
COTAÇÃO BILIONÁRIA

FINANCIAMENTO
Amanco cresce com
programa de crédito
No final de 2008, a Amanco, vice-líder
do mercado de tubos e conexões, criou
um cartão de crédito personalizado, o
CredConstrução, para financiar as
compras dos consumidores de seus
produtos. Um ano e meio depois, o
CredConstrução, desenvolvido em par-
ceria com a processadora DM Card e a
financeira Omni, teve a adesão de três
mil lojistas e de 200 mil clientes, que já
realizaram negócios de R$ 100 mi-
lhões. O cartão, que estampa o nome
da revenda, permite o parcelamento
em até 24 meses, com juros mensais de
3,9% a 6,9%. Segundo Juan Agudo, dire-
tor de Serviços da Amanco, as vendas
das lojas que aderiram ao CredCons-
trução aumentaram 20%, em média.

ENERGIA ALTERNATIVA
Cresce demanda por
aquecedor solar
A Soletrol vai investir R$ 10 milhões
até o final de 2010 para aumentar a pro-
dução de aquecedores solares. A pri-
meira fase inclui as obras do novo Cen-
tro Logístico, em São Manuel (SP),
que será inaugurado em abril. O objeti-
vo principal do investimento é atender
à demanda gerada por programas go-
vernamentais como o Minha Casa, Mi-
nha Vida, PAC e PAC 2, que prevê cons-
truções populares equipadas com aque-
cedores solares de água. “Se o ritmo de
implantação dos programas do gover-
no acelerar, estimamos crescer 50% só
neste ano”, diz Luis Augusto Ferrari
Mazzon, presidente da Soletron. “Se o
PAC 2 virar realidade, temos capacida-
de para crescer até 100% em dois
anos.” Mazzon prevê uma receita de
R$ 100 milhões em 2011.

DISTRIBUIÇÃO
Souza Cruz inaugura
CD em Campinas
Líder no mercado brasileiro de cigar-
ros, com 62% de participação, a Souza
Cruz , inaugura nesta quinta-feira, em
Campinas (SP), uma Central Operacio-
nal de Distribuição. O CD tem capaci-

dade para armazenar 90 milhões de
cigarros e vai abastecer cerca de 300
cidades de São Paulo e Minas Ge-
rais, atendendo mais de 24 mil vare-
jistas, o equivalente a 10% do merca-
do da Souza Cruz.

LIQUIDAÇÃO
Real valorizado derruba
preço do vinho
A sobrevalorização do real já produz
efeito nas prateleiras da World Wi-
ne, uma das principais importado-
ras de vinhos da linha premium,
com lojas em 15 Estados. A empresa
anunciou que, a partir da segunda-
feira,12, diminuirá o preço de suas
garrafas em estoque – é a primeira
vez que esse tipo de ação acontece
em mais de uma década de atuação
da World Wine no mercado. Os vi-
nhos sul-americanos terão o maior
desconto, de 15%. Já os americanos,
australianos e europeus entram na
faixa de 5% a 10% de redução.

P assada a fase mais aguda
da crise financeira inter-
nacional, o Citigroup co-
meça a reestruturar
suas operações mundo
afora. Uma das mudan-

ças já definidas envolve o presidente
da filial brasileira, o uruguaio Gusta-
vo Marin. A partir do dia 1.º de maio,
ele assumirá o comando das unida-
des do Citibank na Argentina, no Uru-
guai e no Paraguai, acumulando as
novas funções com o posto no Brasil.

A direção dos negócios do Citi no
Cone Sul deve ser o primeiro passo
para que Marin seja nomeado presi-
dente do banco para a América Lati-
na, uma vez que Manuel Medina-Mo-
ra, que chefiava a região, foi promovi-
do há pouco a líder global da área de
varejo. Marin foi designado presiden-
te no Brasil em 2001, no lugar de Alci-
des Amaral, morto em 2009.

