
Tradicionalexportadordecom-
modities, o Brasil começa a ter
na China um parceiro promis-
sor na área de manufaturados.
Segundo a Apex-Brasil, as ven-
das de produtos industrializa-
doscresceramàmédiaanualde
28% nos últimos quatro anos.
Em 2009, as vendas de itens co-
mo peças para motores, veícu-
los, bisturis e componentes pa-
ra aviões renderam US$ 4,8 bi-
lhões, contra US$ 2,2 bilhões
em 2006. Num ano em que as
exportações para os EUA caí-

ramàmetade,aChinaultrapas-
sou a Alemanha como destino
para os industrializados brasi-
leiros. Nesse caso, há um expli-

cação: a crise econômica, que
reduziu as encomendas de ale-
mães e americanos, foi menos
sentida pelos chineses.

Cinco nomes brasileiros espe-
cializadosemdireitoconcorren-
cial – José Del Chiaro; Maga-
lhães,NeryeDias;SampaioFer-
raz; TozziniFreire; e Frances-
chini e Miranda – fazem parte
da elite do ranking dos 100 me-
lhoresescritórios domundo em
2010,dapublicaçãoinglesaGlo-
bal Competition Review. Além
dos cinco do pelotão de frente,
outros nove brasileiros entra-
ramnalista:Barbosa Müssnich
& Aragão; Barcellos Tucundu-
va; Levy & Salomão; Machado
MeyerSendaczeOpice;Pinhei-
ro Neto; Trench Rossi & Wata-
nabe; Demarest e Almeida; Lo-
bo & de Rizzo; e Mattos Muriel
Kestener .

Por conta de eventos como a
Copa do Mundo e Olimpíadas,
as empresas de locação de veí-
culos estimam comprar 1,2 mi-
lhão de automóveis até 2014.
Cerca de 60% dos negócios no
mercado de locação estão na
terceirização de frotas para
empresas. O restante concen-
tra-se no aluguel individual, o
chamado rent a car.

Segundo o presidente da As-
sociaçãoBrasileiradasLocado-
ras de Automóveis (Abla), João
Paulo Bourg, a frota dobrará
nos próximos quatro anos para
600 mil carros. “O setor terá
um dos melhores períodos de
sua história”, diz Bourg.

A direção do laboratório Aché
já decidiu: ainda em 2010 deve-
rá fazer seu IPO na Bovespa. A
intenção é reforçar o caixa da
empresa, prevenindo o assédio
da concorrência, interessada
em comprar seu passe, além de
bancar investimentos em no-
vos medicamentos genéricos e
em pesquisa & desenvolvimen-
to. Terceiro fabricante nacio-
nal de genéricos, o Aché tem si-
do um dos alvos preferidos das
multinacionais em busca de
aquisições no País. Em vão.

Quando o assunto é segurança
da informação, os maiores ris-
cosparaasempresassãorepre-
sálias de ex-funcionários. Essa
é uma das conclusões do 12º es-
tudo anual da Ernst & Young
sobre o tema, realizado com 1,9
mil empresários e diretores da
área de mais de 60 países, in-
cluindo o Brasil.

Segundo a pesquisa, as
ações de ex-funcionários – co-
mo sabotagem e vazamento de
dados – são o motivo de maior
preocupação para 75% dos ge-
rentes de TI. Por isso, 50% das
empresasentrevistadasadmiti-
ram estar gastando mais para
implementar tecnologias de
prevenção.

A proposta de criação de uma
bandeiradedébitonacional,en-
caminhada pela Associação
Brasileira de Serviços de Car-
tões de Crédito (Abecs), cau-
sou desconforto aos grandes
nomes do setor, como Visa e
Mastercard.

Caso a iniciativa seja aceita,
as duas empresas deixarão de
receber royalties que hoje re-
presentam parte significativa
de suas receitas. O Banco Cen-
tral aguarda as reações dos
dois lados paradarseuparecer.

Demanda chinesa por
manufaturados cresce

Brasileiros na tropa de
elite do antritruste

Locadoras de veículos
vão às compras

Aché arma IPO
para evitar assédio

Inimigo íntimo
prejudica mais

Novo cartão incomoda
a turma dos cartões

Quemquero
GrandeHotel
deAraxá?

F
amoso, mas pouco
rentável, o comple-
xo turístico do Gran-
de Hotel de Araxá
pode ficar sem ope-

rador. O conjunto está cons-
truído no local onde ficavam
as lendárias termas de Dona
Beja, apelido de Ana Jacinta
de São José, personagem in-
fluente do século 19 cuja vida
foi interpretada na televisão
pela atriz Maitê Proença.
Construído para funcionar co-
mo cassino na década de 1950,
o cinco estrelas, com 283 apar-
tamentos, esteve arrendado
nos últimos cinco anos para o
grupo Maquiné. Mas os inves-
tidores resolveram entregar o
negócio. “Com os royalties
atuais, a operação do em-
preendimento se torna inviá-
vel”, diz o gerente-geral do
Maquiné, Acácio Pinto.

