
O S Ú L T I M O S C I N C O 

A N O S , empresários 
e executivos brasi
leiros assistiram ao 
nascimento de um 
novo Brasil — um 
país com um mer

cado de capitais pujante, juros mais 
baixos, crédito, investimentos (ainda 
que insuficientes) em infraestrutura e 
onde prosperam gigantescos conglo
merados internacionais. Ao mesmo 
tempo em que ganhava peso no exte
rior, sofrendo relativamente menos 
com a pior crise financeira desde a 
Grande Depressão, internamente o 
Brasil foi cenário de uma explosão sem 
precedentes no consumo. A estabilida
de econômica alçou à classe média 
quase 22 milhões de pessoas — uma 
mobilidade social vista em poucos paí
ses do mundo. Pode-se gostar ou não, 
mas a primeira e maior demonstração 
de ascensão dessa nova classe se dá por 
meio do consumo. 

A demanda reprimida de anos extra
vasa em compras de produtos que vão 
do primeiro carro a TVs de LCD, de 
planos de saúde a apartamentos, de 
roupas a medicamentos. Analise as es

tatísticas. As vendas de eletrodomésti
cos dobraram nos últimos cinco anos, 
alcançando 20 milhões de unidades em 
2009, segundo a Associação da Indús
tria de Eletroeletrônicos. A indústria 
automobilística registrou no ano pas
sado as maiores vendas de sua história. 
Foram 3,1 milhões de unidades, núme
ro 11,4% superior ao de 2008. Com 
mais acesso a serviços de saúde, a po
pulação consumiu mais medicamen
tos. Nos últimos cinco anos, o mercado 
farmacêutico dobrou, chegando a 32 
bilhões de reais em 2009. 

Se o consumo cresce, as empresas, 
ou pelo menos aquelas minimamente 
competentes, crescem — criando um 
ciclo virtuoso na economia. Um grupo 
de dez companhias, porém, conseguiu 
se destacar. Queiroz Galvão, Amil, Ce-
mar, Lojas Americanas, Cielo, Rede-
card, Pague Menos, Atento, Femsa e 
Natura foram as campeãs de cresci
mento constante entre 2004 e 2009 
(nesse período, jamais registraram 
queda no faturamento). Cada uma a 
sua maneira, elas representam com 
perfeição cinco características deter
minantes dessa nova e, espera-se, du
radoura fase da economia brasileira. 



A EXPLOSÃO 
DO CREDITO 
— E DO 
CONSUMO 
D U R A N T E M U I T O T E M P O , O B R A S I L FOI 

U M P A Í S D E C O N S U M I D O R E S majorita-
riamente pobres que eram obrigados a 
comprar como ricos — à vista. Crédito, 
para muita gente, era sinônimo exclu
sivo de carnê da Casas Bahia. Em 2004, 
segundo dados do Banco Central, a 
oferta de crédito no país era de 498 bi
lhões de reais, ou 24% do PIB. Em 
2009, esses valores praticamente tripli
caram, chegando a 1,4 trilhão de reais. 
O efeito dessa mudança na economia 
foi avassalador. Num período relativa
mente curto de tempo, os brasileiros 
descobriram que poderiam comprar, 
pagando, ao longo do tempo, quantias 
que cabiam em seu bolso. De maneira 
gradual, o crédito mudou a economia 
— o Brasil ficou mais parecido com um 
país normal. Mudou, também, a di
mensão de uma infinidade de negócios 
— de clínicas de tratamento odontoló
gico a construtoras, de revendas de 
automóveis a agências de viagens. 

Tudo, de alguma forma, passou pelo 
mercado financeiro. Analise a perfor
mance das empresas de cartões de cré
dito. Desde 2005, as vendas com car
tões mais que dobraram, atingindo 444 
bilhões de reais no ano passado. As 
duas maiores credenciadoras do país, 
Cielo (ex-Visanet) e Redecard, surfa-
ram essa onda como ninguém. No caso 
da Cielo, a exclusividade na parceria 
com a bandeira Visa foi uma das prin
cipais responsáveis pelo crescimento 
de 127% nos últimos cinco anos (a Re
decard cresceu 97% no mesmo perío
do). Juntas, Cielo e Visa detêm uma 
participação de mercado de 80% — si
tuação altamente confortável que deve 



ser colocada à prova a partir de agora, 
com o fim da exclusividade do contra
to entre Cielo e Visa. "Queremos repe
tir essa trajetória nos próximos cinco 
anos", diz Rômulo Dias, presidente da 
Cielo. "Num ambiente de maior com
petição, ganha quem larga na frente." 

