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INDÚSTRIA
Jequiti vai vender
Estée Lauder no Brasil

‘O cara bom que não vê espaço
para crescer vai embora’

A Estée Lauder, fabricante ame-
ricana de cosméticos dona das
marcas MAC e Clinique, come-
çou a estudar a venda de produ-
tos porta a porta no Brasil em
2009 e seu presidente mundial
já admitiu que procura aqui-
sições no País. Mas até
lá, a estratégia foi fazer
uma parceria com uma
empresa já em ope-
ração. Em junho,
perto do Dia dos
Namorados, as revendedoras da
Jequiti, empresa do grupo Silvio
Santos, passarão a vender um
perfume da Estée Lauder.

A montadora coreana Hyundai
realiza na próxima sexta-feira
uma cerimônia para marcar o iní-
cio da construção da fábrica de
carros em Piracicaba, no interior
de São Paulo, embora as obras já

tenham começado há vá-
rios meses.
Confirmaram presen-

ça o governador de
São Paulo, Geral-
do Alckmin, o mi-
nistro do Desen-

volvimento, Fernando Pimentel
e executivos do grupo da Coreia.
Jornalistas coreanos também
participam.

Melina Costa

Em setembro do ano passado, a
rede americana de lanchonetes
Burger King foi vendida por
US$ 4 bilhões para o fundo 3G
Capital Management, controla-
do pelos investidores brasilei-
ros Jorge Paulo Lemann, Carlos
Alberto Sicupira e Marcel Tel-

les. No mesmo dia, tornou-se
público que o executivo Bernar-
do Hees assumiria o comando
da rede de fast-food. Três dias
antes, ele havia deixado a presi-
dência da empresa de logística
ALL e passado o comando para
Paulo Basílio – que deveria assu-
mir o cargo entre o final de
2010 e o início de 2011, mas aca-

bou ocupando o posto no início
de setembro.

À frente da empresa, ele tem
como tarefa perpetuar a cultura
da busca obsessiva por eficiên-
cia e da meritocracia que tem
impulsionado o crescimento da
empresa desde a criação. Origi-
nária de uma estatal sucateada,
a ALL virou a maior empresa de
seu setor na América Latina. O
modelo da rápida ascensão dos
funcionários foi instalado pela
GP Investimentos, primeiro in-
vestidor da ALL. Abaixo, os
principais trechos da entrevista
de Basílio sobre a passagem de
bastão e a formação de líderes.

● O convite para que Bernardo
Hees assumisse a operação do
Burger King pegou a ALL de sur-
presa?
O Burger King foi uma surpresa
mas, claramente, a ida do Ber-
nardo para o conselho e para al-
guma outra atividade, não foi. A
sucessão havia começado um
ano antes e mudou a estrutura
interna da empresa. Em dezem-
bro de 2009, toda a diretoria já

respondia para mim. Chegou se-
tembro de 2010 e ele já estava
passando o bastão quando sur-
giu a oportunidade do Burger
King. Mas isso não chegou a
adiantar a migração, que neces-
sariamente teria que acontecer
no último trimestre.

● Você acabou de assumir, mas
já se preocupa com a transição
tranquila para o próximo presi-
dente?
A transição é consequência da
preocupação de ter lideranças
dentro da companhia. Passo
40% do meu tempo conversan-
do com minha equipe. Primei-
ro, preciso garantir que gente
boa entre na empresa. Temos o
programa de trainee e de enge-
nheiros que eu acompanho de
perto. Eu mesmo faço a seleção
em várias praças e não apenas
quando já está na reta final.
Vou pessoalmente para puxar
os melhores. Eu faço a apresen-
tação da empresa nas universi-
dades. Afinal, estou competin-
do com outras empresas que en-
viam seus gerentes. Quando vai

o presidente dá outro peso.

● E depois que os trainees já
estão dentro da empresa?
Tenho que ter certeza de que
quem entrou está no lugar cer-
to e está aprendendo. Faço reu-
niões com turmas de vários
anos do trainee para saber co-
mo estão indo. Almoçamos ou
saímos para tomar chope. Moni-
toro a cabeça desses caras. To-
do mês tenho um ou dois en-
contros desse tipo, sempre fora
da empresa. Outro dia fui bater
papo com a turma de 2006.

● E qual o cuidado com os funcio-
nários de níveis mais elevados?
Não adianta só trazer os bons,
tenho que abrir espaço para
eles crescerem. O cara bom que
olha para cima e vê que está tu-
do estático, vai embora. A em-
presa tem que crescer para
criar oportunidades e tirar da
frente gente que não tem boa
performance. Eu acompanho o
resultado das pessoas para ga-
rantir um giro, uma circulação
de ar. Naturalmente, os melho-

res vão subindo. Até a hora em
que eu tiver que abrir o meu es-
paço. Aí será a minha hora.

