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Brasil assinahoje acordocomaIndonésia

Funcionáriosestressados
custamR$33biporano

SantaElisaseuneaestrangeiros
parainvestirR$2biemetanol
Meta é criar empresa com capacidade para processar 40milhões de toneladas de cana

Ana Paula Lacerda

Asempresassabemqueumfun-
cionárioestressadoproduzme-
nosecustacaro.Mastalveznão
sesoubessequeeratãocaro:no
Brasil, o custo do stress chegou
a 3,5% do PIB , cerca de R$ 33
bilhões ao ano em tratamentos
e perda de produtividade, se-
gundo pesquisas da Isma-BR
(International Stress Manage-
ment Association). “Estamos
em um momento profissional
competitivo. Os executivos fi-
camde60 a 65 horas por sema-
na disponíveis para a empresa,
nãocuidamdasaúdeenemtêm
habilidade para relaxar”, diz
AnaMariaRossi, presidenteda
Isma-BR.“Alémdisso, aquinão
há a cultura de prevenir stress,
apenas de tratá-lo.”
Nos EUA, são US$ 300 bi-

lhões anuais gastos com trata-
mento e prevenção. Na União
Européia, são€ 320 bilhões.
Porém, umadas conseqüên-

ciasmaissériasdostressnotra-
balho, segundo Ana Maria, é a

síndrome do “burn out”. “É um
stress crônico, com exaustão
avassaladoraesensaçãode ine-
ficácia”,explicaapresidenteda
associação. “O grande perigo é
queessessintomaspodemindu-
zir ao suicídio.”
No fimdomêspassado, ode-

legado sindical da Confedera-
çãoGeral doTrabalhodaFran-
ça disse que “não era possível
fazer uma ligação direta entre
suicídio e stress no trabalho”,
masquecasosocorridosdentro
de empresas eram emblemáti-
cos. Ele se referia às três mor-

tesocorridasnaRenaultnosúl-
timosmeses. “Apressãoporre-
sultados era grande.”
A Renault preferiu não co-

mentar o ocorrido. Segundo a
Isma, este não seria umproble-
ma exclusivo da empresa, mas
algo possível de ocorrer em to-
das as indústrias com ativida-
desrepetitivasoucomfuncioná-
rios expostos a pressões.
O Hospital Albert Einstein,

em uma pesquisa, descobriu
também que o stress diário faz
comque amaioria dos executi-
vos desenvolva sintomas físi-
cos graves. Cerca de 70% dos
executivosbrasileirosestãoaci-
ma do peso, 20% são hiperten-
sos, mantêm consumo de ál-
cool acima do recomendável e
50% tem alto nível de coleste-
rol. A rede de academias Com-
petition informa ter recebido
recentementemilalunosdeem-
presas que tentavamamenizar
estes problemas.
Nos Estados Unidos, cerca

de 35% das companhias têm
programas de prevenção de
stress.NoBrasil,onúmeroestá
abaixodos5%. “Há10anos,nin-
guém falava no assunto. Hoje,
háuminíciodemovimento”,diz
Eliana Audi, da Auster Consul-
toria,umadasresponsáveispe-
la criação do Programa de
Apoio Pessoal (PAP) doHSBC.
OPAPfoicriadohátrêsanos

paradarapoioaos funcionários
do banco e familiares na solu-

ção de problemas pessoais,
em sigilo. “Às vezes o stress
do trabalho se junta a algum
problema familiar, a uma
doença, e o executivo não
agüenta”, diz Eliana. “Nessa
hora, ele ligapara oPAP,um
serviço24horasquedesigna-
ráomelhorprofissionalpara
atendê-lo: psicólogo, assis-
tentesocial,especialistasem
educação.”
O programa já fez 64 mil

atendimentos. Amaioria, de
pessoas entre 30 e 40 anos.
“Éafaixaemquearesponsa-
bilidade no trabalho aumen-
ta,osfilhostornam-seadoles-
centes e os pais estão idosos.
A pressão vem de todos os
lados”, diz a consultora.
O executivo-sênior da

