
Pode parecer inusitado que o
um país como o Brasil importe
papelda China, um dosmaiores
clientes da celulose que expor-
ta.“OBrasilnãoatingiuedificil-
mente atingirá a autossuficiên-
cia na produção de papéis”, diz
Geraldo Ferreira, presidente
da APP. “Nossa vocação está
na celulose.”

A decisão da Anvisa de permi-
tir a venda de medicamentos
apenas atrás do balcão das far-
mácias desencadeou uma forte
reação no País. A Associação
Nacional de Defesa da Cidada-
nia e do Consumidor (Anadec),
por exemplo, entrou com uma
ação civil pública na 16 ª Vara
Federal de Brasília, na semana
passada, alegando que a medi-
da retira o direito à escolha do
consumidor.

A Usiminas acaba de receber a
certificação ISO9001 para suas
duas usinas no Brasil – Ipatinga
(MG) e Cubatão(SP), concedi-
da pela consultoria norueguesa
Det Norske Veritas (DNV),
umadasprincipaisclassificado-
ras do mundo.

“Queremos mostrar aos
clientes estrangeiros que nosso
açotemomesmopadrãodequa-
lidade em qualquer unidade”,
dizEduardoSarmento,superin-
tendentedequalidadedaUsimi-
nas.

Iniciada em 2007, a operação
da sino-indonésia Asia Pulp e
Paper (APP), terceira maior
fabricante de papéis do mun-
do, dona de uma receita anual
de cerca de US$ 10 bilhões,
vem crescendo rapidamente
no Brasil. De 34 mil toneladas
naquele ano, a APP importou
90mil noano passado, montan-
te que espera aumentar para
120 mil toneladas em 2010,
quando deverá faturar R$ 120
milhões.

Inicialmente, o principal
produto da empresa era o pa-
pel couché. Mas o crescimento
da demanda a levou a ampliar
o portfólio, oferecendo tam-
bém papéis revestidos e car-
tões não-revestidos.

O Grupo Pão de Açúcar volta às
origens e abre uma padaria na
Riviera de São Lourenço, con-
domínio de classe média locali-
zadonolitoralnortedeSãoPau-
lo. A Padaria Pão de Açúcar,
inaugurada há um mês, no
Shopping Riviera, é um misto
depanificadoracomlojadecon-
veniência. Em uma área de 208
metros quadrado, 80% menor
que a de uma loja tradicional, o
novo formato de negócio pre-
tende atender aos turistas e à
população que vive na região.

Omix deprodutos inclui cer-
ca de mil produtos para café da
manhã e lanche da tarde. Além
da produção própria de pães, a
loja vende frios, laticínios, su-
cos, leite,café,achocolatado,re-
frigerantes, sorvetes, entre ou-
tros itens.

A oportunidade de investir em
grandes projetos, como a Copa
do Mundo, Olimpíadas e o Pré-
Sal,estáatraindocadavezmais
o interesse dos grupos estran-
geiros pelo Brasil. Prova disso é
o evento Brazil Breakfast Fo-
rum 2010, que o Deutsche Bank
realizanestaquintafeira,noho-
telGrandHyatt,emNova York.

Entre os palestrantes, estão
os executivos do Deutsche
Bank Drausio Giacomelli, Ste-
phen Cunningham e Karla Fer-
nandes, além dos advogados
Marcos Ribeiro, do escritório
Souza, Cescon, Barrieu e Flesh,
eSilviaFizman,sóciadoescritó-
rio Machado, Meyer, Sendacz e
Opice.

Onovo negócioveio junto coma
aquisição de duas lojas do Ar-
mazém Geral, rede de super-
mercados da região, que aten-
de a um público de alta renda.
Segundo João Edson Gravata,
diretor de operações do Pão de
Açúcar, como a loja do Shop-
ping Riviera veio no pacote, a
empresaresolveutestarumno-
vo modelo de negócio. “A deci-
são de avançar nesse formato
vaipassarpeloretornodoclien-
te”, diz Gravata.

Ele vai acompanhar o com-
portamento da clientela na alta
e baixa temporada. Dependen-
dodoresultadoobtidos ,apada-
riatemtudo paravirarumnovo
braço do grupo.
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US$ 5,3bilhões

foi o total gasto pelos
turistas estrangeiros
no Brasil em 2009

CARREIRAS

●●● “Se fizermos as
mudanças necessá-
rias, poderemos man-
ter o serviço postal
durante as próximas
décadas",
John Potter, presidente do Serviço
Postal dos EUA, que sugere uma dimi-
nuição da jornada semanal do correio
de seis dias úteis para cinco, para
compensar a queda do volume de
correspondências

Conselhos
‘barram’
mulheres
no comando
Há menos CEOs mulheres em grupos
com conselho de administração

