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Não haverá uma recuperação
acelerada da economia mun-
dial nos próximos anos e, dian-
te desse cenário, o risco é de
proliferação de tensões políti-
cas em diversos países que, co-
mo consequência, minariam a
capacidade de a comunidade
global chegar a acordos.

Quem faz o alerta é o brasi-
leiro Roberto Avezêdo que, na
prática, assume hoje a direção
da Organização Mundial do
Comércio (OMC). Oficialmen-
te, ele começou a trabalhar há
uma semana e, nos últimos
dias, esteve na cúpula do G-20
para se apresentar aos líderes
mundiais. Mas será hoje, em
Genebra, que ele fará seu pri-
meiro discurso aos 159 países
sobre seu plano de governo.

Na pauta, sua visão para o
comércio e sua estratégia para
recuperar a credibilidade de
uma entidade cada vez mais ig-
norada pelas grandes potên-
cias. Azevêdo fará um apelo

aos países para que não aban-
donem o sistema multilateral,
mesmo diante de sua paralisia
e da proliferação de acordos bi-
laterais. Para muitos, porém,
Azevêdo terá uma “missão im-
possível”. A seguir os princi-
pais trechos da entrevista.

● Existe uma crise no sistema
multilateral?
O multilateralismo como um
todo, e não apenas no aspecto
comercial, está passando por
um processo de reacomoda-
ção. Principalmente depois de
2008, o mundo testemunhou
uma nova configuração de for-
ças. Acho que os emergentes
são vistos hoje como partici-
pantes importantes dos foros
de governança global e como
competidores. Mostraram resi-
liência diante da crise, aumen-
taram em termos de competiti-
vidade e sofisticação os siste-
mas produtivos. Não necessa-
riamente o multilateralismo es-
tá em crise. Mas está procuran-
do se ajustar a essa configura-
ção que é recente e desafiante
em função da maior heteroge-
neidade dos atores centrais.

● O sr. acredita que existem re-
sistências para aceitar essa nova
configuração de forças?
Todo processo de acomodação
e de mudanças experimenta

forças em todas as direções.
Forças para promover a transi-
ção e forças para defender a
manutenção do status quo. Is-
so é natural.

● Como o sr. vê o cenário da eco-
nomia e do comércio nos próxi-
mos anos?
É difícil imaginar o futuro da
economia mundial com uma re-
cuperação vigorosa e acelerada
nos próximos anos. Pode até
acontecer, mas não está no ce-
nário dos analistas. Todos pre-
veem crescimento moderado
ou mesmo modesto, talvez um
pouco melhor nos emergentes.
Há fortes indícios também de
que, nas maiores economias, o
crescimento virá sobretudo do
aumento de produtividade, e
não das taxas de emprego.

Crescimento baixo com desem-
prego acentuado significa nor-
malmente situações de tensão
política doméstica, que tende a
afetar todas as discussões no
plano global. Essa tensão den-
tro das fronteiras tende a se re-
fletir também fora delas.

● A variação de moedas que te-
mos visto afetará o comércio?
Não há dúvidas de que a taxa
de câmbio tem impacto nas re-
lações comerciais. Como isso
pode ser pensado, discutido, en-
caminhando? Essa é a grande
questão. Talvez uma das gran-
des questões do milênio. Como
essa questão afeta todas as rela-
ções econômicas e comerciais,
as decisões dos agentes econô-
micos são pautadas por cálcu-
los que incluem taxas de câm-
bio. Não vejo como possam diri-
gir suas operações e montar
suas equações sem levar em
consideração essa variável.

● Como o sr. vê a política comer-
cial brasileira diante das acusa-
ções de EUA e Europa de que o
Brasil é protecionista?
A OMC é o melhor foro para
tratar desse tipo de divergên-
cias. Os membros da organiza-

ção sempre se acusam mutua-
mente de práticas protecionis-
tas. A OMC oferece um bom fo-
ro para monitoramento recí-
proco e, em última instância,
um mecanismo de solução de
controvérsias muito eficaz e
onde os aspectos jurídicos pre-
valecem sobre os políticos.

