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Peixe grande, de preferência, tipo o tarpon, forte e ligeiro, capaz 
de 
saltar até dois metros de altura, dificílimo de ser fisgado. Não 
que 
Zeca despreze as presas menores, longe disso, mas as grandes é 
que 
contam a história: exigem concentração, planejamento, a 
execução 
perfeita, sangue-frio e uma boa dose de paciência. Dizem que 
Zeca 
levou três anos de pescaria até conseguir apanhar seu primeiro
tarpon, na Costa Rica, uma investida de longo prazo que o enche 
de 
orgulho e que ele carrega até hoje como o maior troféu. Nos 
negó- 
cios, Zeca também adora os peixões. Sua gestora de 
investimentos, 
a Tarpon, acaba de fisgar um dos maiores do mercado nacional:
Abilio Diniz. Ao convencer o ex-controlador do Pão de Açúcar a

diferença: constrói uma relação de longo
prazo e dá preferência às companhias
listadas em bolsa - sobretudo aquelas com
ações subvalorizadas. Pedro de Andrade
Faria, um dos sócios de Zeca, costuma
dizer que a Tarpon não tem nenhuma
pressa em sair das empresas. No caso da
BRF, por exemplo, "podemos ficar 10,
20 anos por lá, gerando riqueza para o
mercado e para os acionistas". 

Formado em administração pela
Fundação Getulio Vargas, Zeca começou
sua carreira profissional com passagens
rápidas pelo fundo GP e pelo banco Pa-
trimônio, hoje Pátria. "Não vejo o Zeca
há muitos anos, mas de longe me pare-
ce um jovem criativo, correndo atrás de
operações interessantes e formando uma
boa equipe", diz Jorge Paulo Lemann,
fundador do GP e atual sócio da 3G Ca-
pital (dona da cervejaria AB InBev, do
Burger King e da Heinz.) O jovem criativo
também trabalhou na Semco, de Ricardo
Semler, responsável pelo primeiro aporte
da Tarpon. Semler conta que o garoto,
então com 23 anos, chegou um dia na
empresa, apresentou a ideia de um fundo
de investimentos e o convidou a entrar
na sociedade. O empresário topou, pois
sabia exatamente a fonte da qual Zeca
estava bebendo: Luiz Alves Paes de Bar-
ros, primo de seu pai, e Luis Stuhlberger,
da Hedging-Griffo - dois dos maiores
investidores do país e futuros conselhei-
ros da futura Tarpon. O próprio Semler
também teria um assento, assim como
Guilherme Affonso Ferreira (sócio da

Bahema e ex-acionista do Unibanco). A 

Zeca é José Carlos Reis de Maga-
lhães Neto. Tem 35 anos, mas nasceu
praticamente ontem para o mercado.
Há pouco mais de dez anos, tinha uma
sala emprestada, uma secretária e US$
1 milhão para investir. Hoje, a Tarpon
ocupa um andar inteiro num prédio de
escritórios na Faria Lima, Zona Sul de São
Paulo, tem 50 funcionários, administra
R$ 8,2 bilhões em recursos e exibe, desde
sua criação, um retorno médio de 30% ao
ano, taxa para financista nenhum botar
defeito. Eis a especialidade da turma de
Zeca: comprar participações para atuar de
forma incisiva na gestão das companhias.
Em geral, é isso o que fazem os fundos
de private equity, mas a Tarpon tem uma 
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me ajudar e não entendo nada de CNPJ, 
abrir empresa, a parte administrativa. 
Faz isso pra mim e você vai entender de 
ação mais do que em qualquer curso no 
exterior. Topa? 

