco menos de 20% da recei-
ta líquida do período. A estimativa para
este ano aponta para R$ 300 milhões.

Mas marketing agressivo só funcio-
na se os produtos chegarem ao consu-
midor. Vendas e distribuição costumam
ser uma grande dor de cabeça para a in-
dústria de consumo no Brasil. O merca-
do nacional é fragmentado, tanto entre
classes sociais como regionalmente,
e muito pulverizado - estima-se que
existam l milhão de pontos de venda.
Diante dessa realidade, quanto mais
complexo for o mix de produtos, com
algumas marcas muito simples e ou-
tras sofisticadas, mais complicado será
o processo de distribuição, a venda e o
relacionamento com os clientes. Histo-
ricamente, esse tem sido um dos desa-
fios constantes para as multinacionais.
"É muito difícil ser relevante em todas
as esferas", afirma Wlademir Gomes,
sócio da consultoria Bain & Company.

Ao focar em produtos interme-
diários, a Hypermarcas privilegia os
mesmos canais de varejo, muitos de
médio e pequeno portes, e tenta fugir
da fragmentação do mercado. "Um
dos segredos da empresa é ter marcas
que participam dos mercados com
grande horizontalidade, nos quais os
produtos podem ser vendidos na pa-
daria, no pequeno varejo ou na loja de
conveniência. A empresa utiliza mui-
to bem esses mercados horizontais",
afirma Adalberto Viviani, presidente
da consultoria Concept, especializada
em consumo. O foco permite também
atender melhor os principais compra-
dores. É comum Nelson Mello percor-
rer o país no jatinho Citation de Júnior
para visitar varejistas. Recentemente,

esteve com um cliente em Caicó, no
Rio Grande do Norte. Foi acompanha-
do de sua equipe para mostrar planos
de negócios e explicar lançamentos.
"Nenhum outro presidente de compa-
nhia do nosso porte faz isso", diz Mello.

BRASIL S/A_Durante seus anos
de Arisco, Júnior ouviu muitas vezes
estrangeiros falarem que ele havia
construído uma ótima empresa, mas no
país errado. O Brasil era um lugar de in-
certezas, baixo crescimento e com uma
grande dívida social. "Agora todos ba-
tem palma e dizem que a gente fez a coi-
sa certa no lugar certo", diz. É difícil dis-
cordar. Afinal, antes de todos seu grupo
fincou o pé no mercado brasileiro que
mais cresce: o do consumo popular. En-
tre 2001 e 2009, a participação da classe
C no total da população saltou de 38,7%
para 50,4%, segundo dados do IBGE.
Parte da classe B tem registrado um
aumento em sua capacidade de compra
da ordem de 40% nos últimos anos. Os
resultados financeiros mais recentes
confirmam o acerto da Hypermarcas.
Nos nove primeiros meses de 2009 (o
balanço completo do ano só deve sair
em março), o lucro líquido de caixa cres-
ceu 48%. Saiu de R$ 212 milhões, em
2008, para R$ 336 milhões. Do cresci-
mento em faturamento, 12% é orgâni-
co, ou seja, resultado do aumento das
vendas de produtos que já faziam par-
te do portfólio há pelo menos um ano.

Diante de tantos acertos, o que pode
dar errado? Nenhum especialista prevê
dificuldades no curto prazo, mas são

unânimes em afirmar que a Hyper-
marcas não está imune a um problema
que atinge todas as suas grandes rivais:
a complexidade. Gerir muitas marcas
diferentes é um trabalho hercúleo. De-
manda acompanhar o humor do con-
sumidor de perto, manter os esforços de
marketing constantes, investir em ino-
vação. Renata Pereira Lima, diretora as-
sociada do Grupo Troiano de Branding,
diz que fazer tudo isso para marcas in-
dependentes é complicado e caro - não
é por outro motivo que a Unilever, uma
empresa que fatura mais de US$ 60
bilhões, reduziu nos últimos anos seu
portfólio de marcas de 1,6 mil para 400.

Júnior acredita que a experiência
das multinacionais não se aplica à sua
companhia justamente por ela não ser
- e não querer virar - uma delas. "É
muito mais difícil para uma empresa
internacional fazer o que estamos fazen-
do. E seria muito complicado a gente fa-
zer lá fora o que estamos fazendo aqui."
Dono de uma fortuna pessoal estimada
em mais de US$ 2 bilhões e com inves-
timentos pessoais em setores tão varia-
dos como o imobiliário, a comunicação e
a logística, Júnior afirma que vê sua par-
ticipação na Hypermarcas se diluir no
futuro, à medida que a empresa cresce.
O objetivo de dobrar de tamanho a cada
dois ou três anos continua inalterado,
e ele ainda não enxerga no horizonte
o fim das oportunidades para novos
negócios. Alguém aí arrisca um pal-
pite de qual será a próxima compra?

Text Box
Fonte: Época Negócios, São Paulo, ano 3, n. 36, p. 114-121, fev. 2010.




