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Segundo EXAME apurou, a ideia é 
continuar assim — e manter as com
pras ao ritmo de uma a cada dois ou 
três anos. É o tempo, de acordo com 
executivos próximos aos sócios, neces
sário para digerir cada gigante e adap
tá-lo ao jeito de fazer negócios dos 
brasileiros. Ao selecionar poucos alvos, 
Lemann, de 73 anos, e seus sócios as
sumem um risco alto. Mas parecem 
estar confiantes de que esse risco é 
muito bem calculado. O objetivo é for
mar um conglomerado de marcas glo
bais que mais lembre a gama de inves
timentos do próprio Buffett, conhecido 
por colecionar ações de fabricantes de 
refrigerantes, sorvete e doces. São se
tores que costumam sofrer menos com 
crises, com produtos relativamente 
baratos e marcas fortes. A diferença é 
que os brasileiros, ao contrário de Buf
fett, são também operadores e não ape-

Até pouco tempo atrás, o 3G era ab
solutamente desconhecido. Eles saí
ram do anonimato ao levar outro ícone 
americano, o Burger King, segunda 
maior rede de hambúrgueres do mun
do, em setembro de 2010. (Uma rodada 
de sanduíches da rede, aliás, matou a 
fome dos assessores que foram madru
gada adentro para fechar o contrato.) 
Mas nada se compara à projeção que 
os sócios alcançaram com a compra da 
Heinz, ao ganhar o aval público de Buf
fett, o maior investidor de todos os 
tempos. Embora a Berkshire Hatha
way, holding de Buffett, e o 3G dividam 
o controle meio a meio, a operação fi
cará exclusivamente nas mãos dos bra
sileiros. Numa entrevista concedida à 
rede de televisão americana CNBC, 
Buffett disse: “Nunca vi um time de 
executivos tão capazes como o forma
do por Jorge Paulo Lemann”.

Apesar da referência entusiasmada 
de Buffett, a estratégia do 3G continua 
uma incógnita para muita gente. Pri
meiro porque seus sócios são absolu
tamente reclusos. Lemann não dá en
trevista. Mesmo sendo o pivô do negó
cio — foi o empresário quem apresen
tou pessoalmente a proposta ao me- 
gainvestidor no início de dezembro —, 
ele não se pronunciou a respeito. Ao 
pedido de entrevista de EXAME, res
pondeu que preferia “permanecer em 
silêncio”. Além disso, o 3G não se com
porta como a maioria dos fundos de 
private equity. Firmas como o KKR e 
o Blackstone levantam fundos para in
vestir em diversas companhias de uma 
só vez — e tem uma boa razão para que 
seja assim. Se alguns investimentos 
falharem, outros poderão compensar. 
O 3G dá pouquíssimos tiros — mas to
dos grandes, muito grandes.

nas estrategistas. Com cada uma de 
suas aquisições, eles querem repetir a 
experiência que tiveram com o merca
do de cerveja. Ainda no antigo banco 
Garantia, Lemann, Telles e Sicupira 
compraram uma cervejaria quase que
brada, a Brahma, em 1989. Em pouco 
mais de duas décadas, construíram a 
maior cervejaria do mundo. O auge se 
deu em 2008, com a aquisição da 
Anheuser-Busch, dona da marca Bud- 
weiser — por 52 bilhões de dólares.

Com o 3G, eles planejam criar uma 
máquina de aquisições bilionárias ca
paz de repetir a mesma fórmula em 
empresas como o Burger King e a 
Heinz. Não há, no entanto, a intenção 
de criar um bloco único entre elas. Em
bora as marcas globais dos sócios pa
reçam compor um quebra-cabeça — 
cerveja, hambúrguer e catchup, afinal, 
podem estar na mesma mesa de um
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grandes marcas americanas”, afirma 
Craig Siegenthaler, diretor da área de 
análise do setor financeiro no Credit 
Suisse, em Nova York.

