
O movimento foi tão discreto
quanto prezam os mandamen-
tos da cultura da Ambev, contro-
lada pela Anheuser-Busch In-
Bev, a maior organização de be-
bidas do mundo. Em dezembro
de 2010, sete ex-executivos do
grupo - José Adilson Miguel,
Juan Vergara, Luiz Carlos Nasci-
mento, Magim Rodriguez, Mau-
ricio Luchetti, Sérgio Saraiva e
Thomaz Srougi - compraram
51% da Giroflex-forma, maior
fabricante de cadeiras e móveis
para escritórios do país. O time-
faz parte da Galícia, empresa de
investimentos fundada há cerca
de seis anos.

Os antigos diretores da cerve-
jaria não revelam o valor do ne-
gócio, mas confirmam ao BRASIL
ECONÔMICO que a Giroflex é a
maior operação feita pela Galí-
cia desde sua criação. Hoje, a
empresa é dona ou tem partici-
pação em dois outros negócios:
Easy Learn, de ensino de lín-
guas à distância, e 2Get, consul-
toria que faz recrutamento de
executivos para gerência e alta
diretoria. Já foi sócia da Nutri-
plant, empresa de insumos agrí-
colas, e, agora, está estruturan-
do uma "start-up", empresa em
início de operação.

A entrada da Galícia ocorreu
em maio de 2011, para prestar
consultoria na área de gestão
para o antigo controlador - a
Associação Beneficente Tobias.
Criada no Brasil em 1951, a Giro-
flex vinha passando por dificul-
dades nos últimos anos, com
expansão do faturamento em
ritmo lento. A Galícia assinou o
contrato de gestão, mas com
opção de compra, que podia
ser exercida até 31 de janeiro
deste ano. “O que nos motivou
a fechar o negócio foi a combi-
nação de uma marca de tradi-
ção, com distribuição nacio-
nal, o sistema SAP implantado
e auditoria feita por uma gande
firma”, diz Sérgio Saraiva, só-
cio da Galícia e presidente da

Giroflex-forma. Saraiva deixou
a cervejaria depois de 20 anos,
dos quais cinco trabalhando na
China, para voltar com a famí-
lia ao Brasil e investir como em-
preendedor.

Hoje, a Giroflex tem o"jeitão"
da Ambev, reconhecida pelas re-
gras de meritocracia e metas
agressivas. A empresa trocou
executivos, reduziu custos, au-
mentou a produtividade, refor-
çou a área comercial e instituiu
metas (veja quadro). “Os funcio-
nários de chão de fábrica tam-
bém têm metas. As pessoas têm
de saber se estão bem ou mal pa-
ra agir. Não se pode esperar rea-
ção de quem não sabe que está
mal. Estamos construindo uma
empresa ambiciosa no sonho”,
diz Saraiva. Hoje, a empresa fa-
brica 350 cadeiras por dia, con-
tra 250 no passado, e o fatura-
mento será de R$ 250 milhões
este ano, o melhor desde 2006,
de R$ 170 milhões. ■

Jorge Rebelo de Almeida, presi-
dente do Grupo Vila Galé sabe
que em um país tão diversifica-
do como o Brasil é preciso agra-
dar todos os tipos de turistas e
seus diferentes desejos. Atual-
mente com seis resorts em seu
portifólio, o executivo anuncia
a expansão dos negócios para a
categoria econômica querendo
abocanhar um mercado que ho-
je está aquecido, principalmen-
te, pelos eventos esportivos co-
mo a Copa do Mundo de Futebol
(2014) e as Olimpíadas (2016).

O primeiro projeto da marca
Vila Galé Express, ainda não tem
local definido, mas o executivo
informa que o empreendimento
receberá aporte de R$ 20 mi-
lhões. “A previsão é que o primei-
ro hotel seja em Fortaleza, mas
ainda estamos procurando terre-
no. O Brasil passa por uma fase
em que os preços estão aqueci-
dos e estamos esperando esse mo-
mento esfriar.”