● O sr. é o primeiro brasileiro a
conduzir uma entidade do siste-
ma de Bretton Woods. Que peso
isso adiciona a seus ombros?
Já tivemos outros brasileiros
em cargos importantes: Ru-
bens Ricupero, José Graziano.

Claro que a OMC tem um per-
fil diferenciado, já que é um
dos principais foros da gover-
nança global. Quanto ao fato
de ser um brasileiro... claro, te-
nho muito orgulho. Mas esse é
um desdobramento natural pa-
ra o País. O Brasil, em algum
momento, chegaria a essa posi-
ção. Se não fosse a OMC, seria
em outro foro importante. O
Brasil é um país que, ao partici-
par dos foros internacionais
centrais, com maturidade e de
forma construtiva, expõe a
qualidade de seus quadros.
Um país que não faz parte des-
ses foros tem mais dificuldade
de colocar na vitrine seus di-
plomatas e representantes.

● Quando terminar seu mandato,
pelo que quer ser lembrando?
Eu acho que a OMC já viveu
dias melhores. Já teve momen-
tos de maior dinamismo, em
que atraiu muito a atenção dos
governos e da opinião pública.
Não por pirotecnia, mas por es-
tar negociando temas de gran-
de relevância para a economia
e o comércio mundial. Ao sair,
gostaria de ter colocado a
OMC no bom caminho, com a
relevância que ela já desfrutou.

1979
Início
Primeiro restaurante Fogo de
Chão em Porto Alegre (RS),
inaugurado em 1979, seguin-
do os moldes da tradicional
churrascaria gaúcha

1986
Expansão doméstica
A rede inaugura o primeiro
restaurante em São Paulo, no
bairro de Moema. Até o final
deste ano, São Paulo terá 5

restaurantes da rede.
No Brasil, serão 9 restauran-
tes. Além de 5 em São Paulo,
Rio de Janeiro, Salvador e
Brasília

1997
Mercado externo
A empresa dá o primeiro
passo rumo à internacionaliza-
ção e abre o primeiro
restaurante em Dallas,
no Texas (EUA). Até o fim
deste ano, a rede terá um total
de 22 restaurantes nos
Estados Unidos, com
a abertura do primeiro
em Nova York.

2006
Primeira venda
O fundo GP compra 35% da
companhia gaúcha. Em 2011, o
GP fica com totalidade da em-
presa, iniciando o processo de
profissionalização da rede.

2012
Segunda venda
Fundo americano Thomas H.
Lee Partners, com sede em Bos-
ton, adquire 100% da empresa
por US$ 400 milhões. Fatura-
mento da rede cresce 17% em
dólar e são abertas três unida-
des: Orlando, Boston e Center
Norte (SP)

2013
Cenário
Expectativa é ampliar em 15%
o faturamento e serão aber-
tos 4 restaurantes: NY, San
Diego, Rosemont e SP
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Depois dos
EUA, Fogo
deChãomira
dois países
Empresa deve anunciar os novos mercados
em 2015, quando for abrir o capital em NY

Roberto Azevêdo, diretor-geral da Organização Mundial do Comércio

‘Crescimento baixo gera
tensões e mina acordos’

De Porto Alegre
para o mundo
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GRANDE SÃO PAULO OUTRAS LOCALIDADES

Oportunidade. Jandir Dalberto, presidente de Operações, diz que as chances são melhores nos EUA, mesmo com a crise

Orgulho. Azevêdo assume
hoje direção da OMC

Márcia De Chiara

Mesmo com a crise america-
na, os Estados Unidos conti-
nuaram sendo o foco dos in-
vestimentos da churrascaria
Fogo de Chão, que nasceu no
Rio Grande do Sul e na déca-
da de 90 começou a se inter-
nacionalizar. Neste ano, a re-
de aplicou cerca de US$ 25 mi-
lhões em quatro novos restau-
rantes. E só um, que abre as
portas no fim de novembro,
será no Brasil, na tradicional
Rua Augusta, no bairro dos
Jardins. Os outros três ficam
nos EUA: San Diego, Rose-
mont e Nova York.

