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OPINIÃO

Selecionar funcionários, principalmente para altos
postos, não é uma tarefa fácil, razão pela qual a maior
parte das médias e grandes empresas recorre a consul-
torias especializadas em recrutamento. Isso não signi-
fica, porém, que os gestores responsáveis pela contra-
tação não devam perder um pouco de seu tempo para
participar do processo de seleção daqueles que serão
seus subordinados diretos.

Essa recomendação pode parecer uma obviedade,
mas, em muitos casos, gestores perdem mais tempo
avaliando uma máquina ou equipamento do que sele-
cionando um executivo que exercerá posição estraté-
gica na empresa e será responsável pelo desempenho
do negócio. Essa é uma tarefa que não se terceiriza to-
talmente e nem pode ser delegada.

A primeira seleção será feita pelos headhunters, en-
carregados de buscar profissionais com perfil único
para uma empresa única. Quer dizer: um executivo ta-
lhado para uma organização pode não servir para ou-
tra. Além de suas qualidades, competências e aptidões,
o candidato deve estar alinhado com a cultura organi-
zacional, os valores e a filosofia da empresa. Por exem-
plo, um executivo reconhecido por seus resultados,
mas com fama de centralizador, pode não interessar a
uma empresa que valoriza autonomia das equipes.

Os gestores que contratam devem também reservar
um tempo em suas tumultuadas agendas para oferecer
um bom briefing ao headhunter, de forma a traçar um
perfil correto e preciso do candidato e elencar de forma
objetiva o que se espera do profissional. As próprias
consultorias assessoram os gestores no briefing.

A qualidade do briefing é essencial à busca do pro-
fissional adequado. As empresas de headhunting não
podem apresentar muitos candidatos para uma vaga
na empresa, mas aqueles candidatos mais bem-prepa-
rados e mais capacitados para aquela função. Por isso,
as informações que recebem da organização precisam
ser claras, precisas, objetivas e completas.

Muitos me perguntam se um CEO ou alto executivo
que obteve ótimos resultados num setor pode repetir o
desempenho num setor completamente diferente. A
princípio sim, pois o que se exige do executivo são
qualidades como visão estratégica, capacidade de lide-
rança e de comunicação, ousadia, coragem, integrida-
de e outras que são requeridas em qualquer ramo de
negócio. Ressalve-se, porém, que há casos em que a
formação, a experiência e o profundo conhecimento
do setor são pré-requesitos para o exercício do cargo.

Desta forma, vemos altos executivos que migram de
uma indústria de alimentos ou de empresa área para o
setor de telecomunicações, de uma montadora para
uma empresa de papel e celulose, e assim por diante.
Além de CEOs, profissionais das áreas financeira, de
recursos humanos ou de marketing, só para citar al-
guns exemplos, não têm maiores dificuldades em tran-
sitar entre empresas de setores diversos.

Além das qualidades citadas, a capacidade de
adaptação tem de estar no DNA de candidatos a posi-
ções de liderança. ■

Quem escolhe quem

Um executivo reconhecido por seus
resultados, mas centralizador, pode
não interessar a uma empresa que
valoriza a autonomia das equipes

Julio Gomes de Almeida
Professor de economia da Unicamp
e ex-secretário de Política Econômica
do Ministério da Fazenda

Foi visto no artigo da semana passada que para efeito
da distribuição dos royalties do petróleo entre esta-
dos e municípios nada deveria mudar para os campos
já licitados e em operação. Mas os recursos que serão
obtidos pelos estados produtores para os campos do
pré-sal já licitados, mas ainda não explorados, deve-
riam obedecer à mesma destinação do Fundo Social
que o governo está propondo para orientar seus pró-
prios recursos oriundos do pré-sal. O Fundo Social
prioriza o desenvolvimento social, da infraestrutura e
da ciência e tecnologia.

O governo poderia dedicar a sua parcela nos royal-
ties que serão obtidos nos campos já licitados do pré-
sal para promover programas com esses mesmos obje-
tivos e destinados aos estados não produtores. O im-
portante nesses casos é que os recursos não sejam libe-
rados para gastos correntes de estados e municípios,
mas que sejam orientados para a perpetuação da ri-
queza que é finita do pré-sal.

Quanto aos recursos das novas licitações de campos
do pré-sal, a concentração nas mãos da União é a con-
dição para a universalização das políticas sociais e de
investimento em infraestrutura que poderão ser pro-
movidas, com regras claras, destinadas a reger a utili-
zação dessa riqueza para o desenvolvimento e o bem-
estar do conjunto das regiões, dos estados e dos muni-
cípios do país. Nesse sentido, a atual regra de destina-
ção para estados e municípios de uma grande parcela
dos royalties simplesmente deveria acabar e ceder lu-
gar a um programa regional, conduzido pela União,
tendo em vista aproximar os estágios de desenvolvi-
mento entre as regiões do país. Esse “PAC regional” te-
ria recursos equivalentes a, pelo menos, a destinação
em vigor atualmente atribuída aos estados e municí-
pios produtores e seria muito relevante como um pro-
grama para reduzir as disparidades regionais de renda
no país de forma permanente.

