
A FESTA E A CRISE
D E S E N V O L V I M E N T O No prêmio As Empresas Mais Admiradas,
de CartaCapital, bons exemplos para reencontrar a confiança

rã uma noite de festa, destina-
da a celebrar as empresas mais
admiradas no Brasil, escolhi-
das por uma pesquisa com os
principais executivos do País

e realizada há onze anos pela consul-
toria TNS InterScience, em parceria
com CartaCapital. Mas a crise que as-
sombra o mundo e faz desmoronar o
sistema financeiro internacional não
poderia ficar de fora.

Nas inúmeras rodas de empresários e
políticos (cerca de 700 convidados pres-
tigiaram o evento), nas entrevistas à im-
prensa e nos discursos no palco, o tema
foi inevitável. O que se percebe, porém,
é a confiança do empresariado brasilei-
ro na capacidade de o País, desta vez,
atravessar com mais tranqüilidade a tur-
bulência do mercado internacional.

Otimismo exagerado? Para Roger Agnel-
lif diretor-presidente da Vale, eleita a
empresa mais admirada nesta edição do
prêmio, não. O executivo se disse preo-
cupado, mas confiante com o futuro e
garantiu que a companhia não vai redu-
zir os bilhões de dólares em investimen-
tos programados antes da ruína do muro

38

de Nova York, Wall Street. "Cada vez
que as ações caem 10%, 20%, eu vou ao
Pará, a Minas Gerais, ao Espírito Santos
ver as coisas boas, sólidas, que estamos
fazendo. Olha que tenho viajado muito
nas últimas semanas",
brincou Agnelli, que fez
questão de levar ao pal-
co um grupo de funcio-
nários da empresa, a
quem dedicou o troféu
conquistado.

"Fico me perguntan-
do por que uma rainera-
dora seria escolhida a
empresa mais admirada
no Brasil. Acredito que
o prêmio é o resultado
de um trabalho de todos na empresa. Na
última década, a Vale tem crescido mui-
to, investindo pesado, com muita persis-
tência e disciplina, com geração de em-
pregos e resultados. E por investirmos
pesado na recuperação ambiental ou nas
comunidades onde a Vale está presente.
A Vale também está se internacionali-
zando, hoje presente em mais de 30 paí-
ses. E o Brasil gosta de empresas vence-
doras, bern-sucedidas", emendou.

Ao ser escolhida a empresa mais ad-
mirada, a Vale quebrou uma hegemonia
da Natura, vencedora nas quatro edições
anteriores. A vitória da mineradora mos-
tra uma reordenação dos aspectos mais

valorizados pelos mais
de mil executivos entre-
vistados pela InterScien-
ce. Com uma economia
mais dinâmica e compe-
titiva, valores como a ca-
pacidade de competição
global e a solidez finan-
ceira, itens nos quais a
Vale se destaca com lou-
vor, ganharam peso aos
olhos dos entrevistados.

Alan da Vale e da Natura, que ficou com o
segundo lugar, figuram na lista das 10 mais
admiradas, por ordem, Petrobras, Gerdau,
Nestlé, Google, Embraer, Apple, Banco
Real e Votorantim. Também foram entre-
gues 45 prêmios setoriais às empresas con-
sideradas pelos entrevistados de maior
competência em quesitos como responsa-
bilidade social, ética, compromisso com os
Recursos Humanos, o desenvolvimento
sustentável e o compromisso com o País.



Seu País

No discurso de encerramento do
evento, o presidente Lula também não
evitou falar da crise. Começou dizen-
do que havia sido gestado e cresceu em
meio a crises. Primeiro, porque o pai
havia abandonado a mãe antes de ele
nascer. Depois, ao 5 anos, quando co-
nheceu o pai. E por aí afora. A história
abriu uma explanação de improviso do
presidente que misturou a consciên-
cia dos riscos à economia brasileira e
o resoluto otimismo de que dispomos
de instrumentos suficientes para en-
frentar as conseqüências da irrespon-
sabilidade do sistema financeiro dos
países desenvolvidos.