GESTÃO

O grupo hoteleiro canadense
Four Seasons, que gerencia 83
hotéis de alto luxo ao redor do
planeta, está de olho no merca-
do brasileiro. Pretende abrir
três estabelecimentos no País –
emSãoPaulo,no RiodeJaneiro
e o terceiro, um resort, em ou-
tra cidade do litoral, numa re-
gião ainda indefinida. Esta se-
mana, o diretor de desenvolvi-
mento para América Latina e
Caribe da rede, Alinio Azevedo,
estevenoBrasilparaconversar
com potenciais investidores.
Entre eles, figuram fundos de
pensão, incorporadores e em-
presários em geral. Levando-se
emcontaquecadaunidadecon-
some em torno de R$ 180 mi-
lhões, da obra até o primeiro
hóspede, a previsão é que seja
necessário mais de meio bilhão
de reais para bancar os planos
do Four Seasons.

Pelomenosumdosempreen-
dimentos, o hotel paulista, deve
ser anunciado ainda no primei-
ro semestre deste ano, já que a
intenção da rede é de que esteja
pronto para operar durante a
Copado Mundode2014 eo tem-
po médio da construção é de
quatro anos.

Aentradanomercadonacio-
nal fazpartedaestratégiamun-
dial da rede, controlada pelos
fundos de private equity do em-
presário americano Bill Gates,
da Microsoft, e do príncipe sau-
ditaAlwaleedbinTalal,alémdo
canadense Isador Sharp, que
fundouonegóciohá50anos.De-
pois de crescer na América do
Norte, Europa e Ásia, o foco do
grupo agora está na América
Latina, África e no Oriente Mé-
dio. Hoje, a rede está envolvida
com cerca de 40 projetos, em
diferentes fases de execução,
na China, Índia e Rússia.

Há quem veja com ceticismo
aentrada deuma rede dehotéis
superluxuosos como a Four
Seasons no Brasil. “Não consi-
go ver mercado para esse tipo
de hotel aqui”, diz José Ernesto
MarinoNeto,presidentedacon-
sultoria BSH International, es-
pecializada em hotelaria. “É
muitocaroparaospadrõesbra-
sileiros.” Segundo ele, hoje o
mercado de hotéis de luxo no
País é representado por três
marcas–Unique,FasanoeEmi-

liano – cujas diárias giram em
torno de R$ 1 mil e tiveram uma
taxa de ocupação de 65% em
2009. Comparando, uma diária
no Four Seasons no exterior
custa mais de R$ 2 mil.

Para complicar, lembra Ma-
rino Neto, o nicho de luxo teve
um desempenho pífio no ano
passado: cresceu apenas 1,5%,
contra os 9% exibidos pelo res-
tantedo setorhoteleiro,emSão
Paulo.

Enfim, é investir para ver.

Renata Gama

Ver uma mulher no topo do or-
ganograma de uma empresa no
País é algo ainda raro. Pesquisa
realizadapeloInsper(antigoIb-
mec)em370companhiasdevá-
rios portes mostra que elas são
as presidentes ou diretoras ge-
raisem8% doscasos.E, quando
a companhia possui um conse-
lho de administração, as chan-
cesdeumamulherocuparocar-
go mais alto são ainda menores,
observa o levantamento. Nesse
universo, a taxa cai para 5%.

Regina Madalozzo, a pesqui-
sadora responsável pelo estu-
do, procura não chamar os con-
selhos administrativos das em-
presas de discriminatórios,
mas considera que ser homem
oumulherfaz,sim,diferençana
escolha de um CEO. “Quando
há um conselho, os membros
buscam eleger uma pessoa pa-
recida com o próprio conselho.
E,se tenhoum conselhomajori-
tariamente de homens, então a
identificação com a candidata é
muito pequena”, diz.

Outra possível influência po-
de ser o mercado financeiro.
“Há pesquisas que mostram
que, quando empresas anun-
ciam uma mulher como CEO, o
preço das ações cai”, diz.

Marlene Ortega, presidente
do Business Professional Wo-
men, associação que congrega
mulheresdenegóciosemtodoo
mundo, e diretora executiva da
Universo Qualidade, entidade
especializada em treinamentos
corporativos, acredita que o
mercado financeiro tenha mes-
mo poder sobre essa decisão.

“Quando falamos de conselho,
estamos falando das grandes
corporações, que são muito
pressionadas por um grupo de
acionistas, investidores e ou-
tras instâncias que querem re-
sultados. Os homens, classica-
mente, são reconhecidos pelo
resultado no curto prazo.” Já o
perfil corporativo da mulher,
observa, é mais voltado a práti-
cas de longo prazo.

