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● Organizado pela jornalista Suza-
na Naiditch e pela psicóloga Maril-
da Vendrame, o livro ‘Marcopolo:
sua viagem começa aqui’ será lan-
çado em São Paulo no próximo
dia 12 de dezembro. A obra reúne
depoimentos de mais de 100 fun-
cionários além de relatos – e pita-
cos – de Paulo Bellini, que fundou
a empresa há 63 anos. No livro,
ele e sua equipe explicam como
implementaram – sem nenhum
planejamento – práticas de gestão
e processos de fabricação copia-
dos dos japoneses na década de
80 – e que deram fama a Marcopo-
lo.

Naiana Oscar

A empresa que começou com 17
funcionários fazendo ônibus no
interior do Rio Grande do Sul,
na década de 40, tornou-se há
um ano a única companhia brasi-
leira com fábrica em operação
nos cinco continentes. Em de-
zembro do ano passado, a gaú-
cha Marcopolo comprou a aus-
traliana Volgren, consolidando
sua presença em nove países,
com faturamento de R$ 3,3 bi-
lhões. A trajetória da maior fabri-
cante de ônibus do mundo está
contada no livro Marcopolo: sua
viagem começa aqui, que será lan-
çado no próximo dia 12 de de-
zembro em São Paulo. O livro é
parte de uma missão que o fun-
dador Paulo Bellini, de 85 anos,
– hoje, presidente emérito da
empresa – se impôs nos últimos
anos: a de perpetuar a cultura da
Marcopolo, que foi construída a
partir de uma viagem ao Japão
em 1985.

● Quando o livro estava quase
pronto, o sr. quis incluir um capí-
tulo que tratasse dos fracassos
da Marcopolo. Por quê? Foram
muitos?
É que nesses momentos de re-

trospectiva, as pessoas tendem
a lembrar apenas de coisas
boas. Se um sujeito pega o livro
para ler lá na frente, vai pensar:
‘Esse tal de Bellini nunca teve
pepino para resolver’. E isso es-
tá longe de ser verdade. Nossa
história foi construída por cri-
ses. Nós já nascemos no meio
de uma crise. Foi uma aventura
na época. Éramos em 17 pessoas
fazendo carrocerias de ônibus,
sem crédito e sem experiência.
Um sabia pintar, o outro sabia
trabalhar a madeira e o resulta-
do, muitas vezes, era um ônibus

com goteira. Eu e meus sócios
pegamos muito dinheiro de agio-
ta na cidade. De tanto recorrer
aos ciganos que costumavam fa-
zer esses empréstimos, cheguei
a batizar uma ciganinha. Depois
de passar pela fase mais difícil,
enfrentamos todas as crises eco-
nômicas no Brasil. Quase que-
bramos, mas estamos aqui.

● O que o sr. considera a grande
virada da Marcopolo?
O grande momento da empresa
começou com uma viagem que
fiz para o Japão na década de 80.
Lá, conheci práticas de gestão e
técnicas de produção que hoje
são muito presentes no Brasil,

mas que na época eram uma
grande novidade. Os japone-

ses trabalhavam mais moti-
vados, os processos eram

menos burocráticos e
as hierarquias não
eram tão engessa-
das como a nossa.
Voltei de lá com
14 fitas cassetes
gravadas, em
que registrei tu-
do o que vi e to-
das as conver-
sas que tive.

● E fez o que com elas?
Eu me empolguei de uma tal ma-
neira que convidei todo mundo
na fábrica que quisesse conhecer
o que vimos no Japão para uma
reunião depois do expediente – e
sem direito a hora extra – para
atrair apenas quem estivesse
realmente interessado. As pes-
soas se animaram e fizemos vá-
rias turmas ao longo de mais de
um ano. Deixei claro que aquelas
práticas eram mirabolantes, que
eu não fazia ideia de como im-
plantá-las e que nada seria im-
posto. Aos poucos, os setores co-
meçaram a se organizar, a pedir
a opinião de todos para resolver
pequenos problemas e eu mes-
mo fui ficando mais próximo
dos funcionários. Partiu deles,
por exemplo, a ideia de limpar a
fábrica, pintar o chão, fazer uma
pracinha. Essa história parece
simplória, mas foi como toda mu-
dança começou. Foi assim que
deixamos para traz uma burocra-
cia idiota, que nos impedia de
crescer.

● Qual é, na sua opinião, o maior
desafio da empresa nos próxi-
mos anos?
São dois: a falta de mão de
obra e conseguir manter a com-
petitividade internacional. Ho-
je já temos dificuldade de en-
contrar profissionais de todos
os níveis – do chão de fábrica a
altos executivos. Montamos
uma estrutura de treinamento
de pessoal mas ainda assim se-
rá um grande desafio. A segun-
da dificuldade que temos de
vencer é o custo Brasil e a con-
corrência chinesa. A China não
faz nada de espetacular mas te-
mos de entender como funcio-
nam as coisas por lá, como eles
conseguem aqueles custos e,
se for preciso, até nos tornar-
mos chinesinhos.

O que a MARCOPOLO
aprendeu com os japoneses
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Uma viagem que
já dura 63 anos
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Nos últimos anos, as startups
brasileiras começaram a atrair
empresas de capital de risco do
Vale do Silício. Mas, ao mesmo
tempo, setores promissores da
área de tecnologia têm sido igno-
rados. Embora empresas priva-
das estejam investindo em
e-commerce e em outras áreas
importantes, campos como na-
notecnologia, robótica e tecnolo-
gia da informação têm sido negli-
genciados.

