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Es p e c i a l
Empresas centenárias

C o l a b o ra d o re s
antigos relembram
como foi a evolução
das tecnologias F4

Especialista em reinvenções, BB já passa do bicentenário

Re c e i t a
Qualidade,
p l a n e j a m e n to
sucessório e busca
por inovação são
os atributos das
marcas mais
d u ra d o u ra s .
Po r Pa u l o
Vasconcelos ,
para o Valor,
do Rio

C hegar aos cem anos é um
feito e tanto num país em
que a idade média das

empresas não passa de dez. As
estatísticas revelam que a cada
ano são criados mais de 1,2 mi-
lhão de empreendimentos for-
mais no Brasil, mas o destino da
maioria só ressalta a trajetória
de instituições como o Banco do
Brasil e de empresas como Gra -
n a d o, SulAmérica Seguros, Me -
lhoramentos e Malwee. Todas
ultrapassaram a marca de um
século, mas esbanjam saúde
quando se trata de apostar na
renovação como um dos segre-
dos da sobrevivência. Não há
um levantamento completo so-
bre quantas empresas centená-
rias existem no Brasil. Segundo
o Cadastro Central de Empresas
(Cempre), do IBGE, das 4,5 mi-
lhões de empresas ativas no país
em 2010 apenas 0,5% tinham
pelo menos 46 anos.

Empresas centenárias são,
portanto, vencedoras. O levanta-
mento mostra que quase oito de
cada dez empresas não sobrevi-
vem ao ciclo dos trinta anos.
Mais: duas em dez morrem antes
de completar um ano e quatro
deixam o mercado apenas dois
anos depois, segundo o IBGE. A
diferença entre o fracasso e o su-
cesso nem sempre está na má
gestão: esse é o motivo de apenas
10% dos negócios que fecham as
portas. Além da qualidade do
produto, pesam o planejamento
sucessório, o crescimento está-
vel e a busca pela inovação.

“No Brasil, as empresas dificil-

mente resistem à transição da
primeira para a segunda gera-
ção. Falta cultura de encami-
nhamento do processo sucessó-
rio, os investimentos em tecno-
logia são ínfimos e não se pensa
a empresa vinte anos à frente.
Empresa que não pensa, morre”,
diz José Eduardo Amato Balian,
professor do curso de adminis-
tração da Escola Superior de
Propaganda e Marketing
(ESPM). “Empresas centenárias
têm em comum as questões de
sucessão, crescimento e visão de
futuro. A maioria faz melhoria
de processos para reduzir custos
sem se dar conta que isso é me-
lhoria de olho no passado. O
que importa é olhar para o que
vai acontecer para antecipar as
transformações”, afirma Carlos
Arruda, coordenador do Núcleo
de Inovação da Fundação Dom
Cabral (FDC).

“Uma das razões da longevi-
dade da empresa é a renovação”,
diz Patrick de Larragoiti Lucas,
presidente do Conselho de Ad-
ministração da SulAmérica Se-
guros. Representante da quarta
geração da família no comando
da empresa, ele deixou a presi-
dência executiva e assumiu a
presidência do Conselho de Ad-
ministração em nome de outra
inovação: a profissionalização
da gestão. Hoje, aos 116 anos, a
SulAmérica é a maior segurado-
ra independente do país com
6,7 milhões de clientes e fatura-
mento de R$ 9 bilhões por ano.
O leque de novos produtos
acompanhou a evolução dos

tempos. A SulAmérica vendia
apenas seguro de vida em 1895,
quando o espanhol Joaquim
Sanchez Larragoiti, diretor-ge-
ral do Departamento Hispano-
Americano da New York Life In-
surance Company, resolveu
criar a própria seguradora de-
pois que a empresa americana
decidiu encerrar as atividades
no Brasil pois um decreto impe-
rial obrigava as seguradoras es-
trangeiras a aplicar suas reser-
vas no país. Nos anos 30 do sécu-
lo passado diversificou com o
seguro de automóveis e já na dé-
cada de 70 passou a operar com
seguro saúde. Para aproximar-
se do consumidor, a SulAmérica
lançou a assistência 24 horas e a
Rádio SulAmérica Trans, com in-
formações 24 horas por dia so-
bre o trânsito de São Paulo. “Só
não mudam os nossos princí-
pios: transparência e idoneida-
d e”, afirma Larragoiti.

