
OsorganizadoresdaGift Fair, a
maiorfeiradepresentesedeco-
ração da América Latina, mar-
cada para o período de 1º a 4 de
março, em São Paulo, já sabem
como se virar na capital onde
chove um dia sim e o outro tam-
bém. Prevenidos, compraram
15 mil capas de chuva descartá-
veis e 500 guarda-chuvas para
atender os participantes do
evento,quecontarácom700ex-
positores. Mau tempo à parte, a
Gift Fair espera que a feira gere
US$ 1 bilhão em negócios.

Prestes a concluir a expansão
doshoppingCidadeJardim,em-
preendimentodealtopadrãolo-
calizado na Marginal do Pinhei-
ros, em São Paulo, a incorpora-
dora JHSF já faz planos de er-
guer novos shoppings de luxo
no País.

Desta vez, trata-se de com-
pactos. Segundo fontes do mer-
cado, os novos empreendimen-
tos teriam até três pavimentos
e exigiriam um terço dos recur-
sos necessários para pôr de pé
um shopping de luxo, do porte
do Cidade Jardim.

Alémdamaiorviabilidadefi-
nanceira,esses projetosseriam
maisflexíveisporseadaptarem
aoadensamentodasgrandesci-
dades, nas quais encontrar ter-
renos tem sido cada vez mais
complicado.

Com o anúncio da conclusão da
compra de 100% de sua holding
MoemaPar, o empresário pau-
lista Maurílio Biagi Filho, tor-
nou-se o mais novo acionista do
grupo holandês-americano-ar-
gentino Bunge. Para ficar com
o controle da MoemaPar, dona
de três usinas de açúcar e ál-
cool, na região de Ribeirão Pre-
to, no interior de São Paulo, a
Bunge transferiu a Biagi um lo-
te de 7,3 milhões de ações ordi-
nárias, que pela cotação de on-
tem, na Bolsa de Nova York,
equivaliam a US$ 1, 04 bilhão.
Está incluído nesse total o endi-
vidamento de US$ 480 milhões
das usinas adquiridas.

Quase R$ 300 bilhões separam
o valor de mercado das sete
principais empresas brasilei-
ras listadas na Bovespa, regis-
tradonocomeçode2009,noau-
ge da crise econômica, e o do
mesmoperíodode2010.Segun-
do levantamento da consulto-
ria Economática, as sete gran-
dalhonas valiam 27% menos do
que valem atualmente. Algu-
mas, como a Petrobrás e Vale ,
sofreram menos e caíram 11,1%
e 23,5%, respectivamente.

Os mais afetados no conjun-
to foram dois bancos, o Santan-
der e o Banco do Brasil, cujo va-
lor representava, em 9 de feve-
reiro de 2009, cerca da metade
doobservadonomesmodianes-
te ano. Bradesco e Itaú também
foram fustigados, mas em me-
nor proporção. Os números do
Itaú,em2009,nãoincluemova-
lorde mercado do Unibanco,
consolidados no ranking de
2010.

Os shoppings de luxo compac-
tos da JHSF devem ser cons-
truídos em quatro cidades bra-
sileiras, provavelmente capi-
tais. Uma delas será São Paulo.
Em alguns casos, os novos sho-
ppings serão conjugados a ho-
téis de luxo. A incorporadora e
administradora de shoppings
também é sócia, desde 2006,
darededehotelariadagrifeFa-
sano.

A empresa está erguendo
outros três shoppings, que de-
vem ser inaugurados entre es-
te ano e o próximo. O shopping
Metrô Tucuruvi, na Zona Nor-
te de São Paulo, é o único volta-
do para a classe média. Há, ain-
da, dois empreendimentos de
alto padrão em Manaus (AM) e
em Salvador (BA).

Feira previne o dilúvio
diário em São Paulo

Bunge y Biagi juntos
no açúcar e no álcool

Grandes valiam 27%
menos no auge da crise

Shoppings compactos- 2

Shoppings compactos,
a aposta da JHSF

ÁguadeCheiroquer
mercadodoBoticário

TAÍS –Contratadapara revitalizara imagemdamarcamineira

clayton.netz@grupoestado.com.br

A
mineira Água de
Cheiro quer dispu-
tar o mercado de
varejo de cosméti-
cos e perfumes

