
M A COMBINAÇÃO b e m -

sucedida entre coerência 
e ousadia. Assim o presi-
dente da Natura, Ales-
sandra Carlucci, explica 
a permanência da com-
panhia no topo da lista 

das Empresas Mais Admiradas no Brasil, 
pelo segundo ano consecutivo e o sexto 
desde o início da pesquisa, hoje na 13a edi-
ção. "Não há contrassenso em nenhuma 
das nossas ações, que sempre obedecem 
às crenças e aos valores que estão na raiz 
do negócio. Isso nos permite ousar, sem o 
risco de perder nossa identidade." 

A coesão dos ideais de três empreen-
dedores bem-sucedidos - Pedro Passos, 
Luiz Seabra e Guilherme Leal - é o fator a 
mover a transformação de uma pequena 
loja paulistana, fundada em 1969, em um 
grupo que se tornou muito mais do que 
um fabricante de cosméticos, pois abran-
ge atividades tão diversas quanto extra-
tivismo, indústria, distribuição e varejo. 
"E como se precisássemos ter, ao mesmo 
tempo, as competências de uma Nestlé e 
um Carrefour", compara Carlucci. 

Diferentemente da maioria das em-
presas de bens de consumo, a Natura 
não mudou a estratégia para se adaptar 
ao fenômeno do crescimento da classe C. 
"Não fabricamos produtos voltados para 
uma classe social específica. Temos uma 
marca que é aspiracional para uma par-
cela da população de renda mais baixa e, 
ao mesmo tempo, bem-aceito pelas clas-
ses mais altas." Essa estratégia garantiria 
um crescimento natural das vendas em 
resposta a aumentos da massa salarial. 

No momento atual, a companhia se 
permite mais uma ousadia. Em meio a 
discussões sobre uma possível sobrevalo-
rização do real diante do dólar, que afeta a 
competitividade das empresas brasileiras, 
a Natura se prepara para um novo passo 
na internacionalização da marca na Amé-

rica Latina. Até agora, segundo Carlucci, 
a estratégia consistia na exportação tanto 
dos produtos quanto do marketing para 
os principais mercados da região. "Fazía-
mos algo como um plug and play de nossas 
ações no Brasil, porque a escala das opera-
ções não justificava um esforço maior." 

Tendo em vista o expressivo contingen-
te de 160 mil consultoras de vendas fora do 
Brasil, a empresa pretende transferir eta-
pas da produção para o exterior. Além dis-
so, será avaliada a adequação do portfolio 
e do modelo comercial em cada mercado. 
"Sabemos que no México, por exemplo, 
elas preferem fragrancias mais intensas e 
doces do que as apreciadas pelas brasilei-
ras", diz Carlucci. A mesma estratégia se-
rá estendida a Argentina, Chile, Peru e Co-
lômbia. "E viável fabricar em três desses 
países, mas antes de inaugurar unidades 
próprias, vamos terceirizar a tarefa." 

Atualmente, as operações na Améri-
ca Latina - excluído o Brasil - correspon-
dem a pouco mais de 7% do faturamento 
do grupo. Em termos de lucratividade, Ar-
gentina, Chile e Peru registram geração de 
caixa positivo, enquanto México e Colôm-
bia ainda precisam receber mais investi-
mentos em reforço de vendas. "O mercado 
latino representa entre 70% e 80% do ta-
manho do brasileiro. Temos quase 14% de 
participação no Brasil e menos de 1% na re-
gião. Acreditamos que há muito espaço pa-
ra crescer tanto aqui quanto lá fora." 

Segundo o presidente da Natura, o dó-
lar baixo não constitui um problema sé-
rio para a empresa, dado o valor agregado 
dos cosméticos. Tampouco o custo de fa-
bricar no Brasil seria o único motivo para 
levar a produção para fora. "Num mundo 
preocupado com o desenvolvimento sus-
tentável, não faz sentido emitir gases para 
transportar água, vidro e mesmo alguns 
produtos pelo globo. A maioria das em-
presas ainda não percebeu essa lógica." 



VALE AFASTOU d e v e z 

a sombra de 2009, ano 
em que as atividades fo-
ram prejudicadas pelos 
efeitos da crise finan-
ceira internacional e 
resultaram em demis-

sões e corte de investimentos. Neste ano, a 
retomada da demanda por minério de fer-
ro, puxada pela locomotiva da economia 
chinesa, elevou os preços da commodity 
e trouxe de volta o fôlego da mineradora 
brasileira, novamente a segunda coloca-
da no ranking das Empresas Mais Admi-
radas no Brasil. "Devo dizer que vivemos o 
melhor momento da nossa história", afir-
ma o presidente da Vale, Roger Agnelli. 