O amigo topou, em troca de ações da 
companhia. Tornava-se assim o terceiro 
sócio da Tarpon. Um mês depois de ter 
aceitado a proposta, Álvaro era analista 
do fundo. As coisas iam bem. Ao dinhei- 
ro inicial de Semler, somaram-se novos 
recursos vindos da família dos sócios e 
de amigos. Em 2002, primeiro ano de 
operação, a rentabilidade bateu em 64%. 
No ano seguinte, em 97% e, em 2004, 
63%. Junto com a performance vieram 
novos investidores. Naquele ano de 2004, 
a Tarpon somava R$ 500 milhões sob 
gestão. Sua carteira incluía Sadia, Comgás, 
Belgo, Cemig, Forjas Taurus. A gestora 
tinha clientes, contatos e um bom nome 
no mercado. Nos anos seguintes, em em- 
presas como Arezzo, Hering, Direcional e 
Cremer, reforçaria sua pegada de inves- 
tidora "mão na massa". 

"Dinheiro não transa com dinheiro e
nasce dinheiro. Dinheiro, para ser gerado,
tem de produzir riqueza de verdade. E o
que gera riqueza é o desenvolvimento da
companhia", diz André Pimentel, sócio
da consultoria Performa Partners, espe-
cializada em reestruturação de empresas
(Pimentel foi da Galeazzi e comandou
a reestruturação do Pão de Açúcar em
2008). "Caras como o Zeca valorizam
o meu trabalho. Quem dera todos os
fundos fossem assim, engajados." Esse
engajamento passará por sua prova de
fogo agora, no caso BRF (internamente
chamada de Golden Egg, o ovo de ouro da
Tarpon). É a maior operação da história
do investidor Zeca - um plano que vem
sendo arquitetado não nos últimos meses,
mas lá atrás, quando Perdigão e Sadia
ainda nem sonhavam em juntar as granjas. 

Tarpon nascia pelas mãos de um garoto,
mas teria o respaldo de gente experiente,
de grande reputação e com uma imensa
rede de contatos - fundamental nesse
jogo. Parecia bom negócio. Zeca começou
a trabalhar numa sala da Hedging-Griffo,
que também fazia a captação de recursos
enquanto o novo financista se estruturava.
Eram três funcionários (ele, um analista
e a secretária) e ninguém para cuidar da
parte administrativa. Então Alvaro Sho-
cair telefonou. 

vem desde os tempos da FGV. Ele e Zeca 
gostavam de investir "uma besteira", coi- 
sa de R$ 1 mil na bolsa, e participar, na 
faculdade, de simulações de investimen- 
tos em ações para testar suas aptidões 
financeiras. Alvaro também era dono 
de um portal B2B voltado à indústria 
química, o Chem Hunter, uma startup 
promissora que ele vendeu, em 2000, 
por R$ 1,3 milhão. Tinha 21 anos à época, 
dinheiro no bolso e o sonho de trabalhar 
com o mercado financeiro. Foi então que 
procurou Zeca, para pegar alguns con- 
tatos no mercado e dicas de cursos de 
finanças no exterior. Em vez de discutir 
o assunto ao telefone, Zeca marcou um 
almoço no shopping Market Place, Zona 
Sul de São Paulo. Disse: 

Vou te fazer uma proposta. Tem uma
filosofia de investimento que aprendi com
um primo de meu pai, o Luiz Alves. E sim-
ples, tem algum risco, claro, mas é feita sem
alavancagem, sem derivativos. Só compra
de companhias abertas. Quero ter uma ges-
tora de recursos. Já consegui US$ 1 milhão
com o Semler, uma sala, uma secretária.
Também consegui formar um conselho
de investimento com alguns craques do
mercado. Tô contratando um analista para 
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mercado. Naquela altura, ambos estavam
envolvidos até o pescoço com o processo
de aprovação da fusão no Cade (o órgão
que zela pela manutenção de concorrência
que proteja o mercado). Era a prioridade do
grupo. Para Zeca e Pedro, no entanto, seria
possível cuidar das exigências do Cade e
ao mesmo tempo tocar a vida - estudar as
sinergias, fazer um planejamento estraté-
gico para os próximos anos, traçar planos

para aumentar a participação no mercado 

Abilio Diniz, um velho conhecido dos
tempos em que a Tarpon era acionista do
Pão de Açúcar. A conversa, que contou
com a participação de Pérsio de Souza,
conselheiro de Diniz, foi breve. "Aquele
encontro era a fome com a vontade de
comer", diz um acionista da BRF. "Abilio
não era nem Sadia nem Perdigão, entende
de marca, mercado e consumo e estava
desgastado no Pão de Açúcar." Além dis-
so, tinha dinheiro para comprar ações 