com o grupo paranaense Boti-
cário. Depois de passar para
as mãos do empresário Henri-
que Alves Pinto, ex-controla-
dor da construtora Tenda, ad-
quirida pela Gafisa no ano pas-
sado, a rede de lojas voltou à
mídia, mudou o logotipo, o
layout das lojas e abriu 30 uni-
dades pelo País. Resultado:
seu faturamento subiu 50%
desde novembro do ano passa-
do, quando marcou sua rees-
treia na televisão, com um co-
mercial estrelado pela atriz
Taís Araújo. No próximo dia
14,a protagonista danovela Vi-
ver a Vida, da Globo, volta à
telinha em nova campanha,
ambas assinadas pela agência
de publicidade Ficher + Fala!,
contratada pela Água de Chei-
ro para revitalizar a imagem
damarca.Nos últimostrês me-
ses, a Água de Cheiro investiu
R$ 18 milhões em propaganda
e promoção.

Com uma rede de 350 lojas,
60% delas franqueadas, a em-
presa pretende chegar a 1000
lojas no Brasil. “A Água de
Cheiroviu umagrandeoportu-
nidadede expandira quantida-
de de franquias, já que o seu
principal concorrente, o Boti-
cário, acumula uma fila de
mais de dois mil candidatos a
franqueados”, diz Allan Bar-
ros, diretor comercial da Fis-
cher + Fala!, responsável pela
conta da rede. A ex-dona e fun-
dadorada marca,Elizabeth Pi-
menta, opera atualmente, por
exemplo, três franquias da re-
de em Belo Horizonte.
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US$ 45bilhões
é o que movimenta o
mercado internacional de
produtos orgânicos
por ano

CARREIRAS

DEMISSÃO RESPONSÁVEL

●●● “Tem muita gen-
te no mundo com in-
veja do Brasil, no
bom sentido”
João Castro Neves,
presidente da AmBev, ao falar
sobre investimentos no mundo

● Comunicação: a demissão deve
ser informada pelo chefe de forma
cuidadosa, num lugar reservado. É
aconselhável que ele dê tempo ao
demitido para dizer e perguntar o
que quiser. Não se deve discutir
ou ser agressivo

● Recolocação: A consultoria de
outplacement é contratada pelo
ex-empregador para ajudar o exe-
cutivo a conquistar um novo lugar
no mercado de trabalho. São ofere-
cidos serviços de coaching e acon-
selhamento que podem colaborar
no redirecionamento da carreira

Demitir ainda é desafio
para boa parte dos executivos
No filme ‘Amor sem Escalas’, consultor vivido por George Clooney dispensa os funcionários

Renata Gama

No filme Amor Sem Escalas, em
cartaznoscinemas,oatorGeor-
ge Clooney interpreta um exe-
cutivo com uma missão pecu-
liar: demitir pessoas. E assim
percorreos Estados Unidos pa-
radispensar funcionáriosdedi-
versas empresas e consolá-los
alegando que a demissão pode
ser uma boa oportunidade. No
filme, a ideia soa irônica, princi-
palmente quando ele apresenta
uma pasta com informações
que,diz,apontamocaminhopa-
ra a verdadeira felicidade.

Apesar de terem se diverti-
do com a história, consultores
especializados em outplace-
ment (demissão responsável e
recolocação profissional) afir-
mam que não é ético terceirizar
ademissão.“Eugosteibastante
do filme, embora haja algumas
imprecisões a respeito do papel
do profissional”, afirma José
Augusto Minarelli, presidente
da Lens & Minarelli Associa-
dos, consultoria de outplace-
ment e aconselhamento de car-
reira de executivos. “Às vezes,
pedem para a gente fazer a co-
municação, mas a gente nega
veementemente. Não é a fun-
ção do outplacement. Quem
contrata é que demite.”

Seupapel,explica,éorientar
sobre a forma menos dolorosa
dedemitiredepoisajudaropro-
fissional a se recolocar no mer-
cado, o que pode durar entre
três meses e um ano. “A gente

orienta que se a pessoa recla-
mar, discutir, chorar, tem de
ter compreensão, compaixão e
dar tempo para que ela diga e
pergunte o que quer.” O cuida-
do, segundo Minarelli, é de su-
ma importância. “Tem pessoas
quesemtrabalhonãoveemsen-
tidona vida.” Ao mesmo tempo,
deve-se deixar claro que a de-
missão e é irretratável.