Presente em mais de 30 países, a Vale 
pretende investir 12,9 bilhões de dólares 
até o fim do ano e deverá anunciar, em bre-
ve, uma cifra ainda maior para 2011. Par-
te da quantia será empregada na busca por 
depósitos minerais no Brasil, na Ásia, na 
Oceania, na América do Norte e na África. 
Sobre o continente africano, Agnelli afir-
ma tratar-se do "novo horizonte" de explo-
ração mineral. Em maio, a empresa fechou 
a compra de uma reserva de minério de fer-
ro em Guiné, por 2,5 bilhões de dólares. 

Outro ponto da estratégia consiste em 
aproximar a empresa dos clientes, com a 
abertura de centros de distribuição na Ásia, 
e em especial no Oriente Médio (Omã). 
"Queremos ser a melhor e maior empresa 
de mineração do mundo e, para alcançar 
este objetivo, buscamos ampliar a nossa di-
versificação geográfica e de produtos." 

Em 2010, a Vale conclui a entrega de uma 
série de projetos de expansão de capacida-
de, como a mina de cobre Tres Valles, no 
Chile, a Fosfatos Bayóvar, no Peru, e a am-
pliação de produção em 20 milhões de tone-
ladas por ano na unidade de minério de fer-
ro de Carajás, no Pará. A estratégia de avan-
çar na cadeia produtiva, por meio de par-
ticipações em empreendimentos de produ-

ção de aço e fertilizantes, também ganhou 
força. Foi inaugurada em junho a Thys-
senKrupp CSA Siderúrgica do Atlântico, 
um empreendimento realizado em parce-
ria com a cliente alemã ThyssenKrupp. A 
usina pode produzir 5 milhões de tonela-
das de placas de aço por ano. 

Outros três grandes investimentos na 
área metalúrgica estão na pauta da Va-
le: a Aços Laminados do Pará (Alpa), a 
Companhia Siderúrgica de Pecém (CSP), 
no Ceará, e a Companhia Siderúrgica de 
Ubu (CSU), no Espírito Santo. "São proje-
tos robustos que trarão desenvolvimento 
para o País e ao mesmo tempo vão gerar 
retorno aos nossos acionistas." 

Após uma seqüência de elevações no pre-
ço do minério de ferro, que chegou a do-
brar de valor desde janeiro, a Vale aceitou 
recentemente negociar descontos com a 
China. Os reajustes refletem o sistema de 
precificação adotado neste ano, que con-
siste em adequações trimestrais. Duran-
te as últimas quatro décadas, minerado-
ras e siderúrgicas reuniam-se e definiam 
uma cotação para todo o ano, chamada de 
benchmark. Com o passar dos meses, era 
normal ocorrer um distanciamento em re-
lação ao preço à vista (spot). "Acredito que 
caminhamos para uma estabilidade no lon-
go prazo. E o sistema atual está funcionan-
do muito bem, com todos os contratos hon-
rados", avalia o presidente da companhia. 

Nem a queda recente dos preços do 
minério vendido à China - da ordem de 
10%, segundo jornais daquele país - aba-
lou o otimismo de Agnelli em relação 
à marcha de recuperação da economia 
mundial. "E claro que há algumas pre-
ocupações de curto prazo, mas estamos 
aqui para olhar os próximos 20 anos, não 
apenas o próximo trimestre ou o próxi-
mo ano", afirma. "Estamos confiantes de 
que o mercado segue forte e poderá ab-
sorver tudo o que produzirmos." 



os MUITOS blogs de ta-
tuadores espalhados pe-
la rede mundial de com-
putadores não é difícil 
encontrar áreas dedica-
das a variações da ima-
gem da maçã mordida. 

O símbolo da fabricante de hardware e 
software fundada por Steve Jobs ganhou 
mentes, corações e também estampa a 
pele de muitos de seus admiradores. Não 
deixa de ser natural, portanto, ver a mar-
ca escalar o ranking das Empresas Mais 
Admiradas no Brasil, a despeito da ainda 
pequena presença local do grupo. 

O motivo da adoração pela marca vai 
além da fé cega. A pesquisa de Carta-
Capital identifica a Apple como líder abso-
luta no fator-chave Inovação, um quesito 
que, com o passar dos anos, ganha peso na 
escolha dos entrevistados. Basta observar 
a subida de posições da companhia ameri-
cana, que nas últimas três edições passou 
da oitava para a quinta posição e, agora, 
torna-se a terceira da lista, à frente de con-
sagradas organizações nacionais. 

Com uma seqüência de lançamentos 
que, aparentemente, poderiam canibalizar 
uns aos outros - será mesmo necessário ser 
dono de um iPhone (celular), um iPad (ta-
blet) e um MacBook (notebook), ao mesmo 
tempo, para navegar na internet? -, a Apple 
tem conseguido criar novos e promissores 
nichos de mercado. De quebra, populariza 
seus sistemas operacionais, o que a torna 
uma ameaça concreta à gigante mundial 
do software Microsoft. 

