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Fôlego para enfrentar uma economia repleta de turbulências como a brasileira, liderar um setor 
do mercado e, mais ainda, bater a concorrência de empresas multinacionais. Essas são as 
características principais de um grupo de dez empresas brasileiras, eleitas pelo professor de 
administração da Harvard Business School, Donald Sull, e pelo consultor e sócio da empresa de 
consultoria Orange Advisory , Martín Escobari, como o “top” do empreendedorismo no País. 
 
Os casos de sucesso dessas “superempresas” foram reunidos no livro Sucesso Made in Brasil, 
lançado pelo Ibmec, que lista a relação das “dez mais: AmBev , Embraer , Banco Itaú , 
Votorantim , Natura , Aracruz , Pão de Açúcar , Promon , Sabó Retentores e ALL . 
 
Algumas delas passaram a ter participação estrangeira no processo de crescimento, mas foi o 
capital nacional que deu impulso, pelo menos na fase inicial, ao crescimento desses negócios.  
 
Seleção de 700 negócios 
A análise dos dois especialistas durou pouco mais de dois anos e analisou os indicadores de 
desempenho de cerca de 700 companhias de capital aberto e fechado.  
 
As que sobreviveram à triagem, explica Escobari, adotavam uma política de gestão diferenciada, 
entendendo, por exemplo, que períodos de turbulência também geram oportunidades.  
Um exemplo, diz o consultor, foi o caso da Votorantim, que investiu no mercado de papel e 
celulose em um momento crítico para o setor industrial, há cerca de 5 anos, quando a taxa de 
juros alcançava 19% e a economia crescia parco 1%.  
 
Outro princípio importante seguido pelas companhias escolhidas foi o de estabelecer e gerenciar 
parcerias — com clientes, fornecedores, investidores e distribuidores.  
 
”Dividir o trabalho com parceiros, em vez de tentar fazer tudo em casa, oferece muitas 
vantagens: velocidade para agarrar oportunidades, capacidade de dividir riscos, acesso a recursos 
críticos, foco nas competências essenciais, e custos fixos mais baixos”, explica o consultor.  
 
No meio da volatilidade 
Na visão de Escobari, o jeito brasileiro de fazer negócios foi sendo lapidado ao longo dos anos, 
com os executivos acumulando preocupações com a volatilidade das taxas de câmbio, política 
industrial inconsistente e juros e inflação imprevisíveis.  
 
“No Brasil, cada uma destas variáveis é extremamente volátil, o que torna o futuro impossível de 
ser previsto. Os executivos atuando no País são como pilotos, que dirigem em uma estrada 
desconhecida em meio à neblina”, resume o consultor. 
Mas, se as empresas brasileiras prosperam mesmo nesse ambiente de incertezas, Escobari explica 
que o mesmo não pode ser aplicado às multinacionais que chegam por aqui, atraídas por um 
mercado que responde por mais de 50% do PIB (Produto Interno Bruto) da América Latina. 
 
“Trabalhamos com companhias multinacionais que chegam ao Brasil para tentar estruturar um 
negócio, e desistem depois de poucos meses”, comenta o consultor.  
 
Na visão de Escobari, é imprescindível para as empresas estrangeiras que quiserem persistir e 
instalar-se no mercado brasileiro, que façam o dever de casa, em linha com a atuação das 
empresas brasileiras de sucesso. “Entender o cenário e ter paciência é fundamental”, conclui.  
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