
REMUNERAÇÃO

Com uma longa experiên-
cia como executivo– foi
diretor para a América
Latina do conglomera-
do francês Möet Henes-
sy Louis Vuitton– o con-

sultor Carlos Ferreirinha, da MCF
de São Paulo é um dos maiores espe-
cialistas brasileiros do mercado de
alto luxo, que movimenta R$ 6 bi-
lhões no País. Ferreirinha já viu de
tudo, sobretudo os momentos de
abundância, mas também acompa-
nhou de perto os de crise, como em
2008. “Foi a mais forte interrupção
do crescimento do setor nos últi-
mos 25 anos”, disse Ferreirinha à re-
pórter Letícia Bragaglia, do site de
Economia & Negócios do Estado. Na
entrevista, que estará disponível a
partir de hoje no site, Ferreirinha
aborda temas como a retomada dos
negócios, a concentração do merca-
do de luxo e as melhores oportunida-
des para fazer negócios nesse seg-
mento.

● Como o mercado de luxo foi afetado
pela crise?
Considero a crise de 2008 a mais for-

te interrupção de crescimento do se-
tor nos últimos 25 anos. O consumo
absoluto – composto pelos produ-
tos e serviços com preços mais altos
– foi significativamente afetado. Em
épocas de crise, o consumidor reage
freando as compras. A primeira in-
terrupção do consumo é aquela jul-
gada não prioritária, até o consumi-
dor novamente encontrar um mo-
mento de conforto, retomando as
compras.

● Está havendo uma retomada dos ne-
gócios no mundo?
Sim. Essa percepção é clara em vários
lugares do mundo, principalmente
nos mercados que dependem do cha-
mado novo consumidor, como a Chi-
na. O país vem demonstrando muito
mais do que todos imaginavam em
termos de velocidade de consumo.

● A venda dos produtos de luxo no Bra-
sil está concentrada no Sudeste. A ten-
dência é de que isso mude?
Existe uma concentração, de fato, no
Sudeste, com prevalência de São Pau-
lo e do Rio de Janeiro. A segunda posi-
ção, que deveria ser do Sul do País, já

que o consumidor dessa região tem
uma renda per capita alta, está com o
Nordeste. Mesmo sem a renda do
Sul, o nordestino tem a vontade e o
desejo. Na atividade do luxo, acima
da possibilidade financeira está a von-
tade, que é o principal estímulo ao
consumo de artigos luxuosos.

● Onde estão as melhores oportunida-
des para investimento no mercado de
luxo no País?
Precisamos entender que não tere-
mos o luxo francês ou italiano. No en-
tanto, o Brasil tem particularidades
que podem surpreender o mundo. Na
área de cosmética e perfumaria, só te-
mos duas empresas com trabalhos
elogiados e respeitados no exterior.
Isso é pouco. A área gastronômica
também é pouco explorada. Pode-
mos oferecer, por exemplo, pequenas
especiarias para alcançarmos reco-
nhecimento na culinária. Já a área de
serviços é nossa grande vocação: os
hotéis, spas, entre outros, podem
aproveitar muito bem nossas caracte-
rísticas de atendimento personaliza-
do para serem reconhecidos como os
melhores do mundo.
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As lições da crise
para as empresas
Thomas Felsberg

Um espectro rondou a
Europa – e não foi o
espectro do comunis-
mo. Desta vez, foi a in-
solvência dos sobera-
nos que assombrou o

continente. Se a crise do subprime
causou tantos estragos, o potencial
de destruição de um eventual colap-
so dos PIIGS (Portugal, Itália, Irlan-
da, Grécia e Espanha) poderia ter si-
do ainda maior, se tivesse contamina-
do o cenário econômico e financeiro
mundial, em que a indisciplina finan-
ceira dos governos tende ser a regra,
não a exceção.

Tudo indica que a crise será supera-
da. Não obstante, o seu risco poten-
cial nos leva a constatar que fatores
externos podem derrubar empresas,
setores inteiros da economia e até
países, ainda que não haja má gestão
ou culpa de quem quer que seja. Em
qualquer caso, a insolvência das em-
presas dificilmente pode ser atribuí-
da exclusivamente à ação de alguns
responsáveis – elementos externos
estão quase sempre presentes.

