
TRABALHO É
UM PRAZER
JOEL MALUCELLI VENDIA REVISTAS USADAS NO CINEMA.
HOJE COMANDA UM DOS MAIORES GRUPOS EMPRESARIAIS
DO PAÍS. O SEGREDO? "EU GOSTO DE GANHAR DINHEIRO."

Curitibano da região do bairro da Água
Verde — reduto de muitas famílias italianas
na cidade —, Joel Malucelli decidiu aos 13
anos de idade que queria ganhar o próprio
dinheiro. Começou vendendo revistas usa-
das, no extinto Cine Curitiba. Aos 15 anos,
juntava bolinhas de tênis nas quadras do
Clube Curitibano c pinos de boliche na So-
ciedade Água Verde. "Sempre gostei muito
de ganhar dinheiro", confessa Malucelli,
que hoje, aos 61 anos, é um dos grandes
nomes empresariais do Paraná e do Brasil.

O dinheiro, na infância, era para comprar
sorvete. Mas, à medida que o menino Joel
crescia, os trocados, guardados num cofri-
nho, eram usados também para a compra de
roupas e sapatos. "Nossa família tinha uma
vida confortável, sem luxo, mas o desejo de
ganhar dinheiro nasceu forte comigo".

Mais tarde, Malucelli foi trabalhar com
o pai, na empresa da família, onde o núme-
ro de tios e primos era grande. Depois, bus-
cou os concursos públicos e foi aprovado
nos primeiros lugares na Copei e no Banco
do Brasil. Optou pela Companhia Parana-
ense de Energia Elétrica, onde ficou dos 18
aos 19 anos. Muitos dos colegas de traba-
lho eram também companheiros do time de
basquete. Nesse período, economizou para
comprar um carro, que logo foi transforma-
do em táxi, ou carro de praça, como se dizia
na época. O "teimoso", que se tornou mais
uma fonte de renda.

O primeiro grande passo estava para
ser dado e aconteceu com a ajuda de um
tio, que avalizou a compra de um trator —
o primeiro equipamento do grupo J. Malu-
celli, fundado em 1966. Hoje são 37 empre-
sas com 4 mil funcionários. São bancos,
financeiras, reflorestadoras, usinas de
aproveitamento de lixo, emissoras de TV,
rádios e até um time de futebol, a grande
paixão de Malucelli.

Qual foi seu primeiro
grande empreendimento?
Meu tio me avalizou a compra de um tra-

tor, parcelado em 10 prestações. Nas primei-

ras férias que eu tive na Copei, fui morar no
mato e operar o trator. Na época estava sen-
do construído o trecho que liga São Mateus
do Sul a União da Vitória. Fui morar lá, num
local chamado Barra Feia, onde tinha uma
tribo de índios na beira do rio Iguaçu. Eu
operava o trator para pagar as prestações.
No fim do primeiro dia de trabalho, senti que
iria ficar rico. Os valores que faturei naquele
dia eram mais do que o meu salário mensal
na Copei. Eu senti que tinha futuro. O passo
seguinte foi comprar um caminhão e depois
outro e mais outro. O engraçado é que colo-
cávamos plaquinhas de patrimônio em tudo
que comprávamos. Até o balde para colocar
água no radiador da pá carregadeira rece-
beu o número 006.

E como começou a
diversificação das empresas?
Como meu ramo primário foi a constru-

ção de estradas, e eu sempre o achei de alto
risco, em vez de optar por ser um grande
empreiteiro, um grande construtor, optei por
diversificar. Assim, o grupo teria mais soli-
dez e tranqüilidade. Em vez de aplicar o que
eu ganhava no mesmo ramo, eu fui diversifi-
cando. A segunda empresa foi uma correto-
ra de câmbio e valores que cuidava dos re-
cursos da construtora. Por conseqüência
surgiu a financeira e a florestal, para reflo-
restar as áreas do grupo. Não parece, mas,
apesar da diversificação, há uma sinergia.

Cada empresa foi criada por
decisão sua ou de consultores?
Sempre decisão minha. Em vez de gastar

dinheiro com os outros preferia gastar comi-
go mesmo. Assim nasceram as empresas de
reflorestamento e uma série de outras, por-
que eu havia encontrado pessoas capacita-
das que poderiam administrar estes ramos.
Nós temos, por exemplo, uma empresa de pre-
vidência privada e um fundo de aposentado-
ria de pensão. Por que eu criei? Porque tinha
uma pessoa, como o Renato Follador, que é o
presidente, que era o mais indicado para isso.
Por isso entramos nesta área. Confiava nele e
o trouxe para presidi-la. [CONTINUA ]*•



O trabalho é prazeroso
para o senhor?
Muito. Eu analiso e quando gosto da

proposta vou em frente. Por isso somos
diversificados. Depois que o grupo atin-
giu um certo tamanho, passamos a ser vis-
tos como um grupo eclético. Recebemos
propostas de parcerias de qualquer tipo.
Somos procurados por grupo estrangeiros
e nacionais. Quando eles buscam um par-
ceiro paranaense, nós somos a referência.
Atribuo isso a o que ofertamos, experiência e
credibilidade. Temos parcerias com fundos
internacionais, com grupos espanhóis, e com
os norte-americanos na área de energia.

