
ABASTECIMENTO
Cosan cancela plano
de importar etanol
A Cosan, maior grupo sucroalcooleiro
do Brasil, abandonou o plano de im-
portar navios carregados de etanol de
milho vindos dos Estados Unidos. A
medida foi estudada no início do ano
como uma tentativa de conter a alta
de preço do combustível no mercado
interno. Com a antecipação do início
da colheita brasileira, de abril para o
fim de fevereiro, o mercado voltou a
ser abastecido com regularidade e os
preços do etanol na bomba começa-
ram a recuar. A Cosan nunca foi mui-
to clara quanto à possibilidade de im-
portação porque temia que a informa-
ção influenciasse na alta do preço do
combustível. Falava-se, na época, que
a empresa já tinha conversado com
exportadores americanos e traria o
produto de navio até o litoral nordesti-
no, onde a oferta era menor.

CAMPANHA
Net caça clientes
em bancas de revistas
A Net começou neste mês uma campa-
nha de vendas de TV por assinatura,
internet banda larga e telefone em
bancas de revistas de São Paulo. O ob-
jetivo é oferecer os produtos em 100
bancas de revista da capital.
Essa estratégia baseia-se numa pesqui-
sa que indicou a preferência dos con-
sumidores por adquirir os serviços
num ponto comercial físico, próximo
de casa. Atualmente, a maior parte
das vendas da Net é feita por atendi-

mento telefônico e o restante com
agentes autorizados.

TURISMO
Grande Hotel de Araxá
sob nova direção
O Grupo Tauá, fundado pelo ex-secre-
tário de Turismo de Minas Gerais,
João Pinto Ribeiro, começa a operar
oficialmente nesta sexta-feira, 26, o
Grande Hotel de Araxá. O contrato
firmado com a Companhia de Desen-
volvimento de Minas Gerais (Code-
mig), no valor de R$ 7,2 milhões, ga-
rante ao Tauá o arrendamento do
Grande Hotel pelo prazo de 15 anos.
Além disso, os novos concessionários
deverão pagar uma taxa de 4,5% sobre
a receita líquida mensal a título de
royalties.

FINANCIAMENTO
CrediPronto planeja
crescer 72% em 2010
Para agilizar o trâmite da concessão
de empréstimos aos imóveis que co-
mercializa, a imobiliária Lopes, de
São Paulo, criou, em 2007, a Credi-
Pronto. De lá para cá, a financeira, que
conta com uma participação de 50%
do Banco Itaú Unibanco em seu capi-
tal, cresceu rapidamente, chegando a
um faturamento de R$ 204 milhões
em 2010. O valor corresponde a cerca
de 25% do total financiado pela imobi-
liária em 2009. “Nosso tempo médio
para liberação do financiamento é de
20 dias, contra a média de 60 dias em
outros bancos", diz Rodrigo Gordi-
nho, diretor comercial da CrediPron-
to. Com o aquecimento do setor, a
expectativa é faturar R$ 350 milhões
em 2010, 72% a mais que em 2009.

PESQUISA
Emergentes ultrapassam
ricos em quatro anos
As economias emergentes devem con-
centrar 51% do PIB mundial em 2014,
colocando um fim à hegemonia dos
países ricos, que até a virada do milê-
nio detinham uma fatia superior a
60%. A previsão é de um estudo con-

duzido pela consultoria Ernst &
Young, que constatou um aumento
consistente e constante dos países em
desenvolvimento na geração global de
riqueza a partir de 2000. A consulto-
ria analisou o desempenho de dois
blocos. De um lado, o G7, que detinha
uma participação de 49% do PIB mun-
dial, no início da década, deverá cair
para 37% daqui a quatro anos. Na ou-
tra ponta, os Brics, que partiram de
uma fatia de 17% em 2000, aumenta-
rão sua participação para 29% no fim
do período. A má notícia é que, de
acordo com os futurólogos da E&Y, o
Brasil, com taxas de crescimento mais
próximas dos países desenvolvidos,
pouco influenciará esse resultado,
que será puxado pela Índia e China.

SUSTENTABILIDADE
ArcelorMittal substitui GLP
pelo gás natural em Minas
A ArcelorMittal Inox Brasil está inves-
tindo US$ 20 milhões para substituir
o gás liquefeito de petróleo (GLP) pe-
lo gás natural, na usina de Timóteo
(MG). Uma parte desse dinheiro será
paga à Companhia de Gás de Minas
Gerais (Gasmig) como participação
no investimento do Gasoduto do Vale
do Aço. Outra será utilizada na cons-
trução de rede interna de gás da usina,
que será conectada ao gasoduto, e nas
adaptações dos seus equipamentos.
As obras devem ser finalizadas em
abril.
Os principais benefícios serão a dimi-
nuição de custos, pois a energia prove-
niente do gás natural custa 30% me-
nos que a do GLP, bem como a redu-
ção de cerca de 37 mil toneladas
anuais nas emissões de dióxido de car-
bono (CO2).

