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AmontadoraAGCOvai apostar
numnovonicho: o da locação
de tratores e colheitadeiras. Até
dezembro, todas as concessio-
nárias damarca oferecerão o
serviço. Segundoo vice-presi-
dente sênior AGCOnaAmérica
doSul, AndréCarioba, o negó-
cio pode significar até 15%do
faturamentoda empresa “nos
próximosdois a três anos”.

Justiçaaprovaplanode
recuperaçãodaVarigLog

Embraerentrega57
jatosno3.º trimestre

A1.ª Vara deFalências deSão
Paulo aprovou oplanode recupe-
raçãodaVarigLog– decisãoque
contraria o resultado da assem-
bleia de credores. A decisão se
baseia no fato dequeoplano foi
aprovadopor 100%dos credores
trabalhistas. AVarigLogpassa a
ser gerida porGermanEfromovi-
ch, quepoderá, no futuro, exercer
opçãode adquirir o controle.

AEmbraer entregou57 jatos no
terceiro trimestre de 2009, sen-
do29da aviação comercial, 27
daaviação executiva e umde
defesa.Onúmero representa
aumentode 18,7%emrelação a
igual períodode2008. Em30
de setembrodeste ano, a cartei-
ra de pedidos firmes a entregar
totalizavaUS$ 18,6bilhões, 6%
menosdoque em30de junho.

OCarrefour afirmouontem, em
Paris, que sua estratégia comer-
cial demédio e longo prazospre-
vê a continuidadedas operações
noBrasil e naChina, descartando
a vendade ativos nessespaíses.
Odesmentido foi feito depois da
publicaçãode umanova reporta-
gemno LeMondedizendoqueo
grupo iria decidir pela vendade
operaçõesnaAmérica Latina.

AVIAÇÃO2AVIAÇÃO1

IranyTereza
RIO

AndréaVialli
SÃOPAULO

CARREIRAS

JoséMayeré
anovaestrela
daVale
Empresafazcampanhacomgalã

Carrefournegaque
deixaráBrasileChina

OELEITO - JoséMayer inspiragrandecredibilidade,dizpesquisa

EmTempo

AGCOentranoramo
dealugueldetratores

PUBLICIDADE

MÁQUINASAGRÍCOLAS

Quandootempodecasacontaafavor

Freelander 2 2010
Por que ter qualquer SUV 
se você pode ter o original?

Santo Amaro: Av. Nações Unidas, 16.471 - (11) 5643-8484
Morumbi: Av. Morumbi, 6.989 - (11) 3755-1011
Jardim Europa: Av. Europa, 725 - (11) 3068-8580
www.autostar.com.br

TODO LUGAR
É SEU

TERRITÓRIO.

*Preço R$ 132.000,00 à vista válido para a Freelander 2 2010 (estoque sob consulta). Mais informações na concessionária.
Reservamos o direito de corrigir eventuais erros grá cos. Foto ilustrativa. Se dirigir, não beba.
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Em grandes empresas de setores tradicionais a dedicação é valorizada

RAFAEL FRANÇA/TV GLOBO–24/8/2009

Localizada em Resende, usina é resultado de um investimento de
US$ 550milhões e tem capacidade para produzir 1 milhão de ton de aço

C
ontra o desgaste
da imagem, o
marketing. Bom-
bardeada por
críticas diretas

do presidente Lula, em es-
pecial depois das medidas
de contenção de custos ado-
tadas após o agravamento
da crise global, a Vale vol-
tou suas baterias à publici-
dade. Em breve, uma cam-
panha na televisão exibirá o
ator José Mayer, o galã da
novela do horário nobre da
TV Globo “Viver a Vida”,
explicando didaticamente o
que faz a mineradora.
Há alguns meses, empe-

nhada em ganhar espaço
das concorrentes australia-
nas no mercado chinês, a
Vale recorreu a outro as-
tro. Espalhou pela China
imagens de Ronaldo Fenô-
meno em anúncios em ôni-
bus, bancas de jornais e ou-
tros locais de grande visibi-
lidade.
No Brasil, Ronaldo já