A proposta do grupo é expan-
dir o modelo, que deve ter 200
quartos por empreendimento,
para as regiões de São Paulo, Rio
de Janeiro, Minas Gerais e Goiâ-
nia, com o objetivo de oferecer o
mesmo conforto dos resorts a
um custo mais barato.

De acordo com o levantamen-
to feito pela consultoria Jones
Lang LaSalle Hotels, em 2011 a
Vila Galé ficou com a 15º posição
no ranking das cadeias hotelei-
ras, com 2.055 quartos. No pe-
ríodo, os seis hotéis registraram
a média anual de 55% de ocupa-
ção e atingiram um faturamento
de R$ 95 milhões. Para 2012, a
expectativa é ampliar esse resul-

tado para R$ 110 milhões com
uma taxa de ocupação de 60%.

Só que os investimentos do
grupo não estão voltados ape-
nas para o segmento econômi-
co. Almeida revela que a empre-
sa fez um aporte de R$ 95 mi-
lhões para a construção de um
aparthotel no mesmo terreno
do empreendimento Vila Galé
Cumbuco, no Ceará. ■

Jorge Rebelo
de Almeida
Presidente
do Vila Galé
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Japan Airlines tenta atrair Qantas e IAG,
da British Airways, para turbinar IPO

SIDERURGIA

Mercado de aço irá se recuperar na segunda
metade de 2012, diz Hyundai Steel
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Ex-diretores da
Ambev compram
controle da Giroflex

Vila Galé aposta
em luxo acessível
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Empresa busca locais no Brasil
para dar início a nova rede de
hotéis econômicos do grupo

A sul-coreana Hyundai Steel espera que o mercado de aço se recupere
na segunda metade do ano, liderado por uma retomada nos setores
automotivo e de construção, apesar dos altos preços do petróleo,
fraca demanda chinesa e problemas da dívida na zona do euro. O
diretor de marketing da empresa, Ham Young-chul, disse ontem que os
esforços de restauração no Japão terão impactos no consumo de aço.

“O Brasil passa por uma fase
em os preços de terrenos estão
aquecidos e estamos esperando
esse momento esfriar”

A Japan Airlines está planejando atrair a australiana Qantas Airways,
a IAG -dona da Britsh Airways- e outros membros da aliança Oneworld
como investidores em uma oferta pública inicial de ações, afirmaram
fontes com conhecimento na estratégia da companhia aérea
japonesa. O plano da JAL é levantar um mínimo de US$ 6 bilhões
com seu IPO, previsto para acontecer no mês de setembro

Reunidos na Galícia Investimentos, eles adquiriram 51% da
maior fabricante de cadeiras e móveis de escritórios do país
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RANKING DA HOTELARIA

As principais empresas 
instaladas no país

Accor
Choice
Louvre Hotels
Blue Tree
Nacional Inn
Transamérica
IHG
Windham
Windsor
Slavieiro
Bourbon
Othon
Carlson
Posadas
Vila Galé

23.569
9.374
5.278
4.172

3.985
3.523
3.124

3.090
2.819
2.772
2.673
2.594
2.253
2.124

2.055
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Fonte: Jones Lang LaSalle Hotels (2011)
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O JEITO AMBEV DE SER

Giroflex-forma institui conceitos
da cultura do maior grupo 
cervejeiro do mundo para 
aumentar a competitividade

Fonte: empresa

TROCA DE PROFISSIONAIS

90% dos executivos que hoje ocupam cargos 
de liderança foram recrutados no mercado

REDUÇÃO DE CUSTOS

As áreas administrativas, antes distribuídas 
em quatro escritórios, hoje estão 
concentradas na sede, em São Paulo

METAS

Antes restritas à diretoria, hoje são 
compartilhadas entre todos os profissionais

COBRANÇA DE RESULTADOS

Duas telas de televisão instaladas na sede 
mostram o desempenho das áreas e os 
resultados que devem ser alcançados

Depoisdosegmentoderesorts,VilaGaléqueratrairclassemédia
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 30, 31 mar. e 1 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. 24.