O fato é que a fabricante especializou-
se em criar objetos de desejo que levam 
consumidores a atravessar oceanos, li-
teralmente, para buscar as novidades da 
marca. Os primeiros compradores do no-
vo modelo do iPhone 4 se sujeitaram a re-
duzir manualmente o tamanho dos chips 
das operadoras locais de modo a encai-
xá-lo no aparelho. A mesma "estratégia" 

é usada por quem adquiriu no exterior o 
iPad, o dispositivo tipo tablet lançado pe-
la companhia em abril deste ano com a 
promessa de revolucionar o modo como 
se acessa a internet no mundo. 

Os produtos da Apple, no Brasil, não 
são sequer comercializados nas famosas 
lojas conceito da empresa. São encontra-
dos, no máximo, em revendas autoriza-
das e no site traduzido para o português 
da Apple Store. O iPhone 4 - a mais no-
va versão do telefone celular da marca, 
que vendeu 50 milhões de unidades em 
três anos - começou a ser comercializa-
do pelas operadoras de telefonia celular 
nacionais com três meses de defasagem 
em relação ao mercado americano. 

0 lançamento do iPad é considerado o 
evento mais bem-sucedido do mundo 
tecnológico até hoje. Foram vendidas 
300 mil unidades do dispositivo na data 
de estreia nas lojas, 3 de abril deste ano, 
e outros 2 milhões nos 80 dias seguin-
tes. Quem utiliza o aparelho no Brasil 
queixa-se não somente da inadequação 
dos chips da telefonia celular, mas tam-
bém da falta de conteúdos em portu-
guês adaptados à tela do aparelho. 

Em que pesem as críticas, a pressa 
com que bancos e corretoras tentam 
lançar versões de seus aplicativos on-
line para os dispositivos da marca é ou-
tro sintoma da influência dos produtos 
da Apple sobre o mercado brasileiro -
uma vez que a fabricante não divulga 
os números de vendas no País nem se-
ria possível medir o volume de entrada 
não oficial de itens pelos aeroportos. 

Em março deste ano, o fundador da 
Apple recusou um convite do governo do 
Rio de Janeiro para instalar uma Apple 
Store em um prédio histórico da capital 
fluminense. O motivo alegado por Jobs 
seria a elevada e confusa tributação de 
produtos tecnológicos importados. 



A I O R E M P R E S A d o 

Brasil, a Petrobras 
vive um momento 
delicado. Apesar de 
ter protagonizado o 
maior lançamento 
de ações da histó-

ria do mundo, a companhia continua no 
meio de um tiroteio que mistura a velha 
guerra de comprados e vendidos no mer-
cado financeiro e fatores eleitorais. Aci-
ma dessas ondas circunstanciais, a com-
panhia, mais brasileira após o IPO, traba-
lha para cumprir seus objetivos de longo 
prazo: tornar-se um grupo de energia no 
mais amplo sentido do termo. 

E óbvio que, por ainda muitas dé-
cadas, a extração de petróleo estará 
no centro das prioridades. Com o lan-
çamento de ações em 24 de setembro, 
a Petrobras captou 120 bilhões de re-
ais para sustentar os planos de inves-
timento na exploração da camada pré-
sal. No início de outubro, uma série de 
relatórios negativos sobre a programa-
ção da companhia e boatos eleitorei-
ros derrubaram o seu valor de merca-
do. Mas ninguém acredita que, passada 
a marola, o preço das ações não se recu-
pere e volte a indicar tendência de alta. 

O governo brasileiro trocou as novas 
ações pelo direito, transferido à empre-
sa, de explorar 5 bilhões de barris de pe-
tróleo em área da União. Com a entra-
da do BNDES e do Fundo Soberano do 
Brasil na capitalização, a fatia pública 
da empresa subiu de 32,1% para 49%. Os 
investidores comuns, embora tenham 
tido a participação diluída no processo, 
também puderam aumentar suas apli-
cações numa companhia agora maior. 
Pode-se dizer, sem medo de errar, que 
a Petrobras tornou-se, ao mesmo tem-
po, mais estatal e mais privada. 

O plano de investimentos da Petro-
bras para o período de 2010 a 2014 atinge 

a casa de 224 bilhões de reais. Para cum-
prir o cronograma de gastos, a empre-
sa elevou a relação entre dívida e capital 
próprio para bem perto de 35%, número 
que a própria direção havia fixado como 
teto para garantir o grau de investimen-
to das agências de rating. Na quinta-feira 
7, o presidente da Petrobras, José Sergio 
Gabrielli, informou que o recente ingres-
so de recursos nos cofres reduziu o índi-
ce para o seguro patamar de 16%. 

Mesmo após a capitalização, a compa-
nhia terá de contrair mais 60 bilhões de 
dólares em dívidas nos próximos cinco 
anos. Quase uma nova capitalização. É 
o preço a pagar para explorar reservas 
de 30 bilhões a 35 bilhões de barris de 
óleo equivalente (o que inclui gás natu-
ral). O acesso aos recursos também exi-
girá a contratação de mais 14 mil fun-
cionários - todos por concurso públi-
co, segundo o executivo. 

