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Fernando Scheller

No momento em que o Brasil vi-
ve um momento de ascensão
no cenário internacional, com a
chegada de diversas empresas
estrangeiras ao País, a constru-
ção de valor de novas marcas
exige uma estratégia firme e
bem definida. Segundo Jagdish
Sheth, professor da Emory Uni-
versity e coautor do livro Os Se-
gredos das Empresas Mais Queri-
das (Editora Bookman), a estra-
tégia de recursos humanos pre-
cisa combinar dois tipos de pro-
fissionais: gerentes nacionais e
executivos locais capazes de tra-
balhar juntos, adaptando as me-
tas de um grande grupo à reali-
dade de uma nova cultura.

Transformar uma marca no-
vata em produto desejado pas-
sa por um processo de catequi-
zação do consumidor que envol-

ve as áreas de desenvolvimen-
to, distribuição e marketing. Pa-
ra o professor, as empresas ja-
ponesas e coreanas consegui-
ram, nas últimas décadas, pas-
sar de alternativas a desejos de
consumo. “A empresa precisa
ser capaz de criar algo novo e
único”, diz, citando os exem-
plos de Toyota e Samsung.

Leia a seguir os principais tre-
chos da entrevista com Sheth,
que virá a São Paulo no fim do
mês para participar do Fórum
HSM Gestão e Liderança:

● Existe uma fórmula para criar
uma empresa querida para o con-
sumidor?
Há duas estratégias diversas. Pa-
ra empresas de serviços, tudo
começa no funcionário. Eles
são o produto, de certa manei-
ra. São eles que vão reverberar
o conceito da empresa na comu-
nidade. Nas empresas indus-
triais, o núcleo é o produto pro-
priamente dito, que precisa ser
bastante amigável aos olhos do
consumidor. E o melhor exem-
plo disso atualmente é a Apple.

● Qual é o papel dos funcionários

na construção da relação com o
consumidor?
É muito importante interagir
com o consumidor, é preciso
que eles confiem totalmente no
produto. Os líderes têm de pen-
sar no produto ou serviço sem-
pre do ponto de vista do consu-

midor. O funcionário precisa
ser um advogado, um conselhei-
ro íntegro no qual o cliente te-
nha total confiança.

● Encontrar esse equilíbrio de
credibilidade é mais difícil para
as marcas de nações em desen-
volvimento?
Sim, muitos países, como Chi-
na e Índia, sofrem com essa
imagem negativa. O “made in
China” ainda é associado a um
produto barato, mesmo que te-
nha uma boa qualidade. O mes-
mo acontece com os softwares
indianos.

● Mas esse é um processo de
longo prazo.
Sim, e também é preciso esco-
lher os parceiros certos, como
distribuidores no varejo. Nos
anos 80, achava-se que os car-
ros japoneses tinham baixa qua-
lidade. Por isso, a Toyota criou
um carro mais barato e, aos pou-
cos, foi trilhando seu caminho
até o mercado de maior valor.
O mesmo aconteceu nos anos
90, na Coreia. A Samsung é ho-
je uma marca top de linha, por-
que soube desenhar produtos

diferentes, em vez de apenas
imitar os líderes. E isso se refle-
te na imagem atual da marca.

● Qual deve ser o processo de
busca de talentos para acelerar
esse processo?
Há duas saídas. Para desenvol-
ver um mercado nacional, é pre-
ciso contratar profissionais lo-
cais que entendam a cultura do
país e possam comandar a equi-
pe local. Ao mesmo tempo, é vi-
tal ter executivos mundiais cir-
culando por diferentes países.
Essas pessoas se tornam uma
espécie de embaixador de mar-
ca. E isso exige uma rotação rá-
pida em diversos mercados. É
um trabalho que não pode ser
exercido por alguém que só fale
inglês.

● E em que momento entram
em campo as ferramentas de
marketing?
Primeiro se desenvolve o produ-
to e se decide a distribuição.
Neste primeiro momento, geral-
mente a melhor estratégia é en-
contrar um distribuidor local,
como foi feito pela Michelin (fa-
bricante de pneus), que se asso-

ciou à Sears nos Estados Uni-
dos. Isso também pode ser fei-
to por meio de uma aquisição,
como fez a InBev ao comprar a
Anheuser-Busch – ganhou tan-
to distribuição nos Estados Uni-
dos quanto uma marca conheci-
da, a Budweiser. E, assim, a
companhia encontrou um ca-
nal para vender também cerve-
ja brasileira em território ameri-
cano. O marketing vem por últi-
mo e traz muito mais desafios,
já que, hoje, qualquer questão
vira tema global por meio do
YouTube ou Facebook.

