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Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira, 
donos da 3G Capital Partners, envolveu 
cerca de US$ 4 bilhões. "Ao contrário dos 
americanos, que só têm olhos para os seg
mentos de tecnologia, os empresários 
brasileiros topam ir para o Exterior para 
investir em setores considerados antigos, 
como cerveja, cimento, siderurgia e até 
hambúrguer", disse ele. Como exemplo 
desse estilo empreendedor, citou tacadas 
recentes de frigoríficos brasileiros. Neste 
ano, a Marfrig desembolsou US$ 1,26 
bilhão pela americana Keystone Foods, 
enquanto a JBS Friboi pagou cerca de 
US$ 800 milhões pela americana 
Pilgrim's Pride. 

Para Lemann, todas estas áreas pos
suem boas opções para quem está dispos
to a carimbar o passaporte rumo à inter
nacionalização. "São segmentos nos quais 
os grandes jogadores globais estão mais 
acomodados porque não sofrem o assédio 
dos rivais em seu próprio país", destacou 
José Olympio Pereira, diretor-geral da 
área de investimentos do Credit Suisse. "E 
com um choque de gestão é possível ele
var rapidamente o valor dessas empre
sas", completou ele. E é exatamente nesse 
ponto que a "Escola Lemann de gestão" 
tem mais lições a dar. "Os empresários e 
executivos brasileiros foram testados 
em um ambiente de turbulência econô
mica e de grandes transformações. Com 
isso, ficamos mais preparados para lidar 
com situações adversas", pontuou 
Lemann. E isso ele consegue ver dentro 
de casa. No total, cerca de 100 expatriados 
brasileiros ajudam a tocar as operações 
globais da ABInbev, resultado da fusão da 
Anheuser-Busch com a Inbev. O trabalho 
desenvolvido por Carlos Brito na Inbev o 
credenciou para assumir a presidência da 
ABInbev. Isso o transformou em um dos 
mais famosos aprendizes de Lemann. 

Brito fez da Inbev a potência que acabou 
engolindo a rival americana Budweiser, 
numa transação que consumiu US$ 52 
bilhões. Apesar de ter participações acio
nárias, maiores e menores, em empresas 
como ALL e CSX (do setor ferroviário), 
Inbev (bebidas) e São Carlos (imobiliário), 
a Ambev continua sendo sua menina dos 
olhos. "Quero transformar a Ambev no 
exemplo de gestão do século XXI", disse. 

Cair nas graças de Lemann, contudo, 
não é fácil. É preciso ser competente, tra
balhar duro e mostrar resultados. Foram 
essas características, aliás, que garantiram 
a ascensão de outro aprendiz, o carioca 
Bernardo Hees. Em setembro, ele foi esco
lhido para assumir o comando mundial do 
Burger King. Ex-presidente da ALL, do 
setor ferroviário, Hees possui uma perso
nalidade altamente competitiva - traço 

característico de todos os que foram forja
dos na escola Lemann. "Você sempre tra
balha para ser campeão. Eu não acredito 
quando alguém diz o contrário", disse em 
recente entrevista. A disciplina e o com
prometimento são recompensados com 
bônus, cada vez mais polpudos, vinculados 
diretamente à performance individual. 
Essa, de acordo com Pereira, do Credit 
Suisse, foi uma das grandes contribuições 
de Lemann ao capitalismo brasileiro: "Ele 
revolucionou o mercado ao introduzir a 
cultura da meritocracia e da valorização 
do capital intelectual", disse Pereira. "Isso 
representou uma quebra de paradigma, 
pois garantiu às três partes - empresa, tra
balhador e investidor - a possibilidade de 
se beneficiarem do sucesso do negócio." 

Adepto de um estilo despojado de ves
tir, Lemann, na palestra de Collins, enver
gava uma camisa imaculadamente branca, 
contrastando com os ternos sisudos, nas 
cores cinza e grafite, que se tornaram uma 
espécie de uniforme no mundo corporati
vo. Antes mesmo do término da palestra 
de Collins, Lemann foi saudado, do palco, 
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