A trajetória da Petrobras teve início 
em 1953, sob o governo de Getúlio Var-
gas, com apenas duas refinarias, a de 
Mataripe (BA) e a de Cubatão (SP), her-
dadas do Conselho Nacional de Petróleo 
- a primeira refinaria construída pela 
empresa foi a de Duque de Caxias (RJ), 
em 1961. A companhia surge em respos-
ta ao movimento "O petróleo é nosso", 
uma intensa campanha que colocou em 
pauta uma discussão até hoje polêmica: 
o petróleo brasileiro deve ser explorado 
por uma estatal ou pelo setor privado? 

Com tamanho porte, e por ter o Es-
tado como principal acionista, a Petro-
bras torna-se também instrumento de 
políticas públicas, de um lado, e uma 
vitrine eternamente sujeita a pedradas 
da oposição, seja qual for o governo. O 
que explica, em boa medida, as inten-
sas oscilações registradas no início de 
outubro, a poucas semanas do segundo 
turno das eleições presidenciais. 



CRISE financeira inter-
nacional reclassificou 
o Brasil. Passamos pa-
ra a primeira liga mun-
dial", comemora o pre-
sidente da Nestlé, Ivan 
Zurita. A dois anos de 

distância do furacão que abalou a econo-
mia mundial no último trimestre de 2008, 
o executivo avalia que o Brasil saiu primei-
ro da crise, sem precisar socorrer bancos, 
ao estimular o consumo interno. Se o tsu-
nami não passou de marolinha, a recupera-
ção veio na forma de uma onda, que a Nes-
tlé soube surfar como poucas empresas. 
"Dos 120 países onde a companhia atua, a 
unidade brasileira é a que mais cresce." 

Segundo Zurita, há alguns anos, a Nestlé 
do Brasil passou a trabalhar em segmentos 
novos. Definiu que a regionalização da dis-
tribuição não seria mais baseada na geogra-
fia, mas, sim, no perfil do consumidor, com 
foco no potencial das classes C, D e E, desde 
o início do governo Lula, em 2002. "Em 89 
anos no Brasil temos um currículo invejá-
vel. Está no nosso DNA administrar crises. 
Num primeiro momento, no início de 2009, 
chegamos a financiar 44 mil fornecedores 
que não encontravam crédito nos bancos", 
conta. Passado o pior, a unidade local não 
só sustentou a posição de segunda maior do 
mundo em consumo, mas subiu para a vice-
liderança em faturamento. 

A Nestlé trabalha com a perspectiva 
de duplicar o faturamento nos próximos 
cinco anos. Um passo bem grande para 
uma companhia que, em 2010, deverá ul-
trapassar os 18 bilhões de reais em recei-
ta. O histórico recente da Nestlé mostra 
que a meta não é absurda. Basta conside-
rar que, em 2001, a cifra era quase qua-
tro vezes menor: 4,6 bilhões de reais. O 
desafio se revela ainda mais factível 
quando o executivo anuncia que a em-
presa investirá 500 milhões de reais em 
2011, na expectativa de registrar, novamen-

te, crescimento na casa de dois dígitos. 
A 31a fábrica do grupo acaba de ser 

anunciada (será no Rio de Janeiro), ao mes-
mo tempo em que se inicia a ampliação da 
unidade do município mineiro de Ibiá. Os 
investimentos são sustentados pela expan-
são da economia brasileira, em obediência 
a uma regra aparentemente simples: "Cada 
3% de crescimento do PIB justifica a cons-
trução de uma fábrica nova", diz Zurita. 
Por trás desse raciocínio, está a preocupa-
ção constante em evitar que o tamanho 
torne a companhia menos ágil. 

O fato de figurar mais uma vez no 
ranking das Empresas Mais Admira-
das, de acordo com Zurita, indica que 
a Nestlé do Brasil conseguiu se manter 
jovem com o passar das décadas. "Mi-
nha grande preocupação é evitar que 
a empresa se torne lenta. Não vamos 
confundir uma organização tradicio-
nal com uma organização velha." 

Uma das estratégias para não perder 
competitividade em nenhum dos merca-
dos em que atua é a troca do organogra-
ma piramidal por um novo, em forma de 
círculo. As unidades de negócios são dis-
postas lado a lado, fechando uma roda, 
e tratadas como companhias menores, 
com metas e objetivos próprios. Evita-se, 
assim, que resultados deficitários em um 
segmento sejam encobertos pelos lucros 
obtidos em outra área. E todas miram a 
liderança nos respectivos mercados. 

Mas o maior segredo da vitalidade da 
Nestlé é, de fato, a proximidade com o 
consumidor. O serviço de atendimento 
recebe, em média, 10 mil ligações por dia, 
de onde saem dicas preciosas sobre os er-
ros e acertos nos produtos postos à venda 
nas gôndolas. De lá, os itens seguem dire-
to para 98% dos lares brasileiros. O que dá 
à empresa uma visão privilegiada do Bra-
sil do presente, e permite, até certo ponto, 
vislumbrar as demandas futuras. 