Os royalties pagos à estatal
Companhia de Desenvolvimen-

to Econômico de Minas Ge-
rais (Codemig) variam entre
7% e 14% do faturamento bru-
to do hotel. Segundo ele, o no-
vo operador precisará investir
pesado em marketing para
garantir um nível satisfatório
de ocupação. “O desafio é lo-
gístico”, diz o gerente. “Há
uma única rota aérea, partin-
do de Belo Horizonte.”

Não é a primeira vez que
um grupo desiste do Grande
Hotel, que foi restaurado e rea-
berto no início da década, de-
pois de passar anos fechado.
Desta vez, para garantir a pre-
sença de interessados, a Code-
mig mudou as regras. Os royal-
ties vão baixar para 4% fixos
sobre o faturamento bruto.
“Não podemos permitir de for-
ma alguma que o Grande Ho-
tel viva o que viveu no passa-
do, com suas portas fecha-
das”, afirmou o governador de
Minas Gerais, Aécio Neves.

VISÃO DAS EMPRESAS

CARREIRAS

clayton.netz@grupoestado.com.br
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304 milhões
de unidades de cosméticos e xam-
pus foram produzidas pela fábrica
da L’Oréal, em São Paulo. Com
isso, a planta se tornou a mais im-
portante em volume de produção
do grupo francês no mundo. Por
dia útil, saíram de suas linhas
1,14 milhão de unidades

FATO RELEVANTE

Pesquisa global da Hewitt em
2009 consultou 96 empresas que
concluíram operações de fusão e
aquisição nos últimos anos

● Demissões: 26% das empresas
relataram que durante e depois da
operação, funcionários estratégi-
cos se demitiram em número
maior do que os não-estratégicos

● Metas: 78% das companhias
declararam que não conseguiram
atingir suas metas de integração
de pessoal após a operação de
fusão ou aquisição

● Retenção: 62% informaram que
a incapacidade de reter colabora-
dores importantes contribuiu para
que não fossem atingidos os objeti-
vos das operações

●Cultura: 71% disseram que a difi-
culdade de integração cultural en-
tre as empresas que se uniram fez
com que as metas não fossem atin-
gidas

● Liderança: 64% responsabiliza-
ram a não incorporação de lideran-
ças ou a falta de apoio de lideran-
ças pelo não cumprimento das
metas

MAITÊPROENÇA–FamadeDonaBejanãoajudouoGrandeHotel

Renata Gama

O Brasil vive uma nova onda de
consolidação de empresas, co-
moarecentefusãoentreasope-
rações da Shell e da Cosan, a
compra da Quattor pela
BraskemedasCasas Bahiaedo
Ponto Frio pelo Grupo Pão de
Açúcar. Anúncios como esses
sempreprovocamumacertain-
segurança entre os funcioná-
rios das companhias envolvi-
das. E até que os rumos do gru-
po que se forma não fiquem cla-
ros, os talentos podem escapar.

“É a hora que o mercado
aproveita para buscar os talen-
tos”, diz Lilian Guimarães, a vi-
ce-presidente de Recursos Hu-
manos do Grupo Santander
Brasil, que coordena a integra-
ção do pessoal do banco Real ao
Santander, iniciada há cerca de
um ano.

Para evitar a “fuga” de líde-
res em posições estratégicas, a
companhia adotou rapidamen-
te uma política de retenção. “A
gente entendeu que perderia
muito se algumas pessoas saís-
se”, diz. Segundo Lilian, como o
Real foi a empresa comprada,
estava mais vulnerável a per-
das,efoinecessáriooferecerbe-
nefícios para reter alguns de
seus executivos. “Foi um grupo
bastante reduzido, escolhido a
dedo”, lembra. Um dos fatos
que chamaram atenção em tor-
no do negócio, na época, foi o
então presidente do Banco
Real, Fábio Barbosa, ter assu-

mido o cargo de CEO do novo
grupo no Brasil.

Uma política de retenção de
sucesso,segundo Lilian, depen-
de de “definir primeiro quem a
gente quer que fique e ser claro
na comunicação”, diz. É impor-
tante também mostrar quais
são os planos da empresa para
as pessoas. “Desenhamos uma
visão de futuro que estimule as
pessoas a olhar o que banco se-

rá, e qual a perspectiva de cres-
cimento. Isso faz com que elas
queiram ficar.”