O banco de investimentos do Citi
no Brasil também terá novos chefes.
O cubano Fidel Jose Andueza Rete-
gui e o português Luis D’Almeida, am-
bos oriundos do próprio Citigroup,
vão ocupar o lugar de Ricardo Lacer-
da, que deixou o banco no meio do
ano passado para criar seu próprio
negócio. A escolha de dois executi-
vos “da casa” representa uma vitória
de Marin. O uruguaio era contrário à
ideia de trazer profissionais de fora
para substituir Lacerda, ele próprio
oriundo de um concorrente, o Gold-
man Sachs.

O Citigroup foi um dos bancos que
mais sofreram com o estouro da bo-
lha imobiliária nos Estados Unidos.
Os prejuízos bilionários que teve
com créditos originados nessa área,
além dos efeitos colaterais da grave
recessão, drenaram sua saúde finan-
ceira e obrigaram o governo america-
no a socorrê-lo. Os empréstimos so-
maram aproximadamente US$ 45 bi-
lhões. Como contraparte, o governo
recebeu ações do Citi.

Na semana passada, a administra-
ção Barack Obama anunciou que vai
começar a vender essas ações. Levan-

do-se em conta o preço do papel em
meados da semana passada, o governo
teria um lucro de US$ 7,5 bilhões se ven-
desse todas as ações de uma só vez. Nes-
se tipo de situação, no entanto, é praxe
que o vendedor realize as operações em
partes diferentes, para evitar uma que-
da expressiva nos preços.

Nos piores momentos da turbulência
global, circularam rumores de que o Ci-
tigroup venderia a filial brasileira para

fazer caixa. Com isso, reduziria as pres-
sões às quais estava submetido nos Esta-
dos Unidos na ocasião. À época, a infor-
mação foi terminantemente rechaçada
pelo próprio presidente mundial do Ci-
tigroup, Vikram Pandit. O indiano visi-
tou o Brasil em novembro de 2008, pou-
co depois da quebra do banco de investi-
mentos Lehman Brothers.

Procurado pela coluna, o Citibank no
Brasil não quis se pronunciar

R$ 273,3 bi

● O engenheiro italiano Giovanni
D’Ambrosio, que assumiu recen-
temente o setor de defesa da Ive-
co na América Latina, identifica
na vinda ao País uma oportunida-
de única. “Eu pertenço a uma ge-
ração de europeus que não parti-
cipou do grande boom econômi-
co da Europa que ocorreu no pas-
sado. Acho que ter a oportunida-

de de viver e trabalhar em um
país em contínuo crescimento e
poder observar os diversos su-
cessos dele é uma experiência
única e um privilégio que dificil-
mente se repetirá para mim.”

O cenário econômico atual,
para ele, é motivador. “Hoje, o
Brasil é inegavelmente uma po-
tência mundial em contínuo cres-
cimento e desenvolvimento. O
que o País vive agora, em termos
de crescimento econômico e es-
tabilidade, é uma experiência
que poucos países têm oportuni-
dade de vivenciar.” / R.G.

Brasil atrai mais
executivos estrangeiros
Desempenho econômico recente e perspectivas de crescimento tornam
País muito mais promissor para estrangeiros do que era há alguns anos

é a soma do valor das 100 marcas
mais valiosas do Brasil
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Marin comandará Citi no Cone Sul
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Para italiano,
trabalhar no País
é um ‘privilégio’

Renata Gama

O Brasil entrou definitivamente
no mapa do mercado internacio-
nal de trabalho para executivos.
Os motivos são, principalmente,
o bom desempenho econômico
do País durante a crise financei-
ra, a perspectiva de crescimento
forte em áreas estratégicas, os sa-
lários mais atrativos com a valori-
zação do real e a oferta de vagas,
farta aqui e restrita lá fora.

“O Brasil hoje é visto como
uma pérola no mundo inteiro”,
afirma Alfredo Assumpção, só-
cio-diretor da Fesa, empresa de
recrutamento de executivos.
“Vai haver muito investimento,
o País ganhou o grau de investi-
mento, foi muito bem na crise e,
se não cresceu, não caiu.”

