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O ano de 1974 foi o primeiro após o 
chamado “milagre econômico”, dé-

cada em que, apoiado pelas condições 
internacionais e sobretudo pela oferta 
de empréstimos estrangeiros, o Brasil 
registrou um dos seus períodos mais 
notáveis de crescimento. Quarenta anos 
depois, o cenário se repete. Precedido 
de uma década de pujança — e, neste 
caso, apesar das condições internacio-
nais —, o Brasil se vê diante do desafio 
de ampliar o crescimento e os investi-
mentos e assegurar que a crise global 
não afete os destinos da economia. As 
semelhanças, no entanto, se encerram 
aí. Em 1974, o presidente era Geisel, que 
sucedia Médici, o mais violento daque-
les que governaram o Brasil durante a 
ditadura. Hoje, o Palácio do Planalto é 
ocupado por Dilma Rousseff que, qua-
tro décadas atrás, militante pela rede-
mocratização, foi presa, torturada e vi-
via na clandestinidade.

Essa mudança na democracia brasi-
leira imprimiu uma alteração profunda 
na economia, no perfil e na condução 
das empresas brasileiras nestes 40 anos 
e foi testemunhado por um dos mais sig-
nificativos prêmios de negócios do País, 
o Exame Melhores & Maiores, que se-
rá entregue no próximo dia 10, em São 
Paulo, cuja publicação especial circula 
em julho. Para celebrar as quatro déca-
das de realização (a primeira foi promo-
vida em 1974), a edição traz duas no-
vidades: um ranking de produtivida-
de das empresas e, excepcionalmente, 
a escolha da melhor companhia desde 
1973, entre as que já foram eleitas pelo 
prêmio. Segundo Cláudia Vassallo, di-
retora-superintendente da Unidade de 
Negócios Exame, o ranking de produti-
vidade é inédito no Brasil e o momento 
exige essa reflexão. “Vem muito a calhar, 
o Brasil padece de baixa produtividade 
da economia”, aponta. 

E a escolha da empresa do período se-
rá feita pelos presidentes das mil maiores 
empresas nacionais, por meio de voto. 
As candidatas são muito diferentes en-
tre si. De empresas que já nem existem 
mais — Companhia Brasileira de Tratores 
(vencedora em 1975) e Mesbla (1986) — 
a outras que foram incorporadas, adqui-
ridas por outros grupos ou privatizadas, 
a lista é heterogênea e reflete as mudan-
ças na macroeconomia do País (conheça 
os vencedores na lista ao lado).

Balanço do Brasil
De acordo com Cláudia, “a filosofia 

desta edição é fazer um balanço do Bra-
sil nestes 40 anos e lembrar a evolução 
das empresas ao longo desse período, 
que foi muito impressionante”. Para 
isso, o Melhores & Maiores vai elabo-
rar uma retrospectiva das quatro déca-
das, e, ainda, de acordo com a direto-
ra, apontar para o futuro. “Temos es-

prêmio
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sa missão de olhar para trás e analisar 
essa evolução, mas também de olhar 
para a frente”, ressalta.

A efeméride, conforme ela, é um bom 
momento para refletir sobre os destinos 
do País e os desafios que a economia apre-
senta ao empresariado, tirando lições do 
passado. A atual conjuntura econômica — 
em que o Brasil enfrenta dificuldades de 
induzir o crescimento do PIB e ampliar os 
investimentos — não preocupa Cláudia. 
“Em anos difíceis, o prêmio acaba sendo 
bem mais valorizado. O Brasil já passou 
por períodos muito piores, em relação aos 

anos recentes. Ser a melhor do seu setor 
e do Brasil é um grande mérito. Tem de 
ser competente, eficiente”, afirma Claudia. 
Para ela, cada uma das vencedoras reflete 
um momento bastante particular da con-
juntura brasileira. Nos primeiros anos, a 
indústria pesada. Nas décadas seguintes, 
o surgimento de marcas fortes e de vare-
jo e, mais recentemente, o setor de servi-
ços e gestão de informação. “Olhando a 
lista das melhores de cada um dos anos 
é possível perceber, nitidamente, blocos 
de tendência que refletem o momento 
econômico”, explica.

