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Em1947,marca já
lançavaprimeira
loja foradoBrasil

Empresas defendem sistema
e ressaltam visão abrangente

Modelonacional já
estáemtodoPaís

Boagestãoatrai lucro,provaestudo
Pesquisa da Serasa feita durante 6 anos indica quemodelo de qualidade e excelência administrativa traz dividendos

H.SternlevabrilhodoBrasilparaaRússia

NEGÓCIOS
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●●●AH.Stern completou 60 anos
em2005. Fundada pelo imigran-
te alemão Hans Stern, hoje com
83 anos e à frente do Conselho
de Administração, a idéia, desde
o início, era ser umamarca glo-
bal. A primeira loja fora do País
foi instalada emMontevidéu, no
Uruguai, em 1947, dois anos
após a fundação da empresa. “A
idéia de expansão internacional
já corria nas veias do sr. Hans”,
diz o embaixador damarca, Chris-
tian Hallot. Tanto que a empresa
passou da comercialização de
gemas brutas coloridas ao design
de vanguarda. Grandes nomes da
moda e artes assinaram coleções
daH.Stern, como a estilista Dia-
ne von Furstenberg, os irmãos
designers Campana e omúsico
baiano Carlinhos Brown.

Marca de jóias de luxo já tem 80 pontos-de-venda no exterior e planeja instalar lojas também no Oriente Médio

Circulaçãodejornais
podecrescer5%em2006
ANJquerconquistar leitores
jovensemanoquehaveráeleições
eCopadoMundo.qPÁG.10

QUALIDADE

Agnaldo Brito

Omodelobrasileirodeexcelên-
ciadegestãoedaqualidade,for-
jado no início dos anos 90 e de-
pois desenvolvido e dissemina-
do pela Fundação Nacional da
Qualidade (FNQ), acaba de ob-
ter umaprova de eficácia.Uma
pesquisa inédita realizada pela
Serasa e obtida com exclusivi-
dadepeloEstado,mostrouque
osresultadosfinanceirosdeem-
presasqueadotamacartilhade
qualidade e excelência em ges-
tão de negócios superaram
aquelas que não utilizam omo-
delo.
É aprimeira vez que ométo-

dodesenvolvidonoBrasil sobre
comogerirumaempresaérefe-
rendado por dados econômico-
financeiros. “Temos ummode-
lo que funciona”, explica Anto-
nioTadeuPagliuso,superinten-
dente-geral da FNQ, entidade
que encomendou o trabalho. A
pesquisa avaliou o balanço de
124 empresas membros da
FNQ. Estes foram comparados
aos de empresas que não ado-
tam o modelo. O acompanha-
mento foi feito durante seis
anos.
A pesquisa considerou os

macro-setores industrial, co-
mercialedeserviços.Nesteúlti-
mo, foi extraído o segmento fi-
nanceiro dos bancos, que teve
umaavaliação àparte.A indús-
tria que investiu no modelo de
gestão teve em 2005 umamar-
gemdelucrosobreofaturamen-
to líquido 7% melhor do que
aquela que não adotou. Em
2005, amargemmédiade lucro
das indústrias com modelo de
excelência de gestão foi de
22,1%.Entreasquenãoincorpo-
raram, foi de 15%.
No setor comercial, a mar-

gem de lucro sobre faturamen-
to líquido ficou em 3,5% em fa-
vor do grupo de empresas que
assumiramomodelo degestão.
Entre as que não adotaram, a
margemfoide2,6%.Nosetorde
serviço, a lucratividade sobre a

receita líquida foi de 15,9% ante
9,6%, entre empresas com e
semsistemadegestão,respecti-
vamente. Este foi o comporta-
mento geral de todos os indica-
dores incluídosnapesquisa, co-
mo margem de geração de cai-
xa, endividamento e evolução
do faturamento.
“O resultado como um todo

foi interessante.Oúnico indica-
dor do qual dispúnhamos era o
doPrêmioNacionaldaQualida-
de, mas, neste caso, são as em-
presas que se apresentam e
mostram os resultados. Os da-
dos apontados na pesquisa nos
dão mais elementos para ava-
liaraeficáciadomodeloquedis-
seminamos”, avalia Pagliuso.
Derivadaí a idéiade tornaro

levantamento perene, anual.
Com uma diferença. A Funda-
ção Nacional da Qualidade

quer, a partir do próximo ano,
ampliar o universo de empre-
sascommodelosdequalidadee
excelência de gestão implanta-
dos. “Queremos pelo menos 1
mil empresas no próximo ano.
Além disso, a pesquisa não irá
considerar apenas os aspectos
econômico-financeiros,masou-
tros, como gestão de pessoas,
responsabilidade social”, expli-
ca.
A relevância destes resulta-