da BRF, o que daria legi-
timidade ao movimento, e
sempre mostrou bom trân-
sito político, algo de grande
serventia quando se tem na
composição acionária dois
poderosos fundos contro-
lados pelo governo. Em no-
vembro, o empresário deu
sinal verde a Zeca. Nesse
intervalo de dois meses,
Zeca tivera vários encon-
tros com representantes da
Previ e da Valia (o fundo
de previdência da Vale,
que tem uma participação
minoritária na BRF) e con-
seguira convencer as duas
sócias a apostar em Abilio.
A Petros lavou as mãos. Em
dezembro, Abilio investiu
R$ 1 bilhão em ações da
BRF. Quatro meses depois 

estava sentado na cadeira de presidente
do conselho da empresa. 

Que Abilio Diniz é um empresário
bem-sucedido ninguém duvida. Mas será
a peça certa para mudar a BRF? Impos-
sível prever. De todo modo, a Tarpon
precisava apresentar alguém de peso,
uma grife do mercado, para substituir
um executivo do porte de Nildemar. Era
a única maneira de cavar espaço e tentar
deixar sua marca na empresa. 

A Tarpon já estava posicionada na
Sadia desde 2003. Quando a empresa ver-
gou sob o peso das dívidas dos derivativos
tóxicos, em 2008, Zeca viu a chance de
aumentar seu poder: chegou a oferecer R$
2 bilhões para assumir o controle da com-
panhia. E quase o fez, valendo-se da boa
relação com os Fontana e Furlan, funda-
dores da companhia. Foi atropelado pela
política de campeões nacionais do gover-
no, que via na Perdigão a solução perfeita 
para a questão Sadia. Sem 
forças políticas para reverter 
a situação, a Tarpon saiu de 
cena. Mas não totalmente. 
Em 2009, quando a BRF fez 
uma nova emissão de ações, 
de R$ 5,3 bilhões, o fundo 
entrou com dinheiro na 
operação e passou um ano 
comprando ações da em- 
presa todos os dias. "Tudo 
o que prezávamos na Sadia 
estava preservado na BRF", 
diz um ex-Tarpon. Com 8% 
das ações da BRF, a Tarpon 
ganhou assento no conselho 
e se tornou o terceiro maior 
acionista da companhia, 
atrás da Previ, o fundo de 
pensão dos funcionários do 
Banco do Brasil, e Petros, o 
da Petrobras. Hoje, a BRF re- 
presenta 42% dos negócios 
da Tarpon. O sucesso de uma é, portanto, 
o sucesso da outra. 

O problema é que ser o terceiro maior,
mesmo com assento no conselho, não lhe
dava poder para mudar muita coisa. Quem
dava as cartas por lá eram Previ e Petros.
No comando da empresa, dois ex-Perdigão,
Nildemar Secches (presidente do conselho)
e José Antonio Fay (CEO), desfrutavam
de grande prestígio com os dois maiores
acionistas, com os minoritários e com o 

interno e tentar voos internacionais mais 
ousados. A BRF para eles era uma Ferrari 
andando a 50 km por hora. Queriam um 
novo piloto. 
 

 
ildemar havia manifestado o inte-

resse de aposentar a caneta. Era
a brecha que a Tarpon precisava para
tentar mudar a cultura da companhia.

Em setembro de 2012, Zeca foi ter com 

Fotos: AGÊNCIA ESTADO: F0LHAPRESS 
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"Zeca é um jogador de xadrez e sabe, 
como poucos, mexer suas peças. A estra- 
tégia até aqui foi brilhante. O problema 
agora é a execução", diz um executivo 
do mercado financeiro. No dia 19 do mês 
passado, venceu o Plano de 100 dias que 
Abilio havia anunciado na sua posse: eram 
três meses para avaliar operações, fazer 
correções de rota e botar a Ferrari para 
andar. Nesse período, a empresa viveu 
uma revolução interna. Abilio, Pedro e 
os conselheiros Sérgio Rosa 
(ex-Previ) e Walter Fonta- 
na Filho passaram as dar as 
cartas. O consultor Claudio 
Galeazzi, velho conhecido 
de Zeca e Abilio, foi contra- 
tado a peso de ouro (fala-se 
em algo próximo de R$ 5 
milhões por três meses de 
serviço) para encontrar 
sinergias em todos os de- 
partamentos e atividades 
da empresa. As consultorias 
BCG e McKinsey também 
participam do processo. 

