
Desde segunda-feira, primeiro
de março, os aeroportos geren-
ciados no Chile pela A-port,
joint venture formada entre a
brasileira Camargo Corrêa, a
suíça Unique e a chilena IDC,
estão operando normalmente e
sãoopçãoparachegadaaopaís.
Segundo a A-port, os aeropor-
tos de Puerto Montt, Calama e
La Serena, não foram grave-
mente afetados pelo terremoto
dosábado,27,evoltaramarece-
ber voos internacionais.

A Coteminas, do vice-presiden-
tedaRepúblicaJoséAlencar,es-
tácomemorando o crescimento
das vendas no mercado interno
em 2009. No setor de cama, me-
sa e banho, as vendas cresce-
ram 22% em relação a 2008.
Fios e tecidos, 6%. E, no varejo,
5%.SegundoopresidentedaCo-
teminas, Josué Gomes da Silva,
a empresa já decidiu que vai in-
vestir naexpansão dacapacida-
deinstaladadasquatrofábricas
deMontesClaros(MG),aumen-
tando o número de empregados
dos atuais 2,8 mil para a 3,2 mil.
Metade de sua produção vai pa-
raomercadoexterno(EUA,Ca-
nadá e Argentina).

A 17ª edição da Movelsul, maior
feirademóveisdaAméricaLati-
na, que acontece entre 22 e 26
de março, em Bento Gonçalves,
naserragaúcha,estásendopre-
cedida de uma série de cuida-
dos de parte dos organizado-
res. Para garantir que os 35 mil
participantes do evento, vindos
de todos os países da região, se-
jam bem recebidos pelos locais,
eles estão convocando a parte
da população da cidade que es-
tará envolvida no atendimento

aos visitantes para um progra-
ma de treinamento, baseado no
slogan “Eu trabalho com pai-
xão”.

A iniciativa envolve taxistas,
frentistas, funcionários de ho-
téis,bares,restaurantes,viníco-
lasepessoaldaáreadeturismo,
quetambémparticiparãodepa-
lestras motivacionais sobre a
importância de paparicar os vi-
sitantes.Explica-setantocuida-
do:aexpectativaédequeafeira
movimenteUS$300milhõeses-
te ano, valor 10% superior ao do
último evento, que foi realizado
em 2008.

A previsão de que no período
2010-2013ademandageradape-
losetor ruraldeverácrescerem
torno de 20% no Brasil e 15% na
América Latina levou a Pirelli a
investir US$ 100 milhões nos
próximos três anos na criação,
de um polo tecnológico com fo-
co em pneus agrícolas no Brasil.
Um primeiro ensaio é o lança-
mentodeumalinhadepneuspa-
ra máquinas de baixa potência,
na Expo Agro, que está sendo
realizada em Buenos Aires.

Asestradasbrasileiras estãoes-
buracadas, mal conservadas e
setransformaram,emalgunsca-
sos, em verdadeiros caminhos
para a morte. No entanto, de
2001 a 2009, cerca de R$ 30 bi-
lhões de recursos arrecadados
pela Contribuição de Interven-
ção no Domínio Econômico (Ci-
de), que podem ser utilizados na
recuperação,manutençãoeam-
pliaçãoderodovias, ficaramsim-
plesmente entesourados pela
falta de projetos qualificados.
Paraevitarqueessadinheirama
fique parada, a Fiesp e a Petro-
brás farão uma reunião hoje,
com a participação de empresá-
rios da chamada cadeia do asfal-
to, visando um melhor planeja-
mento do setor.

Ainformalidadedotemakiemre-
lação ao restante da culinária ja-
ponesafoiresponsávelpelaforte
expansão da cadeia de lojas pau-
listaYOI! Rolls& Temaki.O pra-
to, um tipo de sushi enrolado em
forma de cone, é a especialidade
da rede fundada pelo empresá-
rio Rogério Frug em 2007, em
São Paulo. O grupo conta com26
lojas, 21 delas na capital paulista,
duas no interior do Estado e ou-
trastrêsespalhadaspeloAmazo-
nas, Pará e Santa Catarina. Até
setembro, mais oito lojas serão
inauguradas pela rede, que foi
pioneiranomundoemservirape-
nas temakis.

A meta de Frug é encerrar
2010 com pelo menos 40 unida-
des e um faturamento de R$ 18
milhões. Segundo ele, um fator
de crescimento da rede são os
consumidores da classe média
emergente, atraídos pela cozi-
nha japonesa,atéhá poucoredu-
to da classe média. “A classe C
tinhapoucointimidadecomaco-
zinha oriental”, diz Frug. “A par-
tir de R$ 5, é possível provar os
nossos pratos.”

As finanças pessoais dos fun-
cionários também é tema de
preocupação das empresas.
Afinal,umempregadocompro-
blemas nesse departamento
provavelmenteteráseudesem-
penho prejudicado e renderá
menos do que o esperado. Pen-
sandonisso, nomes comoSam-
sung, WTorre, Trisul, Pernod
Ricard, Hyatt Hotels, World
Trade Center São Paulo e Wall
Street Institute School contra-
taram os serviços da Hera In-
vestment,deSãoPaulo,consul-
toria especializada em investi-
mentos e educação financeira,
para realizar workshops, com
dicas sobre assuntos como co-
locar as finanças em dia e apli-
cação em Bolsa, entre outros.