● Como você garante essa circu-
lação?
Temos avaliações trimestrais
dos executivos. Há vários indi-
cadores para a análise de perfor-
mance e isso acaba refletindo o
resultado das pessoas. Não é
porque uma pessoa não teve
boa performance em um trimes-
tre que será demitida. Eu olho o
resultado do ano todo. Mas te-
nho que garantir uma renova-
ção de 10% em cada função a ca-
da um ou dois anos.

● Quais os resultados desse mo-
delo de gestão até agora?
O mais bacana é ver que nunca
precisamos ir ao mercado para
procurar um diretor ou um su-
perintendente. Cem por cento
dos superintendentes foram for-
mados dentro da empresa. Dos
sete diretores, três já foram trai-
nees e os outros quatro já esta-
vam dentro da companhia quan-
do assumiram esses cargos.

CASO IMBRA IMÓVEIS COSMÉTICOS
Hyundai festeja início de
construção de fábrica

O Grupo Arbeit, que comprou a
Imbra da GP Investimentos no
ano passado, espera que a Justi-
ça defira o pedido de autofalên-
cia no começo de março. O pri-
meiro pedido, feito em outubro,
foi recusado. No fim de dezem-
bro, os controladores da rede de
clínicas de implante dentário vol-
taram a pedir a falência, alegan-
do ter comprado gato por lebre –
o Arbeit pagou US$ 1 pela Imbra.
Segundo o advogado do grupo,
Esper Chacur Filho, os novos do-
nos encontraram um buraco no
caixa maior que o previsto. A dívi-

da da Imbra é estimada em R$
221 milhões. Enquanto a falência
não é decretada, a Imbra enfren-
ta outra pendenga na Justiça. A
pedido do Ministério Público, a
Justiça de São Paulo bloqueou
os bens da companhia e de seus
ex-executivos para garantir o pa-
gamento futuro de indenização
aos clientes prejudicados. Além
das empresas, tiveram os bens
bloqueados Jorge Luiz Gualber-
ti Martins Rocha, Fábio Sandri,
Raul Vieira de Carvalho Neto,
Geraldo de Souza Ribeiro e Mar-
co Antônio Campos Nishigaki.

Negócios por quem faz negócios

Os BRICs de
olho na Itália

A taxa de vacância nos escritó-
rios cariocas atingiu patamar his-
tórico no último trimestre do
ano passado: apenas 2%. Em
2005, por exemplo, esse índice
era quatro vezes maior. O por-
centual caiu mesmo com o au-

mento da oferta de escritórios
na cidade, segundo levantamen-
to da consultoria CB Richard El-
lis. A alternativa tem sido o cha-
mado retrofit. No ano passado,
22 mil metros quadrados de área
foram reformados na cidade.
Neste ano, a previsão é entregar
três vezes mais. Em São Paulo a
situação não é muito diferente,
embora haja mais opção, sobre-
tudo em áreas como Alphaville.
A taxa de vacância caiu para 3,9%
(contra 16% em 2005). E o valor
do aluguel do metro quadrado
chegou a R$ 160 no ano passado.

Primeira Pessoa

Paulo Basílio

Taxa de ocupação de escritórios no Rio e
em São Paulo atinge patamar histórico

Salvatore Milanese
Marco Curatella

É
esperado que o ano de
2011, no qual será come-
morado o ano da Itália no
Brasil, oficialmente “Mo-
mento Itália Brasil”, seja
marcado por uma forte

movimentação de companhias de
mercados emergentes, como o brasi-
leiro, investindo na Europa e mais es-
pecificamente na Itália via operações
de fusões e aquisições.

A razão dessa tendência é justifica-
da pela conhecida situação econômi-
co-financeira da Europa e pela forte
capitalização de empresas dos
BRICs. De fato, num contexto no
qual a economia europeia mostra si-
nais ambíguos de recuperação na Ale-
manha e uma crise sem fim das na-
ções conhecidas como PIGS (Portu-
gal, Irlanda, Grécia e Espanha), com-
panhias dos países do BRIC (Brasil,
Rússia, Índia e China) buscam bons
negócios de olho nos segmentos de
tecnologia, moda, energia, mecâni-
ca, defesa e bens de consumo; apro-
veitando os preços deprimidos des-
sas operações, que oferecem ótimos
produtos e/ou tecnologia de ponta.