Para Marlene, no entanto, a
pequena participação hoje das
mulheres nos altos postos das
companhias não deve ser vista

como um problema, apenas co-
mo um período transitório. “Eu
acho que as mulheres não deve-
riam ter tanta pressa ou se jul-
garem tão discriminadas. A as-
censão feminina é uma conse-
quência natural, fruto de movi-
mento histórico.” A executiva
acredita que as crescentes de-
mandas mundiais relacionadas
à sustentabilidade e à melhoria
da qualidade de vida no planeta
vão abrir espaços para lideran-
ças femininas.

Em comparação com o mun-
do, no entanto, o Brasil se reve-

la aberto à presença de mu-
lheres no topo. O País apare-
ceemterceirolugar,empata-
do com a Itália, no ranking
dos que têm maior fatia de
mulheres na presidência de
holdings, ambos com 11%. O
dadoestánoestudo“Dispari-
dadescorporativas entre gê-
neros–2010”,doFórumEco-
nômico Mundial, realizado
em20 países,que foidivulga-
do esta semana. Com melhor
distribuição estão Finlândia,
em primeiro (13%), Noruega
e Turquia empatadas em se-
gundo (12%). Se olhados os
demais níveis de lideranças,
no entanto, Estados Unidos,
Espanha e Canadá estão na
frente, com a maior partici-
paçãodemulheresnocoman-
do.

PORTAS ABERTAS
Na opinião de Sônia Hess de
Souza, presidente do Grupo
deMulheresLíderesEmpre-
sariais (Lidem), e da Dudali-
na, rede de lojas de moda
masculina, as portas dos
mercados estão mais aber-
tas às mulheres, porém pou-
casascendem.“Oqueeuvejo
hoje, principalmente em
eventos de gerência e semi-
nários, é que há um número
de mulheres muito grande,
com muita competência.
Mas, quando você olha para
as posições mais altas, esse
número cai muito – de CEOs,
mais ainda.”

Porém, isso não significa
que os espaços estejam fe-
chadospara elas. Talvezelas
própriasnãoqueiramocupá-
los, analisa. “Chega um mo-
mento na vida em que ela vai
decidir. E, às vezes, ela não
quer abrir mão de um monte
de coisas, e não tem essa ga-
nância de chegar ao topo a
qualquer preço”, diz. “Não
que a mulher não tenha a ca-
pacidade,elatem,maselapo-
de não querer.”

A tendência natural, diz, é
que o número de mulheres
quepleiteiemcargosmaisal-
tos cresça com o tempo. “Ca-
davezmaismulheresvãogal-
gar,masachoquenãovamos
viver para ver chegar ao
50/50.” ●

Multiplan quer
aproveitar
oportunidades
de aquisição

AZEVEDO- Reuniõescom investidorespara levantarR$500milhões
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FORÇA–ParaRegina,do Insper,mercado financeirotambéminfluencia

SHOPPINGS

8% das empresas
consultadas em pesquisa feita pe-
lo Insper contam com mulheres
no cargo de presidente

5% é o índice
nas empresas que contam com
conselho de administração, de
acordo com a mesma pesquisa

3º lugar
é o posto ocupado pelo Brasil na
pesquisa de mulheres no coman-
do de empresas feito pelo Fórum
Econômico Mundial
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Fabiana Holtz

Com o respaldo de boa posição
de caixa, alavancagem baixa e
crescimento orgânico, o vice-
presidenteederelaçõescomin-
vestidores da Multiplan Em-
preendimentos,ArmandoD’Al-
meidaNeto,consideraqueaem-
presa está bem preparada para
aproveitar as oportunidades de
parcerias e aquisições que sur-
girem. O foco do grupo, porém,
continua sendo o desenvolvi-
mento de shopping centers.

A companhia fechou o ano
com uma posição de caixa líqui-
dodeR$366,3milhões.“Ovare-
jo mostrou uma forte resistên-
ciaaolongodetodooanopassa-
do, com um crescimento cons-
tante.Issonosdásegurançapa-
ra investir, agregar novas
áreas”,diz.Segundoele, as ven-
das dos shopping centers da
companhia cresceram três ve-
zes mais que o varejo nacional,
medido pelo IBGE.

OCUPAÇÃO
Ataxadeocupaçãonosshoppin-
gs da Multiplan subiu de 98,1%
para99,1% no quartotrimestre,
e passou de 98,2% para 98,7%
em 2009. Enquanto isso, a
inadimplência, que considera
atrasos superiores a 29 dias, fi-
cou em 0,6% no último trimes-
tredo ano,contra 3,7% apurada
emigualperíododoaoanoante-
rior. No comparativo anual, em
2009 esse indicador recuou de
3,6% para 2,7%.

As despesas da companhia
com novos projetos cresceram
162,9% em 2009, somando R$
19,272 milhões. No quarto tri-
mestre, esse avanço foi ainda
mais expressivo, de 182,6%, pa-
ra R$ 12,214 milhões. Segundo
D'Almeida Neto, o aumento se
deve a mudanças nas regras
contábeis para a convergência
comasnormascontábeis inter-
nacionais. ●
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