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1.Controlar um projeto:
ao contrário do que
ocorre em multinacio-
nais, um executivo tem

mais facilidade de provar a “pa-
ternidade” de uma ideia.

2.Versatilidade: num
mercado que mescla
grandes grupos e no-
vas empresas, a capa-

cidade empreendedora ajuda na
empregabilidade futura.

● O executivo Demosthenes Ma-
dureira de Pinho Neto está dei-
xando o Itaú Unibanco. Ele vai se
dedicar à Brasil Warrant, holding
que controla os negócios da famí-
lia Moreira Salles. Demosthenes,
como é conhecido no mercado,
deixa o cargo de diretor executi-
vo em janeiro de 2012, após seis

anos à frente da Unibanco Asset
Management e três na Itaú As-
set Management. Na Brasil War-
rant, assume o posto de diretor
geral. Graduado em economia
pela PUC Rio e com doutorado na
Universidade da Califórnia em
Berkeley, Demosthenes traba-
lhou em cargos importantes no
governo. No governo Fernando
Henrique Cardoso, foi diretor do
Banco Central e coordenador ge-
ral de Política Monetária e Finan-
ceira do Ministério da Economia.
/ ALTAMIRO SILVA JÚNIOR

Fernando Scheller

No início deste ano, o italiano Ni-
co Riggio, de 37 anos, trocou um
escritório bem decorado e um
cargo de vice-presidente da gi-
gante multinacional Philips, em
Nova York, por um desafio: mon-
tar do zero uma empresa de bebi-
das no Brasil, a pedido de um gru-
po de investidores nacionais. Ins-
talado em São Paulo, ele come-
çou a trabalhar no projeto há cer-
ca de nove meses, inicialmente
sem estrutura e fazendo seus pri-
meiros contatos de casa.

Antes de montar o escritório
na zona sul de São Paulo onde

hoje funciona a Amazon Waters
– um “filhote” de uma experiên-
cia iniciada em março de 2009
pelos mesmos investidores nos
Estados Unidos –, o presidente
da operação brasileira, que hoje
já envolve 50 pessoas, entre dire-
tos e indiretos, teve de operar co-
mo um “faz tudo”: foi RH, geren-
te de produto, traçou estratégias
de logística, negociou com forne-
cedores e pesquisou o mercado
para, como ele mesmo diz, “tro-
picalizar” os produtos ofereci-
dos em território americano.

Ao fazer as primeiras contrata-
ções, Riggio buscou pessoas de
perfil parecido com o seu: gente
disposta a “sujar as mãos” para
colocar de pé um negócio inexis-
tente. Sua estratégia de contrata-
ção foi baseada em dois pilares:
indicações e entrevistas. “Acre-
dito muito no ‘olho no olho’, na
minha capacidade de ler as pes-
soas”, diz o executivo, que conse-

guiu atrair profissionais de gran-
des grupos, como o Pão de Açú-
car, para a Amazon Waters, que
era – e ainda permanece – uma
aposta no futuro.

O êxito de Riggio em atrair pro-
fissionais qualificados para a em-
presa que foi incumbido de mon-
tar no País – que, segundo o CEO
global da empresa, Paulo Zotto-
lo, consumiu R$ 10 milhões até
agora – está na relativa abundân-
cia de empregos para trabalhado-

res qualificados no mercado bra-
sileiro. “Acho que é a hora de as
pessoas apostarem em algo dife-
rente. No fim das contas, é só ex-
perimentando que o profissio-
nal poderá saber se tem ou não o
perfil adequado para trabalhar
em um projeto novo, que ofere-
ce um nível menor de seguran-
ça”, afirma Marcelo Santos, dire-
tor da consultoria em recursos
humanos Doers.

Santos desaconselha, porém,

que um determinado tipo de exe-
cutivo fique longe dessas empre-
sas nascentes: “O tipo de pessoa
que tende a dizer que certas fun-
ções ‘não são da sua área’ definiti-
vamente não tem o perfil para
esse tipo de empreendimento”,
diz. “No período inicial, esse ti-
po de empresa precisa de gente
que esteja de olho em tudo, até
na faxina. É um tipo de proposta
que costuma agradar aos profis-
sionais mais jovens, que estão

dispostos a arriscar mais – e mui-
tas vezes pela experiência, sem
exigir um grande salto salarial.”