tem seu nome associado a
outras marcas. Vendeu de
cerveja a telefone celular. E
a Vale buscava uma espécie
de “cara exclusiva”. Oficial-
mente, a mineradora se-
quer confirma a campanha,

mas desde que se intensifi-
caram as críticas do gover-
no, vem espalhando publici-
dade na TV, rádio, jornais e
ruas, sempre com o mesmo
slogan: “A companhia que
mais investe no Brasil”.
Um pesquisa apontou o

ator José Mayer como de
“grande credibilidade”. O
problema, diz um executivo
da empresa, é explicar de
forma fácil e eficiente o que
é a mineradora. “A Petro-
brás está mais presente na
cabeça dos brasileiros. Há
um posto em cada esquina.
A Vale não é conhecida.”
“José Mayer possui um

atributo de sensualidade,
mas certamente não é o ga-
lã sensual que a Vale está
buscando. O que está em
jogo é o impacto que ele é
capaz de causar entre os
mais diversos públicos”, diz
César Ortiz, diretor de inte-
ligência de mercado do gru-
po Young&Rubicam e res-
ponsável pelo monitoramen-
to da imagem de mais de
100 celebridades. ●

OTIMISMO-Paraempresa, inauguraçãodausinaocorreemmomento favorável, comrecuperaçãodesetorescomoodeconstruçãocivil

Votorantiminaugura
siderúrgicanoRio

Renata Gama

Nalinhasucessóriadascompa-
nhias, o tempo de casa de um
executivo tem peso. Mas esse
períodotemdeserbemdosado.
Vários anosde dedicação à em-
presa podem contar a favor,
desdequenãotenhamsidogas-
tossemprenomesmocargo.Po-
rém, mudar demais de função
pode ser negativo. “Émal vista
a pessoa que tenha pulado de-
mais, não só de empresa, como
de cargo, e tenha apresentado
muita instabilidade curricu-
lar”,afirmaJoãoMarcioSouza,
diretor daHays, consultoria de
recrutamento britânica.
Essa visão, no entanto, não é

umaregra,dizSouza,poispode
variar de setor para setor, “de
empresa para empresa, de cul-
tura para cultura”, ou confor-

me omomento econômico.
Nos segmentos mais tradi-

cionais –comoa indústriaauto-
motiva, dominada pormultina-
cionais,porexemplo–, aestabi-
lidade curricular costuma ser
valorizada. “Num processo su-
cessório, se privilegia alguém
queestáhámaistemponacom-
panhia.” Issoporquenasmúltis
e grandes companhias, explica
Souza, prevalece a visão euro-
peia. “Se privilegiam muito as
pratas da casa.”
Empresas de grande porte,

aliás, costumam desenvolver
programas de desenvolvimen-
to e retenção de talentos para
preparar seus executivos para
as altas posições. “Oque omer-
cado busca hoje é profissionais
com ciclos maiores, lealdade
aos projetos, e menos instabili-
dade curricular”, resume.
Mas se existem brechas pa-

raencurtaresseciclo,provavel-
mente elas estão nas empresas
menores, nos novos mercados
como tecnologia da informa-
ção, telecomunicações, inter-
net, ou no mercado financeiro,

exemplificaSouza.Nessesseto-
res, a cultura é diferente. “Não
vejo acontecendo movimento
depessoasmuitojovenssentan-
doemaltascadeirasdemultina-
cionaisdegrandeporte.Masve-
jo emmenor porte e emsetores
mais ligadosàsáreasnovas, até
porqueessesmercados têmou-
tras características.”

Asmudançasnocenárioeco-
nômico também criam oportu-
nidades, pois podem exigir que
asempresastomemdireçõeses-
pecíficas.“Nesseperíododecri-
se, houvemuita troca de cadei-
ra. E as posições foram ocupa-
das por pessoas de perfil de
comportamentoemlinhacoma
situação do mercado.” A crise
global, por exemplo, fezmuitas
empresas procurarem executi-

voscomexperiência emcon-
trole de custos. “Trocas de
comando nas empresas são
muito em função disso.”

