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fast-food Burger King, a varejis
ta brasileira Lojas Americanas e 
a fabricante de alimentos ame
ricana Heinz (esta última adqui
rida em sociedade com Warren 
BufFett, um velho amigo de Le- 
mann). Juntas, essas compa
nhias têm um valor de mercado 
que supera US$ 190 bilhões. Na
da mal para alguém que no iní
cio da carreira teve de superar 
um retumbante fracasso.

continua batendo bola e partici
pando de campeonatos seniores. 
De quebra, levou para o mundo 
dos negócios vários ensinamen
tos aprendidos nas quadras, como 
a discrição e a necessidade de con
centração total, valores pregados 
pelo professor Aguero. O empre
sário, sempre avesso a entrevistas 
e badalações, prefere se concen
trar em fazer grandes tacadas a 
alardear suas conquistas.

nos dentes” seria fundamental 
para fazer aquela engrenagem 
funcionar. Ele procurava profis
sionais com um perfil que batizou 
como PSD, sigla para Poor, Smart, 
Deep desire to get rich (em por
tuguês, algo como pobres, esper
tos e loucos para enriquecer). Os 
candidatos a uma vaga na insti
tuição financeira eram subme
tidos a uma bateria de entrevis
tas com os principais sócios do 
banco — inclusive Lemann.

Graças ao olhar atento para 
identificar gente boa, o empresá
rio fez duas contratações que não 
apenas afetariam profundamen
te a história do banco como aju
dariam a determinar o futuro de 
sua própria carreira. Em 1972, ele 
contratou o então recém-forma- 
do Mareei Telles. No ano seguin
te seria a vez de Carlos Alberto Si
cupira. Ambos oriundos da classe 
média carioca, Telles e Sicupira 
rapidamente se tomariam sócios 
do Garantia e se transformariam 
no melhor exemplo da merito
cracia que pregava o chefe.

Nascido no Rio de Janeiro, filho 
de pai suíço e mãe brasileira (com 
ascendência suíça), Jorge Paulo 
Lemann foi criado de acordo com 
a ética protestante, que valoriza 
o trabalho, a disciplina e a simpli
cidade. Mesmo com uma situação 
financeira confortável, sua famí
lia nunca foi dada a excessos.

Aos 7 anos, ele começou a jogar 
tênis no Country Club do Rio de 
Janeiro. Seu primeiro professor 
foi o chileno José Aguero. “Meu 
treinamento todo na infância foi: 
‘Olhe e corra atrás da bola, não 
jogue para a plateia’”, disse Le
mann certa vez. O conselho do 
técnico ajudou o garoto a se 
transformar em um dos melho
res tenistas do país e a vencer di
versos campeonatos brasileiros. 
O mais emocionante aconteceu 
em 1975, numa partida contra Fer
nando Gentil, no Country Club do 
Rio. Ele tinha então 36 anos — seu 
adversário, 23. Gentil venceu os 
dois primeiros sets e, quando pa
recia que estava com a taça nas 
mãos, Lemann se recuperou. Nu
ma partida com mais de cinco ho
ras de duração, venceu por 3 sets 
a 2. “O Fernando teve câimbras, 
não aguentava mais jogar, e o Jor
ge ainda estava inteiro. Ele não 
desiste de nenhuma partida”, diz 
um amigo do empresário, que tes
temunhou o jogo.

Lemann chegou a competir pro
fissionalmente, mas desistiu da 
carreira de atleta quando perce
beu que não seria um dos dez me
lhores do mundo. Até hoje, porém,
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Nos anos 8o, o Garantia se con
solidou como o mais bem-suce- 
dido e invejado banco de investi
mentos brasileiro. Conseguia 
atrair os melhores profissionais 
e produzir uma riqueza extraor
dinária para aqueles que bates
sem suas metas. Quem não con
seguisse atingir os objetivos ine
vitavelmente era forçado a deixar 
a firma. O clima de competição 
que pairava dentro do banco as
sustava muita gente. Tomou-se 
clássico o episódio de um advo
gado que abandonou o trabalho 
no primeiro dia de expediente — 
apavorado com o que viu, ele saiu 
no horário do almoço e nunca 
mais deu as caras.

Apesar do sucesso no mercado 
financeiro, Lemann sempre 
achou que devia colocar um pé 
na “economia real”. Em 1982, 
aproveitou que o caixa do Garan
tia estava cheio para comprar o 
controle da tradicional Lojas

Americanas, à época com resul
tados decepcionantes. Lemann 
não contratou um headhunter pa
ra caçar um executivo capaz de 
promover uma virada na varejis
ta. Ele, que sempre preferiu for
mar seu pessoal a contratar altos 
executivos de mercado, decidiu 
que a tarefa caberia a um dos me
lhores e mais agressivos sócios 
do banco: Beto Sicupira.