Entre os funcionários 
da companhia, o clima é ten- 
so e o sentimento é de que 
a empresa vive uma inter- 
venção - os novos gestores, 
compreensivelmente, pre- 
ferem usar o termo "tran- 
sição". De qualquer forma 
que se chame, existe uma ruptura. Hoje, a
BRF possui cinco times de vendas, dividi-
dos por marcas. Segundo uma reportagem
do jornal Folha de S.Paulo, estuda-se a
criação de equipes por tipo de cliente,
o que, em tese, tornaria a operação mais
eficiente. Fontes ligadas à BRF ouvidas
por NEGÓCIOS confirmam as medidas,
que incluem a venda de granjas de matri-
zes de frangos, onde nascem os pintinhos
que serão engordados por terceiros (os 

integrados). A ideia é estimular os cria-
dores a se tornar donos das matrizes. A
fase de enxugamento segue com redução
de investimentos (R$ 1,5 bilhão em 2013,
ante os R$ 2,5 bilhões do ano passado) e
busca por maior eficiência em fábricas e
centros de distribuição. Esperam-se trocas
de executivos. Fay deverá se aposentar.
Antonio Ramatis, ex-presidente da Via
Varejo (Casas Bahia/Pontofrio) e amigo

de Abilio, poderá se juntar ao grupo. 

lucrativos e fabricá-los em cada região 
de interesse - o que significa apostar em 
aquisições internacionais. Já haveria até 
uma lista de empresas na mira, que po- 
deriam acelerar o processo e baratear os 
custos de produção no exterior. A maior 
aposta é na região do Oriente Médio e 
Norte da Africa, onde a BRF pretende 
reforçar a venda de comida Halal (para 
os muçulmanos). A Ásia também interes- 
sa. No mercado interno, deve-se copiar 
uma estratégia da Ambev, 
que investiu na compra de 
refrigeradores para fidelizar 
os pontos de venda. A BRF, 
presente em 150 mil pon- 
tos, enfrenta um problema 
para aumentar seu já am- 
plo domínio de mercado: a 
falta de estabelecimentos 
com refrigeradores capazes 
de acondicionar congelados 
e comidas prontas. A ideia 
é comprar as máquinas e 
distribuí-las gratuitamente. 
Com o incentivo, a empre- 
sa poderá chegar a 400 mil 
revendedores. Em vendas, 
daria mais 15% do mercado. 
Com todas essas medidas, 
os acionistas acreditam que 
podem elevar o faturamento 
de R$ 28 bilhões para R$ 50 
bilhões até 2015. E alcançar 
os R$ 80 bilhões de valor de mercado. 

"Os investidores ainda não compra-
ram a história de que a BRF pode se tor-
nar uma Nestlé. Ainda a veem como uma
processadora de carne. Se essa percepção
de marca for antecipada, as ações sobem
até mais cedo. Não acho impossível chegar
aos R$ 80 bilhões em dois anos", diz um
executivo familiarizado com os planos
da BRF. Ao saber da história de Nestlé
dos frangos, um consultor duvidou: "Eles 

Quando a operação estiver ajusta-
da, virá a fase de expansão, sobretudo
no mercado externo, onde a atuação da
BRF praticamente se resume à venda de
produtos in natura (corte de aves), pouco
rentáveis e expostos a variações do preço
das commodities usadas na ração animal.
Hoje, representam mais de 70% das ex-
portações - que compõem 43% da receita
da companhia. A ideia é fazer um trabalho

forte de marca em cima de itens mais 
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e dizem que a dinâmica de negociação
nunca é agressiva (o que não quer dizer
que seja um chá com biscoitos). Zeca
e companhia estabelecem o que são as
questões fundamentais para a Tarpon e
não abrem mão desses pontos. "Eles são
firmes e objetivos, mas sempre educa-
dos", diz Anderson Birman, presidente
do conselho da Arezzo. 