"Neste momento em que o mundo
vive uma crise profunda, é preciso en-
frentá-la de cabeça erguida, corno os

empresários premiados nesta noite",
disse o presidente. "E verdade que o
cassino estabelecido a partir do sub-
prime colocou em xeque o sistema fi-
nanceiro e seu controle
em nível internacional.
Também é verdade que
aqueles que durante tan-
to tempo deram palpite
sobre a economia brasi-
leira não tomaram conta
da sua própria econo-
mia", alfinetou.

A platéia, o presidente ga-
rantiu que o governo está atento ao de-
senrolar dos acontecimentos e que to-
mará as providências para que não falte
crédito ao setor produtivo nem às obras

de infra-estrutura do Programa de Ace-
leração do Crescimento (PAC). "O Bra-
sil tem um mercado interno que poucos
países têm. Por isso, temos de fortale-

cê-lo. Se falta liquidez
internacional, vamos
cuidar da liquidez do
nosso sistema financei-
ro para que possamos
produzir. Vamos vencer
esta crise, porque tenho
a convicção de que as
medidas tomadas pelos
governos europeus, co-
mo o inglês, e norte-ame-

ricano começarão a fazer efeito logo. E
também porque o sistema financeiro
brasileiro é mais sério do que o interna-
cional", acrescentou.



OS PREMIADOS. À direita e acima, Roger

Agnelli, da Vale, discursa após receber

o troféu das mãos de Lula e Mino Carta pelo

primeiro lugar. Abaixo, Pedro Passos, Luiz

Seabra e Guilherme Leal, da Natura, segunda

no ranking. No alto, Alfredo Huallem,

da Gerdau, e acima Alexandre Fernandes,

da Petrobras. Na página anterior, da esquerda

para a direita, Raul Calfat, da Votorantim,

Fábio Barbosa, do Banco Real, e Rodrigo Tozzi,

da Apple. Na linha inferior, Frederico Curado,

da Embraer, Alexandre Hohagen, da Google,

e João Dornellas, da Nestlé

Lula fez questão de ressaltar ao menos
um efeito positivo, no seu entendimento,
da atual crise. Paia ele, Barack Obama será
eleito presidente dos Estados Unidos em
novembro. "Pode até não haver muita di-
ferença entre democratas e re-
publicanos na condução do
país. Mas, do ponto de vista
simbólico... Esse mundo eleger
um ex-torneiro mecânico no
Brasil, um índio na Bolívia, um
bispo no Paraguai e um negro
nos Estados Unidos é demais.
No mínimo, a sociologia vai ter
de ser repensada", afirmou.

Além de empresários, políticos
e autoridades prestigiaram a
festa de CartaCapital. Entre os
presentes figuraram quatro
governadores (Aécio Neves,
de Minas Gerais, Roberto Re-
quiao, do Paraná, Jaques Vag-
ner, da Bahia, e Ana Júlía Ca-

repa, do Pará) e seis ministros. Guido
Mantega (Fazenda), Miguel Jorge (De-
senvolvimento), Tarso Genro (Justiça),
Fernando Haddad (Educação), Paulo Va-
nucchi (Direitos Humanos) e Altemir

Gregolin (Pesca e Recursos
Hídricos) entregaram troféus
aos vencedores de cada setor,
assim como os governadores.
Os deputados federais Michel
Temer e Aldo Rebelo e os se-
nadores Eduardo Suplicy e
Aloizio Mercadante também
participaram. A Editora Con-
fiança enviou ainda convites a
todos os candidatos a prefeito
de São Paulo. Paulo Maluf e
Soninha compareceram.

Em nome de CartaCapital discursou o di-
retor de redação, Mino Carta. Em seu
breve discurso, também de improviso, o
jornalista destacou as raízes e as conse-
qüências da crise atual. "No momento,

aproximadamente 1,1 mil ci-
dadãos detêm, pessoalmente,
mais de um terço da riqueza
mundial. Há empresas que
pesam mais do que Estados
inteiros", disse. "O neolibera-
lismo multiplicou e exaspe-
rou a desigualdade, tornou os
pobres muito mais pobres e os
ricos muito mais ricos. Esses
são alguns dos frutos do so-
nho insano que começou a ser
sonhado por Ronald Reagan e
a senhora Thatcher" afirmou.