Portanto, seriam três orientações a serem seguidas
na questão da repartição dos recursos de royalties en-
tre União, estados e municípios. Primeiro, para não
comprometer as finanças correntes dos atuais estados
e municípios produtores, não haveria mudança na re-
partição dos royalties dos campos de petróleo fora do
pré-sal. Segundo, para os campos do pré-sal já licita-
dos e que apenas agora começam a ser explorados, mas
cuja renda somente virá com grande intensidade ao fi-
nal do próximo decênio, a sugestão é que os estados e
municípios produtores conservem a titularidade sobre
royalties no modelo atual, devendo, no entanto, desti-
nar esses recursos para aplicações extraordinárias pre-
vistas no Fundo Social. O governo poderia destinar a
sua própria arrecadação de royalties, igualmente nos
campos já licitados e em vias de serem explorados do
pré-sal, para os estados e municípios não produtores,
com a mesma vinculação do Fundo Social. Terceiro,
para as novas licitações, todos os recursos de royalties
seriam aplicados em um programa regional de desen-
volvimento social, sem vinculação alguma com os or-
çamentos estaduais ou municipais. ■

O alcance do pré-sal II

Os recursos não devem ser liberados
para gastos correntes de estados
e municípios, mas para perpetuação
da riqueza que é finita do pré-sal

Marcelo Mariaca
Presidente da Mariaca e professor
da Brazilian Business School

CARTAS

AS PRINCIPAIS DÚVIDAS NA HORA
DE FAZER A DECLARAÇÃO
Lendo a reportagem em questão, pude perceber
que a parte que trata de fundos de previdência
privada não está refletindo a situação atual.
Tanto o PGBL quanto o VGBL podem ser
tributados pela tabela progressiva e também
pela tabela regressiva. A regra é: se o cliente tiver
optado pela tabela progressiva, será tributado
no momento do resgate pela alíquota de 15%,
devendo acrescentar o valor bruto do resgate
e da retenção na fonte na sua Declaração
de Ajuste Anual, para que o imposto seja
recalculado pelo total de rendimentos do cliente.
Se ele tiver optado pela tabela regressiva,
será tributado exclusivamente na fonte,
em função do tempo de permanência
de cada aporte. A tabela varia de 35%
(para aporte feitos nos últimos dois anos
na época do resgate) a 10% (para aporte
com 10 anos ou mais). A diferença básica
entre o PGBL e o VGBL está no fato
de que as contribuições feitas ao PGBL podem
ser abatidas do rendimento do cliente e,
portanto, no momento do resgate o valor
total será tributado. No caso do VGBL,
como as contribuições não são dedutíveis
do rendimento, somente a rentabilidade obtida
é tributada no momento do resgate.

Lourdes Guedes
Rio de Janeiro (RJ)

CAB INICIA HOJE CONCESSÃO
DE ÁGUA E ESGOTO EM PIQUETE
Quem é a CAB Ambiental? Há quanto tempo
atua no tratamento de água e esgoto sanitário?
Se a empresa tem sede, onde é a matriz?
Em quais outras cidades ela atua ? Por que
essa empresa foi a vencedora, e quais foram as
outras que participaram do processo de licitação?
Minha sugestão é que a CAB realize audiências
públicas com o único objetivo de se apresentar
como empresa e explicar os seus projetos
para abastecimento de água e esgotamento
sanitário. A população desconhece o desenrolar
desse processo, que em breve vai instalar
hidrômetros e iniciar a cobrança de água.
A transparência é importante.

Celso Colombo
Piquete (SP)

CONFIANÇA DOS EMPRESÁRIOS
Os vários setores industriais brasileiros
apresentam ótimos resultados nesse início
de ano. Algumas conclusões podem ser tiradas
disso. Em primeiro lugar, deve ser ressaltado
o otimismo em relação aos meses seguintes.
E este é um dado a ser considerado,
pois o investidor tem que acreditar nos resultados
que vai alcançar. Quem lida com a economia
sabe dos riscos que vai correr e da insegurança
que as crises proporcionam. Mas há alguns
pontos que não podem ser deixados de lado,
entre os quais a necessidade de uma política
que leve em consideração a pesquisa, a aplicação
de mecanismos que diminuam as exportações
apenas de matéria-prima. É isso que coloca
o país não mais como emergente, mas
efetivamente em um lugar de destaque
entre as nações desenvolvidas. Por certo
são esses destaques que levam as pesquisas
a constatarem que o setor industrial
efetivamente está confiante.

Uriel Villas Boas
Santos (SP)

A Plano & Plano informa que, ao contrário do
publicado no último dia 29 de março na nota “Plano
& Plano pretende lançar 8,5 mil unidades no Minha
Casa, Minha Vida”, as 600 unidades assinadas com
a Caixa Econômica Federal já foram comercializadas.
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