Dias e a maior parte dos executivos 
à frente das empresas brasileiras en
xergam no horizonte dos próximos 
cinco anos a presença determinante da 
"nova classe média", uma massa de 
milhões de pessoas que, graças à com
binação de oferta de crédito com au
mento da renda, transformaram-se em 
consumidores. Enxergam, também, 
um país que reduz suas diferenças e 
uma economia mais moderna, que par
te dos grandes centros urbanos para o 
interior do país. Trata-se de um fenô
meno que pode ser visto, hoje, na emer
gência da Região Nordeste, responsá
vel por 14% do PIB do país e por 28% 
de sua população. Banidos pelas cir
cunstâncias durante décadas, os nor
destinos são hoje uma das estrelas do 
mercado consumidor brasileiro e estão 
por trás de histórias como a da rede de 
farmácias Pague Menos, com sede em 
Fortaleza, no Ceará, dona de um fatu
ramento de 1 bilhão de dólares e de 350 
lojas. Na década de 90, seu fundador, o 
cearense Deusmar Queirós, decidiu 
transformar seus pontos em pequenas 
centrais de compras e de serviços. 

A Pague Menos foi a primeira rede 
de farmácias na região a oferecer ser
viços como pagamento de contas, além 
de produtos como biscoitos e salgadi
nhos. Quando o Nordeste passou a 
crescer mais que a média nacional, o 
faturamento da Pague Menos decolou. 
Nos últimos cinco anos, o tíquete mé
dio cresceu 50%, atingindo 37 reais. É 
isso que explica, em grande parte, co
mo a rede conseguiu crescer 129% no 
período, tornando-se a maior do país 
em faturamento em 2009. (Recente
mente, a paulista Drograria São Paulo 
comprou a rede Drogão, tornando-se 
a líder nacional nesse mercado.) "Co
mo atuamos principalmente no Nor
deste, crescemos junto com as classes 
C e D, as que ganharam mais renda no 
Brasil", diz Queirós. 



D E P O I S D E D É C A D A S S E M INVESTIR E M 

I N F R A E S T R U T U R A , o Brasil começa a 
colocar de pé grandes obras de susten
tação do crescimento econômico, gra
ças, em grande medida, à iniciativa 
privada Estima-se que só para dar con
ta dos projetos já contratados serão 
investidos 340 bilhões de reais nos pró
ximos cinco anos. Gigantescos contra
tos puxaram o crescimento de grandes 
empreiteiras, entre elas OAS, Camargo 
Corrêa, Odebrecht e Andrade Gutier
rez. Nenhuma delas, porém, cresceu 
tanto nesse período quanto a Queiroz 
Galvão. Com sede no Rio de Janeiro, a 
empresa registrou um crescimento de 
190% nos últimos cinco anos e chegou 
a um faturamento de 2,3 bilhões de 
dólares no ano passado. Essa expansão 
pode ser explicada, em larga medida, 
pela diversificação do portfólio da 
companhia. Conhecida por atuar prin
cipalmente nos setores de construção 
civil e rodoviário, a Queiroz Galvão 
conquistou importantes contratos nos 
últimos anos. Em 2005, juntou-se à 
Camargo Corrêa na construção do es
taleiro Atlântico Sul, em Pernambuco, 
uma obra de 1,8 bilhão de reais. Três 
anos mais tarde, entregou à Petrobras 
a plataforma P-53, construída em par
ceria com outras duas empresas ao 
custo de 1,3 bilhão de dólares. A em
preiteira está presente ainda em duas 
grandes obras em andamento no esta
do de São Paulo. A primeira delas é a 
construção do trecho sul do rodoanel, 
um investimento de 3,6 bilhões de reais 
concluído em março deste ano. A outra 
é a construção dos túneis e das esta
ções da Linha Amarela do metrô, um 
consórcio que conta também com a 
participação de Camargo Corrêa, OAS 
e Odebrecht e exigirá investimentos de 
3 bilhões de reais. A obra, a maior em 
andamento no país na área de trans
porte metropolitano, começou em 
2004 e deverá ser entregue até 2012. 