Caminhos. Ao definir a estraté-
gia da Amazon Waters no Brasil,
Riggio e sua equipe tiveram de
fazer escolhas para chegar ao
mercado como uma opção a gi-
gantes como a Coca-Cola e a Pep-
si. Por isso, entre os produtos
vendidos nos Estados Unidos,
decidiram apostar na mistura de
água de coco com chá, que chega-
rá ao mercado de São Paulo e do
Rio até o fim do ano. Cerca de
250 mil unidades já foram produ-
zidas em uma unidade terceiriza-
da em Minas Gerais.

“Somos uma empresa de mar-
keting, e não de bebidas”, afirma
Nico Riggio. Isso norteia o traba-
lho de todos os executivos já con-
tratados. Por isso, a empresa tra-
balhou para deixar o apelo saudá-
vel da mistura de coco e chá
transparente não só na formula-
ção, mas também no desenvolvi-
mento da embalagem, tarefa so-
bre a qual Riggio se debruçou du-
rante meses. “Nos Estados Uni-
dos, usamos um tipo de (plásti-
co) pet. Aqui, optamos pela Te-
traPak. E o design é importante.
Fizemos 60 versões diferentes
das nossas duas embalagens.”

O presidente do Itaú, Roberto Se-
túbal, disse ontem que o proces-
so de integração com o Uniban-
co, anunciado em 2008, está pra-
ticamente concluído. Segundo
ele, a ênfase nesse processo tem
sido reter clientes e os melhores
empregados, em vez de uma me-
ta específica para a redução de
custos.

“Quando se tem esse tipo de
integração, você pode fazê-la ra-
pidamente e cortar muitos cus-
tos, e você pode perder muitos
clientes”, comentou Setúbal.

“Nós nos preocupamos muito
mais com não perder clientes.”

Agora que a integração está
mais ou menos completa, o foco
pode ser alterado para melhorar
a eficiência, segundo o presiden-
te do banco. Para ele, o cresci-
mento econômico um pouco me-
nor da economia brasileira vai
permitir que o Itaú trabalhe na
redução das suas despesas, em
vez de ter de aumentá-las para
acompanhar o ritmo da expan-
são.

Setúbal também comentou
que a crise da dívida na zona do
euro tem um impacto nulo no
Itaú, que não tem nenhuma dívi-
da soberana europeia na sua car-
teira. De acordo com ele, existe
pouca necessidade dos bancos
brasileiros comprarem dívidas
soberanas de outros países, já

que aqui no País eles têm acesso
a altas taxas de juros.

Ativos. Ele comentou também
que alguns bancos europeus “re-
centemente ofereceram” ativos
financeiros na América Latina e
no Brasil, mas o Itaú não quis

comprá-los. Mesmo assim, Setú-
bal afirma que a crise europeia
pode gerar oportunidades para
comprar bancos na América Lati-
na. O Itaú é um dos bancos brasi-
leiros que investe mais na expan-
são na região, com operações de
varejo na Argentina, Chile e Uru-
guai.

O problema é que as ações de
bancos brasileiros estão valendo
menos atualmente do que a de
outras instituições estrangeiras,
o que significa que eles não são
competitivos quando se trata de
aquisições, diz Setúbal.

O Itaú participou do processo
para a aquisição do banco Colpa-
tria, o quinto maior grupo finan-
ceiro da Colômbia, mas Setúbal
disse que a oferta feita pelo brasi-
leiro ficou muito abaixo da pro-
posta vencedora. O canadense

Bank of Nova Scotia comprou a
fatia de 51% no Colpatria por
US$ 1 bilhão.

Setúbal disse ainda que o Itaú
está prosseguindo com seu pri-
meiro projeto “greenfield” (a
partir do zero) na Colômbia, lan-
çando um banco de investimen-

to. Segundo ele, se o projeto for
bem-sucedido, o modelo pode
ser replicado em outros países,
como o México. Mas o executivo
afirma que não é possível fazer o
mesmo com bancos de varejo.
“É preciso comprar”, afirma. /
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Executivo com perfil
empreendedor para
iniciar negócio do zero

Bancos europeus ofereceram ativos ao Itaú
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Minoritários do
Real têm vitória
contra o ABN
Ex-acionistas questionam na Justiça a venda do Real para o
ABN Amro, e dizem que negócio não foi corretamente informado

Demosthenes
Pinho Neto deixa
o Itaú Unibanco

Argumento. Rumores de que o Banco Real quebraria teriam baixado os preços das ações