O dono da Tarpon é extremamente 

reservado. Não frequenta festas, colunas 

para praticar. Religioso, não perde uma 
missa aos domingos. 
Alguns amigos dizem que seu jeito
de falar lembra o de um padre, com o tom
baixo, inalterado, sopesando as palavras.
A semelhança para por aí. Zeca está longe
de ter a paz espiritual dos sacerdotes. É
um sujeito ansioso, com pressa de fazer
as coisas acontecerem. Um grande em-
presário diz ter aconselhado Zeca a curtir
mais a vida. "Ele tem a característica dos
tensos: o rosto crispado e 

um delay no sorriso. Disse 
a ele que a vida passa de- 
pressa e convém aprovei- 
tar a juventude." Um rival 
no mercado financeiro foi 
menos diplomático: "Zeca 
nasceu com 60 anos. Tem 
cara de menino e alma de 
velho. É que nem o Josué, 
da Coteminas. Não sabe 
fazer uma brincadeira. 
Respeito o Zeca, mas não 
combinaria de passar um 
fim de semana com ele." 

No escritório da Fa- 
ria Lima, não há luxo nem 
formalidades. Paletó e 
gravata são dispensados, 
assim como estrelismos. 
As viagens de negócios 
são em classe econômica 
e, nos encontros anuais de 

sócios, eles dividem os quartos nos hotéis. 
A ordem da chefia para todos os diretores 
é uma só: pé na rua, mão na massa. Pedro 
adora repetir à equipe um ensinamento 
que resume bem o trabalho feito na casa: 
"É muito fácil olhar da janela da Faria 
Lima e dizer que tal companhia deveria 
ter feito isto ou aquilo. Vai lá, estuda o 
negócio, mete as caras". 

Antes de bater à porta das empresas, 
os profissionais da Tarpon dissecam as 

sociais e não gosta de dar entrevistas,
assim como os demais sócios da empresa.
Nos poucos dias de folga que tira por ano,
geralmente voa para a Costa Rica para
pescar. Trabalha muito, dorme pouco, lê
com avidez, sobretudo livros de economia
e neurociência, com especial predileção
pelas obras de Daniel Kahneman (psicó-
logo israelense que ganhou o prêmio No-
bel de Economia). Tenta manter a forma

jogando tênis, mas diz ter pouco tempo 

vão ter de tomar muito leite Ninho para
chegar a esse patamar". 

Segundo ele, há vários riscos em-
butidos na operação. A BRF tem uma
estrutura societária complexa, que pode
dificultar a tomada e implementação de
decisões estratégicas. Também tem um
modelo de negócio difícil, com ciclo de ca-
pital de giro muito longo para um produto
em que não se tem controle de preços,
uma commodity. Além disso, é uma ca- 
deia produtiva complicada, 
que reúne vários criadores 
terceirizados e subsidiados. 
"Eles acham que vão che- 
gar lá, escolher um modelo 
à Galeazzi de corte de custos 
e tudo bem? Vai falar para 
um produtor integrado que 
será preciso cortar custos 
na sua granja e que os sub- 
sídios vão diminuir. Se fosse 
fácil, o Nildemar e o Fay já 
teriam feito." O consultor 
ainda lembra do fator políti- 
co na BRF. "A Previ pode ter 
um novo presidente que não 
se alinhe à Tarpon, a Petros 
pode descer do muro e bar- 
rar a tesoura de Galeazzi... 
O Zeca, com o perdão do 
trocadilho, vai ter de pisar 

em ovos na BRF." 