Em vez de deixar o financia-
mento à inovação a cargo das em-
presas privadas, as autoridades
brasileiras decidiram, anos
atrás, comprar participações em
empresas nascentes e dirigi-las.
Em 2007, o BNDES deu início ao
Criatec, um fundo que tem co-
mo objetivo incentivar as star-
tups. Investidores estrangeiros
sempre foram bem vindos mas
até agora eles não apareceram –
o que fez o Brasil dobrar sua me-
ta para promover a tecnologia.

Se o governo assumiu a lide-
rança, não foi por falta de interes-
se do capital privado. Nos dois
últimos anos, os investidores da
Redpoint Ventures, Accel Part-
ners e Sequoia mostraram-se
muito ativos no País assim euro-
peus e israelenses. Apesar disso,

segundo o BNDES, há um gran-
de vazio no financiamento de
startups. “Eles estão investindo
vorazmente em empresas que
copiaram modelos que já exis-
tem. Não se trata de inovação tec-
nológica”, diz Robert Binder, só-
cio da Antera Gestão de Recur-
sos que, junto com a Inseed In-
vestimentos faz a gestão do fun-
do Criatec, cujo principal investi-
dor é o BNDES.

As empresas de capital de ris-
co que investem no boom das
startups do Brasil consideram o
Criatec uma iniciativa bem-in-
tencionada. O sócio fundador da
Monashees, Eric Acher, e Ander-
son Thees, da Redpoint Ventu-
res, elogiam o fundo mas nunca

investiram. “Não acho que o Va-
le do Silício esteja procurando
inovação de tecnologia no Bra-
sil”, disse Acher, acrescentando
que o retorno ainda não justifi-
cou o grau de risco implícito.

Falta de interesse. O BNDES
previa essa aversão ao risco quan-
do criou o Criatec. “Nem mesmo
os fundos brasileiros mostram
interesse em empresas que ain-
da estão nos estágios iniciais”,
diz Eduardo Rath Fingerl, ex-di-
retor de mercado de capitais do
BNDES e um dos arquitetos do
fundo. “Sabíamos que teria de
ser uma iniciativa do BNDES.”

Há muito tempo, o banco de-
sempenha um papel importante

na prosperidade econômica do
Brasil. Em 2010, a instituição de-
sembolsou US$ 96,3 bilhões –
boa parte desse recurso finan-
ciou grandes empresas brasilei-
ras. Mas sua posição de predomí-
nio no País tem sido alvo de críti-
cas por quem acredita que o ban-
co adotou prioridades equivoca-
das, inclusive o financiamento
de fusões e de aquisições. O Cria-
tec é um dos programas menos
controvertidos da instituição.

O histórico do fundo é de su-
cessos demorados. A Usix Tech-
nologies, que produz software
para o mercado de seguros foi
vendida para uma companhia de
capital aberto em 2010. O Cria-
tec também financiou compa-

nhias promissoras, como a Ama-
zon Dreams, que desenvolveu
açaí e outras frutas com alta pro-
priedade antioxidante.

Pequenas demais. Alguns in-
vestidores estrangeiros já come-
çam a avaliar a carteira do Cria-
tec I. Segundo fontes, a Intel Ca-
pital está analisando a Geofu-
sion, empresa de software de in-
teligência geográfica. Neste ano,
a Kleiner Perkins Caufield &
Byers mostrou-se interessada
na empresa de agrotóxicos Bug
Agentes Biológicos, mas desis-
tiu da startup brasileira porque
seu faturamento anual era infe-
rior a US$ 10 milhões. “Todos
querem encontrar companhias
com receita de US$ 10 milhões a
US$ 15 milhões. Mas não existe
um fluxo de negócios nessas di-
mensões”, afirmou uma pessoa
a par dos planos da Kleiner Per-
kins. Segundo estimativas, só
uma empresa do Criatec I, de um
total de 33, terá receita superior a
US$ 10 milhões em 2012.

Ao criar o fundo, o BNDES
também pensou em ajudar aca-
dêmicos com grandes ideias e
sem financiamento. “O Brasil
tem muita gente inteligente”,
diz Fingerl, que se aposentou do
BNDES no ano passado, mas “a
dificuldade é eliminar a brecha
entre a comunidade científica e
a de negócios”.

O banco tem poder de veto so-
bre as decisões da maioria das
companhias, embora seja um
acionista minoritário. Entretan-
to, mostra-se bastante flexível
na busca de parcerias de investi-
mentos. A influência política do
banco nas companhias do Cria-
tec “é totalmente negociável”,
segundo Márcio Spata, gerente
do departamento de fundos de
investimento da BNDESPar, bra-
ço de participações do BNDES.
“Estamos sempre dispostos a
mudar nossos direitos” para pro-
postas adequadas. Eduardo Klin-
gelhoefer de Sá, diretor do depar-
tamento de fundos do BNDES,
disse: “Ficaríamos muito satis-
feitos com a vinda de investido-
res privados para que pudésse-
mos reduzir as nossas participa-
ções”. / TRADUÇÃOANNACAPOVILLA

Cultura.
Aos 85
anos,
missão de
Bellini é
perpetuar a
história da
empresa

Startups fora do
radar de estrangeiros
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Sem uma viagem do
fundador ao Japão, a
empresa não teria se
tornado uma das maiores
multinacionais do País

Fundos.
Spata (E) e
Sá, do
BNDES:
em busca de
investidores
privados

Por que, apesar do apoio do BNDES, empresas nascentes de alta
tecnologia não conseguem atrair investimento de outros países

● Investimentos oficiais

oyster perpetual
yacht-master ii

US$ 96,3 bi
foi quanto o BNDES
desembolsou em 2010 para o
financiamento de empresas
brasileiras. Sete anos antes,
essa cifra não passava de
US$ 11,7 bilhões. O Criatec,
para startups, tem R$ 100
milhões disponíveis.
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