PAGAMENTO

VOLTA POR CIMA

Executivos buscam saída
para ‘solidão do topo’
Com conselhos consultivos ou formação de grupos de executivos,
profissionais tentam garantir uma visão diferente para suas dúvidas

“Você aprende que um
revés temporário não é
permanente. No final, pode
ser uma oportunidade”

FATO RELEVANTE
CLAYTON NETZ

R$ 1 tri

PAULO LIEBERT/AE

Empresa familiar fundada em
1934, a rede paulista de farmá-
cias Onofre passou ao con-
trole dos irmãos Ricardo e

Marcos Arede há 18 anos, em 1992, ain-
da pequena, com duas unidades em
operação. A partir de 2001, Ricardo e
Marcos iniciaram a montagem de me-
galojas, com as quais mais do que do-
braram, em apenas quatro anos, o fatu-
ramento da rede, passando de R$ 160
milhões para cerca de R$ 400 milhões.
Em 2005, a Onofre chegou a 28 unida-
des, mas freou o projeto de expansão
para investir em tecnologia de siste-
mas e logística, por causa da dificulda-
de em encontrar novos pontos comer-
ciais. Agora, o plano de crescimento
foi retomado. No final de semana pas-
sado, foram inauguradas lojas em Mo-
gi das Cruzes e Guarulhos, no interior
de São Paulo. A ideia dos Arede, que
hoje contam com 36 farmácias, é encer-
rar este ano com dez novas unidades
em funcionamento. Todas bancadas
com recursos próprios e gerenciadas
pelo grupo.

Trata-se de uma máquina de fazer
dinheiro: com filiais espalhadas por
São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janei-
ro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, a
Onofre possui apenas 10% do número

de lojas da líder do setor, a cearense
Pague Menos, mas suas receitas de R$
550 milhões em 2009 equivalem a cer-
ca de 40% do faturamento da concor-
rente. “Temos a melhor relação ven-
das por metro quadrado de área do
mercado”, diz Marcos Arede, diretor
comercial da Onofre.

Um dos segredos, diz Arede, foi o
reforço do setor de perfumaria, com a
venda de marcas badaladas como
Dior, Cartier e Carolina Herrera, entre
outras. A comercialização desses pro-
dutos de luxo ainda é uma exclusivida-
de da rede no País. “Foi preciso ir a
Paris mais de dez vezes para conven-
cer as grifes de perfumes”, diz Arede.
“Argumentei que nossas megastores
são tudo, menos farmácias.” Outro
trunfo da Onofre são os cartões de fide-
lidade, que totalizam 1 milhão de uni-
dades, utilizados por 93% dos clientes.

Num momento em que se assiste a
um movimento de consolidação do se-
tor, e se ouvem empresários como Abi-
lio Diniz, do Pão de Açúcar, anunciar
que vão investir pesado em farmácias,
Arede diz não temer a perda do contro-
le da Onofre. “Grandes varejistas, co-
mo Carrefour, Extra e Walmart já pos-
suem mais de 300 lojas e mesmo assim
continuamos crescendo”, diz Arede.

MAURICE BRAUSTEIN
PRESIDENTE DO GRUPO GR
“Quando você tem uma
companhia de capital nacional,
de um dono majoritário, em um
dado momento você se sente só,
pois não tem com quem dividir”

LUIZ PAULO FERRÃO
COORDENADOR DA VISTAGE
“Nas empresas, (os executivos)
estão cercados de pessoas, mas
todas têm seus próprios
interesses, e os líderes não
podem compartilhar tudo com
seus subordinados ou sócios”

VICKY BLOCH
DIRETORA DA VICKY BLOCH
ASSOCIADOS
“Por defesa, o indivíduo fica
arrogante e se distancia das
pessoas”

clayton.netz@grupoestado.com.br

A Onofre não tem
medo de Abilio Diniz

investidor americano, terceiro homem mais

rico do mundo, falando sobre sua rejeição

pela Harvard Business School
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é o gasto anual com cartões eletrôni-
cos na América Latina, segundo a Car-
ds 2010, maior evento do setor, marca-
do para 26/28 de abril em São Paulo

Encontro. Ferrão, da Vistage, que reúne grupos de executivos

Toda sexta no Estadão.