O fato é que a crise do subprime
nos ensinou que inúmeras empresas,
muitas vezes em setores que esta-
vam em franca expansão, se torna-
ram subitamente insolventes devido
à falta de financiamentos, de liquidez
ou de mercados, tendo por causa ex-

clusiva ou concorrente a crise mundial.
E vimos também que muitas dessas em-
presas conseguiram se recuperar, gra-
ças à concordância de seus credores em
equacionar o perfil do seu endividamen-
to, seja na mesa de negociação, seja em
juízo.

Boa parte dessas reestruturações de
dívida se tornou possível por força dos
dispositivos da nova lei de recuperação
de empresas e falência, a Lei 11.101/05. A
referida lei introduziu duas novidades
que redefiniram o marco institucional
da insolvência das empresas.

A primeira delas é a submissão dos
credores a um plano de recuperação ju-
dicial aprovado pela maioria deles, em
vez da unanimidade burra que prevale-
cia anteriormente. A segunda é a quebra
da sucessão das obrigações na venda de
filiais e unidades produtivas isoladas
pertencentes às empresas insolventes.

Aprendemos também que a recupera-
ção de uma empresa endividada precisa
ser financiada para ser bem sucedida, e
os primeiros casos em que essa preocu-
pação foi atendida começam a aparecer
e a servir de modelos.

Assim, citando apenas casos em que
tivemos participação direta, a Agren-
co está emergindo do processo de recu-
peração judicial, podendo terminar a
construção e a instalação de suas plan-
tas de Caarapó e Alto Araguaia, contan-
do com um capital de giro próximo a
US$ 80 milhões de dólares; e o grupo
Infinity Bio-Energy recebeu de bancos

credores um financiamento emergen-
cial de R$ 20 milhões e foi capitalizada
recentemente.

Outra lição que nos foi propiciada
pela recente crise é que uma reestrutu-
ração de dívidas deve ocorrer princi-
palmente na mesa de negociação, pois
o ajuizamento da recuperação judicial
é traumático e se equipara a uma inter-
venção cirúrgica em uma pessoa: só
deve ser feita se absolutamente indis-
pensável.

A Lei 11.101/05 é importante por
apresentar um quadro de soluções ju-
diciais que estão à disposição das par-
tes caso não se consiga chegar a uma
composição amigável. Mas a experiên-
cia tem mostrado que o número de

acordos supera largamente o número
de ajuizamentos de recuperação judi-
cial e extrajudicial.

Mais uma consequência importante
da crise atual é que a insolvência passou
a fazer parte do cotidiano dos mais im-
portantes players do mercado, de uma
forma inimaginável antes do advento
na nova lei. Os bancos, inclusive os de
investimento, as firmas de auditoria, os
escritórios de advocacia e as empresas
de consultoria passaram a atuar forte-
mente na recuperação de empresas.

Entretanto, apesar da evolução apre-
sentada nos últimos anos, há necessi-
dade de aperfeiçoar as normas legais e
regulamentares aplicáveis à matéria.
Escrevi recentemente que, na área tri-

butária e de regulamentação finan-
ceira, há necessidade de se alterar
determinadas normas que prejudi-
cam enormemente a recuperação
de empresas, tais como a tributação
dos valores correspondentes às dívi-
das perdoadas ou as regras de provi-
sionamento de financiamentos con-
cedidos à recuperação. Além disso,
é preciso refletir sobre as dificulda-
des que existem na área de financia-
mento à recuperação, com o objeti-
vo de removê-las.

Inúmeros outros aperfeiçoamen-
tos devem e podem ser introduzidos
na Lei 11.101/05 para corrigir deter-
minadas distorções que têm surgido
na sua aplicação a situações concre-
tas. Nesse contexto, é preciso permi-
tir maior eficiência à falência, até co-
mo alternativa de recuperação em
determinados casos. “Last, but not
least”, as repercussões internacio-
nais da insolvência precisam tam-
bém ser disciplinadas, tendo em vis-
ta os inúmeros casos em que a falta
de normas apropriadas está prejudi-
cando interesses legítimos.

Tais reformas podem ser sintetiza-
das sob a rubrica de que o governo
deve adotar uma política de recupera-
ção de empresas, que inclusive possa
pautar a atuação dos organismos ofi-
ciais de crédito, para que tenhamos
os instrumentos necessários para mi-
nimizar o impacto de crises nas em-
presas brasileiras e, em consequên-
cia, maximizar o recebimento dos
créditos e a manutenção da produ-
ção, dos empregos e sustentar a pró-
pria economia.
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“Mercado de luxo do Brasil
pode surpreender o mundo”

FARRELL

Gastadores. “Mesmo com renda inferior à do consumidor do Sul, o nordestino compra mais”. diz Ferreirinha

Colaboração
Denise Ramiro denise.ramiro@grupoestado.com.br

Felipe Vanini felipe.vanini@grupoestado.com.br

foi a soma de salário e outras
compensações pagos a Ray R. Irani,
CEO da Occidental Petroleum.
Esse foi o maior pagamento
feito a executivos em 2009, de
acordo com o Wall Street Journal.