P A R A C O N C O R R E R C O M O S G R A N D E S 

C O N G L O M E R A D O S internacionais, em
presas locais como a Natura escolhe
ram a inovação como um dos pilares 
de seu crescimento. Fundada há 40 
anos, a Natura tirou da americana Avon 
a liderança do mercado brasileiro em 
2005. Mas para manter os cerca de 22% 
de participação nas vendas era preciso 
acelerar o ritmo de lançamentos. A so
lução foi praticamente dobrar a verba 
destinada a pesquisa, para 3% da recei
ta líquida — algo em torno de 120 mi
lhões de reais por ano —, em geral apli
cada no desenvolvimento de produtos 
com apelo sustentável, uma das carac
terísticas que fazem da Natura uma 
marca reconhecida dentro e fora do 
Brasil. Entre as novidades, os sabone
tes passaram a contar somente com 
óleos vegetais, abolindo o uso de ma
téria-prima de origem animal. "Não 
tínhamos escolha", diz Alessandro 
Carlucci, presidente da Natura. "Com 
as multinacionais na nossa cola, preci
sávamos ser mais agressivos." Com 

essas iniciativas, a participação dos 
lançamentos no faturamento subiu de 
58% para 68% em cinco anos, o que foi 
fundamental para que a Natura susten
tasse um crescimento médio de 13% ao 
ano nos últimos cinco anos. 

Na espanhola Atento, maior empre
sa de call center do país, as mudanças 
provocadas pela busca da inovação fo
ram ainda mais profundas. A compa
nhia cresceu 86% nos últimos cinco 
anos ao reinventar seu negócio — atual
mente, a receita proveniente dos tradi
cionais atendimentos telefônicos res
ponde por 57% do faturamento, ante 
80% nos anos anteriores. A mudança 
aconteceu com a decisão da Atento de 
prestar serviços que não faziam parte 
de seu DNA, como a análise de crédito 
imobiliário para incorporadoras e pro
moções de bebidas em pontos de ven
da. A estratégia elevou a receita por 
cliente de 12 milhões para 21 milhões 
de reais. "Mudamos para sobreviver", 
afirma Agnaldo Calbucci, presidente 
da Atento no Brasil. 



M U I T A S E M P R E S A S E N X E R G A R A M N O 

C R É D I T O B A R A T O ou na efervescência 
do mercado de capitais nos anos pré-
crise a fórmula ideal para financiar 
aquisições, dando início a um movi
mento inédito de consolidação em di
versos setores da economia. Segundo 
dados da consultoria KPMG, nos últi
mos cinco anos houve 2 600 processos 
de fusão e aquisição no Brasil, mais do 
que em qualquer outro período da his
tória. Dessa onda, que permeou setores 

tão distintos quanto o bancário e o de 
alimentos, surgiram potências mun
diais, como a Brasil Foods (união entre 
a Sadia e a Perdigão), a Fibria (resulta
do da aquisição da Aracruz pela VCP) 
e o JBS-Friboi, hoje a empresa brasi
leira com maior índice de internacio
nalização, segundo um recente levan
tamento da Fundação Dom Cabral. 

Em meio a esses movimentos de con
solidação em busca de escala, a empre
sa de planos de saúde Amil se destacou. 

Fundada pelo médico Edson de Godoy 
Bueno em 1972, a Amil comprou sete 
concorrentes desde 2005 (o maior de
les foi a Medial, no ano passado, por 
600 milhões de reais), além de adquirir 
a carteira de clientes de planos de saú
de da Porto Seguro e da Semic. Tais 
movimentos fizeram com que a empre
sa, com sede no Rio de Janeiro, prati
camente dobrasse de tamanho, com 
faturamento de 2 bilhões de dólares em 
2009. Detalhe: em todo esse período, a 



Amil registrou prejuízo em um único 
trimestre. "A consolidação deu muscu
latura a um segmento que antes era 
dominado por pequenas empresas re
gionais, sem muito poder de barganha", 
afirma Marcelo Moura, professor de 
economia do Insper, de São Paulo. 