dos não está exclusivamente
nos números em si. Indicam
muito mais do que isso. Apon-
tam, em primeiro lugar, que o
pensamentoparaáreadeadmi-
nistração e negócios no Brasil
tem robustez e, em segundo lu-
gar, pode colocar as empresas
emcondiçõesdecompetitivida-
de frente ao mercado interna-
cional.Vale ressaltarqueoPaís
despertou para questões de

qualidade de gestão a partir do
início da década de 90, quando
as empresas foram expostas à
competição global.
“Criou-se no Brasil uma ce-

leuma, um paradigma, de que
adotar modelos de gestão é ca-
ro e complicado. Os dados da
pesquisa mostram que não im-
plantá-los pode sair aindamais

caro. A falta de excelência de
gestão e de qualidade é que po-
de ser caro”, aponta Pagliuso.

ESCOLAS
O modelo da FNQ já faz parte
da grade curricular de 70%dos
cursos de graduação no País.
Napós-graduação,praticamen-
te todos adotam omodelo.●

GLOBAL–Hallot,embaixadordamarca, dizquemetaésomar 100pontos-de-vendanosEUAemtrêsanos

EXPANSÃO

CláudioTeitelbaumadminis-
tra uma empresa no Rio
Grande do Sul. Paulo César
Albuquerque administra ou-
tranoMaranhão.Oprimeiro
é dono de uma construtora.
O segundo é gerente da
maiorprodutoradealumínio
primário do País, a Albras,
umaassociaçãoentreaCom-
panhia Vale do Rio Doce e o
consórcio de empresas japo-
nesas,aNipponAmazonAlu-
minium Company (Naac).
Duas empresas diferentes,
geograficamente separadas,
mas igualmente envolvidas
com o modelo brasileiro de
qualidade e excelência de
gestão da Fundação Nacio-
nal daQualidade (FNQ).
ParaCláudioTeitelbaum,

diretordaqualidadedaCons-
trutora Joal Teitelbaum, na-
da foi mais acertado do que
implantar omodelo da FNQ.
Avantagem: a capacidade, a
partirdeentão,deobteruma
visãodecurto,médio e longo
prazodonegócio.Umaferra-
mentainigualávelparaopla-
nejamento.
Osresultadosobtidosdes-

de 2002, quando o modelo
passou a ser adotado, são in-
contestáveis. Crescimento
do volume de negócios de
30% ao ano e desperdício in-
ferior a 1% nas obras.
A empresa ganhou nova

dimensão.Nopassado,cons-
truíaentreseisesetemilme-
tros quadrados por ano. Ho-
je,constróiaté40milmetros

quadrados por ano. “O modelo
nos permite ter visão clara da
empresa,terumdiagnósticoso-
bre o que funciona e o que não
funciona”, diz Teitelbaum.
Silva, gerente da área de ad-

ministraçãodaAlbras,conside-
raqueomodelobrasileirodeex-
celência de gestão conseguiu
ofertar às empresas um aspec-
toadicionalaosmétodosdeges-
tão convencionais: “Não é foca-
do exclusivamente em proces-
sos, sobre como fazer.Mas tem
umapreocupação adicional em
focar nos resultados que se
queratingir.Achoomodelona-
cional umdos trêsmelhores do
mundo”, afirma.
Criada em 1985, a Albras re-

cebeufuncionáriosdeváriasor-
ganizações.Demorouparache-
gar a um jeito próprio de lidar
comaadministraçãodacompa-
nhia. “Eram pessoas de várias
áreasedevárias empresas. Ca-
daumaplicavaumaformapara
se relacionar com os clientes,
como os sócios, com os funcio-
nários, coma comunidade”, ex-
plica.Paulatinamente, aAlbras
criou seu próprio sistema.
Hoje, aplica os 12 conceitos

da FNQ: visão sistêmica; pró-
atividade; inovação;aprendiza-
do; liderança e constância de
propósitos; visão de futuro; fo-
co no cliente e nomercado; res-
ponsabilidadesocial;gestãoba-
seadas em fatos; valorização
das pessoas; abordagem por
processos;eorientaçãoparare-
sultados. Eis a base do modelo
brasileiro. ● A.B.