AempresaparanaenseBemate-
chvai investirR$30 milhõespa-
ra ampliar sua carteira de pro-
dutos e no desenvolvimento de
novossoftwaresdaáreadeauto-
mação comercial – controle de
caixa e estoque. Os recursos se-
rão fornecidos pelo BNDES.
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ALMEIDA–Aescola virou referêncianoensinocorporativonoBrasil

Número

US$ 279 Bilhões

foi a soma de investimentos rece-
bidos pelos países em desenvolvi-
mento em 2009, segundo o FMI

JOSÉ LUIS DA CONCEIÇÃO/AE – 19/9/2006

CARREIRAS

●●● “Para atravessar
ilesos a crise,
coloquei o fluxo
de caixa no bolso
e guardei a chave”
Luiza Helena Trajano, presidente
do Magazine Luiza, em entrevista
ao site Economia & Negócios do
jornal ‘O Estado de S. Paulo’N

o comando da Fun-
dação Dom Cabral,
de Belo Horizonte,
desde sua funda-
ção, em 1976, o eco-

nomista Emerson de Almeida
comunicou ao conselho cura-
dor da instituição que vai dei-
xar o cargo ao final de seu man-
dato, em março de 2012, abrin-
do mão de um novo mandato de
maiscincoanos.Emagostopró-
ximo,ele vaicomunicar ao novo
conselho curador da Dom Ca-
bral os critérios para o proces-
so sucessório. Composto de 15
integrantes, o conselho reúne
nomes como o ex-presidente da
Embraer, Ozires Silva, o copre-
sidente da Natura, Pedro Pas-
sos, e a empresária Angela Gu-
tierrez, acionista do grupo An-
drade Gutierrez. “Já avisei
DomSerafimFernandes,presi-
dentedoConselho,daminhade-
cisão”, diz Almeida.

Umdosmaislongevosexecu-
tivos do País, Almeida, hoje
com 67 anos, foi o principal res-
ponsável pela transformação
da Dom Cabral numa referên-
cia na área do ensino corporati-
vo no País: no ano passado, a es-

cola, que até agora já atendeu
mais de 23 mil executivos, con-
quistou a 13ª posição entre as
melhores escolas de negócios
do mundo, no ranking do jornal
inglês Financial Times.

Umadassuasprincipaisrea-
lizações foi a construção do
campus da FDC, um moderno
conjunto de 20 mil metros qua-
dradosdeáreaconstruída, loca-
lizado em Nova Lima, municí-
pio da região metropolitana de
Belo Horizonte.

SegundoAlmeida,serãoava-

liadoscandidatosdosquadrose
de fora da Dom Cabral, na faixa
dos 50 anos de idade. “O impor-
tante é a identificação com os
valores e com a missão da esco-
la, além da formação acadêmi-
ca”, diz Almeida. “Mas se for al-
guém de dentro, será a glória.”
Com a decisão, Almeida atende
aos anseios de uma parte dos
quadrosdaDomCabral,empar-
ticular os mais maduros: embo-
ra admirem e aprovem o traba-
lho do atual presidente, para
eles,estánahoradeafilaandar.

NÚMEROS

Reaquecimento da economia
provoca ‘leilão’ de executivos

Renata Gama

Sintoma do reaquecimento da
economiaedaprocuracrescen-
te por líderes no mercado, exe-
cutivos têm sido “leiloados” pe-
lasempresas.Segundolevanta-
mentodaRobertHalf,consulto-
ria em recrutamento especiali-
zado,apráticadacontrapropos-
ta quando o executivo informa
que pretende sair da empresa
temseintensificadonesteperío-
do pós-crise.

A pesquisa consultou 646
executivos e 303 empresas em
janeiro e mostra que 69% dos
que pediram demissão recebe-
ram contrapropostas. E 69%
dasempresasadmitemqueten-
taramimpedirasaídadoexecu-
tivo oferecendo aumento de sa-
lário, promoção ou benefícios.

“O mercado está aquecido, e
as empresas temem não achar
alguém para substituí-los no
curto prazo, ou não encontrar
alguém com o mesmo salário”,
explica Fernando Mantovani,
diretor de operações da Robert
Half. Conforme a sondagem,
em 62% dos casos, manter um
profissionalquejáconheceone-
gócio ou evitar custos altos de
recolocação de outro executivo
são as justificativas para a con-
traproposta.

“Agentesenteque,àmedida

que o mercado se aquece, isso
piora e deve se acentuar”, afir-
ma Mantovani. Ele usa o termo
“piora” porque, apesar de valo-
rizaropassedoexecutivo,aprá-
tica da contraproposta não é
bem vista. “Na verdade, as em-
presas prejudicam a si mes-
mas”, diz.

