
Expansão internacional traz novos desafios para o Grupo Votorantim. 
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SAO PAULO - Em 1921, José Ermírio de Moraes andava a cavalo pelo interior do Brasil 
mapeando depósitos minerais apesar de uma epidemia de lepra na região. Hoje, os 
executivos da empresa que ele fundou, o Grupo Votorantim, percorrem o mundo em 
aviões de carreira atrás de empresas para comprar, enquanto os descendentes do 
patriarca lidam com questões delicadas sobre o futuro papel da família no grupo. 
 
Ao longo de três gerações, a família Ermírio de Moraes transformou a Votorantim numa 
General Electric dos trópicos, um conglomerado diversificado com investimentos que vão 
de mineração e fabricas de suco de laranja a serviços financeiros. Nos últimos anos, ela 
expandiu-se internacional-mente, tornando-se a maior fabricante de cimento da região 
dos Grandes Lagos, nos Estados Unidos, e a terceira maior nas Américas, atrás da 
mexicana Cemex e da suíça Holcim. 
 
A empresa, de capital fechado e controle familiar, prosperou apesar das vio lentas 
oscilações da economia brasileira, e a despeito do tamanho e complexidade cada vez 
maior de suas operações. O Lucro tem tido altas anuais de dois digitos nos últimos cinco 
anos, e calcula-se que subira 21%, em 2004, para R$ 4,8 bilhões. A empresa projeta que 
o faturamento líquido de 2004 subira 8,7% para R$ 15.89 bilhões. 
 
"Esta no DNA corporativo deles entender risco e administrar risco", diz Donald Sull, um 
professor adjunto da London Business School que se especializa em  empresas de 
mercados eme rgentes. 
 
O conglomerado esta na vanguarda das empresas brasileiras que compram fabricas e 
companhias no exterior. A Votorantim gastou US$ 1,5 bilhão em aquisições 
internacionais desde 2001. Recentemente, ela comprou duas fábricas de cimento nos 
EUA, a maior refinaria de zinco do Peru e, no mercado doméstico, a fabricante de papeis 
Ripasa SA Celulose e Papel, numa oferta conjunta com a Suzano Bahia Sul Papel e 
Celulose SA que superou a de gigantes como a americana International Paper Co. E a 
finlandesa Stora Enso Oyj. 
 
Na lista de compras: outras fábricas de cimento nos EUA e mineradoras na America 
Latina. O objetivo é dobrar seu ativo com sede no exterior para 20% do total ate 
2008, bem como elevar seu lucro em dólar dos atuais 30% para a metade do total. 
“ Eles tem uma estratégia muito agressiva”, diz Décio da Silva, diretor-presidente da 
fabricante de motores WEG SA, outra empresa brasileira de controle familiar que 
comprou fabricas em paises como China, Portugal e México nos últimos quatro anos. A 
despeito do excelente histórico da Votorantim, os próximos anos trarão um desafio 
significativo e darão forma ao futuro da empresa -  para o bem ou para o mal. Ela 
não somente vai operar empresas de porte fora de seu mercado domestico pela 
primeira vez, como também passara por outra transição delicada: trans-formar-se de 
uma empresa de gestão familiar para uma de cultura corporativa mais parecida com a 
de empresas americanas e européias. 
 
No fim dos anos 90, a família estava discutindo o futuro da empresa quando soube de 
um estudo da consultoria McKinsey & Co. que mostrava que só 10% das empresas de 
controle familiar passam da terceira geração. 
 
Em 2001, com apoio dos mais velhos, os 23 membros da terceira geração romperam com 
oito décadas de tradição e se retiraram de posições operacionais para formar um 
conselho executivo de oito membros, que ainda tem a palavra final sobre aquisições e 
estratégia. 
 
 



"Tínhamos um conhecimento realmente muito bom do lado operacional da empresa, mas 
não tínhamos uma visão do todo e também uma visão de fora", diz Carlos Ermírio de 
Moraes, presidente do conselho executivo da Votorantim.  
 
A partir dai, a Votorantim começou a se abrir a terceiros. Um executivo da empresa 
canadense de alumínio Alcan Inc., João Bosco Silva, foi contratado para dirigir a 
Votorantim Metais; Jose Luciano Duarte Penido, então presidente da Samarco Mineração, 
foi nomeado diretor-presidente da Votorantim Celulose e Papel SA; e um banqueiro sênior 
do Citigroup, Marcelo Martins, tornou-se diretor f inanceiro da Votorantim Cimentos. 
 
Mas a família pode ainda não ter todo o talento gerencial de que precisa para 
supervisionar sua expansão e operar com sucesso fora do Brasil. 
Sua divisão de metais recentemente teve dificuldades para encontrar um executivo para 
dirigir a recém-adquirida empresa de zinco no Peru, disseram pessoas a par do 
assunto. "O maior desafio para a transição é encontrar executivos realmente 
competentes que conheçam e se adaptem a cultora", diz Luis Gaj, um consultor que 
trabalhou para a família. Carlos Ermírio diz que o prog rama  de  t r a i nee  da  
Votorantim recentemente atraiu 26.000 candidates. 
 
A medida que cresce, a Votorantim vai ter de decidir se quer continuar com capital 
fechado ou abrir suas portas a acionistas e outros sócios. Famílias que possuem 
empresas tendem a zelar por sua posição de controle, embora as vezes a melhor 
maneira de crescer a empresa seja fundi-la com uma empresa maior, de capital 
aberto, diz Betania Tanure, professora de administração de empresas da Fundação 
Dom Cabral, de Minas Gerais. 
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