
GESTÃO cultura

Integração
estilo Frog
Como Joesley Batista, presidente do JBS-Friboí, está aplicando princípios
de seu particular modelo de gestão Frog — ou "From Goiás" — para
integrar as operações do Bertin, sua maior aquisição já realizada no país
JOÃO WERNER GRANDO

U
ma série de sabatinas pouco or-
todoxas mudou a rotina dos
executivos do antigo frigorífico
Bertin desde o final do ano pas-

sado. Nos diversos prédios ocupados
pela companhia em São Paulo e em
Lins, no interior do estado, onde ficava
sua sede. 79 deles já passaram por en-
trevistas individuais de até l hora de
duração cada uma. Em todos os casos,
do outro lado da mesa estava Joesley
Batista, presidente do JBS. Segundo o
próprio Joesley, trata-se de uma espécie
de jornada para conhecer melhor a em-
presa que adquiriu em setembro de
2009. "Temos o nosso jeitão de fazer as
coisas. Só o olho no olho permite co-
nhecer as pessoas de verdade", afirmou
ele a EXAME. Para alguns executivos
que passaram pela sabatina, as perguntas
por vezes soavam um tanto constrange-
doras. "Ele queria saber quem eram as
Terraris' da empresa e os nomes de
quem a gente mandaria embora, por
exemplo", diz um dos avaliados. Como
resultado do teste, pelo menos dez dire-
tores e 18 gerentes do Bertin já deixaram
o cargo desde dezembro.

Com receita líquida de 6,6 bilhões de
reais em 2008, o Bertin era a segunda
maior companhia do setor no país —



atrás apenas do próprio JBS. Ao com-
prar simultaneamente o frigorífico pau-
lista e a processadora de carne de frango
americana Pilgrim's Pride. o JBS se tor-
nou o maior processador de carnes do
mundo e o segundo maior grupo privado
brasileiro, atrás apenas da Vale, com
receita líquida de 28.7 bilhões de dólares
por ano. Para transformar as operações
do Bertin e do JBS numa só, Joesley
está colocando em prática um estilo bem
particular de gestão, batizado por ele e
seus dois irmãos mais velhos — José e
Wesley Batista — de Frog (ou '"From
Goiás", em alusão à origem do grupo,
fundado pelo pai, José Batista Sobrinho,
em Anápolis nos anos 50),

PARA CHEGAR À IMPRESSIONANTE
marca de 28 aquisições nos últimos dez
anos (em muitos casos, com o apoio do
BNDES), o JBS desenvolveu um modus
operandi próprio para realizar as inte-
grações. Assim como quase tudo no
estilo do JBS. as regras desse "jeitão"
foram, criadas dentro de casa. Para apli-
car a receita caseira, os irmãos monta-
ram uma estrutura também interna —
consultorias passam longe dali. É uma
equipe hoje conhecida como diretoria
de governança corporativa (o embrião
desse time foi formado em 2006. após
a aquisição da operação argentina da
Swift). À frente dela, estão duas profis-
sionais — Patrícia Bollmann, ex-analis-
ta de recursos humanos do banco Pac-
tuai, e Valére Batista, irmã de Joesley.
Em cada integração, elas convocam cer-
ca de 50 funcionários de áreas como
financeiro, RH e industrial para acom-
panhar todo o processo, inclusive as
sabatinas aos executivos, (Neste mo-
mento, uma equipe dessas coordena a
integração na sede da Pilgrim's, nos Es-
tados Unidos.) "Incorporar uma empre-
sa não é simplesmente comprar e pron-
to. É preciso implantar sua cultura den-

tro dela", diz Joesley.
Segundo o empresário,
no caso do Bertin, a
conclusão do processo
está marcada para 28 de
fevereiro, No dia se-
guinte, os principais
diretores serão reunidos

Fábrica da
Vigor, em
São Paulo: o
lançamento
de novos
produtos foi
congelado



no auditório de um hotel em São Paulo
para ouvir o empresário explicar a nova
estrutura da empresa.

O time de executivos que estará pre-
sente a esse encontro será bem diferente
do que estava à frente do Bertin até a
aquisição — a começar pelo comando
das três principais divisões da compa-
nhia. Nos últimos dois meses, todos dei-
xaram a empresa. Evandro Miesse Men-
te, da diretoria de carnes (responsável
por quase 70% do faturamento do Ber-
tin). saiu no início de janeiro. Profissio-
nal de carreira do Bertin, ele passou a
cuidar dos novos negócios da família na
área de energia. Desde então os princi-

o nosso jeito", diz Joesley. Hoje, a famí-
lia Bertin, que detém 40% de participa-
ção do negócio, possui apenas uma das
sete vagas no conselho do JBS.

