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EU&E ST I LO
P E RSO N AG E M

Como Saraiva virou
de cabeça para baixo
a cadeira da Giroflex
A mudança de cultura de uma empresa vista por dentro pode ser
exemplo multiplicador. Por Camilla Vera Mota, de São Paulo

FOT Ó G RA FO

Sergio Saraiva: gestão está sendo motivada pela ideia de vender uma solução completa às empresas

O desafio de Sergio Saraiva, úl-
timo vice-presidente da gestão
Ásia-Pacífico da AB Inbev, pode
parecer pequeno, agora que ele
está à frente da presidência da
Giroflex-Forma. Há mais de 60
anos no mercado de mobiliário
corporativo, a Giroflex é hoje lí-
der do segmento no Brasil.

A operação asiática da maior
fabricante de cervejas do mundo,
em contraposição, é uma das
mais complexas do mundo. O
consumo de cerveja na China
cresce em ritmo duas vezes maior
que o da média mundial — 5% em
volume. O país, porém, é um dos
poucos em que a AB Inbev está
presente, mas não lidera. Com
11,4% de market share, de acordo
com dados da Reuters, ela ocupa
o terceiro lugar do ranking, lide-
rado pelas estatais CR Snow e
Tsingtao, respectivamente.

Apesar de líder, entretanto, Sa-
raiva assumiu uma empresa
“sem foco e sem identidade”, co-
mo ele mesmo define. Há dez
anos, quando a Aceco entrou na
sociedade, a Giroflex-Forma pas-
sou a fazer parte da holding Aura
Participações e a produzir, além
de mobiliário, pisos e arquivos
deslizantes (aqueles de metal,
cheios de gavetas e divisórias,
que têm sido obsoletados pelo
disco rígido dos computadores).
A partir da fusão, a companhia
perdeu o foco, ele diz.

A união foi motivada pela ideia
de vender uma solução completa
às empresas. “Mas quem compra
o piso, por exemplo, é a constru-
tora, anos antes de o escritório
ocupar o prédio”, completa.

A administração deixou que o
portfólio envelhecesse e que a
companhia perdesse eficiência;
já o corpo deliberativo da Asso-
ciação Beneficente Tobias (ABT)
— controladora do grupo, com
66% das ações — alinhava as reu-
niões de conselho nas brechas
da agenda de negócios da em-
presas (não-filantrópicas, claro)
de seus membros.

Em uma dessas reuniões es-
parsas, porém, o comitê decidiu
profissionalizar a gestão da com-

panhia e entrou em contato com
a Galícia, um fundo formado pe-
lo capital próprio de seus sócios
— a maioria ex-funcionários da
Ambev, como Saraiva.

Nessa época, Saraiva regressa-
va ao Brasil depois de cinco anos
na China. As filhas adolescentes e
a esposa não queriam vir. “Quan -
do as meninas começaram a falar
só inglês em casa, percebi que
precisávamos voltar, ficar mais
perto das raízes, da família”, con-
ta. Foram 20 anos de Ambev.

Pernambucano, Saraiva é ba-
charel em administração e ciên-
cias da informação pela Universi-
dade de Maryland (EUA) e tem
MBA pela Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ-Coppead)
e pela Fundação Getúlio Vargas
(FGV). Em 2010, participou da se-
mana de seminários Leadership
for Senior Executives da Universi-
dade de Harvard (EUA), fechada
para líderes de 500 empresas.

Na Ambev, o executivo entrou
como trainee, em Recife. Passou
pelas áreas de finanças, logística,
suprimentos, TI, gestão e recur-
sos humanos.

Passou por Fortaleza, Salvador,
São Paulo, Curitiba, Peru e China.

Ele — e a maioria de seus cole-
gas no Galícia, diga-se — é um
dos muitos herdeiros diretos do
legado de Jorge Paulo Lemann,
Beto Sicupira e Marcel Telles, o
trio que forjou o Banco Garan-
tia e a Ambev e criou no país
uma cultura corporativa basea-
da na meritocracia e muito fo-
cada em resultados.

Foi com Telles, que acompa-
nhava mais diretamente a opera-
ção da Brahma e, posteriormen-
te, da Ambev, que Saraiva teve
contato direto com maior fre-
quência. A estratégia de aplicar
em grupo e concentrar a opera-
ção em um dos executivos, aliás,
norteia há 30 anos os investi-
mentos do trio, que tem partici-
pações na holding Lasa, que reú-
ne Lojas Americanas e Blockbus-
ter, no grupo B2W, na gigante
ALL, de transporte e logística.