Essa postura oportunista das em-
presas emergentes no cenário global
de fusões e aquisições vem ganhando
força. Uma pesquisa internacional
da KPMG que compara o fluxo de
transações entre companhias de paí-
ses desenvolvidos e emergentes mos-
tra que para cada três aquisições de
empresas emergentes por um investi-
dor ocidental – o caminho mais tradi-
cional do fluxo de investimentos –,
atualmente, há pelo menos uma oci-
dental sendo adquirida por um con-
corrente vindo dos BRICs. Somente
no primeiro semestre de 2010, foram
realizadas 243 aquisições de empre-
sas ocidentais por companhias de paí-
ses emergentes, o que representa
25% de aumento em relação ao mes-
mo cenário de 2009.

Especialmente na Itália, nota-se
que o número de empresas de médio
e pequeno porte assoladas pela crise
financeira mundial, mas proprietá-

rias de negócios sólidos e sustentáveis,
tem se tornado alvo de companhias chi-
nesas, russas e até indianas, que estão à
procura de novos mercados que te-
nham diferenciais de qualidade e um al-
to know-how tecnológico.

Corroborando esta movimentação,
dados da KPMG Itália mostram que só
no ano passado, de janeiro a setembro,
foram investidos 121 milhões de euros
em aquisições realizadas por empresas
dos países do BRIC naquele país. E essa
movimentação de compras não mostra
sinais de que vai parar agora em 2011,
pois considerando os altos e baixos da
economia italiana, as companhias em
crise, principalmente as médias e as pe-
quenas, tornaram-se alvos “fáceis” para
investidores e companhias capitaliza-
das dos BRICs. De acordo com o levanta-
mento da KPMG Itália, os setores que
deverão atrair mais capital em 2011,
além daqueles com alto conteúdo tecno-
lógico, serão os de varejo e serviços fi-
nanceiros.

Tendência. Tirando poucos casos de
grandes corporações brasileiras que es-
tão indo às compras nos mercados inter-
nacionais, essa tendência ainda tem
muito espaço para crescer entre as em-
presas de capital nacional, de um modo
geral. Comparando a movimentação
dos países do BRIC, analisamos que a
Índia é o país mais ativo, considerando-
se que, no primeiro semestre de 2010,
foram realizadas 50 aquisições de gru-
pos ocidentais por empresas indianas,
enquanto a China aparece como segun-
do player, com 39 operações.

A maioria dos movimentos de interna-
cionalização de empresas brasileiras
ainda é muito concentrada em aquisi-
ções realizadas nos Estados Unidos ou
em países da América Latina. Só em
2010, das 65 transações envolvendo em-
presas brasileiras adquirindo compa-
nhias estrangeiras, quase 25% foram fei-
tas nos EUA, segundo levantamento da
KPMG no Brasil.

Os especialistas apostam, no entan-
to, em uma tendência de diversificação
de mercados no fluxo de investimentos
do Brasil. As empresas locais que bus-
cam a internacionalização ou que pre-
tendem ampliar suas regiões de atuação

devem ficar atentas, pois grandes opor-
tunidades surgirão no mercado euro-
peu, com destaque para Itália.

Entre as principais motivações que es-
timulam investimentos na Itália pode-
mos destacar o país como uma porta de
entrada direta para o mercado europeu,
além, claro, da oportunidade de adqui-
rir capacitação tecnológica e alta exper-
tise a custo relativamente baixo. Esses
fatores podem acelerar a expansão in-
ternacional das empresas brasileiras e,
conforme cada caso, contribuir para in-
crementos de produtividade.

Entendemos que esse fenômeno, qua-
se um “retorno às origens” por algumas

das companhias que buscam investir na
Itália, não seja simplesmente uma situa-
ção contextual e de oportunidade, mas
o indício de uma gradual, porém inevitá-
vel, alteração dos atuais equilíbrios eco-
nômicos operados pelos países BRIC
no mundo globalizado.

Alternativa. Reciprocamente, o poten-
cial de crescimento atual do mercado
brasileiro, diante da gradual recupera-
ção pós-crise econômica da Europa,
também tem despertado a atenção de
alguns grupos italianos com diferen-
ciais competitivos ou atuação de nicho,
principalmente nos setores de compo-

nentes automotivos, bens de consu-
mo duráveis e energias renováveis.
Isso porque, esses empresários en-
xergam hoje o Brasil como uma alter-
nativa viável para escapar de uma eco-
nomia que ainda se encontra em cri-
se e também como uma fonte de di-
versificação de investimentos, apos-
tando nas perspectivas positivas dos
negócios no Brasil.

✽

SÓCIO RESPONSÁVEL PELA ÁREA DE

RESTRUCTURING E SÓCIO RESPONSÁVEL

PELA ÁREA DE FUSÕES E AQUISIÇÕES

DA KPMG NO BRASIL

Presidente da ALL

Falência da rede de clínicas de implantes
dentários Imbra é esperada para março
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