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O grupo Votorantim já trabalha com um cenário bem definido para 2005: um faturamento líquido 
consolidado de R$ 16,3 bilhões e uma geração de caixa total (Ebtida) de R$ 7 bilhões. Os 
investimentos em expansões das operações somarão R$ 3,1 bilhões e para aquisições de terceiros 
ou novas áreas de negócios estão reservados, até o momento, R$ 1,5 bilhão.  
 
Esses valores representam um crescimento em termos reais “mínimo” sobre os números de 2004, 
quando a receita líquida total deverá fechar em R$ 16,1 bilhões e o caixa próprio ficar em R$ 6,9 
bilhões, a valores constantes de junho último, quando os prognósticos foram traçados. Os 
investimentos, se mantidos dentro da programação até o final de 2005, serão 30% inferiores aos 
efetuados este ano, cujo montante deve somar R$ 5,9 bilhões, já incluindo a compra da Ripasa , 
na semana passada. 
 
Esse quadro revela uma onda de conservadorismo sintomática entre os Ermírio de Moraes, que 
vinham comemorando nos últimos cinco anos um crescimento médio de 20% ao ano na sua 
receita e lucros. Essa pausa é uma referência para milhares de empresas, que têm no grupo um 
modelo a seguir em seus negócios, como revelam 2.488 empresários e executivos de empresas 
pequenas, médias e grandes ouvidos pela Pesquisa DCI entre novembro de 2003 e setembro de 
2004 e que elegeram a Votorantim como a empresa mais admirada no País.  
 
“O próximo ano deve começar sob pressão de custos ao longo da cadeia do petróleo e as 
commodities não terão o mesmo desempenho de 2004, portanto será difícil um aumento da renda 
da população e, com isso, nós estamos prevendo um declínio na atividade econômica brasileira 
especialmente para o segundo semestre do próximo ano”, justifica Carlos Ermírio de Moraes, 
presidente do Conselho Executivo do grupo, onde divide com mais seis primos e irmão a 
responsabilidade pela condução estratégica do grupo. 
 
No entanto, se alguém imagina que um quadro conservador para o Brasil pode acanhar o 
empenho da família Ermírio de Moraes em atingir sua meta de duplicar o grupo a cada cinco anos, 
o engano será grande.  
 
A negociação da compra da usina de zinco no Peru é um exemplo e até o final deste mês ou, no 
mais tardar até o final do ano, a compra de duas fábricas de cimento da mexicana Cemex nos 
Estados Unidos deverá estar concluída, o que vai representar um ingresso extra de receita de 
dólares para 2005.  
 
Isso sem contar outras operações de compra de terceiros, que estão sendo analisadas pela família 
e as “oportunidades não previstas”, como a recente compra da Ripasa em sociedade com o grupo 
Suzano , cuja decisão ocorreu em apenas dois dias dentro do grupo Votorantim. A urgência da 
decisão deveu-se a defesa estratégica de dois grupos nacionais do ramo de papel e celulose ao 
verem a norte-americana International Paper e a sueco-finlandesa Stora Enzo fazerem seus 
lances pelo quarto maior grupo de papel e celulose brasileiro. 
 
“A questão para nós é que temos duas vias para obter a meta de crescimento: o cuidado especial 
à expansão orgânica de nossos negócios e uma boa prospecção e avaliação de oportunidades fora 
do grupo e mesmo do País”, comenta José Ermírio de Moraes Neto, vice-presidente dos conselhos 
de Administração e Executivo do grupo. 
 
A expansão orgânica das operações do grupo prevista para 2005 receberá um aporte de capital 
15% maior, em termos reais, em comparação com os R$ 2,7 bilhões aplicados este ano. Mas 
negócios de oportunidade poderão elevar bem acima dos R$ 1,5 bilhão previstos para aquisições 
em 2005. 



“As decisões em família nos tem garantido agilidade frente aos competidores e velocidade de 
decisão. Sem contar que os acionistas da família visam metas de longo prazo e são mais 
pacientes e coerentes quanto aos resultados, se compararmos, por exemplo, aos negócios geridos 
por executivos pressionados pela performance de curto prazo”, comenta José Neto. 
 
Outra frente importante de atenção para o grupo Votorantim é o processo sucessório. Há dois 
anos a atual geração começou um programa integração e instrução dos interessados entre os 
quase 60 descendentes em conhecer ou vir a trabalhar no negócio da família. E desta vez a 
grande novidade é que as mulheres da família que passarem pelo processo de seleção poderão vir 
a integrar, pela primeira vez na história do grupo, o seleto grupo de executivos dos Ermírio de 
Moraes dentro da Votorantim. Hoje são oito os executivos da família — com assento no conselho 
dos Primos — que comandam o grupo presidido por Antônio Ermírio de Moraes. 
 
“O que queremos é ter acionistas felizes, trabalhando dentro ou fora da empresa”, adianta José 
Neto. Na verdade, nos últimos 30 anos a geração dos “primos” percorreu um longo caminho 
preparado pela geração dos “irmãos” José, Antônio Ermírio e o cunhado, Clóvis. O processo 
sucessório dos “irmãos” se consolidou nos anos 90, à medida que os “primos” emergiam como 
executivos em diversas áreas operacionais do grupo e também de algumas companhias de fora do 
grupo. “O que é certo é que aqui não há como atender aquele telefonema de uma irmã ou prima 
pedindo uma simples ocupação para o seu filho ou filha.  
 
Aqui o que existe é uma carreira, longa, para os mais bem preparados e todos sabem disso”, 
comenta Carlos Ermírio, lembrando que este ano milhares de candidatos das melhores 
universidades do País se apresentaram para fazer o programa  de estágios do grupo em todas as 
áreas de operação. “Nosso time, da família ou não, tem que estar apto a vencer os desafios que o 
grupo enfrenta ante seus maiores competidores mundiais e os melhores gestores de nossas áreas 
de atuação, nada menos”, enfatiza José Neto. 
 
Um bom sintoma do grau de competição do capital humano da Votorantim foi a operação das 
fábricas de cimento compradas no Canadá e Estados Unidos. Há mais de 40 executivos “da casa” 
no comando das fábricas lá . “E o que aferimos é que as nossas unidades aqui são bem mais 
competitivas e o nosso processo de gestão também, por isso os resultados lá melhoraram tanto”, 
diz Carlos Ermírio. 
 
A tendência “natural” daqui para frente é o grupo abrir mais espaços de operação no exterior 
especialmente em economias mais maduras como Europa e América do Norte, antes de buscar 
oportunidades em mercados promissores mais emergentes como China e Índia.  
 
“Sabemos que um dia teremos que ir para lá e vamos nos preparar para isso, mas por enquanto o 
Brasil já é um risco de economia emergente suficiente para nós”, afirma o presidente do Conselho 
Executivo. 
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