Itaú chegou à lista das 
dez Empresas Mais Ad-
miradas no Brasil, ape-
sar de ser banco." É com 
essa brincadeira que o 
presidente do Itaú Uni-
banco, Roberto Setubal, 

comemora a presença da maior instituição 
financeira privada do País no ranking de 
CartaCapital, antes de enumerar os fatores 
que, na sua opinião, colaboram para o reco-
nhecimento da organização no meio em-
presarial. "As pessoas entendem a comple-
xidade e a seriedade do papel de um ban-
co e sabem que ele deve ser desempenhado 
da melhor forma possível. A gente cumpre 
muito bem essa missão." 

Quase dois anos após o anúncio da 
união com o Unibanco - a decisão foi.to-
mada no auge da crise financeira interna-
cional, no fim de 2008 Setubal afirma 
ter em mãos o embrião de uma nova cul-
tura corporativa. "As instituições tinham 
perfis diferentes, o Itaú focado em proces-
sos, o Unibanco com ênfase na iniciativa 
individual. Cada um desses modelos tem 
suas vantagens e desvantagens, mas mui-
tos aspectos positivos se somam." 

A fusão contrariou uma crença comum 
no mundo financeiro, a de que a união de 
dois bancos, em geral, resulta em uma ins-
tituição significativamente menor do que 
a soma das duas. Perdem-se, por exemplo, 
os clientes que mantinham depósitos em 
ambas as instituições. No caso de Itaú e 
do Unibanco, de acordo com o executivo, 
o número de clientes cresceu. 

"Queremos que um mais um seja igual 
a três", afirma Roberto Setubal. Trata-se 
de mais do que uma aposta, sobretudo ao 
se levar em conta que, desde o anúncio 
da compra do concorrente, a maior par-
te dos esforços do banco foi empregada na 
integração das operações. "Quando duas 
grandes empresas se juntam, há um custo 
de oportunidade grande no primeiro mo-

mento. É uma energia gasta para dentro, 
e não para fora, na busca de clientes e ne-
gocios", explica. "Neste momento, era que 
a economia está se expandindo com mui-
ta força, felizmente estamos terminando a 
nossa integração." A unificação das agên-
cias, parte fundamental desse processo, 
será concluída ainda em outubro. 

Se o Itaú Unibanco conseguiu proteger 
sua fatia de mercado do avanço dos con-
correntes privados, o mesmo não pode ser 
dito em relação aos bancos públicos, que 
ganharam impulso na oferta de crédito 
durante a crise financeira internacional 
e continuam a crescer acima da média do 
setor. Setubal avalia positivamente a atua-
ção das instituições estatais, mas ressalva 
ver mais complementaridade do que com-
petição, de fato, na arrancada. ... 

"O governo, com o suporte do Tesouro, 
pode bancar o risco e expandir o crédito 
em um momento de incertezas. Deu certo 
e isso ajudou o Brasil a se recuperar mais 
rapidamente da crise", explica. "O progra-
ma de habitação para baixa renda (Minha 
Casa Minha Vida), feito por meio da Caixa, 
tem um caráter social e alcança um seg-
mento em que os bancos privados não che-
gam. Da mesma forma, o BNDES empres-
tou muitos recursos para grandes investi-
mentos, notadamente o pré-sal, que o setor 
privado não teria condições de atender." 

A atuação dos bancos públicos, aliada 
à expansão de modalidades de financia-
mentos de prazo mais longo e taxas mais 
baixas, como os créditos imobiliário, 
consignado e para a compra de automó-
veis, devem contribuir para a redução do 
spread médio das operações bancárias no 
Brasil, na avaliação do executivo. "Histo-
ricamente, o juro vem caindo e o spread 
o acompanha. Mas a principal condição 
para a queda é a estabilidade macroeco-
nômica. Temos uma conjuntura econô-
mica que nos permite planejar." 



PRESIDENTE do Google 
para a região da Amé-
rica Latina, Alexan-
dre Hohagen, recebeu 
CartaCapital na sala 
de reuniões chamada 
Pião, bem ao lado da 

sala Pogobol. "Chegaram a pensar em 
batizar com nomes de apresentadores 
de tevê dos anos 80, mas ficamos com 
os brinquedos infantis mesmo. Houve 
quem dissesse que se recusaria a con-
duzir um encontro de negócios na sala 
Angélica", conta um funcionário. 

Hohagen vestia jeans e blazer preto, 
mas de cara advertiu que é o único no es-
critório a usar paletó. A marca registra-
da do executivo permite que qualquer um 
possa se passar por ele e receber um nova-
to, por exemplo, para o trote que marca a 
entrada na empresa. Quem narra a pega-
dinha é o diretor de comunicação da em-
presa, Félix Ximenes, diante de um che-
fe nada surpreso. Os corredores vazios, no 
início da noite de sexta-feira, não indicam 
o fim do expediente, mas a aglomeração 
de empregados na sala de jogos, onde rola 
uma animada disputa de videogame. 

