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Ideias
visionárias
Autor de livros
sobre grandes exe-
cutivos, como
Michael Dell e
Bill Gates, o escri-
tor se debruça,
desta vez, sobre
aquele que é con-
siderado o pai da
administração
moderna, esmiu-
çando seus con-
ceitos sobre ges-
tão, liderança,
estratégia e inova-
ção, entre outros temas trata-
dos numa das raras entrevistas
concedidas por Peter Drucker.

Sucessos e
fracassos
“Quando simpli-
ficar demais po-
de complicar a
vida das empre-
sas” é o subtítu-
lo deste livro do
consultor brasi-
leiro. Ele usa
como exemplo
mais de 40
cas0s de suces-
sos e fracassos
no mundo cor-
porativo, como o recente vaza-
mento do poço da British Petro-
leum e o bem-sucedido projeto
da Nokia Siemens para aumen-
tar a inclusão digital na Índia,
para destacar os erros e os acer-
tos das empresas.

Livros

‘Se for necessário, cria-se
a vaga para reter um talento’

Primeira pessoa

1.A empresa tem acordos
de fornecimento com
os maiores produtores
de coco

2.A O.N.E. já construiu
uma marca e um
portfólio que vai des-
de isotônicos até a

mistura de água de coco com
suco de frutas para crianças

Há pouco mais de um mês, o
executivo Newton Yorinori,
diretor da divisão agrícola da
PepsiCo, saiu de São Paulo, foi
de avião até Belém (PA), rodou
mais 120 quilômetros e pegou
uma balsa para fazer uma
r e u n i ã o d e t r a b a l h o . O
executivo tinha como missão

convencer uma pequena
comunidade produtora de coco
a a s s i n a r c o n t r a t o s d e
fornecimento de logo prazo com
a multinacional.

“ A g r a n d e m o e d a é a
confiança, por isso nos
apresentamos e explicamos os
valores da empresa. Precisamos
mostrar que é mais sustentável
fechar acordos para um ano do
q u e v e n d e r c o n f o r m e a
oscilação do mercado”, diz
Yorinori.

De modo geral, a cultura do
coco no Brasil é marcada pela
p r e s e n ç a d e p e q u e n o s

produtores que trabalham de
forma quase extrativista nas
regiões Norte e Nordeste e que
vendem o produto no mercado
spot. No verão, quando a
d e m a n d a p e l o p r o d u t o
aumenta, o preço chega a subir
40%. Esse passou a ser um
problema para a PepsiCo no ano
passado, quando a empresa
adquiriu a fabricante de água de
coco Amacoco, líder no
mercado nacional com as
marcas Kero Coco e Trop Coco.

Desde então, a empresa tem
trabalhado para estabilizar o
fornecimento de modo a

abastecer o mercado local, que
cresce 18% ao ano. Hoje, boa
parte dos fornecedores da
PepsiCo já trabalha com
contratos de longo prazo.

A compra da Amacoco
marcou a entrada da PepsiCo na
categoria de água de coco. O
negócio contou com o apoio – e
entusiasmo – da presidente
mundial da empresa, a indiana
Indra Nooyi. Quando assumiu o
comando da companhia, em
2006, sua meta era transformar
a PepsiCo, mais conhecida por
seus refrigerantes e salgadinhos,
em uma fabricante de produtos
saudáveis. Desde então, a
empresa já trocou o óleo usado
nas frituras e criou metas de
redução de sódio e açúcar. / M.C.

PepsiCo tenta organizar cadeia do coco no Brasil
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DUAS RAZÕES PARA...
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O que a PepsiCo
viu na empresa
deste brasileiro
Na semana passada, a gigante de alimentos comprou a fabricante
de água de coco criada por Rodrigo Veloso nos Estados Unidos

Líder mundial em produção e
venda de eletrodomésticos,
com faturamento de US$ 17 bi-
lhões no ano passado, a Whirl-
pool completa um século de
existência em 2011. Na América
Latina, a empresa, que detém
as marcas Brastemp, Consul e
KitchenAid, é liderada pelo ca-
rioca José Drummond Jr., que
está na empresa desde 1999 – e
até hoje entrevista pessoalmen-
te potenciais talentos.

● Qual a importância da opera-
ção brasileira para a Whirlpool?
O Brasil é o quarto maior mer-
cado de eletrodomésticos no
mundo, atrás de EUA, China e
Japão, e com grande chance de
vir a ser o terceiro em breve.
Em volume de vendas, o Brasil

é o segundo país para a Whirl-
pool, atrás apenas dos EUA.

● Como a empresa se prepara
para o aumento do poder de con-
sumo da classe C no País? Os
consumidores estão cada vez
mais exigentes, independente-
mente da classe social. A busca
por inovação e tecnologia, por
produtos que facilitem o dia a
dia e garantam qualidade não
se restringe às pessoas com
maior poder aquisitivo. Aqui,
conseguimos trazer funcionali-
dades aspiradas pelos consumi-
dores a preços acessíveis. Ao to-
do, vamos lançar cerca de 200
novos produtos este ano, o que
dá uma média de quase quatro
por semana.

● É verdade que o sr. costuma
entrevistar profissionais em bus-
ca de talentos, mesmo que não
haja vagas na empresa naquele
momento?
Acredito que cuidar de gente de-
ve ser o trabalho número 1 de
todo gestor. Faz parte da minha
rotina semanal entrevistar can-
didatos e buscar talentos para a
companhia. Nunca passei pelo
problema de ter um ótimo pro-
fissional na mão e não ter um lu-
gar para ele. Se for necessário,
cria-se a vaga para reter um ta-
lento. Eu de fato acredito que
as nossas pessoas são o nosso
grande diferencial, por isso, in-
visto em ter as melhores equi-
pes. / AIANA FREITAS

A PepsiCo ter
levado a O.N.E.

