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Artigo Alto Escalão

Hélio
Terra *

P
ara atenuar o proble-
ma energético que o
País enfrenta, princi-
palmente por causa
dasconstantesdispa-

radas do preço do petróleo, os
Estados Unidos decidiram
transformar milho em álcool.
Segundo analistas internacio-
nais, porém, essa medida, ado-
tadacom ênfasena última safra
do hemisfério norte, colhida no
final do ano passado, hoje está
sendoapontadacomofortecau-
sadora de uma crise de escas-
sezdealimentos,principalmen-
te nos países mais pobres da
África. Representantes da Or-
ganização das Nações Unidas
(ONU) chegaram a declarar
que muitos esforços para aca-
bar com ditaduras no continen-
te poderão vir por água abaixo
porque vários povos, sem ter o
que comer, protestam e se
transformam em escada fácil
para a escalada de líderes com
vocação ditatorial.

É difícil dizer se as democra-
cias estão mesmo correndo
grande risco com a escassez de
alimentos,atéporquenãosepo-
de afirmar categoricamente
que teremos, no futuro próxi-
mo, apenas anos de vacas ma-
gras.Tambémnãoéfatoconsu-
mado que prato cheio seja ga-
rantia de estabilidade.

Mas é fato notório que os
americanos tiraram cerca de
80 milhões de toneladas de mi-
lho do mercado para fazer eta-
nol e, vale dizer, isso é quase
duas vezes o total de milho que
o Brasil produz por ano. No Mé-
xico, vizinho da terra de Tio
Sam, onde a base da alimenta-
ção é a tortilha de milho, houve
panelaçosemaispanelaçoscon-

traaaltadepreçodotãoestima-
do alimento.

Mas não é só o milho o vilão
dahistória.Osprodutos agríco-
las demaior consumo, especial-
mente o arroz, estão entre as
mercadorias que tiveram altas
de preço mais significativas.
Num só dia, o arroz subiu 16%.

E tudo isso está ligado a um
fator dos mais perseguidos pe-
los governos: a melhora na ren-
da da população que leva à
maior demanda de comida.
Aqui no Brasil não é diferente.
O arroz com feijão e ovo, prato
predileto de muitos, está muito
mais caro porque, com a econo-
mia em crescimento, muito
mais gente está comendo mais
e melhor. Já se aposta que a ar-

roba (15 quilos) do boi, hoje na
casa dos R$ 75,00, chegará aos
R$ 100,00 no final do ano.

AOS GESTORES
Vale citar essas questões para
que possamos alertar os gesto-
res não apenas de que as contas
de benefícios das empresas pas-
sarão a custar mais, especial-
mente aquela das refeições aos
colaboradores, mas também
porque boa parte da escassez de
comidaresulta,hoje,daimprevi-
dência, do não planejamento de
estoques.

Aeconomiaaceleradanãoim-
plicaapenasriquezaparaqueas
pessoascomammaisesim,tam-
bém,paraquemaispessoascon-
sumam de tudo e passem a obri-

gar as empresas a abastecer
os mercados com volumes e
qualidade cada vez maiores
dos mais variados produtos.

Este é, claramente, um cír-
culo virtuoso nos países de
economia mais estável, por-
que os preços das mercado-
rias tendem a permanecer
equilibrados por estoques, e
ospicosde demanda nãocau-
sam “buracos” nas compa-
nhias que, antes de tudo, apli-
camoque sechamadegeren-
ciamento preventivo.

Imaginem o que acontece-
rá no Brasil se, a exemplo do
que ocorre hoje com os ali-
mentos, não tenhamos nos
gestores o espírito de previ-
dência.

Valedizerqueéprecisoob-
servar,maisquetudo,osesto-
quesdetalentos,assimenten-
didos como grupos de pes-
soas capazes de prover o pre-
sente e o futuro. Claro está
que os estoques são um con-
ceito físico, e são justamente
as pessoas de melhor capaci-
dade de discernimento, ap-
tasa praticaro gerenciamen-
to preventivo, aquelas com
quem se pode contar nos mo-
mentos em que a mão-de-
obra é que faz a diferença.

Num passado muito recen-
te, várias companhias brasi-
leiras sentiram – e continuam
sentindo – na pele a escassez
degentebempreparadafren-
te ao um mercado altamente
infladopelacompetição.Ago-
ra é hora, portanto, de prepa-
rar-se para o melhor. Mesmo
que ele não venha, prepara-
dos certamente será mais fá-
cil derrotar o pior.