"Temos um ambiente de trabalho ex-
tremamente flexível, propício à criativi-
dade e à inovação. O caos gera questio-
namento. Só assim conseguimos man-
ter na empresa um grupo de jovens alta-
mente capacitados, contratados muitas 
vezes para executar trabalhos essencial-
mente operacionais", explica Hohagen. 

Está difícil entender a organização 
do trabalho no escritório brasileiro do 
Google? Melhor passar direto aos resul-
tados: com 250 funcionários, de um to-
tal de 400 na América Latina, a opera-
ção local é referência mundial de cresci-
mento de receita, a um ritmo de 80% no 
último ano. Segundo Hohagen, embo-
ra os números da companhia não sejam 
abertos por região, é possível dizer que o 

faturamento no País tem subido mais rá-
pido que em qualquer outro lugar. "Em 
uma reunião recente, o Eric Schmidt 
(principal executivo do grupo) disse: 'Se 
vocês acham que a América Latina cres-
ce sobre uma base pequena, podem es-
quecer", conta o presidente regional. 

Hohagen revela que a participação do 
Brasil nos cofres da companhia, que re-
gistrou uma receita mundial de 23,6 bi-
lhões de dólares em 2009, só perde para 
as fatias dos Estados Unidos - que, sozi-
nho, responde por metade do bolo -, da 
Europa e do Japão. Em utilização, os bra-
sileiros são os maiores usuários da rede 
social Orkut, os terceiros em número de 
contas de e-mail e os quartos colocados 
em acessos ao site de videos YouTube. 

Em 2010, o Google ocupa a sétima po-
sição entre as empresas mais admira-
das no Brasil. De acordo com Hohagen, 
a avaliação positiva dos executivos en-
trevistados se deve à "consistência en-
tre a missão da empresa e a percepção 
dos usuários". "Somos uma empresa 
preocupada em achar soluções para o 
usuário, com produtos de qualidade e, o 
que é melhor, gratuitos", resume. 

Se nem todo o público sabe de onde 
vem a receita do Google, diz o diretor na 
América Latina, é porque os links patro-
cinados são apresentados do modo me-
nos incômodo possível. "Os anúncios 
estão do lado direito, e não do esquer-
do, que é por onde os leitores tendem a 
iniciar a leitura de uma página", afirma. 

Recentemente, a companhia assinou 
acordos com a Justiça brasileira para evi-
tar a prática de crimes nas redes sociais, 
e passou a desenvolver filtros para evitar 
a proliferação de conteúdos ilegais. "Nem 
sempre sabemos como os usuários vão uti-
lizar nossos produtos, mas faz parte do jo-
go da tecnologia combater constantemen-
te os usos ilícitos", afirma Hohagen. 



TÉ o FIM DE 2010, a Am-
Bev será urna empre-
sa 15% maior em ca-
pacidade de produção 
de bebidas. O aumen-
to de porte é o resul-
tado do maior investi-

mento realizado até hoje pela compa-
nhia, na casa dos 2 bilhões de reais - o 
dobro da média dos últimos cinco anos. 
Desse montante, 670 milhões de reais 
serão absorvidos pela construção de 
novas fábricas e centros de distribuição 
nas regiões Norte e Nordeste, onde as 
vendas têm crescido com mais vigor. 

"O aumento do poder aquisitivo da 
população é o principal fator a explicar o 
bom momento vivido pelo segmento de 
bebidas frias, em particular, e pelo setor 
de bens de consumo em geral", afirma o 
presidente da AmBev, João Castro Ne-
ves. No primeiro semestre de 2010, o lu-
cro da empresa atingiu 3,16 bilhões de re-
ais, resultado 6,6% superior ao do mesmo 
período do ano anterior. "O presidente 
Lula aceitou um compromisso vitorioso 
com o nosso segmento em 2010 . O gover-
no não elevou os impostos e nós fizemos 
investimentos recordes, com aumento de 
empregos, de arrecadação e manutenção 
de preços em linha com a inflação." 

Embora faça parte do maior grupo cer-
vejeiro do mundo, a belgo-brasileira 
Anheuser-Bush InBev, a AmBev tem 
autonomia para levar a cabo seu próprio 
plano de expansão internacional. Desse 
modo garantiu a presença em 14 países 
da América Latina e no Canadá. As ven-
das no exterior representam 70% da re-
ceita da companhia. Na mais recente in-
vestida externa, em agosto, a subsidiária 
Brahma Venezuela selou uma aliança 
com à venezuelana Cerveceria Regional, 
a segunda maior empresa do segmento 
no país. Pelo acordo, a Brahma passou a 

deter 15% de participação no grupo lo-
cal, o que deverá facilitar a distribuição 
da marca brasileira naquele mercado. 