“Ele se reunia uma ou duas ve-
zes por ano com todos os traine-

es, para acompanhar de perto o
t r a b a l h o”, diz. Nos encontros,
instigava, inspirava e repetia que
“ninguém lembra do segundo
lugar ”. Na China, Saraiva acom-
panhou por cinco anos a semana
de imersão dos três nas opera-
ções da Ásia.

Sua saída era algo previsto no
método construído pelos gurus e
baseado em três pilares. “Primei -
ro, é preciso investir em pessoas,
em gente com potencial. Instituir
uma cultura organizacional den-
tro da empresa e, finalmente,
montar um sistema de gestão”.
Os dois últimos passos, ele com-
pleta, aliviam a dependência da
máquina da figura do líder, que
pode aposentar, mudar de ramo,
buscar novos desafios.

Saraiva entrou na Galícia em
maio do ano passado, já no pro-
jeto da Giroflex. Em contrapro-
posta ao convite da ABT, o fundo
exigira uma gestão com opção de
compra. A sociedade com a Ace-
co, que detinha um terço do capi-
tal do grupo, foi desfeita; a ABT fi-
cou com 49% das ações, a Galícia,
51%. Desde janeiro é oficialmen-
te presidente.

Em um ano, a nova adminis-
tração investiu quase R$ 8 mi-
lhões em uma grande reestrutu-
ração. Cerca de 25% foi aplicado
em novos softwares de gestão e
de design. Os vendedores visitam
os clientes com iPads que, além
de armazenarem o catálogo de
produtos, também efetua pedi-
dos de compra e monta um ma-
pa com o roteiro diário de visitas
dos funcionários.

Uma das ações mais importan-
tes, ainda segundo Saraiva, foi a
integração das duas marcas do
grupo. Giroflex, de assentos, e
Forma, de móveis, até então ti-
nham lojas e equipes de vendas
separadas. O arquiteto Guto Ín-
dio da Costa, responsável pelo
projeto dos novos quiosques do
calção de Copacabana, no Rio, re-
desenhou a identidade visual da
Giroflex-Forma e fez o projeto
que será adota nos 35 pontos de
venda, distribuídos em 34 cida-
des. Até então, as 32 lojas num

íam muito além do serviço de
atendimento ao consumidor —
afinal, 99% dos R$ 170 milhões
faturados em 2011 vieram das
vendas corporativas. A loja da
rua Colômbia, no bairro do Jar-
dim Europa, em São Paulo, foi a
primeira a ser repaginada. Os sá-
bados, dia em que os moradores
das adjacências peregrinam as
ruas arborizadas dos Jardins para
procurar uma cadeira nova para
o escritório, registram hoje as
melhores vendas da loja.

Os gestores não apostam que o
consumidor final chegue a sus-
tentar a empresa — que tem con-
tratos de muitos anos com mon-
tadoras e bancos. Diante dos
tempos de crise e contenção nos
negócios globais, entretanto, é
ele o mais propenso a investir em

uma cadeira de R$ 3 mil e design
premiado da japonesa Okamura,
estrela do catálogo A do grupo,
todo importado.

O time de designers da foi
desfeito e, agora, o catálogo pró-
prio da marca, que foi revisto e
está sendo ampliado, é desen-
volvida sob demanda em escri-
tórios terceirizados. O portfólio
tem cerca de 30 linhas, 90% pro-
duzidas internamente. São 606
funcionários, 50 contratados
nos últimos 12 meses.

Na fábrica de 47 mil m2 em Ta-
boão da Serra (SP), as saídas para
visitar teatros, estádios e outros
projetos em que a empresa está
envolvida agora faz parte do coti-
diano dos operários. É lá que fica
um dos maiores símbolos da no-
va cultura corporativa da compa-

nhia. Três televisores transmitem
os relatórios de desempenho e as
metas de venda — neste ano fixa-
da em R$ 250 milhões. “Se os re-
sultados forem bons, eles sabem;
se for ruim, mesma coisa. Se a
concorrência entrar ‘d i s f a r ç a d a’,
ela também vai ver. Mas esconder
é pior. Às vezes só os diretores sa-
bem o que está acontecendo de
fato com a empresa. Esse tipo de
transparência estabelece uma re-
lação de confiança.”
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I M Ó V E IS