Os olhos de Lemann, Telles e Sicu
pira se voltaram para os Estados Uni
dos há três décadas, quando comprar 
qualquer grande companhia america
na era um sonho distante. A princípio, 
o interesse era buscar modelos para 
as empresas que controlavam no Bra
sil. A primeira experiência nesse sen
tido aconteceu após a compra da cam- 
baleante Lojas Americanas nos anos 
80. Sem entender nada do setor, deci
diram pedir ajuda para grandes vare
jistas do mundo. Sam Walton, funda
dor do Walmart, foi um dos únicos que 
responderam. Começava aí um longo 
relacionamento — que determinou as
pectos fundamentais do estilo de ges-
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tão do trio e de uma geração de execu
tivos a partir daí. Um deles é o mana- 
gement by walking around — ou, em 
bom português, o “hábito de gastar so
la de sapato”. Desde então, visitar em
presas estrangeiras para copiar boas 
ideias tornou-se rotina. “Muitas coisas 
que fizemos na Ambev foram totalmen
te copiadas da Anheuser-Busch, ainda 
nos anos 90”, disse Sicupira numa rara 
entrevista a EXAME em 2010. Mais 
tarde, Lemann passou a integrar o con
selho da Gillette entre 1998 e 2005, ao 
lado de Buffett, de quem se tomou ami
go. Como se sabe agora, o contato se 
mostrou precioso mais tarde.

O passo mais importante da expan
são internacional de Lemann, Telles e 
Sicupira se deu na esteira do cresci
mento da Ambev, quando a cervejaria 
se fundiu com a belga Interbrew em 
2004. Naquele ano, os três deixaram a 
gestora GP Investimentos, que haviam 
criado em 1991. Outros dois sócios da 
GP fizeram o mesmo naquele momen
to — Roberto Thompson e Alexandre 
Behring. Cada um à sua maneira, am
bos tiveram papel no crescimento dos 
investimentos globais do trio a partir 
dar. Thompson, de 55 anos, ajudou os 
sócios a articular a compra da Anheu
ser-Busch, fechada quatro anos mais 
tarde. Behring, de 45 anos, assumiu a 
missão de construir algo novo — um 
fundo para adquirir grandes compa
nhias americanas. Para isso, usou como 
base a estrutura do fundo Svnergy, 
aberto em 1997 por Paulo Alberto Le
mann, primogênito de Jorge Paulo. 
Com sede em Nova York, o Synergy era 
apenas um fundo de fundos, sem par
ticipação direta em empresas, e fun
cionava como uma espécie de gestora 
de parte da fortuna de Lemann, Telles 
e Sicupira — que soma mais de 30 de 
bilhões de dólares. Nascia assim o 3G.

Ainda hoje, cerca de um quarto dos 
recursos de 10 bilhões de dólares ad
ministrados pelo 3G vem do trio. Para 
acompanhar os investimentos, eles se 
reúnem a cada três meses com os nove 
sócios executivos do fundo, liderados 
por Behring. Mais conhecido como 
Alex, ele ingressou na GP em 1994, aos 
26 anos. E ao mesmo tempo estrategis-
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ta e operador das aquisições que coor
dena. Passou a participar de alguns 
encontros que os sócios promovem 
para discutir estratégias com o guru 
Jim Collins. Também foi fundamental 
na articulação da compra da Heinz ao 
apresentar a proposta a William John
son, presidente da companhia, en
quanto Lemann cortejava BufFett.

Behring, que concluiu o MBA na 
Universidade Harvard com distinção 
máxima — conhecida como bakerscho- 
lar, concedida apenas aos 5% melhores 
alunos da classe —, ganhou a confiança 
dos sócios ao construir o que é hoje a 
operadora logística ALL, com sede em 
Curitiba. Dentro da GP, ele mapeou 
oportunidades nas ferrovias em meio 
à privatização, fez o lance para arre
matar parte da malha e mergulhou na 
operação para resgatá-la do buraco. 
Nada sabia sobre o setor. Passou meses 
viajando em trens, com uniforme de 
maquinista, dormindo nos vagões. As
sim construiu um dos melhores inves
timentos da primeira fase da GP.