CAROL GUEDES/AE

ENCONTRO
CEO da AkzoNobel discute
estratégia no Brasil
O holandês Hans Wijers, CEO mun-
dial da AkzoNobel, a maior fabricante
global de tintas decorativas, dona da
marca Coral, desembarca na quarta-
feira, 7, no Rio de Janeiro. Ex-minis-
tro de Assuntos Econômicos da Ho-
landa, Wijers vai discutir com os prin-
cipais executivos da empresa, que
mantém 14 fábricas em operação no
País, as perspectivas do grupo e o pa-
pel estratégico do Brasil para seus ne-
gócios. No ano passado, a AkzoNobel
faturou o equivalente a US$ 18,7 bi-
lhões em suas operações mundiais.
Desse total, cerca de US$ 500 mi-
lhões vieram da subsidiária brasileira.

PESQUISA
Empresas desconhecem
as redes sociais
Pesquisa qualitativa da Fundamento
Comunicação com 50 executivos de
31 empresas de grande porte listadas
na publicação Maiores e Melhores, da
revista Exame, mostrou que mais da
metade delas não interage com seus
clientes na web. Entre os motivos,
estão o receio de se expor, ausência
de estratégia de comunicação e falta
de estrutura interna. As empresas que
já interagem estão principalmente no
Twitter (24%) e no Orkut (22%). Por
outro lado, a maioria reconhece que
está perdendo oportunidades. Pude-
ra: mais de 29 milhões de usuários cir-
culam nas 10 maiores redes sociais no
Brasil, segundo dados de fevereiro do
Ibope Nielsen Online. Entre as partici-
pantes, estão Votorantim, Pão de Açú-
car, Casas Bahia, Nextel, entre outras.

SEGURO
STF nega indenização por
fraude contra seguradoras
Um pedido de indenização de mais de
R$ 100 milhões foi recusado pelo Su-
perior Tribunal de Justiça de São Pau-
lo. A decisão é favorável a um consór-
cio de 27 seguradoras, entre elas, Por-
to Seguro, AGF e Itaú. O processo tra-

ta de um incêndio ocorrido em 1996
no galpão de Guarulhos da empresa
reformadora de carros e caminhone-
tes S.R. Veículos Especiais, do empre-
sário alagoano Paulo Carlos Couti-
nho. A defesa das seguradoras consta-
tou que o fogo foi provocado intencio-
nalmente, fato reconhecido pelos ad-
vogados de Coutinho, cujas empresas
enfrentavam dificuldades financeiras
à época. Um ano antes, outra conces-
sionária do alagoano, a Furglaine, ha-
via sido incendiada. Na ocasião, a Sul
América Seguros fez acordo e pagou a
Coutinho a indenização pela Furglai-
ne. Segundo Ernesto Tzirulnik, advo-
gado das seguradoras, Coutinho ain-
da pode recorrer da sentença, mas
corre risco de ser multado por isso.
“Quando pôs fogo no negócio, a me-
lhor solução para Coutinho era fechar
a empresa”, diz Tzirulnik.

AVALIAÇÃO
Empresas usam balanced

scorecard no inglês
O balanced scorecard, uma ferramenta
de avaliação e desempenho utilizado
na gestão de empresas, criada por eco-
nomistas da Harvard Business
School, também pode ser aplicado
em outras áreas, como a medição dos
índices de aproveitamento dos cur-
sos de idiomas bancados por empre-
sas. É o que mostra uma pesquisa da
consultoria BIRD Gestão Estratégica,
de São Paulo. Já em sua quinta edi-
ção, o estudo mostra que quando os
controles são feitos regularmente, a
produtividade por aluno melhora,
reduzindo o desperdício de dinheiro.
Em 2007, por exemplo, 40% dos alu-
nos avaliados tiveram o patrocínio
corporativo cortado por não atingi-
rem os níveis mínimos estabelecidos.
Em 2009, quando foram avaliados
162 funcionários de empresas do se-
tor financeiro, o índice de mau desem-
penho caiu a 22%.
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Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 5 abr. 2010, Negócios, p. N2.