O momento, avalia o jorna-
lista, requer mais do que cren-
ças nesta ou naquela ideolo-
gia.. "Como dizia Benvenuto
Cellini, o homem se mede em
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situação. Se o ultraliberalismo conduziu
a humanidade à grande insegurança em
que se encontra, então a crise veio em
boa hora. E a saída está clara, num re-
curso decisivo de algo que precede a
ideologia, ou seja, a ética. A ética é fun-
damental para sairmos desta enrascada."

Antes da entrega dos prêmios às em-
presas mais admiradas, a publisher da Edi-
tora Confiança, Manuela Carta, anun-
ciou novidades. Além do lançamento de
uma nova revista mensal, a Sustenta/, pu-
blicação voltada para temas de meio am-
biente e sustentabilidade produzida em
parceria com a Editora Trivela, de Caio
Maia, Manuela conduziu a premiação
dos trabalhos vencedores do Prêmio Mi-
nha Comunidade Sustentável, iniciativa
conjunta com a ONG Ação Educativa.

Entre 500 trabalhos inscritos de todo
o Brasil, a comissão julgadora selecionou
dez iniciativas de escolas públicas e parti-
culares de preservação do meio ambien-
te e de valorização da diversidade cultu-
ral. Receberam os diplomas os professo-
res que organizaram e deram suporte aos
projetos dos alunos. A primeira edição do
Minha Comunidade Sustentável foi pa-
trocinada por TIM, Embraer e Saraiva.
"Contamos com o apoio de vocês para
que, no próximo ano, tenhamos não 500,
mas mil projetos inscritos", afirmou Ma-
nuela Carta aos empresários presentes.

Os projetos vencedores receberão entre
5 mil e 30 mil reais para serem coloca-
dos em prática. A idéia central do Comu-
nidade Sustentável é, aliás, estimular a
criação e execução de práticas sustentá-

veis que provoquem, a partir da educa-
ção, transformações no cotidiano das
instituições de ensino e do seu entorno.

Assim é o projeto do professor Már-
cio Hoff, que vai levar
alunos de duas escolas
de Charqueadas, no
Rio Grande do Sul,
urna urbana e outra
rural, esta instalada
em um assentamento,
a trabalhar juntos, no
contraturno, aprenden-
do a cultivar hortali-
ças e plantas medici-
nais. "A merenda vai melhorar nas es-
colas e faremos do Assentamento 30 de
Maio ura laboratório de desenvolvi-

mento sustentável", comemora Hoff.
Também haverá novidade em Rio

Branco, no Acre. Vencedora do Prêmio, a
Escola Ruy Azevedo pretende limpar as
margens da nascente do Igarapé São Pe-
dro, na Área de Proteção Ambiental
(APA) Lago do Amapá e recuperar a mata
ciliar com o plantio de mudas de açaí e
outras palmeiras. Já em Ji-Paraná (RO),
alunos, professores e a comunidade
aprenderão como fazer o manejo susten-
tável de uma velha conhecida das popu-
lações da Amazônia: a palmeira buriti,
que, além de fonte de vitamina A, pode
ser transformada em sabonetes e cosmé-
ticos, por sua vez embalados em papel re-
ciclado. Nutrição, reciclagem e geração
de renda no mesmo pacote pedagógico.

Esses e os demais projetos vencedores te-
rão o acompanhamento de representantes
da Ação Educativa, que vai monitorar o
uso dos recursos no projeto e estabelecer
um cronograma para implantar e aperfei-
çoar as ações na escola e na comunidade.

O processo de implanta-
ção das propostas deve
ocorrer no período de fe-
vereiro a julho de 2009.

O ministro Haddad,
que participou da entre-
ga dos diplomas, saudou
a iniciativa: "Este prêmio
mobiliza a escola públi-
ca. E professores como vo-
cês são muito marcantes

na vida da comunidade e dos alunos.
Mais do que premiar é fazer com que to-
dos se voltem para o aprendizado".
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