De olho na inovação e tam-
bém na expectativa de cresci-
mento, a Granado investe em
uma nova fábrica, de 28 mil m²
e no processo de treinamento de
estagiários para formar os ge-
rentes do futuro.

O planejamento sucessório é
outra preocupação do empre-
sário Christopher Freeman, de
65 anos, dono da empresa des-
de 1994. No ano passado, ele le-
vou os três filhos para um curso
nos Estados Unidos sobre su-
cessão empresarial em família.
“A longevidade de uma empre-
sa depende acima de tudo da
qualidade dos produtos e da

confiança do consumidor, mas
planejamento sucessório, cres-
cimento e inovação são impres-
cindíveis para a sobrevivência”,
ensina Freeman.

A Granado, fundada em 1870,
ficou três gerações nas mãos da
família do empreendedor por-
tuguês José Antonio Coxito Gra-
nado. Já tinha um século quan-
do Carlos Granado achou que o
melhor seria vendê-la porque
não tinha herdeiros. A botica da
antiga rua Direita, no Centro do
Rio, deu lugar a uma moderna
loja no mesmo endereço da via,
hoje 1o de Março, e se espalha
por 11 filiais com a mesma qua-
lidade que a tornou farmácia
oficial da Família Real Brasileira,
título concedido por Dom Pe-
dro II. Duas fábricas, uma no Rio
e outra em Belém do Pará, onde
ficava a Phebo, incorporada à
Granado em 1998, produzem
10 milhões de unidades por
mês. O faturamento no ano pas-
sado foi de R$ 200 milhões.

“A opção pela qualidade ga-
rantiu nichos de mercado e a
consolidação das marcas Grana-
do e Phebo”, diz Freeman.

“A busca por inovação está no
DNA da Melhoramentos”, afir-
ma também Sergio Sesiki, supe-
rintendente da Companhia Me-
lhoramentos de São Paulo. Os
negócios da empresa, primeira
a editar um livro infantil em co-
res no Brasil, no século passado,
englobam editora, livraria e fi-
bras celulósicas. Em 2011, a edi-
tora negociou novos contratos
de direitos autorais com Norue-

ga, China e Coreia do Sul e o ra-
mo florestal fez a primeira ex-
portação para a Europa da fibra
TGW (Thermo Ground Wood).

A receita operacional líquida
do conglomerado foi de R$ 124
milhões — 23% superior ao de-
sempenho de 2010. “O espírito
inovador e empreendedor, con-
jugado aos valores de responsa-
bilidade social e ambiental, de
respeito à diversidade, de trans-
parência e de honestidade, for-
mam os pilares dos 121 anos de
existência e sucesso da empre-
s a”, diz Sesiki.

A saga centenária da Malwee
começou em 1906, quando o
casal Wilhelm e Bertha Karsten
Weege criou o laticínio We e g e
em Jaraguá do Sul, Santa Catari-
na. O negócio depois virou tam-
bém frigorífico, tinha um braço
na agricultura, ganhou loja de
departamentos, incorporou um
engenho de arroz e só nos anos
60 enveredou pelo ramo têxtil.

Mais recentemente houve
uma diversificação dos negó-
cios para a área de energia reno-
vável. O grupo atua em todo o
país em mais de 25 mil pontos
de vendas, emprega 10 mil pes-
soas e produz 55 milhões de pe-
ças anuais em sete fábricas. “Pa -
ra garantir os próximos cem
anos nossa aposta é a mesma:
foco na cultura da empresa e in-
vestimentos permanentes em
pesquisa e renovação”, diz o
presidente da Malwee, Guilher-
me Weege, de 31 anos, que du-
rante quatro anos foi prepara-
do para suceder o pai, Wander.