Os executivos que permaneceram na
companhia tiveram de se adaptar rapi-
damente ao estilo dos irmãos de Anápo-
lis. Uma das mudanças mais imediatas
diz respeito ao que Joesley chama de
"disponibilidade" — o que, na prática,
significa dedicação quase incondicional
ao trabalho. "Sou o sujeito mais chato
que existe", diz. "Não gosto de futebol,
não toco violão, não pratico nenhum
esporte. Só ando na esteira todo dia de
manhã e trabalho." Todas as segundas-

piais executivos de carnes do JBS res-
pondem também pelos negócios que
eram do Bertin. Na divisão de couros,
Leonardo Swirski foi demitido em de-
zembro — Roberto Motta, presidente da
BMZ, curtume de Campo Grande com-
prado pelo JBS em agosto de 2009, pas-
sou a acumulai" as funções de Swirski.
Finalmente, Fernando Falco, diretor da
unidade de produtos lácteos, pediu de-
missão no início de dezembro. Em seu
lugar assumiu Gilson Teixeira, ex-con-
selheiro do Bertin, que fez carreira na
área de controladoria do frigorífico. "Fi-
quei três meses conversando com o Gil-
son. Ele nunca tinha tocado uma opera-
ção no Bertin, mas vi que logo entendeu

feiras, Joesley convo-
ca uma conferência
por telefone das 7 às
11 horas com cerca de
30 diretores das ope-
rações de cinco paí-
ses. Segundo executi-
vos próximos ao pre-
sidente do JBS, é comum que ele dispa-
re telefonemas também aos sábados
para perguntai1 a seu pessoal sobre o que
aconteceu durante a semana. Para exe-
cutivos que estavam acostumados a se-
guir um horário de trabalho mais orto-
doxo e prestavam contas basicamente
por meio de planilhas, os relatórios orais
são uma mudança e tanto. "A gente gos-

ta de computador, mas gosta mais de
conversar", diz Joesley, que também
acompanha diariamente relatórios ele-
trônicos com números da empresa.

Numa empresa tão grande, as conver-
sas freqüentes só continuam possíveis
porque, na lógica Frog, a estrutura de
pessoal tem de ser simples. A regra diz
que devem existir apenas três níveis hie-
rárquicos entre o chão de fábrica e a
chefia. Isso valeu até mesmo na incor-
poração da americana Swift, em 2007,
quando 130 executivos foram demitidos.
O objetivo era reduzir as nove camadas
hierárquicas existentes para apenas qua-
tro. Essa obsessão do JBS já se manifes-
tou também na integração com o Bertin.
Na Vigor, a fabricante de produtos lác-
teos do Bertin, o diretor industrial Hélio
Fonseca foi demitido em dezembro — e
seu cargo, simplesmente extinto (agora,
os oito gerentes de fábrica se reportam
diretamente ao diretor da divisão).

NESSA BUSCA PELA SIMPLICIDADE,
Joesley decidiu também reduzir o port-
fólio da Vigor. Menos de um mês após
a aquisição, ele suspendeu o lançamen-
to de novos produtos, como pão de
queijo e hambúrguer, previstos para
acontecer ainda em 2009. A medida
provocou um desmanche na área de
marketing — o diretor e três de quatro
gerentes foram demitidos entre o final
de dezembro e o início de janeiro. "Es-
sa história de que um mix variado de
produtos resulta em mais venda é con-
versa fiada", afirma Joesley. "Cada no-
vo produto, um novo problema.'" Apesar
da postura cautelosa, o empresário diz
que os lançamentos serão revisados
após a conclusão da integração entre as
duas empresas. "Numa tendência de
diversificação das empresas de alimen-
tos, a Vigor pode ser um trunfo para o
JBS avançar em produtos com margens
mais altas", afirma José Vicente Ferraz,
diretor da consultoria AgraFNP, espe-
cializada em agronegócio. Se de fato
enveredar por esse caminho. Joesley
terá de aprender a lidar com um mundo
que hoje lhe é pouco conhecido — o
dos produtos com marca. E para isso,
pelo menos por enquanto, a cartilha
Frog ainda não tem respostas. •

Fazenda
da Pilgrim's.
no Texas: com
aquisições, o
JBS se tornou
líder mundial
no setor

Text Box
Fonte: Exame, São Paulo, ano 44, n. 3, p. 74-76, 24 fev. 2010.