* Hélio Rangel Terra, forma-
do em Ciências Contábeis
com pós-graduação em Har-
vard, é presidente da Mana-
ger Assessoria em Recursos
Humanos, helioterra@mana-
ger-rh.com.br; www.assesso-
riarh.com.br

Aprendendoatrabalhar

● SulAmérica -KevinMartins da
Silva deixou o cargo de diretor
vice-presidente da companhia de
segurosSulAmérica. De acordo
coma empresa, Silva deixou o
posto pormotivos particulares.
Sergio AntonioBorriello, diretor
área de Controladoria, vai acumu-
lar os cargos.

● Localiza -Ovice-presidente exe-
cutivo e sócio fundador da Locali-
za, Antonio CláudioResende, dei-
xará a área operacional da empre-
sa. Resende assumirá a vice-presi-
dência doConselho deAdministra-
ção, a coordenação doComitê de
Gestão dePessoas e o relaciona-
mento institucional da Localiza
com instituições públicas, associa-
ções e indústria automobilística.

● Carbono Química -Oeconomis-
taEduardoBarrella passoucoman-
dar a diretoria comercial da unida-
de de negóciosSudeste da compa-
nhia daCarbonoQuímica. Há 32
anos no setor, Barella atuou há 28
anos namultinacional francesa
Rhodia.

● BMC -ABMCSoftware doBra-
sil contratouMarceloCoelho para
assumir o cargo de gerente de
marketing da empresa.Marcelo
Coelho passou por empresas co-
moBrasilprev, Reuters eWhirl-
pool e responderá diretamente a
CelsoChapinotte, DiretorGeral da
BMCSoftware noBrasil.

● Ingram -RobertoGero passou a
responder pela área deValorAgre-

gado/Soluções da IngranMicro,
gerenciando as equipes de produ-
tos, vendas especializadas, pré-
vendas e equipe de campo.

● Predicta -APredicta anunciou a
contratação de FredPacheco co-
mogerente deBusiness Intelligen-
ce (BI). Pacheco já gerenciou a
área de inteligência demercado
daMichelin Brasil e de Customer
Service de Trademarketing da
Nokia. Ele registra ainda passa-
gens por empresas de tecnologia
comoGoDigital Tecnologia, Neo-
ris Consultoria e IBMBrasil.

● Dextera -ADextera, empresa
especializada emconsultoria de
gestão demudança organizacio-
nal contratou Francisco Rodrigues
Gomespara ocupar o cargo de
diretor deNegócios para aAméri-
ca Latina. Ele foi diretor deDesen-
volvimento deMercado do grupo
Unimed e diretor deMarketing e
Vendas do provedor de Internet
BrTurbo, empresa do grupoBrasil
Telecom.

● Arysta -AntônioCarlos Costa
assumiu a diretoria deRecursos
Humanos eComunicação daArys-
ta LifeScience, acumulando tam-
béma liderança deServiços de
Marketing para o Brasil. Ele traba-
lha na companhia desde fevereiro
de 2007.

†Paramais informações acesse
www.ae.com.br. Colaborações
podem ser enviadas para paulo.
fortuna@grupoestado.com.br

Paulo Fortuna

Omercado das grandes agências
de publicidade continua aquecido,
comuma nova série de promo-
ções e contratações. Alec Cuchia-
ro foi promovido a diretor-executi-
vodeContas daDentsu LatinAme-
rica, joint venture entre abrasilei-
raDPZe a japonesaDentsu. Ele
era responsável pelo atendimento
àToyota. A FischerAmérica con-
tratou FláviaCampos comodireto-

ra deGrupo dePlanejamento.
Ex-W/Brasil, ela atenderá clientes
comoCEF, Panasonic, Sol e Vivo.
Flávia já atuou na Loducca eTa-
lent. A Loducca anunciouMarine-
teRaimondi comonova art buyer
eAndréGodoi como redator na
áreade criação. Na F/Nazca
ThaísDeConti, VanessaGiosa e
ThelmaMayr assumiram, respecti-
vamente, os postos de assistente
demídia, executiva de conta e ge-
rente de atendimento deClaro.

Publicidade aquecida
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