Na Lojas Americanas, Beto 
adotou a mesma cartilha que 
aprendera no banco. Paredes 
foram derrubadas para que os 
executivos dividissem uma úni
ca sala, em vez de ficar encas
telados em seus escritórios. 
Mordomias como carros com 
motoristas foram cortadas. O 
plano de construir uma sede pa
ra a varejista, com direito até a 
quadra de tênis, foi engavetado. 
Todos os funcionários ganha
ram metas que deveriam ser 
cumpridas a qualquer custo. 
Um novo plano de remuneração 
variável foi colocado em práti
ca. Quem não se adaptou ao

modelo instalado na empresa 
foi sumariamente eliminado.

Sete anos depois da primeira 
investida, o Garantia fez uma 
aquisição mais ambiciosa. Por 
US$ 60 milhões, arrematou o con
trole da Brahma. Lemann, que du
rante anos “namorou” a compa
nhia, fechou a compra numa tar
de, sem nem mesmo fazer uma 
análise detalhada da situação fi
nanceira da cervejaria. Para ele, 
naquele caso, mais importante 
que avaliar os números era seguir 
a lógica: “País tropical, clima quen
te, marca boa, população jovem e 
má administração... Pô, tem tudo 
pra gente transformar numa coi
sa grande... Eu olhava na América 
Latina e quem era o cara mais ri
co da Venezuela? Um cervejeiro 
[a família Mendoza, da Polar]. O 
cara mais rico da Colômbia? Um 
cervejeiro [o grupo Santo Domin
go, dono da Aguila]. O mais rico 
da Argentina? Um cervejeiro [os 
Bemberg, da Quilmes], Esses ca
ras não podiam ser todos gênios... 
0 negócio é que devia ser bom.” >
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Para comandar a cervejaria, Le- 
mann novamente recorreu ao 
seu “banco de talentos”. Dessa 
vez o escolhido foi Mareei Telles, 
que havia feito fama no Garantia 
ao chefiar com maestria a mesa 
de operações da instituição. 
Telles levou a cultura forjada por 
Lemann e seus sócios ao paroxis
mo e transformou a decadente 
cervejaria em uma potência. Em 
1999, a Brahma comprou a ar- 
quirrival Antarctica, formando a 
AmBev, na maior negociação da 
história envolvendo empresas 
brasileiras até então. Cinco anos 
depois, uma complexa transação 
fez da belga Interbrew a nova do
na da AmBev, dando origem à 
Inbev. Os três empresários bra
sileiros em pouco tempo se tor
nariam os maiores acionistas in
dividuais da cervejaria.

Lemann sempre repetira que 
“sonhar grande e sonhar peque
no dá o mesmo trabalho” e nun
ca escondera sua vontade de 
comprar a Anheuser-Busch, fa
bricante da Budweiser. Em 2008, 
no auge da crise financeira inter
nacional, o trio de empresários 
finalmente atingiu esse objetivo. 
Por meio de uma aquisição de 
US$52 bilhões, arrematou a maior 
cervejaria do mundo, formando a 
AB InBev e levando o estilo de ges
tão de Lemann e seus sócios pa
ra os quatro cantos do planeta. 
Hoje, os 118 mil funcionários da 
cervejaria espalhados pelo mun
do têm metas individuais e cor
rem atrás de bônus polpudos — 
e, com esse atrativo, tomam a 
companhia mais eficiente.

e quase toda essa fortuna foi dis
tribuída entre seus pouco mais de 
300 funcionários. De uma hora pa
ra outra, muita gente enriqueceu 
e alguns dos principais valores 
que Lemann pregava, como aus
teridade e pensamento de longo 
prazo, passaram a ter pouco sen
tido. Ricos e arrogantes, os fun
cionários da instituição faziam 
operações cada vez mais comple
xas e arriscadas. Quando a crise 
asiática estourou, em 1997, pegou 
o banco em cheio. Ainda que con
tinuasse a dar lucro, o Garantia 
perdeu a credibilidade e se trans
formou numa sombra do que era 
no passado. Não restou outra op
ção a Lemann e seus sócios se
não vender o banco para o Crédit 
Suisse por US$ 675 milhões.

Apesar do modelo vencedor que 
criou, Lemann não ficou livre de 
tropeços. Nenhum deles foi maior 
que o fim do Garantia, nos anos 
90.0 banco supostamente inven
cível foi vítima de seu próprio su
cesso. Em 1994, registrou um lu
cro recorde de quase US$ 1 bilhão
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Caixa de texto
Fonte: Pequenas Empresas & Grandes Negócios, São Paulo, n. 296, p. 96-100, set. 2013.




