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Empresasbrasileiras adaptamtécnicas internacionais degestãoedestacam-sepela capacidadede responder amudanças súbitas

Umajabuticabanomanagementmundial

O jeito da Ambev de gerenciar
ativos e pessoas fez escola no
País. “Ela é hoje a cara do capita-
lismo brasileiro”, diz o professor
Henrique Machado, do Insper. A
gestão da companhia, segundo

Machado, consegue reduzir cus-
tos, minimizar erros, maximizar
a eficiência e resultados, com ên-
fase na meritocracia.

“Todos os funcionários têm
um cartão com os valores e prin-
cípios da empresa e os seguem à
risca”, afirma Carlos Arruda, pro-
fessor de Inovação e Competiti-
vidade da Fundação Dom Cabral
(FDC). Segundo ele, a Ambev de-

safia e exige empenho das pesso-
as. Por outro lado, premia os que
superam suas metas.

O empresário Jorge Paulo Le-
mann é o mentor dessa cu tu-
ra. Junto com Carlos Alberto
Sicupira e Marcel Herrmann
Telles,Lemann criou em 1993 a
GP Investimentos, a maior ges-
tora de recursos de terceiros do
Brasil. A trajetória dos três em-

presários, todos exsócios no Ban-
co Garantia, se confunde com a
da cervejaria e foi marcada por
aquisições ousadas.

Em1999deraminícioàfusãoda
cervejaria Brahma com a Antarc-
tica, criando a Ambev, a maior
empresa de bebidas das Améri-
cas. Em 2004, outra fusão, desta
vez com a belga Interbrew, deu
origem à Inbev. Em 2008, a cer-

vejaria belgobrasileira comprou
a rival americana AnheuserBuch
(dona da marca Budweiser) por
US$ 52 bilhões, tornando-se des-
ta maneira a principal do setor de
cervejarias. Hoje, no comando da
megaempresa está um brasileiro:
Carlos Brito. Wagner Teixeira,
diretor geral da consultoria Höft
– Bernhoeft&Teixeira, especiali-
zada na gestão de empresas fami-

liares, avalia que a resultante AB
Inbev baseiase numa cultura de
resultado financeiro e otimização
de recursos. “Quando comprou
a Budweiser, a Inbev colocou
16 pessoas para trabalhar na sala
que anteriormente era ocupa-
da por um único diretor”, resu-
me ele citando o fato como um
exemplo significativo do estilo
da companhia.

Ameritocracia
cruza fronteiras
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Executivos talentosos e ousados,
que conseguem se manter sobre
as areias movediças de um am-

biente de negócios conturbado,
vencem o desafio de implantar
culturas favoráveis à inovação
e levam seu estilo para além das
nossas fronteiras. A capacidade
de gestão de algumas empresas
brasileiras chega a ser referência

internacional.
Um caso típico da valo-

rização da cultura geren-
cial brasileira ocorreu
depois que, em 2010,
a 3G Capital, empresa

global de inves-
timentos,

com-

prou
por US$

4 bilhões o
Burger King,

a segunda maior
rede de fast-food
dos Estados Uni-

dos. Pagou US$
1,2 bilhão em di-

nheiro e assumiu
US$ 2,8 bilhões em

dívida; escolheu para

comandar o negócio o executi-
vo carioca Bernardo Hees, então
presidente da ALL Logística, e fe-
chou o seu capital.

Em abril deste ano vendeu 29%
da rede por US$ 1,4 bilhão a um
fundo britânico, terminou o pri-
meiro semestre com aumento de
157,2% no lucro líquido, voltou
gloriosamente à Bolsa de Nova
York e teve sua nota de crédito
elevada pela agência Moody’s.

A 3G Capital, que tem entre os
sócios os brasileiros Jorge Paulo
Lemann, Carlos Alberto Sicupira
e Marcel Telles, principais acio-
nistas da AB Inbev, controlado-
ra da Ambev, receberá integral-
mente o resultado da venda aos
ingleses por que, como diz Hees
a Burger King “não precisa des-
se dinheiro”, já equacionou seus
débitos e tem “bastante recursos
para investir no negócio”.

Hees descreve essa façanha ge-
rencial com simplicidade: “Um
processo de turn around, com
mudanças relacionadas à merito-
cracia e ao controle rígido do or-
çamento, que levaram à melhoria
operacional da empresa”.