MERITOCRACIA
A equipe de Behring aumentou à me
dida que os negócios se tomaram mais 
complexos. Hoje, Behring está à fren
te de um time de cerca de 30 profissio
nais imersos numa cultura de merito- 
cracia levada às últimas consequên
cias. Até a recepcionista tem metas 
para cumprir. Ali, na sede do 3G, rara
mente se vê alguém de terno e gravata. 
O português é a língua oficial. Contan
do os fundadores, dez dos 14 sócios são 
brasileiros. Dois deles foram recruta
dos especificamente para cuidar dos 
projetos mais ousados de expansão. 
São executivos que formou nos tempos 
da ALL. O primeiro foi o carioca Ber
nardo Hees, seu sucessor à frente da 
operadora logística. Em julho de 2010, 
Hees juntou-se ao grupo em Nova York 
para ajudar a finalizar a compra do 
Burger King — do qual se tornou pre
sidente dois meses mais tarde, em 
Miami. Em julho de 2012, chegou a vez 
do capixaba Paulo Basílio, de 37 anos, 
que havia substituído Hees na ALL.

Hees e Basílio foram recrutados jus
tamente por causa da experiência na
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gestão de empresas. Uma das marcas 
declaradas do 3G é o estilo hands on, 
ou “mão na massa” — o que não chega 
a ser incomum nesse segmento. Ao 
contrário: num levantamento realiza
do em novembro pela consultoria in
glesa Grand Thomton com 174 firmas 
de private equity no mundo, metade se 
coloca nessa categoria. Para os sócios 
do 3G, porém, colocar a mão na massa 
tem um sentido todo particular. “Eles 
não se contentam em impor metas e 
acompanhar resultados a distância”, 
diz um executivo próximo. “Eles sujam 
as mãos para valer.” Behring e Hees 
passaram meses em viagens pelo mun
do. Conversaram com funcionários de 
todos os níveis e, nos restaurantes, até 
fritaram hambúrgueres. Todos os di
retores foram substituídos. Mais de 
400 funcionários foram demitidos em 
áreas administrativas. Outros 100 fo
ram recrutados para reforçar o time de 
campo que acompanha o resultado nos 
restaurantes. 0 esforço começa a apa
recer. Em 2012, o Burger King lucrou 
118 milhões de dólares — 33% mais do 
que no ano anterior.

Não importa se o negócio é cerveja, 
hambúrguer ou ferrovia. A filosofia dos 
discípulos de Lemann é a mesma. “Es
ses empresários se tomaram mais co
nhecidos pelos cortes de custos, mas é 
uma visão simplista”, diz James Allen, 
diretor da consultoria de estratégia 
Bain, que analisou a cultura de negó
cios da cervejaria no livro O Poder dos 
Modelos Replicáveis, lançado em 2012. 
“Eles querem um exército de funcio
nários que pensem como donos do 
negócio.” Para Allen, o maior mérito de 
Lemann foi ter criado um modelo de 
gestão replicável, que se mostrou bem- 
sucedido em vários setores. Allen diz 
que ouviu de um executivo da empre
sa a seguinte analogia que mostra co
mo isso funciona: “Criamos donos de 
restaurante, não garçons. O dono de 
restaurante se sente ameaçado se um 
concorrente abre uma loja na esquina. 
Um garçom vai se sentir indiferente ou 
até feliz. Trabalhamos de maneira in
cansável para criar donos de restau
rante”. Para apoiar a disseminação 
desse estilo nas operações da cerveja-

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Exame, São Paulo, ano 47, n. 4, p. 36-45, 6 mar. 2013.