● Os problemas de imagem se
multiplicam mais rapidamente.
Exatamente. E não dá para fa-
zer muita coisa depois que a cri-
se já estourou. A Foxconn, na
China, e a Zara, no Brasil, apren-
deram isso recentemente. Os
produtores de café também se
viram obrigados a ter um selo
de comércio justo em seus pro-
dutos, a mostrar que os agricul-
tores do Brasil, da América Cen-
tral e da Colômbia estão sendo
remunerados de maneira decen-
te. É algo importante também
na hora de atrair talentos. Hoje,
não basta ser paternalista e ofe-
recer benefícios. Os profissio-
nais mais jovens também que-
rem saber os valores sociais da
empresa em que trabalham.

LAN prevê concluir fusão
com a TAM até o início de maio
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Brasil tem seis
novos bilionários
na lista da ‘Forbes’
País tem agora 36 nomes nesse ranking; Eike Batista manteve
fortuna do ano anterior, mas passou a ocupar a sétima posição

‘O executivo precisa ver com os olhos do consumidor’

Marina Gazzoni

O Brasil ganhou novos bilioná-
rios em 2012, segundo o ran-
king elaborado pela revista
‘Forbes’ e divulgado ontem. O
País tem 36 nomes na lista,
seis a mais do que no ano ante-
rior. Juntos, os bilionários bra-
sileiros somam uma fortuna
de US$ 151 bilhões, cerca de
15% a mais do que os US$ 131,3
bilhões que somavam em 2011.

Só o empresário Eike Batista é
dono de quase 20% do dinheiro
dos ricaços brasileiros listados
pela Forbes. Sua fortuna, estima-
da em US$ 30 bilhões, permane-
ceu igual ao montante de 2011,
mas mesmo assim ele ganhou
uma posição no ranking.

Eike foi considerado pela revis-
ta o sétimo homem mais rico do
mundo em 2012 e o primeiro en-
tre os brasileiros. Ele subiu no
ranking porque o indiano Laksh-
mi Mittal, da Mittal Steel, empre-
sa que originou a ArcelorMittal,
caiu da sexta posição, em 2011,
para a 21.ª, em 2012.

No seu perfil no Twitter, Eike
Batista comemorou sua partici-
pação no ranking. “Uma honra
representar o País mais uma vez
no ranking da Forbes. Contente
por investir, gerar riquezas e em-
pregos no País!!”, escreveu.

Depois de Eike, o brasileiro
mais rico é o banqueiro Joseph
Safra. Com US$ 13,8 bilhões, ele
é o 52.º no ranking global da For-
bes. Mas, entre os bilionários, o
que mais ganhou dinheiro entre
2011 e 2012 foi o empresário An-
tonio Ermírio de Moraes e sua
família, donos do grupo Votoran-
tim. Seu patrimônio mais que do-
brou no período, saltando de
US$ 5,3 bilhões para US$ 12,2 bi-
lhões, segundo a revista.

Entre os brasileiros que já esta-
vam no ranking da Forbes do ano
passado, 14 aumentaram sua for-
tuna, como os empresários Abi-

lio Diniz, do grupo Pão de Açú-
car, e Rubens Ometto, da Cosan.
Outros 12 ficaram menos ricos,
como Jorge Paulo Lemann, só-
cio da AB Inbev, e a família de
Dorothea Steinbruch, da CSN.
Os demais, como o banqueiro
André Esteves e o próprio Eike
Batista, mantiveram seu patri-
mônio no mesmo nível de 2011.

Na lista de “novos bilionários”
estão Francisco Dias Branco (do
Grupo M. Dias Branco), a família
de Nevaldo Rocha (dona da vare-
jista Riachuelo), o investidor Li-
rio Parisotto (fundador da Vi-
deoLar e controlador do fundo
Geração Futuro) e os empresá-
rios Rubens Menin Teixeira de
Souza (da construtora MRV), Jo-
sé Isaac Peres (da Multiplan) e
Antonio Jose Carneiro ( da distri-
buidora de energia Cataguazes
Leopoldina e da construtora
João Fortes Engenharia).

Mais ricos. Mas o Brasil não foi
o único país a contabilizar mais
bilionários. O ranking da Forbes
traz uma relação de 1.226 nomes,
16 a mais que no ano anterior, e o
recorde da publicação.

A revista começou a divulgar o
ranking há 25 anos – a primeira
edição trazia apenas 140 nomes.
Juntos, os atuais bilionários so-
maram uma fortuna de US$ 4,6
trilhões, valor maior do que o
produto interno bruto (PIB) do
Brasil, que fechou 2011 em R$ 4,1
trilhões.