Do Rio

O começo nem foi muito pro-
missor, mas o Banco do Brasil já
ultrapassou o bicentenário. Cria-
do em 1808, com a chegada da
Corte Portuguesa ao país, o ban-
co chegou a ficar quase trinta
anos de portas fechadas quando
Dom João VI voltou a Portugal le-
vando consigo até a última moe-
da de réis dos cofres da institui-
ção. O BB, que só foi recriado anos
depois pelo Barão de Mauá, tem
hoje uma carteira de 55 milhões
de clientes, mais de R$ 1 trilhão
em ativos e abriga 62 empresas.

“Se há algo que o Banco do
Brasil soube fazer nesses duzen-
tos anos foi se reinventar”, diz
Dan Conrado, vice-presidente de
varejo, distribuição e operações.
“O BB é um banco que não olha
só pelo retrovisor.”

Há pouco mais de uma déca-
da, eram 5 milhões de correntis-
tas, dez vezes menos. Há apenas
três anos os ativos somavam
R$ 500 bilhões, metade do que
são hoje. O guarda-chuva do
conglomerado BB abrigava 30
empresas, menos da metade.

“De lá para cá incorporamos o
Banco do Estado de Santa Catari-

na (Besc), o Banco do Piauí e a
Nossa Caixa, de São Paulo. Com-
pramos também o Banco da Pata-
gônia, na Argentina, e o Euro-
bank, na Flórida”, afirma o dire-
tor de estratégia e operações,
Marco Antonio Mastroeni.

O Banco do Brasil também sou-
be renovar-se em momentos críti-
cos. Em 1964, quando quase fe-
chou as portas por causa da criação
do Banco Central, que assumiu o
papel de emissor de moeda, o BB
cresceu como instituição de varejo,
por meio de um processo de meca-
nização e da adoção de produtos
como o cheque ouro — precursor

do cheque especial. Quando a ins-
tituição perdeu a conta movimen-
to, em 1986, partiu para a diversifi-
cação com a criação da poupança
ouro, para fomentar a agricultura,
e do cartão múltiplo Ourocard.

Em 1989 partiu para uma re-
formulação do marketing cultu-
ral com a criação do Centro Cul-
tural Banco do Brasil (CCBB). Em
seguida apostou no esporte, com
apoio ao vôlei, para renovar a sua
base de clientes de alta renda.

O desafio da renovação está
presente novamente com o pro-
cesso de expansão da instituição
e com o programa “Bom Para To-

dos”, de redução das taxas de ju-
ros do crédito bancário incenti-
vado pelo governo. O resultado
foi uma expansão de quase 50%
na concessão de crédito em abril.
“Foi bom não só para o banco,
mas para todo o mercado. Mes-
mo o cliente que não tomava cré-
dito agora está realizando alguns
projetos e fazendo empréstimo
no Banco do Brasil”, afirma.

“Esse espírito de inovação sem-
pre foi marcante na atuação do
BB. Foi assim em 1941, quando
dezesseis funcionários do banco
foram convocados para a Segun-
da Guerra pelo general Mascare-

nhas de Moraes”, lembra o diretor
de relacionamento com os clien-
tes, Hideraldo Dwight. Na frente
de batalha, o gerente ganhou pa-
tente de oficial superior e os de-
mais colegas, de praça. A missão
do grupo era ajudar no pagamen-
to dos pracinhas que não podiam
deixar o campo de batalha para ir
à agência conferir o depósito de
seus soldos. “Como não podiam
levar os livros contábeis para o
fronte, o pessoal do BB criou um
livrinho para os soldados acom-
panharem suas economias. Foi a
origem da caderneta de poupan-
ç a”, conta Dwight. (PV)

de longevidade

Fonte: Fundação Dom Cabral

Caminho estreito 
Indicadores de sobrevivência empresarial

   7 em cada 10
empresas não ultrapassam trinta 
anos de atividade

   1 em cada 10
empresas desaparece por má gestão 
ou falência

   5 em 10 
morrem em processos de aquisição ou fusão

   1 em 10 
simplesmente fecha

   30 em cada 100 
empresas familiares sobrevivem à transição 
da primeira para a segunda geração e 
menos de cinco chegam à quarta geração

DANIEL CABALLERO
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 28 maio 2012, Especial Empresas centenárias, p. F1.