uem conhece Zeca diz que ele não
é um sujeito arrogante. Mas suas

estratégias, sim. "O Zeca tem um certo
complexo megalômano do Semler, que é
compensado pela política de pé no chão
do GP. Noves fora, é uma boa combina-
ção", resume um diretor de um private
equity brasileiro. Empresários que já di-
vidiram a mesa com a Tarpon preferem

chamar essa arrogância de convicção 
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companhias por um período que varia de 
seis meses a um ano. Quando vão para a 
mesa de negociação, conhecem de trás 
para a frente as vantagens e fraquezas das 
empresas. "Chega a ser chato o nível de 
detalhe das discussões", brinca Ricardo 
Valadares Gontijo, presidente da Direcio- 
nal Engenharia, que fez parte do portfólio 
da Tarpon. "Esses filhos da mãe sabem 
tudo o que se passa na sua companhia." 
Faz sentido, sobretudo para investidores 
dispostos a virar um negócio do avesso. 

Geralmente, a tarefa de acompanhar 
o dia a dia de uma empresa é entregue a 
Pedro Faria, o mais velho da turma, com 
38 anos. Ele traz de casa a aptidão para o 
mercado financeiro. Sua família contro- 
lava o antigo Banco da Lavoura que, após 
desavenças entre parentes, foi dividido, 
dando origem ao Banco Bandeirantes - 
gerido por seu avô Gilberto Faria - e ao 
Banco Real, tocado pelo tio-avô Aloysio 
Faria. Pedro entrou na Tarpon em 2003, 
após voltar de um MBA nos Estados Uni- 
dos. Já conhecia o Zeca, da FGV e do ban- 
co Patrimônio, e estava familiarizado com 
a gestora, da qual sua família era cotista. 
Comprou 5% do negócio, ganhou assento 
no conselho e assumiu uma nova área de 
investimentos, a Small Caps, voltada a 
companhias de menor porte e startups. É 
o homem operacional da Tarpon. Comple- 
ta o time o ex-jogador de rúgbi Eduardo 
Mufarej, 37 anos. Assim como os demais, 
formou-se em administração, mas pela 
PUC-SP. Entrou na Tarpon em 2004. É 
o sócio responsável pela relação com os 
investidores e vive mais no escritório de 
Nova York, na Park Avenue com a rua 54, 
do que na Faria Lima. 

Durante um bom tempo, o quarteto
Zeca-Pedro-Álvaro-Eduardo tocou a em-
presa. Álvaro deixaria a Tarpon em 2010
para montar seu próprio fundo, o Bravia.
Queria partir para um modelo diferente 
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Acesita, diz que o máximo que a Turma
do Zeca conseguiu foram posições no
conselho de administração e fiscal. Não
houve qualquer influência operacional. 

Passado o susto, veio a recompensa.
Naquele mesmo ano, um livro apareceu
na mesa de Eduardo para mudar a his-
tória da Tarpon. Era PioneeringPortfólio
Management, escrito por David Swensen,
diretor financeiro da universidade de

Yale. A obra mostrava como os fundos de 

de investimento, com participações me-
nores e sem atuação na gestão. O Bravia
tem, hoje, R$ 500 milhões para investir. 

A BOMBA E O LIVRO 
Em meados de 2005, tudo parecia fun-
cionar como um relógio. A empresa
havia crescido rapidamente, estava es-
truturada, capitalizada, tinha o respeito
do mercado. Aí aconteceu o que interna-
mente foi chamado de desastre atômico.
A Tarpon tinha 41% de seu 
portfólio aplicado em Ace- 
sita. As ações da empresa 
chegaram a cair 50% na- 
quele ano. O fundo, então 
distribuído para pessoas físi- 
cas, teve uma queda de 25%. 
Quem estava desde o início 
com a Tarpon não lamen- 
tou tanto o baque - já havia 
ganhado o suficiente -, mas 
a turma que entrara depois 
estava apavorada. A Tarpon 
começou a sofrer uma onda 
de resgates. Zeca, Álvaro e 
Pedro fizeram uma reunião 
de emergência e tomaram 
uma decisão, no mínimo, co- 
rajosa: "Manda todo mundo 
que quer resgatar fazer isso 
mesmo: resgatar". Naquele 
momento, o modelo entrou 
em xeque e o trio decidiu 
buscar investidores mais afinados com
estratégias de longo prazo. "Não conse-
guimos implementar as ideias de gestão
na Acesita. Fizemos uma oferta hostil pelo
controle, não deu certo, mas a Tarpon
ganhou dinheiro quando vendeu sua parte
para a ArcelorM ittal. Considerar a Acesita
um erro ou acerto depende do ponto de
vista", diz um ex-diretor do fundo. A Tar-
pon saiu da empresa com R$ 445 milhões.
Luiz Aníbal Fernandes, ex-presidente da 

