
● Conhecer bem o perfil do che-
fe e da empresa é fundamental
na hora de tomar a decisão de
conversar no atual emprego so-
bre uma nova proposta de traba-
lho. “O ideal seria que as empre-
sas fossem abertas ao diálogo e
claras sobre sua intenção de re-
ter determinado talento”, explica
Sueli Martines, da Catho.

Mas, na prática, nem sempre é
isso o que acontece: o principal
fator a ser levado em conta é o
estilo do gestor. “A cultura mu-
dou um pouco, mas não totalmen-
te. O que pode ser um exemplo
de diálogo aberto para uns é moti-
vo de conflito para outros. Tudo
depende da liderança com a qual
está se lidando”, afirma Sueli.
Se o profissional não tem certeza
de que a reação do chefe ao “jo-
go aberto” será positiva, a consul-
tora diz que é melhor não arris-
car: “De repente, a pessoa pode
se ver obrigada a sair.”

IMÓVEIS
Funcex inaugura prédio
de hospital dia em SP
Nesta quinta-feira, Guilherme Lacer-
da, presidente da Funcef, o fundo de
pensão dos funcionários da Caixa Eco-
nômica, inaugura o Prime Medical Cen-
ter, no Itaim Bibi, em São Paulo. Cons-
truído pela Inpar, o edifício, com uma
área de 10 mil m², foi adquirido pela
Funcex por R$ 60 milhões no final de
2008. Aparentemente, foi um bom ne-
gócio: hoje, está avaliado em R$ 100
milhões. Nele será instalado um com-
plexo de saúde, no conceito de “hospi-
tal dia”, para intervenções de pequena
e média complexidade, que contará
também com clínicas de 26 especialida-
des diferentes. Será administrado pelo
hospital Sírio Libanês, que investirá R$
60 milhões.

Contrato de longa duração
O desenvolvimento e a gestão comer-
cial do Prime Medical Center são da
Ascet, do empresário Alexandre Cha-
de. Segundo ele, o Prime adota o con-
ceito de shopping center. “Em vez de
vender, estamos alugando as salas e
conjuntos para as clínicas médicas”,
diz Chade. “O mix de especialidades
foi determinado por nós.” Com contra-
tos de longa duração (de 10 anos), o
imóvel deverá propiciar à Funcex uma
renda anual de R$ 8,5 milhões. O con-
junto médico começará a funcionar
para valer no segundo semestre.

COMBUSTÍVEIS
Diesel pressiona custos
no Centro-Oeste
Os agricultores e transportadores do
Centro-Oeste estão entre os brasilei-

ros que pagam mais pelo óleo diesel,
o que pressiona os custos de produ-
ção da agroindústria regional. Se-
gundo um levantamento da Ticket
Car, a rodovia BR 163, que corta os
Estados de Mato Grosso e Mato
Grosso do Sul, registra os preços
mais altos cobrados pelo litro do
diesel no País, R$ 2,28 e R$ 2,25, res-
pectivamente. Ainda em MS, os pos-
tos de abastecimento da BR 262 são
os terceiros mais careiros, com R$
2,17 por litro. No extremo posto,
quem roda na BR 116, em São Paulo,
desembolsa o menor valor, R$ 1,91.

DIA DAS MÃES
Varejistas podem esperar
mais dinheiro no caixa
Os consumidores estão mais pro-
pensos a presentear as mães neste
ano do que em 2009, em função do
maior acesso ao crédito, renda em
alta e nível de emprego em cresci-
mento, segundo pesquisa da Federa-
ção do Comércio do Estado de São
Paulo (Fecomercio). Cerca de 80%
dos entrevistados mostraram-se
mais dispostos a gastar neste Dia
das Mães e apenas 14% responde-
ram que a situação piorou. O paga-
mento à vista, com dinheiro, che-
ques ou cartão de débito, é a forma
preferida pelos consumidores, cita-
do por 66% dos entrevistados. Já o
parcelamento com cartão de crédito
foi mencionado por 30% deles.

TECNOLOGIA
Tivit faz primeira
aquisição pós-IPO
Pouco mais de seis meses depois de
fazer a abertura de capital na Bolsa
(IPO), a Tivit, especializada em ser-
viços de tecnologia, voltou às com-
pras: confirmou ontem a aquisição
da Expertise, de São Paulo. O negó-
cio foi fechado em R$ 7,9 milhões.
No ano passado, a carteira de negó-
cios da Expertise foi de R$ 22 mi-
lhões. Segundo Luiz Mattar, presi-
dente da Tivit, a aquisição vai permi-
tir agregar uma área de negócios ao
portfólio, a de desenho e mapeamen-
to de sistemas para empresas.