O One57, em Nova York, firma-se no
horizonte como o prédio de US$ 1 bi

B LO O M B E RG

One57, no West Side de Manhattan: o prédio residencial mais alto de Nova York

B l o o m b e rg

Uma penthouse duplex que
ainda está em construção no la-
do oeste de Manhattan (West
57th Street) custará mais de US$
90 milhões, batendo o recorde
de preço por uma residência
única na região. O contrato de
venda já foi assinado, segunda a
incorporadora. A pequena uni-
dade residencial de cerca de 1
mil metros quadrados vai ocu-
par o 89o e  o 90o andar do edifí-
cio conhecido como One57.

O novo prédio deve servir pa-
ra assentar no mercado o preço
de cerca de US$ 9 mil pelo me-
tro quadrado na área, disse Ga-
ry Barnett, presidente da incor-
poradora Extell Development
Co., durante uma entrevista pe-
lo telefone. Ele entretanto não
quis dizer o nome do compra-
dor do apartamento.

O negócio foi o segundo neste
mês a quebrar recorde de preço e
se tornar um troféu para os caça-
dores de propriedades de alto va-

lor. Além disso, é bom levar em
consideração que há um número
muito limitado de unidades de
altíssimo padrão disponíveis no
mercado de luxo de Nova York —
o que acaba chamando ainda
mais atenção para o negócio.

Howard Marks, chairman do
Oaktree Capital Group LLC, pa-
gou US$ 52,5 milhões por um du-
plex no número 740 da Park Ave-
nue, o maior negócio até então
registrado em Manhattan por
um único apartamento. O regis-
tro data do dia 11 de maio.

Na semana passada, um du-
plex de quase 1 mil metros qua-
drados no Ritz-Carlton deixou de
ser mostrado nos anúncios de
venda, segundo a lista do site
Streeteasy.com. O jornal “The
New York Post” disse em uma re-
portagem que o empresários de
cassinos Steve Wynn comprou o
duplex por US$ 70 milhões, mas
o caso não pôde ser confirmado
por fontes independentes.

“Acho que teremos mais um
apartamento de 1 mil metros

quadrados no mercado nesta se-
m a n a”, disse Jonathan Miller,
presidente da Miller Samuel Inc.
“Há um pequeno grupo de inves-
tidores afluentes que estão pro-
curando por alguns troféus no
mercado imobiliário e a cidade
de Nova York está feliz em pro-
porcionar essas caças ao tesouro.
Eu não ficaria surpreso se mais
negócios assim fossem fechados
nos próximos tempos.”

A penthouse do One57 havia
sido colocada no mercado por
US$ 115 milhões depois de uma
série de aumentos de preços, se-
gundo Barnett. “Esse era um nú-
mero que para nós fazia muito
sentido dentro do mercado”, afir-
mou ele. Por enquanto, só o con-
trato foi assinado. A venda deve
ser concretizada mesmo nos pró-
ximos dois anos, disse Barnett.

O valor final da venda não foi
anunciado oficialmente.

O One57, que deve se tornar o
edifício residencial mais alto de
Manhattan, começará a entre-
gar as unidades para seus com-

pradores no segundo semestre
do ano que vem.

O jornal “The New York Times”
disse em uma reportagem que a
venda foi acertada na quinta-fei-
ra passada. O negócio bate tam-
bém o recorde firmado em feve-
reiro para a venda de um aparta-
mento de apenas um andar,
quando o apartamento do
ex-chairman do Citibank San-
ford Weill foi comprado por US$
88 milhões pela filha do bilioná-
rio russo Dmitry Rybolovlev.

O comprador do One57 não
foi um russo, disse Barnett.

A Extell havia aumentado o
preço da penthouse do One57
depois de o negócio pelo aparta-
mento de Weill ter sido anuncia-
do em dezembro. Antes, a incor-
poradora queria apenas US$ 98,5
milhões pela unidade.

Os andares 75 e 76 da torre —
outro duplex — estão à venda
por US$ 105 milhões.

As vendas do edifício devem
ultrapassar US$ 1 bilhão, segun-
do a companhia.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 21 maio 2012, Eu & Investimentos, p. D8.