Mas o consultor pode, sim,
estar por perto nessa hora deli-
cada.“Agentepodeestarnuma
sala ao lado para dar o pronto
atendimento assim que termi-
na a comunicação. A gente se
apresenta, diz que o problema
temsoluçãoequevamosajudar

a encontrá-la.”
Comonofilme,aspessoaspo-

dem se mostrar desconfiadas,
céticas, ou agressivas. Certa
vez,Minarelli foicontratadopa-
ra cuidar de um executivo que
preocupava os chefes por ser
violento e sofrer do coração.
“Orienteisobre como deveriam
comunicá-loeestabelecitrêsce-
nários.” Um: caso ocorresse tu-
do bem, o executivo seria leva-
do diretamente ao consultor.
Dois: um segurança deveria es-
tar numa sala próxima, caso a
reação fosse violenta. Três: um
médico deveria estar de pronti-
dão. “Ele se sentiu mal. O médi-
co entrou, fez o pronto atendi-

mento, e ele se recompôs.”
“Jáenfrentei várias situa-

ções de agressividade, cho-
ro, de passarem mal. E tem
pessoas que ficam frias”, re-
lata Claudia Monari, consul-
tora da Career Center, em-
presa especializada em ges-
tão estratégica de carreiras
e recursos humanos.

Um caso foi marcante pa-
ra ela. “Num primeiro mo-
mento,apessoaestavaagres-
siva. De personalidade forte,
me olhou e perguntou:
‘Quemévocê?’”, lembra.“Ex-
pliquei, e ela desabou a cho-
rar de raiva. Ela foi muito re-
sistente e cética”, relata.
Mas, depois, o natural é pas-
sar a confiar. “No fim, ela se
tornou um ponto de referên-
cia para nós. Começou céti-
ca, mas conseguiu um novo
cargo num tempo bom e até
mudou um pouco o rumo da
carreira”, diz. A executiva
não gostava do que fazia no
antigo emprego.

Sobre a mensagem de
Clooney, de que uma demis-
são pode abrir caminhos pa-
ra boas transformações, os
especialistas estão de acor-
do. Com a Lens & Minarelli,
um alto executivo do setor
bancário descobriu que ti-
nha vocação para organizar
eventos e abriu uma empre-
sa após a demissão.

“Em muitos casos, a gen-
te consegue encontrar uma
oportunidade até melhor. A
pessoa muitas vezes não sa-
be, mas quando se lança vê
que o mundo lá fora existe, e
que consegue ótimas posi-
ções”, diz Norberto Chadad,
presidente da Catho Consul-
toria em RH. ●

Google vai
oferecer nos
EUA acesso
ultrarrápido

OUTPLACEMENT–Papeléorientar sobrecomodemitir eajudarna recolocação,diz José AugustoMinarelli

GESTÃO INTERNET
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Cecilia Kang
THE WASHINGTON POST

OGoogle,omaiorsitedebuscas
do mundo, quer turbinar suas
conexões pela internet. A com-
panhiaanunciouontemquepre-
tende ingressar no serviço de
bandalarga e vairealizar testes
com redes de fibras ópticas que
permitirão um acesso a veloci-
dades 100 vezes maiores do que
as que atualmente estão ao al-
cance da maioria dos america-
nos.

Emumblog,aempresainfor-
mou que construirá conexões
por fibra óptica para domicílios
emumnúmerolimitadodeloca-
lidadesemtodoopaís,comvelo-
cidades de acesso de 1 gigabit
por segundo. Ela não revelou
quais serão as áreas cobertas
pelo experimento, mas disse
que os preços serão competiti-
vos e que sua rede atingirá de
um mínimo de 50 mil a um po-
tencial máximo de 500 mil pes-
soas.Segundoumafontequepe-
diu para não ser identificada,
atualmente a companhia não
templanosparaexpandirostes-
tes iniciais, mas fará avaliações
durante o processo.

“Nosso objetivo é realizar ex-
perimentos com novas manei-
ras de proporcionar a todos um
acesso melhor e mais rápido à
internet”,escreveramosgeren-
tes de produtos Minni Ingersoll
e James Kelly. Algumas das co-
nexões mais rápidas via cabo,
DSL(redetelefônica)efibraóp-
tica variam de 20 a 50 megabits
por segundo. No ano passado, o
diretor executivo da Google,
Eric Schmidt, disse ao jornal
The Washington Post que as co-
nexões ultrarrápidas serão im-
perativas na próxima geração
de aplicativos para que a rede
possa decolar. ●

† Tradução de Anna Maria Ca-
povilla
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 11 fev. 2010, Economia & Negócios, p. B18.