Apostar em uma
nova companhia

Aposta. Riggio iniciou praticamente sozinho a Amazon Waters

Marcelo Rehder

Os acionistas minoritários
conseguiram ontem uma vitó-
ria, ainda que parcial, na Justi-
ça. Por dois votos a favor e um
contra, a 5.ª Câmara de Direi-
to Privado, do Tribunal de Jus-
tiça (TJ) de São Paulo, deu ga-
nho de causa a uma ação movi-
da contra o Banco ABN Amro
por um grupo de 15 ex-acionis-
tas minoritários do antigo
Banco Real, que detinham
2,5% das ações do banco.

Os desembargadores conside-
raram que o ABN se valeu de in-
formação privilegiada na com-
pra das ações remanescentes do
Real, há cerca de 12 anos, ao não
informar ao mercado que estava
adquirido o controle acionário
da instituição.

O banco holandês foi conde-
nado a indenizar o grupo de ex-
acionistas minoritários dos pre-
juízos que vierem a ser apura-
dos na execução da sentença. O
advogado do ABN, Sérgio Ber-
mudes, disse que vai recorrer da
decisão.

O ABN pagou cerca de R$ 2
bilhões, em valores da época, a
Aloysio Faria, ex-dono do Real,
pelo controle do banco. E fez
uma oferta pública para a com-
pra de todas as ações do Real re-
manescentes no mercado.

O problema, de acordo com a
ação movida contra o banco, é
que o ABN fez a oferta sem divul-
gar a informação de que estava
comprando o controle do Real.

Além disso, o banco divulgou
fato relevante dizendo que deci-
dira estabelecer uma parceria es-
tratégica com Aloysio Faria, que
incluía uma participação de
40% no capital votante da hol-
ding familiar que controlava
Real.

Rumores. Na época das transa-
ções, eram fortes os rumores
dando conta de uma iminente
quebra do Banco Real. “Há uma
diferença gigantesca entre ven-
der as ações com a notícia de
que o banco está quebrando ou
vender as ações com a notícia de
que a instituição passa a ser con-

trolada pelo oitavo maior banco
do mundo”, afirma o advogado
Rodolfo André Molon, que re-
presenta os ex-acionistas do
Banco Real.

O advogado ressaltou que, na
decisão de ontem, os desembar-
gadores também determinaram
que o valor pago a Faria pela
compra do controle do Real seja
considerado na apuração dos
prejuízos impostos pelo ABN
aos minoritários.

A ação que colocou o ABN em
posição desfavorável foi movida
em nome do promotor Eduardo
Sterca, um investidor do Rio, de
suas empresas e familiares, en-
tre outros. Para montar a ação, a
família empreendeu uma em-
preitada que demandou vários
meses de trabalho de uma equi-
pe de técnicos e uma sucessão
de viagens à Holanda, terra do
ABN, em busca de informações.

“Os Sterca são useiros e vezei-
ros em querer se aproveitar de
brechas na Lei das S/A para ga-
nhar dinheiro”, diz o advogado
do ABN, Sérgio Bermudes.

Para ele, a decisão de ontem
não foi uma vitória de Sterca. “A
votação de dois a um permite a
oposição de embargos infringen-
tes, e é o que nós vamos fazer.
Além disso o TJ apenas determi-
nou que se apure se houve ou
não prejuízo”, disse Bermudes.

Carreiras

Nico Riggio trocou alto
cargo na Philips por
empresa iniciante da área
de bebidas, que chega ao
mercado ainda este ano

● Recurso

Segundo Roberto Setúbal,
foram oferecidos ao banco
ativos financeiros no
Brasil e na América Latina,
mas o Itaú recusou

● União

SÉRGIO BERMUDES
ADVOGADO DO ABN AMRO
“A votação de dois a um
permite a oposição de
embargos infringentes, e
é o que nós vamos fazer.
Além disso o Tribunal de
Justiça apenas determinou
que se apure se houve
ou não prejuízo.”

ROBERTO SETÚBAL
PRESIDENTE DO ITAÚ UNIBANCO
“Quando se tem esse tipo de
integração (Itaú e Unibanco),
você pode fazê-la
rapidamente e cortar muitos
custos, e você pode perder
muitos clientes. Nós nos
preocupamos muito mais com
não perder clientes.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 24 nov. 2011, Economia & Negócios, p. B1.