Fincar bandeira em Manhat-
tan, com uma unidade localiza-
da na Rua 53, entre a 5.ª e a 6.ª
avenida, que começa a funcio-
nar em dezembro, era o grande

desafio da rede. A empresa tam-
bém se prepara para ingressar
na Bolsa de Nova York em 2015.
A intenção é obter recursos pa-
ra financiar a expansão em mais
dois países. Os nomes dos no-
vos destinos são mantidos sob
sigilo para não inflacionar os
custos do projeto.

A dinâmica dos investimen-
tos da companhia para um pe-
ríodo de cinco anos foi traçada
em agosto do ano passado,
quando o fundo americano Tho-
mas H. Lee Partners, com sede
em Boston, comprou por US$
400 milhões a totalidade da em-
presa do GP. Sob nova direção,
decidiu-se, na época, que se-
riam investidos em cinco anos
US$ 100 milhões. A cada ano,
seriam inaugurados de um a
dois restaurantes no Brasil e de
três a quatro nos EUA.

“As chances são melhores
nos EUA, mesmo com a crise”,
afirma o presidente de Opera-
ções da rede no Brasil, Jandir
Dalberto. No ano passado, por
exemplo, dos US$ 205 milhões
que o grupo faturou, 72% vie-
ram dos EUA e 28% do Brasil.
Com as inaugurações previstas
até o final do ano, serão 9 restau-
rantes em funcionamento no
Brasil e 22 nos Estados Unidos.

Considerando o mesmo nú-
mero de restaurantes, o cresci-
mento da receita em dólar nos
EUA em 2012 foi de 10% na com-
paração com 2011. Enquanto is-
so, no Brasil, a expansão foi 4%
e em reais, que é uma moeda
menos valorizada do que o dó-

lar.
Dalberto, que começou co-

mo garçom na rede em 1990 e
acompanhou de perto pratica-
mente toda a evolução da em-
presa, fundada em 1979 em Por-
to Alegre (RS), resume em uma
frase o fato de os EUA serem a
menina dos olhos da compa-
nhia: “Lá o custo operacional é
menor comparativamente ao
do Brasil e o valor gasto por pes-
soa no restaurante é maior”.

Entre o gasto fixo com o rodí-
zio e bebidas, o americano de-
sembolsa, em média, US$ 86 ca-
da vez que vai ao Fogo de Chão.
Já o brasileiro deixa US$ 59. É
que os americanos bebem mais
e preferem o vinho, uma bebida

mais cara para acompanhar o
churrasco, conta o executivo.

O outro fator que explica a
vantagem competitiva dos
EUA em relação ao Brasil é o
custo. Segundo o diretor, a des-
pesa com energia elétrica e alu-
guel no restaurante de Hous-
ton, no Texas, que tem tama-
nho equivalente ao restaurante
do Center Norte, em São Paulo,
é cerca de 30% menor.

Marca. O que também ajuda o
mercado americano ser a estre-
la do negócio de rodízio de car-
nes é a falta de concorrência.
“Existem restaurantes de rodí-
zio nos EUA, mas não do mes-
mo padrão do Fogo de Chão. So-

mos líderes lá e tem fila na porta
do restaurante”, conta o dire-
tor. A rede tem um estudo mos-
trando que há 52 cidades nos
EUA com potencial para ter um
restaurante Fogo de Chão.
“Normalmente vamos para ci-
dades com 2,5 milhões de habi-
tantes.”

Além de acelerar a internacio-
nalização fora dos EUA, a rede
tem planos de criar valor na sua
marca. O pontapé inicial será
dado na loja da Rua Augusta, on-
de serão vendidos produtos da
marca. Inicialmente, serão co-
mercializados uma cachaça gaú-
cha e quatro rótulos de vinho. A
meta é, no futuro, vender carne
Fogo de Chão.

Em sua posse, Azevêdo
pedirá para que países
não abandonem sistema
multilateral; missão é
vista como ‘impossível’
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 9 set. 2013, Economia & Negócios, p. B5.