Lucro é maior
entre quem utiliza
o modelo de gestão
da Fundação

CLAYTON DE SOUZA/AE

Andrea Vialli

Uma das primeiras empresas
brasileiras aalcançarpresença
internacional no segmento do
luxo, a H.Stern, presente em 12
países, planeja um2006 literal-
mente brilhante. Os planos da
joalheria incluem aumentar o
número de parceiros no exte-
rior, explorar mercados como
os daRússia eOrienteMédio e,
no Brasil, investir em capitais
onde a rede não está presente e
em lojasmais conceituais.
A H.Stern tem uma invejá-

vel trajetória. Hoje são 160 lo-
jas, sendo 80 no Brasil e 80 no
mercado externo, entre lojas
próprias e presença em joalhe-
rias multimarcas. Esse modelo
de parceria, mais recente, veio
com a participação na Base-
lworld, feira de jóias da Basi-
léia, na Suíça, considerada a
mais importante do setor no
mundo. “Emvezdeexpandir só
com lojas próprias, resolvemos
expor na feira. Foi impressio-
nanteaprocuraquetivemospa-
ra formar parcerias”, conta
Christian Hallot, embaixador
da marca H.Stern. A joalheria
concentrou seus esforços, daí
emdiante, emparceirosalinha-
doscomoperfildamarca– luxo
comdesign arrojado.
Foi na Baselworld que a em-

presa firmou parceiras com gi-
gantesdo luxocomoaHarrods,
deLondres.Esteano,aH.Stern
estreou na Harrods Diamonds,

um novo ambiente de luxo da
famosa loja de departamentos
inglesa.Emnovembro,umano-
va joalheria foi inaugurada no
andarde luxo daLePrintemps,
deParis, igualmente conhecida
loja de departamentos.
O mercado europeu é consi-

derado um dos mais importan-
tes para a H. Stern. As vendas
na região cresceram 70% em
2005.Alémdemercados consi-
derados maduros para a mar-
ca, como Espanha, Portugal e
Alemanha, a empresa está de
olho na Rússia e não descarta,
no futuro,aaberturade lojasno
leste europeu, em países como
Polônia, Bulgária e Romênia.
ParaaRússia, noentanto, os

planos são mais concretos. A
H.Stern fechou uma parceria
comogrupoLevLeviev,umdos
maiores produtores e comer-
ciantes de diamantes do mun-
do. Já está prevista a abertura
de uma flagship H.Stern em
Moscou no meio de 2006. “O
contrato inclui o desenvolvi-
mento de uma coleção de dia-
mantes personalizada com as
pedras de Leviev, com o design
arrojado da H.Stern”, explica
Hallot.Lojasemcidadesimpor-
tantes comoKiev e São Peters-
burgo tambémestão previstas,
emhotéis de luxo e aeroportos.
Já na América do Norte foi

recentemente aberta uma loja
na Saks Fifth Avenue, em São
Francisco. São 16 pontos-de-
vendanosEstadosUnidoseou-

tros quatro no México. Os pla-
nos para a região incluem au-
mentarosparceirosparacerca
de 30. Para os próximos três
anos,ametaéchegara100pon-
tos-de-venda.Aentradanomer-
cado canadense, ainda inexplo-
rado, e o aumento da presença
noCaribecompletamoplanoes-
tratégico para a região.
O plano de fortalecer a pre-

sença global da marca comple-
ta-se ainda com o Oriente Mé-

dio. Parceiros como o Azal
Jewelers, de Dubai, e o varejis-
ta AlMoalim, da Arábia Saudi-
ta, vão permitir que o número
de representantes na região
chegue a 13, no fim de 2006.
ParaHallot,noentanto,orit-

modeexpansãonemétãofrené-
tico assim. “Não expandimos
mais rápido para não compro-
metermos a qualidade dos pro-
dutos, que tem de ser irretocá-
vel”, diz. Todas as jóias damar-

ca sãoproduzidasnoBrasil, em
ourivesariasdoRiodeJaneiroe
de São Paulo, de onde seguem
para seus destinos.
Com presença firme nas

principais capitais brasileiras e
cidadescommaisdeummilhão
dehabitantes,aH.Sternvaicon-
centrar seu plano de expansão
no mercado interno em lojas
maisconceituais.Duasnovaslo-
jasserão inauguradasnoRiode
Janeiro, nos shoppings Leblon

eRioDesign Barra. Neste, o di-
ferencial será o Spa H.Stern,
em parceria com a empresa de
cosméticos francesa L’Occita-
ne. “Esses espaços diferencia-
dos são uma tendência. O clien-
te terá a experiência sensorial
acoplada ao consumo, será um
espaço para relaxar”, diz
Hallot. Estão também previs-
taslojasemcapitaisondeamar-
ca ainda não está presente, co-
moBelém eFlorianópolis.●

ZecaPagodinhoreestréia
campanhadaBrahma
Publicidadedacervejacomo
cantorecompositormarcaa
entradanoanodaCopa.qPÁG.10
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 26 dez. 2005, Economia, p.B9.