Segundo o presidente da AmBev, os 
negócios fechados pela empresa no exte-
rior acrescentam eficiência e produtivi-
dade às organizações parceiras. Ele cita 
o exemplo da canadense Labatt, adqui-
rida pela companhia em 2004. Naque-
le ano, a margem de geração de caixa da 
cervejaria não chegava a 30%. Hoje, está 
na casa de 40%. A atuação tem compen-
sado a ressaca da crise na América do 
Norte, onde o consumo está em queda. 

"Passamos pela crise sem maiores pro-
blemas, porque nos mantivemos foca-
dos em uma estratégia de desenvolvimen-
to. Reiteramos a aposta na produtividade, 
aceleramos o funil de inovações e aumen-
tamos o nosso investimento no mercado", 
explica Neves. Dona de 68% do mercado 
de cervejas, a AmBev nasceu da fusão das 
duas principais empresas do segmento no 
Brasil, Brahma e Antarctica, mas desde sua 
criação, em 2000, investe na criação de no-
vas marcas, como forma de alcançar os pú-
blicos de diferentes classes sociais. 

"A AmBev possui uma cultura forte, 
' profissionais talentosos, meritocracia, 
cooperação entre as áreas e transparên-
cia nos processos. Cada funcionário é es-
timulado a agir como dono do negócio", 
explica Neves. O resultado desse foco, de 
acordo com o executivo, é que a ascensão 
profissional nos quadros da companhia 
é superior à média do mercado. Não à 
toa, o programa de trainee de 2011 bateu 
o recorde em número de procura: 72.669 
inscritos, alta de 21% sobre 2009. 

Em 15 de setembro, a AmBev celebrou 
o Dia da Responsa, uma ação global pelo 
consumo responsável de cerveja que mo-
bilizou os 116 mil funcionários da holding 
em todo o mundo. "Em nada nos interes-
sa a venda proveniente do uso nocivo do 
álcool", garante. • 



CRISE FINANCEIRA i n -

ternacional represen-
tou um duro golpe pa-
ra a Gerdau, a maior 
e mais internaciona-
lizada fabricante de 
aços do Brasil. A com-

panhia havia se dedicado, nos últimos 
anos, a garimpar boas oportunidades 
de aquisição de concorrentes no mer-
cado dos Estados Unidos, um dos prin-
cipais consumidores de produtos side-
rúrgicos do mundo, mas também o país 
mais afetado pelas turbulências. O gru-
po segurou-se como pôde e sobreviveu 
ao vendaval sem registrar prejuízos. 

A resistência deveu-se, sobretudo, à ca-
pacidade de colocar em ação, rapidamen-
te, um plano B - reajustes internos que re-
sultaram em reduções de 2 bilhões de reais 
nos custos fixos de produção, 5 bilhões de 
reais em capital de giro e 8 bilhões de reais 
na dívida líquida. Passado o auge da crise 
- ao menos no Brasil, onde o consumo de 
aço deverá chegar a 25 milhões de tonela-
das, 34% mais do que em 2009 -, a Ger-
dau anunciou um plano de investimentos 
de 11 bilhões de reais a serem desembolsa-
dos até 2014. Do montante, 80% será dire-
cionado às unidades nacionais. 

"A principal lição da crise foi a capaci-
dade de superar os desafios e não perder 
o foco em relação a custos. Como resulta-
do, conseguimos superar a crise e fechar os 
108 anos de existência da Gerdau com lucro 
líquido em todos os exercícios", afirma o 
presidente da companhia, André Gerdau. 

Colocada à prova, a companhia não 
só se mostrou sólida o bastante para não 
vergar sob a recessão, como agora come-
ça a provar ao mercado que não será pre-
ciso abandonar sua estratégia. Em setem-
bro, a empresa anunciou a compra, por 165 
milhões de dólares, de mais uma rival em 
território americano, a Tamco, fabrican-
te de vergalhões, instalada na Califórnia. 

Além de fincar pé no mercado do aço na 
Costa Oeste, a empresa mostrou que esta-
rá bem pronta para agir aos primeiros si-
nais de retomada da economia dos EUA. 

"Em relação ao mercado norte-ame-
ricano, há perspectivas positivas, espe-
cialmente no segmento de infraestrutu-
ra, em que a Gerdau Ameristeel (subsidiá-
ria americana da companhia) atua forte-
mente", afirma o presidente da empresa. 
"Por exemplo, há necessidade de investi-
mentos da ordem de 930 bilhões de dóla-
res em pontes e estradas nos EUA. Para se 
ter ideia, uma em cada quatro pontes por 
lá está estruturalmente deficiente ou fun-
cionalmente obsoleta, o que significa um 
universo superior a 150 mil pontes." 

Apesar do aquecimento da e,conomia 
brasileira, sobretudo em áreas onde há 
grande demanda para o aço, como a 
construção civil e a indústria automo-
tiva, Gerdau alerta para a existência de 
um excesso de capacidade de produção 
no País de 100%. "O Brasil precisa es-
timular a demanda de produtos de aço, 
que está estagnada há 30 anos na ordem 
de 100 quilos por habitante ao ano", de-
fende o executivo. Em mercados desen-
volvidos, o consumo médio per capita 
oscila entre 300 e 400 quilos anuais. 