NOVA YORK

O grupo de mídia Washington
Post anunciou ontem que vai ten-
tar vender a Newsweek, colocan-
do a segunda maior revista infor-
mativa semanal dos Estados Uni-
dos na crescente lista de publica-
ções de alto nível que foram ven-
didas ou fechadas recentemen-

te, enquanto a indústria briga
contra a ascensão da internet.

Com poucas exceções, jornais
e revistas ainda têm de reverter
as longas quedas em assinaturas
e receitas de publicidade, que
têm se acelerado no último ano,
depois que a crise financeira
mundial deflagrou uma profun-
da recessão nos EUA.

O Washington Post tem tira-
do a maior parte do seu lucro nos
últimos anos de seu ramo de edu-
cação, enquanto seus negócios
de publicações têm se tornado
um escoadouro de dinheiro, tes-
tando a paciência dos acionistas
da empresa.

As perdas da Newsweek entre
2007 e 2009 são expressivas, dis-

se Donald E. Graham, presiden-
te do Washington Post, em um
comunicado. “Apesar dos esfor-
ços heroicos por parte da equipe
e da gerência da Newsweek, nós
acreditamos que ela ainda vai
perder dinheiro em 2010. Esta-
mos explorando todas as opções
para resolver esse problema.”

Em relação ao ano de 2009, a

empresa registrou um prejuízo
operacional de US$ 29,3 milhões
na sua divisão de revistas, com-
parado com uma perda de US$
16 milhões em 2008.

Queda. A receita de publicida-
de da Newsweek caiu 37% no últi-
mo ano, incluindo as perdas de
36% no último trimestre, e a cir-

culação da revista foi reduzida
em 42% em fevereiro de 2009.
Isso aconteceu vários meses de-
pois que a empresa ofereceu
ações para a equipe como forma
de tentar diminuir os custos.

Em dezembro, o Washington
Post anunciou a venda da revista
Arthur Frommer’s Budget Travel
para a Fletcher Asset Manage-
ment Inc. Os termos da venda
não foram revelados. O Washing-
ton Post comprou a Newsweek,
que tem 77 anos, em 1961.
/ DOW JONES NEWSWIRES

CRIATIVIDADE

Washington Post põe à venda a revista ‘Newsweek’

Profissional do ‘vizinho’
é opção rápida e cara
Com mercado aquecido, empresas precisam dar resposta rápida à alta
da demanda; muitas vezes, o jeito é ‘roubar’ o funcionário do concorrente

“É impossível uma empresa ter
exclusividade de algo inovador.
A saída é buscar diferenciais na
sustentabilidade e nos serviços”

FATO RELEVANTE
CLAYTON NETZ

clayton.netz@grupoestado.com.br

PABLO VALADARES/AE

V istos por alguns críticos con-
servadores como comunis-
tas, por não terem classes so-
ciais, dividirem igualmente

toda a produção e vestirem a mesma
roupa, os Smurfs, duendes azuis cria-
dos pelo cartunista belga Pierre Culli-
ford, no auge da Guerra Fria, estão de
volta. Para ganhar dinheiro, muito di-
nheiro, se depender de Véronique
Culliford, filha e herdeira de seu cria-
dor, morto em 1992.

Após um hiato de vinte anos, Véro-
nique, presidente da International
Merchandising, Promotion & Servi-
ce (IMPS), empresa que cuida unica-
mente dos direitos da turma de Papai
Smurf, Smurfette e Gargamel, prepa-
ra o retorno dos desenhos à televisão
brasileira e a venda de diversos pro-
dutos no País, como cadernos, mo-
chilas, roupas, alimentos, utensílios
de cozinha, brinquedos e fraldas.
Seis deles com contratos já acerta-

dos por meio de parcerias.
Afastados desde 1997 das telas brasi-

leiras, os Smurfs são disputados agora
por três canais, de TV a cabo e aberta. As
emissoras estão correndo atrás dos 272
episódios originais do desenho, 112 de-
les inéditos no Brasil, um ano antes do
lançamento do filme dos Smurfs – mega-
produção de mais de US$ 100 milhões,
realizada na tecnologia CGI, que mistu-
ra animação a personagens reais. Os no-
mes dos interessados e os valores dos
direitos de reprodução não foram divul-
gados pela IMPS.

“Aproveitamosesse momento que an-
tecede o lançamento do filme para im-
pulsionar nossos produtos”, afirma
Willian Auriol, diretor da IMPS. “Na es-
teira dos milhões de dólares que vão ser
investidos na publicidade do filme, esta-
mos lançando produtos em países em
que os Smurfs tinham sido esqueci-
dos.” Atualmente, a linha de acessórios
dos Smurfs é vendida em 73 países.