Anunciada no final da semana 
passada em meio a intensos 
rumores sobre revisão de portfólio, a 
reestruturação do Grupo Abril teve, 
entre seus objetivos, “justamente a 
manutenção do foco na racionalização 
de recursos”, conforme reforçou 
a meio & mensagem, repetindo 
passagem do comunicado enviado em 
7 de junho. Inicialmente, as economias 
se restringiram ao enxugamento 
do corpo diretor — “diminuição de 
distâncias hierárquicas para dar 
mais velocidade às decisões e aos 
processos internos” — evitando, em 
curto prazo, corte de produtos. 

Sensível ao ruído no mercado, 
a própria empresa desmentiu, por 
meio de comunicado, qualquer 
descontinuidade de veículos num 
primeiro momento. Sobre produtos, a 
única certeza no horizonte próximo é o 
fim do contrato da Abril com a Viacom 

no fim deste ano, colocando a MTV à 
deriva no Brasil. 

“O objetivo não é apenas 
valorizar Veja e Exame, publicações 
reconhecidamente bem-sucedidas 
entre leitores e anunciantes. Vários 
aspectos foram abordados entre 
as premissas que nortearam a 
reestruturação”, assegura a Abril. Mas 
essas unidades, separadas das demais, 
continuam a usufruir de uma segurança 
corporativa que, se não se nota nas 
palavras, se percebe na postura. O 
apontamento de Thais Chede Soares 
à direção da unidade Veja — que passa 
a acumular, interinamente, com a 
diretoria-geral de publicidade –, e a 
manutenção de Claudia Vassalo na 
unidade Exame são sintomas disso.

Pelo menos duas consultorias 
corporativas auxiliam a Abril a analisar 
cortes de custos e novos investimentos. 
As mudanças anunciadas na sexta e 

a história recente do grupo denotam 
mais duas tendências, que podem 
ajudar a forjar as próximas decisões: 
a reunião de diversas segmentadas 
sob uma única diretoria, reforçando a 
necessidade de reflexão a respeito de 
um cardápio de marcas que ultrapassa 
50 títulos; e o fortalecimento da 
unidade de novos negócios digitais, 
com Manoel Lemos à frente. 

A empresa afirmou que o estímulo 
à área não só é uma certeza como 
“o conceito dos negócios digitais 
na Abril vai além dos conteúdos 
das publicações”. Na prática, isso 
determinou a concentração sob o 
comando de Lemos de departamentos 
como a diretoria de tecnologia de 
informação, o pool tablets, a área 
de e-commerce e de investimento 
empresarial, além das marcas 
Alphabase, Elemidia e Iba.
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Melhores nas quatro décadas
1974 Metal Leve

1975 Cia. Brasileira de Tratores – CBT

1976 Conforja

1977 Andrade Gutierrez

1978 Confecções Guararapes / Riachuelo

1979 Nestlé

1980 Metal Leve

1981 Duratex

1982 São Paulo Alpargatas

1983 Companhia Brasileira  
de Alumínio – CBA

1984 Consul

1985 SID Informática

1986 Mesbla

1987 Rhodia

1988 Moinho Santista

1989 Gessy Lever

1990 Vicunha

1991 Brahma

1992 Método Engenharia

1993 Fiat

1994 Embraco

1995 Usiminas

1996 Semp Toshiba

1997 TAM

1998 Natura

1999 Embraer

2000 Votorantim

2001 CSN

2002 Nestlé

2003 Mahle Metal Leve

2004 Gol Transportes Aéreos

2005 Vale

2006 Alpargatas

2007 Santa Elisa

2008 Fiat

2009 Natura

2010 Hering

2011 Promon

2012 TOTVS

Reestruturações visam à “racionalização de recursos”, diz Abril

Cláudia Vassallo, da UN Exame: “em anos difíceis, o prêmio acaba sendo bem mais valorizado”
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1564, p. 30, 17 jun. 2013.