O empresário Carlos Slim con-
tinua a ser o homem mais rico do
mundo, com patrimônio estima-
do em US$ 69 bilhões. Apesar de
ainda liderar a lista com folga, o
mexicano ficou US$ 5 bilhões
“mais pobre” no ano passado.
No ranking anterior, sua fortuna
somava US$ 74 bilhões.

Carreiras

Jagdish Sheth, professor da Emory University e coautor do livro ‘Os Segredos das Empresas Mais Queridas’

Tecnologia. Gates, da Microsoft, é vice-líder

1º Carlos Slim (México) 69
2º Bill Gates (EUA) 61
3º Warren Buffett (EUA) 44
4º Bernard Arnault (França) 41
5º Amancio Ortega (Espanha) 37,5
6º Larry Ellison (EUA) 36
7º Eike Batista (Brasil) 30
8º Stefan Persson (Suécia) 26
9º Li Ka-shing (Hong Kong) 25,5
10º Karl Albrecht (Alemanha) 25,4
OS BRASILEIROS NA LISTA
7º Eike Batista 30,0
52º Joseph Safra 13,8
67º Antonio Ermírio de Moraes e família 12,2
69º Jorge Paulo Lemann 12,0
178º Marcel Herrmann Telles 5,7
196º Carlos Alberto Sicupira 5,2
232º Dorothea Steinbruch e família 4,5
255º Aloysio de Andrade Faria 4,2
290º Francisco Ivens de Sá Dias Branco 3,8

304º Ana Lúcia de Mattos
Barretto Villela 3,6

304º Abilio dos Santos Diniz 3,6
330º Alfredo Egydio Arruda Villela Filho 3,4
377º André Esteves 3,0
401º Antonio Luiz Seabra 2,9
442º Fernando Roberto Moreira Salles 2,7
442º João Moreira Salles 2,7
442º Pedro Moreira Salles 2,7
442º Walther Moreira Salles 2,7
442º Rubens Ometto S. Mello 2,7
491º Nevaldo Rocha e família 2,5
521º Moise Safra 2,4
578º Edson de Godoy Bueno 2,2
578º Maria de Lourdes Egydio Villela 2,2
601º Lirio Parisotto 2,1
634º Dulce Pugliese de Godoy Bueno 2,0
683º Elie Horn 1,9
719º Jayme Garfinkel e família 1,8
719º Rubens Menin Teixeira de Souza 1,8
764º João Alves de Queiroz Filho 1,7
804º Guilherme Peirão Leal 1,6
854º José Isaac Peres 1,5
913º Lina Maria Aguiar 1,4
960º Júlio Bozano 1,3
1075º Lia Maria Aguiar 1,1
1075º Antônio José Carneiro 1,1
1153º Liu Ming Chung 1,0

Magnata. Carlos Slim é o líder mais uma vez

Ascensão brasileira. Eike Batista manteve fortuna, mas ganhou uma posição no ranking

Estratégia. Para Sheth, o
marketing vem por último

Talentos locais agem
como ‘tradutores’
da nova cultura, e
executivos globais são os
‘embaixadores’ da marca

A companhia aérea chilena LAN,
uma das maiores da América La-
tina, espera concluir o processo
de fusão com a brasileira TAM

no final de abril ou início de
maio, com uma operação de tro-
ca de ações, afirmou ontem o pre-
sidente do grupo, Ignacio Cueto.

O acordo para a criação da La-
tam Airlines formará uma das
maiores companhias aéreas do
mundo e a maior da América Lati-
na. Reguladores do Chile e do
Brasil já aprovaram o negócio, e
no mês passado a LAN havia afir-
mado que esperava a conclusão
para abril.

“(A troca de ações) deve ser
finalizada entre final de abril e
início de maio”, afirmou Cueto a
jornalistas na cidade de Concep-
cion, após o primeiro vôo comer-
cial da LAN com biocombustí-
veis de segunda geração, produ-
zidos pelo conglomerado Co-
pec.

A LAN e a TAM haviam apela-
do à Suprema Corte do Chile con-
tra três medidas antitruste im-
postas pelo regulador chileno na
fusão, relacionadas a acordos de
compartilhamento de voos, obri-
gações de abrir mão de alguns
voos via Lima, no Peru, para ou-
tras cidades e requerimentos de

fiscalização.
A companhia aérea chilena

possui operações domésticas na
Argentina, Colômbia, Chile,
Equador e Peru, além de opera-
ções de cargas no Brasil e Méxi-
co. A LAN registrou perdas de
US$ 320 milhões no ano passa-
do. / REUTERS

OS MAIS RICOS

FORTUNA EM US$ BILHÕES
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 8 mar. 2012, Economia & Negócios, p. B17.