Que incentivos o senhor
dá para os seus filhos
e diretores que trabalham
nas empresas?
O entrosamento acontece em diferen-

tes níveis. Primeiro temos uma vida social
muito intensa, por causa do futebol. Isto
cria ambiente favorável porque se acaba
trocando idéias com pessoas que não se
encontra com freqüência. Eu participo de
38 reuniões por mês dentro do grupo e eu
estou sempre com eles. Em terceiro lugar
temos um conselhinho que trata da suces-
são do grupo, formado por 14 filhos de
sócios. Eles participam de palestras e aca-
bam dando sugestões para o grupo do que
consideram interessantes. E à medida da
capacidade deles, eles vão tomando posi-
ções de diretoria dentro do grupo. Temos
um processo de sucessão muito tranqüilo,
muito calmo, sem arestas. Dentro do con-
selhinho vemos como cada um está prepa-
rado e qual a tendência dele para determi-
nado tipo de negócio dentro do grupo.

Além das reuniões mensais
o senhor costuma circular
pelas empresas?
Costumo. Temos muitos eventos duran-

te o ano que fazemos junto com os funcioná-
rios. Não abro mão, por exemplo, dos janta-
res de fim de ano, que são tradicionais. Te-
mos um café mensal com todos os aniversa-
riantes do mês. Eles sabem que quando pre-
cisam falar comigo não têm dificuldade. Nos-
sa política é a de portas abertas.

O grupo recebe com que
freqüência novos funcionários?
Temos um excelente programa de esta-

giários e estamos nos aperfeiçoando para
aproveitar esses talentos. Eles são seleci-
onados, efetivados e têm a garantia de uma
carreira pela frente no grupo. As admis-
sões quase sempre acontecem assim. Esta
é a nossa porta de entrada. Se um jovem
profissional mostrar serviço, terá muitas
oportunidades nas empresas.

Das 37 empresas, qual
a menina dos olhos?
É o futebol. Nos fins de semana sem-

pre viajo com o clube J. Malucelli. Inaugu-
ramos recentemente o estádio considera-
do ecológico — em frente ao Parque Bari-
güi —, construído dentro do menor impac-
to ambiental possível, onde as arquiban-
cadas são de grama. O J. Malucelli é tam-
bém o primeiro-clube empresa do país, com
um grande projeto social que dá oportuni-
dade a muitos garotos. Não dá lucro mas
dá muita satisfação e me sinto realizado em
acompanhá-los. Vários já se revelaram ta-
lentosos e estão jogando na Europa onde
ganham de 30 mil a 40 mil euros por mês. Já
exportamos jogadores para França, Grécia
Portugal, Itália e Arábia Saudita. Isso é
muito interessante, porque você pega um
menino humilde, educa, dá oportunidade e
ele vai para o mundo. Quantos talentos
existem no Brasil à espera de uma oportu-
nidade como essa?

Qual a combinação
do seu sucesso. Há 50
anos foi mais fácil?
Alguém que começasse hoje não teria

o mesmo sucesso. Sinceramente, não é fal-
ta de modéstia. Na minha época de adoles-
cente as oportunidades eram melhores.
Hoje é muito mais difícil. A pessoa tem que
estar altamente preparada e se não levar a
sério terá muitas dificuldades. Eu vivi numa
época que me deu muita oportunidade e
além disso eu tive muita sorte. Acho que
Deus olhou pra mim porque sempre as coi-
sas que eu fiz foram acertadas. Das coisas

erradas sempre me afastei. Fui muito prote-
gido. Devo tudo ao meu tio que acreditou
em mim. Ele mora até hoje em São Paulo e
não tinha obrigação nenhuma de fazer o
que fez. Avalizou o trator e nunca precisou
pagar nenhuma das parcelas.

Que conselhos o senhor
dá para quem está entrando
no mercado de trabalho
e quer ganhar muito dinheiro?
Estudar, trabalhar e acreditar no poten-

cial. A competição é espantosa, as oportu-
nidades são poucas. Quem vai vencer?
Quem estiver mais bem preparado. A pes-
soa deve inspirar confiança. Tem que cui-
dar da maneira de se vestir, da maneira de
se apresentar, como conversar. A hora de
conversar amenidades é fora do expedien-
te. Tem que estudar muito, aprender a falar
inglês, inevitavelmente. Batalhar dia e noi-
te. Não achar que o próprio emprego o sa-
tisfaz. Tem que sempre almejar algo mais. O
dia tem 24 horas e ele pode aproveitar 8
horas para dormir. O restante do tempo é
para ganhar dinheiro.

Como é sua rotina diária?
Eu levanto às 6h30, faço 30 minutos de

fisioterapia, porque tenho problemas de-
correntes do esporte, e tomo café. Às 7h30
estou no escritório e fico até a hora que for
preciso. Os almoços sempre são de negó-
cios e os jantares quase sempre também.
Hoje é um dia que vou chegar em casa às
onze da noite. O que eu sinto é que não
vejo muito os meus filhos, principalmente
o menor. Só no fim de semana tenho tempo
para ficar com eles.

O senhor disse que gosta
muito de ganhar dinheiro.
Também gosta de gastar?
Eu não tenho tempo. Tenho um carro

importado, mas a minha casa e o meu ambi-
ente de trabalho não têm nada de sofistica-
do. Acompanho a possibilidade de gastos
dos meus amigos. E detesto usar gravata.
Só em situações muito especiais.

O senhor pensa na aposentadoria?
Está preparado?
Penso sim. Hoje eu tenho 61 anos e acho

que terei condições físicas de trabalhar até
os 70 anos. Como eu diversifico nas empre-
sas, faço a mesma coisa com as finanças pes-
soais: tenho umas reservas de aplicações. Te-
nho um pouco de renda em aluguéis, plano
de aposentadoria, aplicações em CDB e ações.
Com estas aplicações pretendo ter uma ren-
da futura tranqüila. Não vou deixar de traba-
lhar nunca, mas quero ter uma velhice tran-
qüila. Quero ter o meu dinheiro, não depen-
der de ninguém e estar sempre com os meus
amigos, para envelhecermos juntos. ®*
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