área de recebíveis do banco,
Mauro Barros, já ligou para
oprograma,masnãoparare-
solverumproblemapessoal.
“Percebiqueumcolegaesta-
va distante, com problemas
de saúde, e seu trabalho não
rendia.” Barros ligou para o
programa pedindo auxílio,
pois, caso algo não fosse fei-
to, talvezele tivessededemi-
tir o colega. “Essa pessoa es-
tava emocionalmente e fisi-
camenteabalada.Emoutros
lugares,talvezelafossedemi-
tidaesuasituaçãoficasseain-
da pior. Aqui, ela foi afasta-
da, está se tratando evai vol-
tar”, diz. ●

ASSOCIAÇÃO–UsinadeálcooldaSantaElisa: grupopreparauma fusãocomaValedoRosário

AÇÃO–Barros tevedeencaminharcolegaàassistênciaanti-stress

Pressão por resultados pode desencadear até suicídios

Grupoindiano
anuncia
negociaçãocom
oCarrefour

AÇÚCAREÁLCOOL

Agnaldo Brito

O grupo Santa Elisa, um dos
mais tradicionais no setor de
açúcar e álcool do País, anun-
ciou ontem uma associação
com a trading Global Foods e o
fundo de investimento interna-
cional Carlyle Riverstone, que
atuanaáreadeprojetosdeener-
gia renovável.
O acordo cria a Companhia
Nacional de Açúcar e Álcool
(CNAA), que pretende faturar
R$ 4 bilhões por ano e alcançar
capacidade para processar 40
milhões de toneladas de cana
por safra. O plano é criar uma
companhia equivalente ao por-
te atual do GrupoCosan, hoje o
maior processador de cana-de-
açúcar domundo.
Paraisso,oinvestimentopre-
visto para erguer a companhia
contarácomosativosjáemope-
ração da Santa Elisa e da Vale
do Rosário. As usinas, que pos-
suem capacidade instalada pa-
ramoagemde20milhõesde to-
neladas de cana, preparam
umafusãoeparticiparãojuntas
da nova companhia. A Vale do
Rosário, que acabou de barrar
uma tentativa de aquisição por
parte da Cosan, passa agora
por um processo de reestrutu-
ração societária.
O investimento global na
CNAA para duplicar a capaci-
dade de processamento de ca-
na será deR$2 bilhões.Os inte-
grantes do acordo participam
com um aporte de R$ 650 mi-
lhões,mascorremparaaprovei-
tar a abundância de recursos
nomercado internacional para
captarmais R$ 1,350 bilhão.
A companhia tentará obter a
maior parte deste capital com
operações de financiamento,

no Brasil e no exterior. “Como
há capital em abundância no
mercado internacional, a idéia
é reduzir aomáximoa buscade
capital em fundos de private
equity(umamodalidadedefun-
do de investimento)”, explica
Allan Kahane, sócio-diretor da
Global Foods.
Aboa rentabilidade do negó-
cio e o baixo custo dos financia-
mentos permitemoalto endivi-
damento. Kahane acredita que
a dívida pode ser liquidada em
nomáximo sete anos.

CONTROLE
OcontroledaCNAAseráparti-
lhado entre a empresa resulta-
doda fusãoSantaElisa-Valedo
Rosário e a Global Foods. Jun-
tas, terão40%dacompanhia.O
fundo de investimento Carlyle
Riverstoneterá60%.Estaspar-
ticipações poderão mudar, já
que a Global Foods pretende
trazernovosfundoscomoinves-
tidores na companhia.
Alémdas usinas controladas
por SantaElisa e Vale doRosá-
rio, a nova associação pretende
construir quatro novas usinas.
Trêsdestasjápossuemlocaliza-
ção definida: Campina Verde e
Ituiutaba (em Minas Gerais) e
Itumbiara (Goiás). Aúltimade-
veráficarnaregiãodoTriângu-
loMineiro.Osrecursos já inter-
nalizadospelosfundosdeinves-
timentojácomeçaramaserusa-
dos para a formação dos cana-
viais.Aidéiadacompanhiaéde-
ter o controle de 40% da área
total de cana, estimada em 120
mil hectares.
Segundo André Biagi, presi-
dente do conselho daSantaEli-
sa, as quatrousinas terão capa-
cidade inicial paramoer 2,5mi-
lhões de toneladas, mas deve-