40, 20 toparam participar de reuniões. 
Zeca, Álvaro, Pedro e Eduardo foram aos 
EUA num périplo de seis meses, costa a 
costa, para se encontrar com os futuros 
clientes do fundo. Quatro universidades 
decidiram apostar naqueles garotos bra- 
sileiros de 30 e poucos anos. 

Era o melhor dos mundos para um
fundo de investimento. A Tarpon conse-
guia capital de longo prazo, perene, num
modelo de captação que não existia no 

Brasil. "Como eles inves- 
tem no horizonte de muito 
longo prazo, precisavam de 
uma base de clientes que 
tivesse a mesma estraté- 
gia. É um sistema bastante 
interessante", diz Claúdio 
Furtado, diretor do Cen- 
tro de Estudos em Private 
Equity e Venture Capital da 
Fundação Getulio Vargas. 
Este pacto de continuidade 
com os fundos de universi- 
dades americanas permite 
que a Tarpon se concentre 
nas melhorias operacionais 
e na questão estratégica e 
não tenha compromissos 
imediatos de rentabilidade. 
Diferentemente de outros 
fundos de private, ela pode 
fazer o resgate em quatro, 
cinco ou em 12 anos, con-

forme as condições do negócio. Os en-
dowments são os maiores defensores da
teoria de poucas e boas empresas, em
setores dinâmicos onde se possa inovar
e criar valor. Daí a aposta da Tarpon nas
áreas de alimentos e consumo, por exem-
plo (espera-se para os próximos dias o
anúncio da compra da Farm e Animale,
do setor de moda). "Na teoria, a baixa
diversificação faz com que o risco do
investimento aumente. No entanto, ao 

universidades americanas, construídos
a partir de doações de ex-alunos (endo-
wments), investiam pensando no longo
prazo. Stanford e Harvard, por exemplo,
têm patrimônios de bilhões de dólares.
Era esse tipo de cliente que a Tarpon
sonhava ter ao seu lado. Estudando o as-
sunto, Eduardo deparou com outra obra:
One Hundred Biggest Endowments in the
World. Ele mandou cem e-mails para es-

ses "caras", teve retorno de 40 e, desses 

Fotos VALOR; ISUZU IMAGENS 
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era listada em bolsa, mas tinha o capital 
muito pulverizado, sem nenhum acionista 
relevante. Havia uma grande necessidade 
de alguém puxar as discussões estratégi- 
cas de longo prazo e achar um norte para 
a companhia. A primeira mudança foi 
cultural. A velha visão de fábrica teria de 
ser substituída pela visão de uma empresa 
que pensa com a cabeça de mercado, de 
vendas, marketing e inovação. Leonardo 
Byrro, o presidente, conta que havia ainda 
alguns traços paternalistas, apesar de as 
famílias fundadoras terem vendido a em- 
presa há tempos (final da década de 90). 
Não existia a filosofia de meritocracia e 
de resultados. Foi preciso, praticamente, 
reinventar a companhia - com erros e 
acertos. No ano passado, depois de uma 
onda de aquisições, a Cremer fechou no 
prejuízo: R$ 10,4 milhões. Este ano, o lu- 
cro deve aparecer. Há poucos dias, a Tar- 
pon anunciou sua decisão de aumentar a 
particpação de 52% para 64% na Cremer. 