O TEMPO IDEAL
Há 23 anos na Accor Servi-
ces, ElianeAere, diretora de
Recursos Humanos, diz que
não há um tempo ideal para
ficar num determinado lu-
gar. “Existe um bom senso
quando se assumeumaposi-
ção de comando.”Mas se ar-
risca a quantificar o que se-
ria um ponto de equilíbrio.
“Acho que, no mínimo, um
executivo precisa de três
anosparamostrarseupoten-
cial. E cinco anos é o bom.”
Por 11 anos, Eliane foi ge-

rente regional, depois mi-
grou para a área de tecnolo-
gia, onde ficou 6 anos. Hoje,
está no início do quarto ano
no setor de recursos huma-
nos.“Nonossonegócio,onor-
maléqueexecutivostenham
maisde10ou15anosdeatua-
çãonamesmaempresaouse-
tor.” ●

SUCESSÃO

SIDERURGIA

Mônica Ciarelli
RIO

O grupo Votorantim – líder na-
cional nomercado de cimentos
– inaugurou ontem uma nova
unidadesiderúrgica,nomunicí-
pio de Resende, no polo indus-
trial sul-fluminense, já preven-
do a expansão da usina emmé-
dioprazo.Odiretor-superinten-
dentedaVotorantimSiderúrgi-
ca, Albano Chagas Vieira, afir-
mou que a intenção é dobrar a
produçãoemlaminadosque,ini-
cialmente,seráde600miltone-
ladas/ano. Para aços longos, a
capacidade é de 1 milhão de to-
neladaspor ano. “Aunidade es-
tácomtodaainfraestrutura,to-
das as obras concluídas. Para
fazer uma ampliação será ne-
cessáriofazerapenasuminves-

timento marginal”, explicou o
executivo. O investimento da
usina foi de US$ 550 milhões e
faz parte da estratégia do gru-
po de elevar a importância do
segmento siderúrgico.
O diretor-geral da Votoran-

timIndustrial,RaulCalfat,reve-
lou que, para seguir essa estra-
tégia, a empresa optou por não
suspender os investimentos na
planta, mesmo depois do agra-
vamento da crise internacio-
nal, no fim do ano passado. Na
época, lembra, a demanda por
aço caiu drasticamente e, ago-
ra, segundo ele, já dá sinais cla-
ros de recuperação.
Calfat conta que no auge da

crise os principais executivos
dogruposereunirampararede-
finira importânciadosprojetos
emportfólio.“Umasériedepro-

jetosfoi interrompidaouposter-
gada.Masdecidimoscontinuar
coma usina deResende.”
Segundo ele, o cenário mun-

dial hoje mudou “bastante”, o
quebeneficiaaentradaemope-
ração da siderúrgica deResen-
de.“Iniciamosemummomento
favorável”, disse. “É só abrir os
jornais para verificar a recupe-
ração rápida da construção ci-
vil”, completou.
AcompanhiaoperanoBrasil

com duas usinas, a de Resende
eadeBarraMansa, tambémno
Rio de Janeiro, que temcapaci-
dadeparaproduziremtornode
700 mil toneladas de aços lon-
gos ao ano. AVotorantimSide-
rúrgica tem unidades ainda na
Colômbia e na Argentina. Jun-
tas, as quatro unidades têm ca-
pacidadedeproduçãode2,7mi-

lhões de toneladas/ano.
Ele revelou ainda que a en-

trada em operação da usina
de Resende vai permitir à
companhia desviar parte da
produção para omercado in-
ternacional.

OLIMPÍADA
Vieira, acredita que os próxi-
mos três meses serão funda-
mentais para o setor mapear
os investimentos em expan-
são necessários para dar su-
porte aos projetos de infraes-
truturaprevistosparaareali-
zação no País da Copa do
Mundo e dos Jogos Olímpi-
cos.“Sabemosquevaitermui-
to investimento. Mas o que
vai acontecer na prática nós
sóvamosconhecernospróxi-
mos trêsmeses”, afirmou. ●

‘No mínimo, um
executivo precisa
de três anos para
mostrar potencial’

ANDRE DUSEK/AE–9/7/2008
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