rão atingir 5milhões de tonela-
dasnasegundafase.Seráquan-
do a CNAA, somada aos ativos
de Santa Elisa e Vale do Rosá-
rio, alcançará 40milhões de to-

neladas de capacidade total.

NOVO NEGÓCIO
Henri PhillipReichstul, ex-pre-
sidente da Petrobrás, também

anuncia hoje projetos para a
construção de usinas de eta-
nolnoPaís.Elecoordenagru-
pos de investidores interes-
sados no álcool brasileiro.●

GESTÃO

VAREJO

NOVA DÉLHI E PARIS

Ogrupo indianoReliancenego-
cia, segundo uma fonte da em-
presa, a compra de uma parte
do capital do gigante do varejo
francês Carrefour, ou mesmo
acriaçãodeumaempresacon-
junta. “As negociações estão
em uma fase avançada”, disse
a fonte, que pediu anonimato.
“Poderia ser uma participa-
ção de controle, poderia ser
uma sociedade comum. Divul-
garemos um comunicado den-
tro de um ou dois dias.”
O Carrefour, no entanto,
“desmentiu formalmente” as
conversas com o grupo india-
no. De acordo com um porta-
voz da empresa, a companhia
“nãomantémnenhumcontato
com este grupo (Reliance) e
não há nenhuma negociação
em curso.” Mas a verdade é
que o Carrefour, segunda
maior rede mundial de varejo
e que emprega em todo omun-
do cerca de 436 mil pessoas,
tenta há meses abrir super-
mercados na Índia, aliando-se
a um sócio local.

CRESCIMENTO
OReliance anunciou em junho
passado um investimento de
US$2,2bilhõesnocomérciova-
rejista, em pleno desenvolvi-
mento na Índia, e a criação de
milhares de novos empregos.
Esseinvestimentopoderiache-
gar a até US$ 5,6 bilhões nos
próximos cinco anos.
Se a operação for realmente
efetuada,oCarrefourseráase-
gunda empresa estrangeira a
entrarnaÍndia,depoisdaame-
ricanaWal-Mart,maior grupo
varejista do mundo. A rede
americana se associou no final
doanopassadoaoconglomera-
do indiano Bharti, que atua
principalmentenossetoresali-
mentar e de telecomunica-
ções. ● AFP

●●● OBrasil assinarámais um
acordo no setor do etanol. Desta
vez, o entendimento é com a Indo-
nésia, que deverá receber US$
12 bilhões em investimentos de
empresas de várias partes do
mundo para desenvolver o com-
bustível. A Indonésia poderá se
tornar um dos principais fornece-
dores de etanol no Sudeste Asiáti-

co nos próximos anos e o Brasil
quer garantir influência sobre
essemercado.
O acordo, previsto para ser as-

sinado hoje, envolve a criação de
um comitê conjunto entre os dois
países para estudar estratégias
de promoção do etanol e even-
tual transferência de tecnologia
brasileira, além de decisões so-

bre oportunidades de negó-
cios. Para o Brasil, o projeto é
visto comomais uma forma de
criarmercado para o etanol. A
estratégia é a de fortalecer o
consumo nomundo para criar
não apenas a demanda pela
tecnologia nacional, mas, no
futuro, pelo próprio etanol bra-
sileiro. ● JAMIL CHADE
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