Na opinião de Lilian, conse-
guir reter pessoas estratégicas
fazadiferençanosucessodone-
gócio. “Já participei de vários
processos de fusão na vida. E os
mais bem-sucedidos foram os
que deram importância às pes-
soas.”

A pouca oferta fora também

faz com que as empresas se es-
forcem para segurar seus pro-
fissionais mais capacitados, diz
Emerson Soma, diretor-presi-
dente da Hewitt, consultoria de
Recursos Humanos. “Como es-
tá cada vez mais difícil conse-
guir determinados talentos, as
empresas estão prestando
mais atenção à retenção.”

Segundo pesquisa global da
Hewitt em 2009 envolvendo

executivos de recursos hu-
manos de 96 empresas que
passaram por fusão ou aqui-
sição,asomadasperdasrela-
cionadas à saída de talentos
chave chega a US$ 54 bi-
lhões, quase 10% do total das
operações em estudo: US$
568 bilhões. Em 78% dos ca-
sos, as metas relacionadas à
integração não foram atingi-
das plenamente. Dessas,
62%disseramqueaincapaci-
dade para reter pessoas cha-
ve contribuiu para isso.

Segundo Soma, nem sem-
pre um aumento na remune-
ração é o suficiente para se-
gurar um talento que rece-
beu uma proposta. “O que é
muito importante para esse
tipo de pessoa são desafios,
uma visão de carreira muito
boa, mostrar quais são os
próximos passos dela dentro
da empresa.” Mas, antes, é
preciso mapear quais são as
peças-chave que não podem
ser removidas.

ESCOLHA PROFISSIONAL
Para Alfredo Assumpção,
presidente daFesa, a melhor
escolha do talento que se
quer manter é profissional, e
não política. E deve ser feita
logo.“Temdefazertudomui-
torápidoetransparentesem-
pre. Não se pode deixar que
dúvidas existam, porque dú-
vidas trazem informações
falsas.Oprocessodecomuni-
cação tem de ser constante.”

Issoporqueauniãodeem-
presas, segundo ele, provoca
apreensão e ansiedade. “To-
dos pensam em sair, em se
proteger. Porque tem uma
bela confusão por trás de
uma fusão.” ●

Empresas têm de se esforçar
para segurar talentos nas fusões

KENJI HONDA/AE-20/2/1986

Clima de incerteza criado por consolidações estimula fuga de profissionais estratégicos

PESSOAS–Lilian, doSantander: retenção fazdiferençanonegócio

BOURG–Omelhoranodahistória

Anac adia
partilha de
horários em
Congonhas

por Clayton Netz
com Denise Ramiro (denise.ramiro@grupoestado.com.br)
e Felipe Vanini (felipe.vanini@grupoestado.com.br)
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Michelly Chaves Teixeira
Felipe Vanini

A Agência Nacional de Avia-
ção Civil (Anac) adiou para a
próxima quarta-feira a redis-
tribuição de 355 slots (horários
de pousos e decolagens) no ae-
roporto de Congonhas, em São
Paulo.A distribuição que havia
sido prevista para ontem à tar-
de não ocorreu.

A agência espera que, até a
nova data, o Superior Tribunal
deJustiça(STJ)profira suade-
cisão sobre uma liminar impe-
trada pela Pantanal, empresa
que agora pertence à TAM. A
Pantanal quer reaver os 61
slots que operava no Aeropor-
to de Congonhas, com a medi-
da judicial. A maioria dos horá-
rioséemdias de semana, quan-
do o movimento de passagei-
ros é maior.

Com a liminar impedindo a
partilha dos slots, a Anac só
conseguiu ontem definir a or-
dem do sorteio das empresas
que ainda não operam em Con-
gonhas. A NHT terá priorida-
de no sorteio, seguida de Web-
jet e Azul. A ordem das empre-
sas habilitadas à partilha dos
slotsque já operavamnotermi-
nal havia sido anunciada pela
Anac: OceanAir, Gol/Varig e
TAM.

O presidente da Azul Linhas
Aéreas, Pedro Janot, disse que
a redistribuição que está sen-
do preparada pela Anac é fala-
ciosa. “Fica quase impossível
viabilizar comercialmente
uma operação no aeroporto
com o número de slots a que
vamosconcorrernosdiasdese-
mana”, disse o executivo, refe-
rindo-se aos slots que são dis-
putadosaindapelaNHTeWeb-
Jet. “Não se consegue montar
uma estrutura com equipe de
mecânicos,guichês eequipe de
terra para operar apenas dois
voos diários.” ●

AVIAÇÃO

SANTANDER/DIVULGAÇÃO
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 4 fev. 2010, Economia & Negócios, p. B19.




