
PASSO A PASSO
DA PHILIP MORRIS À MOLINOS RÍO DE LA PLATA, JUAN MANUEL FORN SOUBE MEDIR O TEMPO
DE SUA ASCENÇÃO CORPORATIVA

Forn:
atração

pelo risco
voar a um destino menos tranqüilo.
Uma tarefa gigantesca o esperava

em Buenos Aires: resgatar a Mo-
linos Rio de la Plata dos enormes
prejuízos e do alto endividamento.
Na época, a emblemática empresa

alimentícia argentina havia sido
adquirida pela família Pérez

Companc.
"As situações difí-

ceis me atraem mais
do que as normais",
diz Juan Manuel
Forn. E como foi
difícil a experiência
da Molinos. Às com-
plicações prévias
somou-se a crise ar-
gentina, que obrigou
Forn a abandonar
sua aposta inicial

pelo negócio das mar-
cas e substituí-la pelas

vantagens oferecidas pelos
altos preços internacionais da
soja. "Forn teve flexibilidade
suficiente para adaptar-se ao
novo cenário", diz Ivana Re-
calde, analista da classificadora
de risco Standard&Poor's em
Buenos Aires. "A rentabilida-
de caiu, mas as exportações a
granel permitiram que a Molinos
seguisse crescendo muito em
vendas." Os dólares colhidos no
exterior não apenas serviram para
apagar o fogo: longe dos prejuízos
registrados na pior etapa da crise
econômica, a empresa obteve no
ano passado lucro líquido de US$
7,2 milhões.

Com a tarefa cumprida, Forn deixou as responsabili-
dades de CEO em abril passado para ocupar o estratégico
cargo de vice-presidente do board e responsável direto
pela área de relações institucionais e corporativas. É
mais um passo na escada que Forn, de 62 anos, foi
subindo degrau a degrau. E esse manejo gradual do
tempo é sua marca registrada.

Formado apenas como advogado na estatal Uni-
versidad de Buenos Aires em 1969, Forn começou a
trabalhar na filial argentina do Bank of America. Com o
tempo, passou a desempenhar funções administrativas
na divisão européia do banco, com sede em Londres,
e depois chegou a diretor-geral em Madri, nomeação
que o marcou. "Era ainda muito jovem e atuei como
'número dois' do banco durante a transição depois da
morte de (Francisco) Franco", conta. "Nesse tempo, os
bancos espanhóis sofriam os efeitos de um prolongado
isolamento do mercado financeiro internacional e da
entrada das instituições estrangeiras. Isso serviu como
catalizador de uma profunda transformação."
MIGRAÇÃO CULTURAL. Forn aproveitou a etapa européia
para completar seus estudos cursando um MBA no
IMD, na Suíça. De volta a Buenos Aires, ocupou o
cargo de vice-presidente sênior das filiais argentina
e uruguaia do Bank of America. Foi sua última tarefa
no banco antes de ir para a Philip Morris em 1987.
"Não é habitual que se passe de uma instituição
financeira a uma alta posição numa empresa de con-
sumo de massa com sucesso", diz Emilio Bertoni,
diretor da consultoria em recursos humanos Bertoni
& Asociados, em Buenos Aires. "São culturas muito
diferentes, e ter ocupado altos cargos desde o início
de sua carreira na empresa diz muito bem quais são
as condições de Forn."

A passagem pela Philip Morris foi muito impor-
tante para sua carreira. "Não houve um só dia em
que não sentisse que estava aprendendo algo novo;
a Philip Morris é uma grande escola de formação
profissional, especialmente nas áreas financeira e
de marketing", afirma Forn. "Os dez anos nessa
empresa me foram muito úteis para a recuperação da
Molinos." Não foi a única aprendizagem. O executivo
também aprendeu a medir os tempos justos de sua
subida na pirâmide corporativa. Passo a passo, ele
chegou no topo. •

Gustavo Stok, Buenos Aires
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Não era um desafio a mais. Em 1999, Juan
Manuel Forn optou por deixar seu posto como pre-
sidente da região andina, México, América Central e
Caribe da multinacional Philip Morris e abandonar

seu escritório em Park Avenue para