Rua Haddock Lobo, 1567
(11) 3081 0051
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José Drummond Jr.

Melina Costa

Em 2005, o mineiro Rodrigo Ve-
loso ganhou uma competição da
Fundação Getúlio Vargas (FGV)
por ter feito o melhor plano de
negócios na escola. Sua ideia con-
sistia em fabricar bebidas usan-
do rejeitos da indústria de ali-
mentos – como a água de coco. O
projeto também saiu vencedor
em um concurso da América La-
tina e foi classificado para o mun-
dial, no Texas (EUA). Dessa vez,
Veloso não ganhou – mas o episó-
dio mudou para sempre o curso
de sua trajetória.

De volta a São Paulo, Veloso
vendeu o carro, o apartamento,
juntou US$ 150 mil e se mudou
para os Estados Unidos decidido
a fundar a O.N.E., empresa que
se tornou a principal marca de
água de coco do mercado ameri-
cano, com um faturamento de
US$ 40 milhões. “Desde o início,
eu sabia que esse produto seria
um sucesso”, diz Veloso. “E nem
começamos a arranhar o poten-
cial do mercado.”

Na semana passada, em um
atestado definitivo de que valeu

a pena arriscar, Veloso vendeu o
controle da O.N.E. para a gigan-
te PepsiCo. O valor do negócio
não foi revelado. A gestão da em-
presa continuará sob o comando
de Veloso e sua equipe permane-
cerá no atual escritório da marca
em Los Angeles.

A relação entre a O.N.E. e a
PepsiCo começou no ano passa-
do, quando a multinacional com-

prou uma participação minoritá-
ria na empresa do brasileiro e
fechou um acordo de distribui-
ção de água de coco para o sul da
Flórida e da Califórnia. Agora, a
área de abrangência deve se mul-
tiplicar por dez.

Distribuição. Os produtos da
O.N.E. já estão presentes na
maioria das lojas de conveniên-
cia dos EUA e chegam às pratelei-
ras de varejistas importantes, co-
mo a Kroger, segunda maior ca-
deia de alimentos do país. Para
se tornar uma grande marca, po-
rém, falta conquistar o Walmart
– rede que tem o poder de alçar
produtos de nicho ao consumo
de massa no maior mercado do
mundo. E é exatamente no ga-
nho de escala que a PepsiCo po-
de ajudar. Em um passo ainda
mais ambicioso, a multinacio-
nal pretende começar a vender
os produtos O.N.E. na Europa
em 2011 (hoje a marca só é encon-
trada nos EUA e em Porto Rico).

Há duas razões que fizeram da
O.N.E. um alvo atrativo para
americana. A primeira é o acesso
à matéria-prima. Assim que co-

meçou a operar, a empresa pas-
sou a comprar água de coco no
Brasil da Amacoco, empresa que
hoje também pertence à Pepsi-
Co (leia no texto abaixo). “Mas eu
sabia que isso não seria suficien-
te”, diz Veloso. Com ambições
de se tornar uma companhia glo-
bal, a O.N.E. estabeleceu laços
com os maiores produtores do
mundo, no sudeste asiático. Ho-
je, a empresa tem duas fábricas
nas Filipinas e uma na Indoné-
sia. Veloso foi o responsável por
erguer essa cadeia de distribui-
ção. “Quando comecei a visitar a
região, os fabricantes se interes-
savam pelo óleo de coco e o coco
ralado. A água era toda jogada fo-
ra”, afirma.

A segunda razão é a diversida-
de do portfólio desenvolvido pe-
la O.N.E. em um mercado onde a

água de coco ainda tem pinta de
exótica. Há cinco anos, o produ-
to só era encontrado em lojas ét-
nicas nos Estados Unidos. E os
compradores, invariavelmente,
eram asiáticos ou brasileiros. Ho-
je, a empresa tem desde a caixi-
nha tradicional até uma mistura
de água de coco e suco de frutas
para crianças. No início de 2011,
a O.N.E. deve passar a vender
água de coco para a Jamba Juice,
a maior rede de smoothies (um
tipo de vitamina) nos EUA.

O principal esforço de marke-
ting de Veloso está exatamente
em apresentar seus produtos
aos consumidores americanos.
Representantes da O.N.E. visi-
tam pediatras para explicar os be-
nefícios de hidratação da água
de coco – na esperança de que,
mais tarde, a informação seja re-

passada para as mães. Em outra
frente, foi fechada uma parceria
com o time de futebol america-
no Dallas Cowboys, que conso-
me o isotônico da marca antes
dos treinos e depois fala da expe-
riência no Facebook.

Mercado. Por trás do investi-
mento da PepsiCo está uma pro-
funda mudança no comporta-
mento dos consumidores ameri-
canos. A venda de refrigerantes
tem apresentado queda nos últi-
mos cinco anos. Parte da explica-
ção está no surgimento de uma
variedade cada vez maior de
águas saborizadas, chás e bebi-
das funcionais. A Coca-Cola, tra-
dicional concorrente da Pepsi-
Co, tem uma participação mino-
ritária na Zico, segunda maior
marca de água de coco do país.
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Empresa despacha
executivos para Norte e
Nordeste para convencer
produtores a fechar
acordos de fornecimento

Escala. A PepsiCo deve alçar a O.N.E., de Rodrigo Veloso, ao consumo de massa

Saudável. Compra da Amacoco no País animou a CEO Indra

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 13 dez. 2010, Negócios, p. N3.