Com isso, o País tem atraído
executivos de várias partes do
mundo, observa. “Há uma oferta
natural de estrangeiros. Recebo
pelo menos 10 currículos por dia
de estrangeiros querendo vir pa-
ra o Brasil, da Índia, China, Euro-
pa, Estados Unidos, Austrália.”

Um estudo realizado pela con-
sultoria de recursos humanos
Mercer, a pedido do Estado,

mostra o aumento da relevância
do mercado brasileiro. A pesqui-
sa, feita no início do ano com 33
empresas, mostra que, entre
2005 e 2009, dobrou o número
de estrangeiros trabalhando no
Brasil. O número médio de exe-
cutivos por empresa passou de
11 para 21.

Mas o oposto também aconte-
ceu: há mais brasileiros traba-
lhando em companhias no exte-
rior. Há cinco anos, a média era

de 16 executivos brasileiros por
empresa. No ano passado, foram
29. Os principais destinos des-
ses profissionais foram países da
América Latina, seguidos pela
América do Norte e a Europa.

Nível. Segundo Assumpção, os
interessados em vir ao País cos-
tumam ter altíssimo nível de qua-
lificação. “São executivos nor-
malmente que cuidam de áreas
de negócios, que cuidam de dois

ou três países, acostumados a li-
dar com operações grandes.”

De acordo com o headhunter,
a vinda ao Brasil pode ser com-
pensadora em termos financei-
ros. “Aqui tem oportunidade de
ganhar mais dinheiro no médio e
longo prazos do que na Europa,
por exemplo. É uma terra da
oportunidades.” A isso, soma-se
a oferta hoje restrita de executi-
vos de alto nível no País. “O Bra-
sil não tem política de educação
que prepare executivos para um
crescimento econômico de 5% a
6% ao ano.”

Para César Souza, sócio-dire-
tor da Empreenda, entretanto, a
escassez de talentos no País não
quer dizer que os brasileiros não
tenham potencial. “Não é uma
questão de competência. É que
não se tem em quantidade e qua-
lidade suficiente. Da forma co-
mo a economia está crescendo,
levaria de dois a três anos para
formação. Nesse caso, é mais fá-
cil trazer de fora.”

Segundo ele, a importação de
executivos ocorre em vários ní-
veis de liderança. “Mesmo as em-
presas brasileiras que não são
múltis, que querem se profissio-
nalizar e querem ampliar merca-
do, estão começando a recrutar,
não digo presidentes, mas em ní-
vel gerencial e de projetos especí-
ficos, áreas técnicas, estão tra-
zendo de fora.”

Alguns setores se destacam na
atração de estrangeiros, diz Sou-
za. Entre eles estão o de estalei-
ros – que não tem mão de obra
formada no setor no País – e side-
rurgia. “A caça por mão de obra
está intensa, a base de salário su-
biu, e as empresas têm dificulda-

de de achar brasileiros.”
Em encontro de executivos da

Case Consultores, o economista
Ricardo Amorim disse que o
bom momento econômico tem
feito com que brasileiros expa-
triados queiram retornar ao
País. “Há claros sinais de que a
economia brasileira está viven-
do um momento extremamente
positivo. Muitos brasileiros, co-
mo eu, voltaram a viver no País, e
até mesmo os estrangeiros que-

rem vir para cá, em busca de
oportunidades”, disse.

Norberto Chadad, CEO da Ca-
se Consultores, disse que 10%
do recrutamento realizado pela
empresa já é feito hoje a partir de
solicitações feitas do exterior.
“São principalmente empresas
que querem se instalar no Brasil,
mostrando que nosso País está
definitivamente no centro das
atenções da economia mun-
dial.”
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Toda quinta no Estadão.

Salários. Segundo Assumpção, Brasil está pagando melhor
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Vitória. Marin não queria trazer profissionais de fora do Citi
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 8 abr. 2010, Economia & Negócios, p. B19.