Mesmo com sobra de produção, o 
mercado brasileiro tem atraído grupos 
estrangeiros, em especial os chineses, de 
olho nas perspectivas de crescimento lo-
cais. Sobre a investida asiática, Gerdau 
alerta para a necessidade não de dispo-
sitivos para dificultar a entrada dos es-
trangeiros, mas de negociações do go-
verno brasileiro com os países de origem 
das empresas. "É importante estabelecer 
reciprocidade. Isso quer dizer que deve-
riam existir as mesmas condições encon-
tradas pelas empresas chinesas no Brasil 
para as companhias brasileiras que quei-
ram investir naquele país", defende. 



OUÇAS EMPRESAS brasilei-
ras são tão internacionali-
zadas quanto a Embraer. 
Consolidada na terceira 
posição entre os fabrican-
tes mundiais de aviões, a 
indústria de São José dos 

Campos (SP), nascida de um núcleo de 
inteligência aeronáutica estabelecido no 
País ainda na década de 1960, é também 
uma das companhias mais expostas aos 
efeitos da crise financeira internacional. 
Se, internamente, não se veem mais os si-
nais da tormenta, da janela dos jatos bra-
sileiros que ganharam o mundo o clima 
ainda é parcialmente nublado. 

"Estamos ainda muito aquém dos níveis 
pré-2008. O mercado não se recuperou", 
afirma o presidente da Embraer, Frederi-
co Curado. Ele avalia que, embora o mun-
do dê sinais de retorno ao crescimento, os 
índices ainda são puxados pelas economias 
emergentes, em especial a chinesa, que não 
representam mercados necessariamente 
abertos ou maduros para receber os pro-
dutos da fabricante brasileira. "A incerteza 
ficou para trás, mas ainda levará anos para 
retornarmos ao ponto em que paramos." 

A boa notícia, de acordo com o execu-
tivo, é que a Embraer sai da crise signi-
ficativamente menor, mas tão saudável 
quanto antes. "Não perdemos capacidade 
de competir, nem participação de merca-
do, tampouco clientes, apesar dos inúme-
ros cancelamentos ocorridos no ano pas-
sado. As discussões comerciais, aos pou-
cos, começam a retornar", diz. 

Enquanto se prepara para arremeter, a 
companhia não se descuida de uma ame-
aça captada nos radares. A concorrência 
vai aumentar. Depois de alguns anos pra-
ticamente sozinha no segmento de avi-
ões de 70 a 110 lugares, uma fabricante 
japonesa anuncia o desenvolvimento de 
jatos para concorrer com o modelo Em-
braer 175 (cerca de 80 a 90 assentos), en-

quanto a China e a Rússia se preparam 
para lançar rivais ao Embraer 190 (90 a 
100 lugares). "A consequência, de cara, é 
o fechamento desses países. Mas a preo-
cupação maior é se os novos fabricantes 
vão respeitar as regras da Organização 
Mundial do Comércio (OMC)." 

A demanda ainda fraca não justifica, 
por enquanto, tirar das pranchetas os pro-
jetos de jatos ligeiramente maiores do que 
os comercializados hoje pela companhia. 
Capacidade técnica, humana e financei-
ra não faltam para isso, garante Curado. 
A questão que persiste é a viabilidade de 
cruzar a fronteira que a separa das líderes 
Boeing e Airbus, com porte dez vezes su-
perior ao da brasileira - enquanto a Em-
braer fatura de 5 bilhões a 6 bilhões de dó-
lares ao ano e entrega de 80 a 90 aerona-
ves, as estrangeiras registram receitas de 
50 bilhões a 60 bilhões de dólares e inun-
dam o mercado com uma média de 450 
jatos. "Nosso olhar não é de medo, não. É 
de ousadia, mas com o pé no chão." 

Enquanto aguarda a volta da demanda da 
aviação civil - mesmo os jatos executivos, 
segmento em que a Embraer realizou mais 
lançamentos nos últimos anos, têm vendi-
do menos -, a companhia deposita espe-
ranças no crescimento da área de defesa. O 
aumento do PIB liberou mais recursos pa-
ra investimentos nas Forças Armadas, que 
contam com um plano de longo prazo, a 
Estratégia Nacional de Defesa, lançada em 
dezembro de 2008 e que tem como um dos 
pilares o fortalecimento da indústria. 

Ao mesmo tempo, a empresa tenta se 
beneficiar dos avanços - inegáveis, se-
gundo Curado - da influência geopolí-
tica brasileira. "Acompanhamos a diplo-
macia do presidente Lula, que nos abriu 
mercados importantes na América Lati-
na e na África. O resultado é que já expor-
tamos o Super Tucano para o Chile, a Co-
lômbia e o Equador", comemora. 
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