É cedo para afirmar que exista
um sistema brasileiro de gestão
consolidado, mas é possível re-
conhecer um estilo e, aqui e ali,
algumas “jabuticabas”. “É a ca-
pacidade de adaptação dos exe-

cutivos brasileiros a mudanças
súbitas, treinamento adquirido
nos anos de inflação”, afirma
Henrique Machado, professor de
Estratégia e Inovação do Institu-
to de Ensino e Pesquisa (Insper).

Outros ingredientes no jeito
brasileiro de gerenciar também já
são notados internacionalmen-
te. Segundo o Índice de Compe-
titividade Mundial 2012 (World
Competitiveness Yearbook —
WCY), do International Institute
for Management Development
(IMD), a eficiência dos negócios
continua sendo o pilar de maior
força e estabilidade competitiva
do Brasil. O País ocupa o 27º lu-
gar neste quesito, duas posições
à frente da do ano passado.

Para Carlos Arruda, professor
de Inovação e Competitividade
da Fundação Dom Cabral (FDC),
o Brasil conseguiu ter um padrão
de excelência e competitividade
com a aplicação de métodos que
buscam a eficiência como visão
estratégica, gestão de produto e
de pessoas. Ainda assim, ele con-
sidera difícil dizer que existe um
modo de gestão criado no Brasil.
“O que se vê no País é mais efici-
ência do que inovação na gestão”.

Na busca dessa excelência, al-
gumas empresas se destacam.
Gerdau e Odebrecht, por exem-
plo, deixam espaço para que fun-

cionários tragam novas ideias
que melhorem a qualidade e a
produtividade. Até negócios
surgiram do espírito empreen-
dedor das equipes da Odebrecht.
A Braskem — uma de suas subsi-
diárias — é o principal exemplo.
Ela nasceu em 2002 enfeixando
as empresas do setor petroquí-
mico que o grupo foi adquirindo
desde 1990: Copene, OPP, Tri-
kem, Nitrocarbono, Proppet e
Polialden.

A gestão da Odebrecht se ba-
seia no famoso “livro verde” – De
que necessitamos? – escrito no
final da década de 1960, por Nor-
berto Odebrecht, fundador da
empresa. “Trata-se de um manu-
al da boa gestão”, diz Arruda.

A Gerdau não tem uma “bíblia”
para pautar a gestão dos seus ne-
gócios em 14 países. Sua estraté-
gia de equilibrar rentabilidade e

crescimento com sustentabilida-
de é o que diferencia a empresa,
uma das maiores fornecedoras de
aços longos especiais do mundo.
Na visão do presidente do Conse-
lho de Administração, Jorge Ger-
dau Johannpeter: “Um manage-
ment inovador faz com que a em-
presa seja inovadora em tudo”.

Guarda-chuva.Um dos mais im-
portantes casos de empresa fami-
liar que buscou novos caminhos
para se modernizar é o grupo Vo-
torantim. Até 2001, a empresa era
composta por quatro divisões, ca-
da uma sob o comando de alguém
da família Ermírio de Morais. Na-
quele ano, os controladores resol-
veram juntar todos os negócios
sob o mesmo guarda-chuva para
ter um grupo perene que não de-
pendesse da família. “Para isso
seria preciso criar sistemas e pro-
cessos, equalizar os valores dos
quatro grupos originais, buscar
as melhores práticas de gestão
de pessoas, de manutenção de fá-
brica e de logística”, diz Gilberto
Lara, diretor corporativo de de-
senvolvimento humano e orga-
nizacional.

Foi então que entrou em ce-
na o megaprojeto de unifica-
ção de gestão das oito unidades
que compõem a Votorantim
Industrial. O programa Sistema
de Gestão Votorantim (SGV)
consumiu investimentos de
US$ 53 milhões e hoje é aplica-
do nas 20 companhias do grupo
no exterior.

Outra empresa brasileira que
se destaca pelos métodos de ges-
tão é a Embraer. “Ela se baseia
em inteligência, na capacidade
de antecipar as necessidades do
mercado”, diz Arruda. A empre-
sa é líder no mercado de E-Jets,
família de quatro jatos projetada
para o segmento de 70 a 120 pas-
sageiros, que a companhia visua-
lizou antes da concorrência.

Segurança
“Um management
inovador faz com que
a empresa seja
inovadora em
tudo”
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