A engarrafadora mexicana Femsa, 
maior fabricante e distribuidora fran
queada da Coca-Cola no mundo, tam
bém faz parte do novo time de conso-
lidadores. A empresa vem crescendo 

20% ao ano no Brasil graças a uma sé
rie de aquisições. As mais importantes 
foram a compra da fabricante de sucos 
Del Valle, sediada no México e com 
forte atuação no Brasil, e da brasileira 
Marte Leão, maior fabricante de chás 
secos e prontos do país, ambas feitas 
em parceria com a Coca-Cola, em 2007. 
Mas foi com a compra da Remil, fran
queada da Coca em Minas Gerais, que 
a Femsa deu seu passo mais importan
te no Brasil. O negócio, fechado em 

junho de 2008, permitiu que a compa
nhia concentrasse 30% do mercado e 
chegasse a um faturamento de 2,5 bi
lhões de dólares em 2009. "A sobrevi
vência em nosso setor depende de ga
nhos de escala", diz Miguel Peirano, 
presidente da Femsa no Brasil e na Ar
gentina. Ironicamente, num movimen
to de consolidação, a holandesa Hei-
neken adquiriu mundialmente a divi
são de cervejas da Femsa em janeiro 
deste ano, por 7,7 bilhões de dólares. 



N Ã O H Á MUITA O P Ç Ã O . A S M U D A N Ç A S 

R E C E N T E S N O C A P I T A L I S M O brasileiro 
têm empurrado empresas de todos os 
tamanhos em direção a um modelo de 
gestão mais eficiente e transparente. 
Trata-se de uma guinada obrigatória 
para companhias que ambicionam se 
internacionalizar, atrair fundos de in
vestimento ou entrar no jogo do mer
cado de capitais. Foi o que aconteceu 
com a Cemar, distribuidora de energia 
elétrica do Maranhão. No ano 2000, a 
empresa foi comprada pela americana 
PPL durante o processo de privatização 
de parte do setor elétrico brasileiro. 
Dois anos depois, estava à beira da in
solvência, com uma dívida de 800 mi
lhões de reais. Em 2004, após um perío
do de intervenção da Aneel, agência 
que regula o setor, o fundo de private 
equity GP adquiriu 65% da distribuído-

ra, por 3,2 milhões de dólares — além 
de assumir a dívida. Foi só então que a 
Cemar começou a se recuperar. Os no
vos controladores criaram um modelo 
de remuneração variável totalmente 
atrelado a resultados. Paralelamente, 
colocaram na rua uma equipe de quase 
80 motoboys com o objetivo de mapear 
os principais problemas na rede — pa
ra resolvê-los foi preciso investir qua
se 2 bilhões de reais em infraestrutura. 
Em apenas dois anos, o prejuízo de 31 
milhões de reais foi revertido num lu
cro de 177 milhões de reais — o sufi
ciente para fazer com que o IPO da 
empresa, em 2006, fosse um dos mais 
bem-sucedidos do ano, captando 540 
milhões de reais. Ao deixar a Cemar, 
em 2007, a GP conseguiu um retorno 
de 30 vezes o valor do investimento 
inicial. "Continuamos investindo em 

eficiência e meritocracia", afirma Au
gusto Miranda, presidente da Cemar. 

A varejista Lojas Americanas, co
mandada pelos ex-banqueiros Jorge 
Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto 
Sicupira (donos também da AmBev e 
fundadores da GP), passou por um pro
cesso semelhante no início da década 
Na época, a empresa parecia condena
da ao fechamento, como aconteceu 
com outras redes, como a Mesbla. Ao 
adotar uma receita de gestão baseada 
em controle obsessivo de custos e me
tas agressivas, a Lojas Americanas cres
ceu 68% nos últimos cinco anos. Nesse 
período, comprou o canal de TV e site 
de compras Shoptime (em 2005), for
mou a B2W ao adquirir o site Subma
rino (2006) e depois arrematou as lojas 
da rede de locadoras de vídeos Block-
buster, por 180 milhões de reais. 

Text Box
Fonte: Exame Especial: Melhores e Maiores, São Paulo,  p. 186-194, jul. 2010.