Para alguns investidores, o histórico
de resultados da gestora de Zeca é insu-
ficiente. "Analisamos o trabalho deles há
bastante tempo, mas sempre optamos por
não colocar dinheiro", diz o sócio de uma
empresa de family office, aquelas que
administram o patrimônio de investido-
res milionários. "Os rapazes são bons, a
trajetória fala por si, mas acreditamos que
a alta concentração em poucos papéis é
arriscada", diz. Ele considera que algumas
casas especializadas em compra e venda
de ações têm oferecido retornos melhores. 

Há, porém, gente que se entusias-
ma. "Lembro até hoje do primeiro con-
tato com o Zeca e o Pedro. Eram dois
moleques com mochila nas costas, uma
baita convicção e uma proposta firme.
Gostei deles", diz Gontijo, da Direcional.
(Outro empresário conta que a primeira
vez que viu o Zeca entrar em sua sala,
cumprimentou-o e permaneceu alguns 

de calçados, havia acabado de comprar 
a parte de seu irmão e imediatamente 
fundiu a empresa com a Schutz, mar- 
ca desenvolvida por seu filho. Birman 
já conhecia a família de Pedro Faria e 
quando decidiu trazer sócios investidores 
para estruturar o negócio nem se deu ao 
trabalho de vasculhar o mercado. A Tar- 
pon mergulhou de cabeça na operação. 
Destacou Rafael Maisonnave, também 
um ex-banco Patrimônio, para ajudar na 
transição de uma cultura familiar para 
uma estrutura mais profissionalizada. 
"Eles fizeram um esboço do que poderí- 
amos melhorar na Arezzo. Adotamos um 
Plano de 100 dias [olha aia inspiração para 
a BRF] para estudar a empresa e começar 
o processo", diz Birman. "Implementa- 
mos uma cultura organizacional rígida, 
métricas e meritocracia. Eles trouxeram a 
palavra meta para dentro da companhia." 

Maisonnave montou a estrutura de
conselho e contratou uma consultoria
para ajudá-lo a organizar a empresa. A
Tarpon colocou homens de sua confiança
em posições-chave e criou um comitê exe-
cutivo, no qual Pedro era o representante
da gestora. Zeca participava do conselho.
"Atingimos as metas sempre com um ano
de antecedência. Lembro, especialmente,
de um ponto de nosso planejamento, que
era chegar a um Ebitda (lucro antes de
juros, impostos, depreciações e amortiza-
ções) de R$ 100 milhões em 2012. Conse-
guimos em 2011", afirma Birman. A Tarpon
vendeu a participação em março de 2012.
Em quatro anos de Arezzo, transformou
um investimento de R$ 76 milhões em R$
475 milhões. "Temos hoje uma estrutura
de capital forte, mais credibilidade com o
consumidor, mais potencial e mais visi-
bilidade", diz Birman. "A Arezzo seria a
mesma sem a Tarpon? Não. Mas também
acho que a Tarpon não seria a mesma sem a
Arezzo. Foi um aprendizado recíproco."  

segundos em pé, esperando entrar o pai
ou o chefe do garoto). Gontijo faz gran-
des projeções para a empresa de Zeca.
"Será o novo Garantia." Avisado de tal
vaticínio, um diretor de um banco de in-
vestimentos comentou: "Talvez daqui a
três encarnações. Eles estão a anos-luz
da obra de Lemann, Marcel e Beto. Não
têm o mesmo nível de disciplina, não têm
a mesma cultura de formação de gente,
não têm a mesma quantidade de capital
próprio, não têm o mesmo controle em
todas as empresas". 

Têm, ao menos, uma filosofia pa-
recida. Marcel Telles gosta de dizer que
o importante é a capacidade de ver se o
quadro está meio torto na parede e se
dá para arrumá-lo. De uma forma ou de
outra, é o que faz Zeca: ele diz que não
ganha dinheiro por ter participado da
mudança, mas por ter percebido antes
que a mudança viria. Foi assim com a
Arezzo, uma empresa rentável e pequena.
Em novembro de 2007, a Tarpon comprou
uma participação de 25% na companhia.
Anderson Birman, o dono da fabricante 
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Text Box
Fonte: Época Negócios, São Paulo, ano 7, n. 78, p. 36-50, ago. 2013.