Issoporque,segundoele,ofe-
recer aumento para reter al-
guémpodeprovocarumproble-
ma de clima na empresa. “Cau-
sa descontentamento na equi-
pe. Essas notícias correm. E
muitas vezes o profissional está
desmotivado e depois ele acaba
sendo fonte de problema.”

Paulo Kretly, presidente da
FranklinCovey, está de acordo.
Paraele,se oexecutivo não está
feliz na empresa e procurou

umaoportunidadefora,aoacei-
tar a contraproposta, ele não
vai trazer o retorno esperado.
“Ele não vai produzir o que a
empresaespera,vaiserumper-
de-perde.”

Quandohádescontentamen-
to, a tendência é não aceitar a
contraproposta. No entanto,
ela pode ser tentadora. “Rece-
ber 10%, 20%, 30% a mais mexe
com qualquer um.” Dos 7% que
admitiram ter aceitado uma
contraproposta, 40% disseram
que foi por causa do salário, ou
pela promoção (29%).

Porém,seoexecutivoestáfe-
liz no trabalho e é assediado pe-
lo mercado, a prática pode ser
positiva, avalia Kretly. “É hora
defazeracontraseelefoisonda-
do e não estava buscando mu-

dar de ares, ou ter outros de-
safios.”

O que não pode ocorrer é
o executivo aceitar a propos-
ta para sair e depois voltar
atrás. “Depois que ele acei-
tou, se voltar atrás, a empre-
sa que fez a proposta vai se
sentir totalmente usada. E
esse executivo fica queima-
do também com o headhun-
ter”, afirma.

Segundo Marcelo de Luc-
ca, diretor da consultoria de
recrutamento e seleção Mi-
chael Page no Brasil, para
evitar esse tipo de mal-estar,
antes de procurar oportuni-
dades fora, o executivo tem
de refletir sobre os fatores
que o fazem querer sair da
empresa e tentar resolvê-los
primeiro dentro. “Ele tem de
fazer uma tentativa na em-
presa atual antes. Se for
questãode remuneração,ele
tem de falar com o chefe so-
bre o assunto. Se quer parti-
cipar de um novo projeto,
tem de se alinhar com a em-
presa”, explica.

ARREPENDIMENTO
O índice de arrependimento
entre executivos que acei-
tam a contraproposta é de
36%. Os principais motivos
relatados são: os problemas
da empresa continuaram
(37%) e o empregador não
cumpriu as promessas
(26%). Entre as empresas,
22% se arrependeram. A
maioria porque a contrapro-
posta provocou a sensação
de desprestígio entre os ou-
tros membros da equipe
(33%),ouopróprioexecutivo
pediu demissão em seguida
(25%). ●

ANTESDESAIR– ParaLucca, daMichaelPage, executivodevebuscarmelhoradentrodaempresa

Empresas têm se esforçado cada vez mais para não perder suas lideranças

Festival de
Cannes terá
mais duas
categorias

GESTÃO

69%
é a parcela das empresas que
admitiram ter oferecido uma
contraproposta, na pesquisa da
consultoria Robert Half

40%
é a fatia dos executivos que
aceitaram a contraproposta
por causa do aumento do salário

36%
é a parcela dos executivos que
se arrependeram de aceitar a
contraproposta

PUBLICIDADE

MARCO ANTONIO SÁ/DIVULGAÇÃO
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Marili Ribeiro

“Acho que vivi meus 15 minutos
defamaquandofui indicadopa-
ra ser jurado da categoria De-
sign no festival de Cannes deste
ano”, brinca o André Poppovic,
dono da Oz Design, impressio-
nado com o números de liga-
ções telefônicas que recebeu
após a divulgação do time de
brasileiros que representará o
setor de propaganda e marke-
ting na 57ª edição do Festival
Internacional de Publicidade
de Cannes.

Ele e os outros 11 jurados bra-
sileirosquevãoparticipardase-
leção dos melhores trabalhos
do setor de propaganda e mar-
keting na França em junho se
reuniram na terça-feira à noite
para se conhecer e trocar expe-
riências em encontro promovi-
do pelo jornal O Estado de
S.Paulo, que é o representante
oficial do Festival no Brasil.

OinglêsPhilipThomas,presi-
dente daorganização do evento
naFrança,veioaoencontrodes-
te ano com mercado publicitá-
rio para apresentar as novida-
des da edição de 2010 do Festi-
val.Umadasnovidadesprogra-
madas para a 57ª edição será a
premiaçãodeumanovacatego-
ria, a “Film Craft Lions”. Nela, o
júri vai avaliar a qualidade no
processo de produção de filmes
publicitários.Itensqueficavam
de fora, como a direção, a con-
fecçãodoroteiro,bemcomode-
talhes do tipo a habilidade no
uso de música, ou nos recursos
de animação também passam a
ser considerados.

Outra nova premiação será a
da Agência Independente do
Ano.Thomasnãoachaqueexis-
ta excesso de premiação, mas
sim um reconhecimento da ar-
te de fazer comunicação de boa
qualidade. Para ele, o Festival é
um estímulo ao negócio da pro-
paganda de qualidade. ●
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 4 mar. 2010, Economia & Negócios, p. B18.