Warren Buffett

Renata Gama

Maurice Braustein, presidente
do Grupo GR, de segurança patri-
monial, sentia-se sozinho no to-
po. Sem ninguém acima para de-
bater as estratégias da empresa,
decidiu sair do isolamento e
montou um conselho consulti-
vo com três executivos de áreas
distintas. “Quando você tem
uma companhia de capital nacio-
nal, de um dono majoritário, em
um dado momento você se sente
só, pois não tem com quem divi-
dir.” Da tomada de decisões sozi-
nho à discussão em grupo, há
seis meses, o resultado, diz, foi
notável: “Nosso Ebitda cresceu
20%.”

O time de conselheiros, forma-
do por Jacques Gelman, Mário
Fleck e Daniel Citron, tem expe-
riência nas áreas de varejo, servi-
ços, finanças, indústria e merca-
do imobiliário. Apesar de não te-
rem vivência no setor de seguran-
ça, contribuem na gestão. “Está
sendo muito salutar. É uma vi-
são imparcial, externa, sem me-
do de machucar. Eles falam mes-
mo.” As mudanças que deram re-
sultado mais visível até agora fo-
ram nos processos. “Eles produ-

ziram novas ideias de forma de
controle.”

Heloísa Bedicks, diretora exe-
cutiva do Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa
(IBGC), diz que a iniciativa é re-

comendável para empresas de
capital fechado que buscam pro-
fissionalizar a gestão. “É uma
boa prática de governança. Reco-
mendamos o conselho consulti-
vo quando a empresa está num
estágio inicial de governança, e
não tem um conselho de admi-
nistração instalado.”

O conselho de administração
tem uma preocupação voltada a
resultados, diferente do conse-
lho consultivo, onde a discussão
é mais aberta. “São pessoas de
notório saber que não têm aque-
la preocupação de acompanhar,
monitorar, mitigar risco. É mais
amplo.” Por regra, as empresas
de capital aberto devem ter um
conselho de administração. Já o
conselho consultivo é mais co-
mum nas de capital fechado,
mas não obrigatório.

Solução em grupo. Outra for-
ma de atenuar a solidão do poder
é fazer parte de um grupo. A Vis-
tage fez disso um negócio e coor-
dena pequenos grupos que se en-
contram mensalmente. Cada nú-
cleo tem cerca de 15 presidentes
e diretores de empresas de áreas
diversas não concorrentes. Para
entrar, tem de ser convidado.

“Uma das propostas e benefí-
cios que oferecemos às pessoas é
de minorar a solidão”, diz o enge-
nheiro Luiz Paulo Ferrão, um
dos coordenadores da empresa.

As discussões se concentram

em questões estratégicas. “De
maneira geral, esses líderes têm
de decidir tudo sozinhos. Nas
empresas, estão cercados de pes-
soas, mas todas elas têm seus
próprios interesses, e os líderes

não podem compartilhar tudo
com seus subordinados ou só-
cios.”

Os encontros, que levam um
dia inteiro, têm uma agenda que
procura abordar todos os temas
propostos pelos integrantes. “Ti-
vemos casos de uma pessoa que
queria abrir uma nova linha de
produto e expôs o business plan.
O grupo comentou, opinou. O
que o grupo não faz é votar. Não
se busca o consenso.”

O exercício de buscar solu-
ções para o problema alheio tam-
bém traz benefícios para si. “Ao
pensar no negócio do outro, ele
também reflete sobre o pró-
prio.”

Comportamento. A solidão do
poder também pode assumir um
viés comportamental que, às ve-
zes, prejudica a relação e a comu-
nicação do líder com seus subor-
dinados. Segundo a consultora
Vicky Bloch, da Vicky Bloch Asso-
ciados, quando chega ao topo, o
executivo deixa de “fazer parte
da turma” e o peso de suas ações
muda. Se não estiver seguro, ele
pode criar barreiras para si pró-
prio. “Por defesa, o indivíduo fi-
ca arrogante e se distancia das
pessoas.” Não ouvir os outros,
não admitir que o outro possa
ter melhores ideias e acreditar
que é mais importante que os ou-
tros são comportamentos que
criam distâncias, diz Vicky.

Porém, se o líder tiver maturi-
dade e for seguro, a liderança é
menos complicada. “O quanto
ele exercitou a capacidade de ge-
rir faz brutal diferença. Faz com
que ele não tenha um comporta-
mento infantil de mostrar que
quem manda ali é ele.”

Toda quinta no Estadão.

Retomada. A Onofre, de Arede, deve abrir dez lojas até o final do ano
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