Na visita ao Brasil, Véronique selou a
parceria da IMPS com a ITC Licensing,
empresa que detém os direitos de licen-
ciamento de personagens como o Ho-
mem-Aranha, Garfield e Snoppy, entre
outros. “Os Smurfs são adorados no Bra-
sil”, diz Verónique. “Aqui foi um dos lu-
gares em que tivemos mais sucesso no
mundo, principalmente na década de
1980.” Desde o lançamento dos perso-
nagens, há 52 anos, a família já faturou
US$ 8 bilhões.

Para fechar mais parcerias, a ITC pro-
moveu ontem uma reunião com cerca
de 200 interessados em licenciar-se pa-
ra produzir materiais dos Smurfs, no Bu-
ffet Le Chateau, em São Paulo. A expec-
tativa da IMPS, que faturou US$ 100 mi-
lhões no ano passado, é de que as ven-
das no varejo dos produtos dos Smurfs
atinjam US$ 7 milhões em 2011. “O Bra-
sil tem um grande mercado consumi-
dor”, afirma Véronique. “É lógico que
queremos tirar proveito disso.”

Diálogo sobre nova
proposta depende
do perfil do chefe

Cindy Gordon
CONSULTORA DA CANADENSE HELIX COMMERCE

Recordar é viver. Segundo Véronique e Auriol, o Brasil é um dos países em que os duendes tiveram mais sucesso

Os azulados Smurfs
estão de volta
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Decisão. Araújo ficou na Danone, mas ganhou nova função

Fernando Scheller

Em tempos de mercado aqueci-
do, ter a equipe certa para aten-
der novas demandas pode fazer
a diferença entre o crescimento
e a perda de mercado. Para exer-
cer seu “poder de atração” em
tempos de escassez de pessoal
para determinadas funções, a op-
ção mais rápida é buscar o talen-
to na concorrência. Segundo So-
fia Esteves, presidente do grupo
de carreiras DMRH, a estratégia
também é a mais cara: “Esse pro-
fissional vai trazer a experiência,
a habilidade, está pronto. Então,
vai ter um custo maior.”

O diretor-geral da construto-
ra Cyrela, Ubirajara Spessotto,
diz que o “mundo dos negócios é
cinza”. Por isso, apesar dos pro-
gramas de trainee e estágio que
visam a formar mão de obra den-
tro da empresa, o executivo ad-
mite que buscar talentos no mer-
cado não é opção a ser descarta-
da. “Tentamos prever as nossas

demandas para não termos pro-
blemas de atrair profissionais,
mas não dá para ter estoque de
gente. Às vezes, é preciso repor
alguém que saiu, às vezes o cres-
cimento é mais acelerado (que
as projeções)”, diz. “Mas evita-
mos buscar a pessoa da empresa

A, B ou C. Não fazemos no merca-
do o que não gostaríamos que fi-
zessem com a gente.”

Antes de buscar talentos de ou-
tras empresas, Spessotto afirma
que a prioridade é reter quem já
trabalha na Cyrela. Segundo ele,
o assédio aos profissionais da

construtora aumentou nos últi-
mos cinco anos, à medida que o
mercado de construção se aque-
ceu. Para evitar o êxodo, o execu-
tivo diz que a empresa aposta em
quatro fatores: remuneração jus-
ta, ambiente de trabalho, adequa-
ção das habilidades do funcioná-
rio à função exercida e perspecti-
vas de crescimento.

Atrair profissionais da concor-
rência pode não ser a melhor op-
ção para a empresa, segundo So-
fia Esteves. “O funcionário pode
vir a não se adaptar à nova cultu-
ra corporativa, sair rapidamente
e levar junto o que aprendeu”,
afirma. A especialista diz que a
busca de talentos no mercado
não pode ser a única estratégia
de RH: “É preciso ter equilíbrio
entre profissionais de mercado,
promoções internas e a forma-
ção por meio de trainees e esta-
giários.”

Disputa. Formado em engenha-
ria de produção na Universidade
Federal de Viçosa (MG), Bernar-
do Araújo, 28 anos, logo “mi-
grou” para o setor de logística –
hoje, coordena a distribuição
dos produtos da Danone para as
regiões Norte e Centro-Oeste.
Recentemente, percebeu o aque-
cimento do mercado de trabalho
ao ser convidado para comandar
a área de logística de outra em-
presa. Araújo diz ter usado a no-
va oportunidade para saber exa-
tamente quais eram as inten-
ções de seu atual empregador.

“O processo aconteceu de forma
bem transparente. Acho impor-
tante que (a proposta) não seja
uma surpresa”, diz.

Mesmo sem receber aumento
de salário, o engenheiro optou
por ficar na Danone. Na conver-
sa com o chefe, descobriu mais

sobre os planos da companhia
para ele, que incluíam um novo
desafio profissional. “O escopo
do novo trabalho era muito se-
melhante (ao atual). Aqui, a par-
tir do meio do ano, vou conti-
nuar a atuar no setor de logísti-
ca, mas em uma outra função.”

JOSÉ LUIS DA CONCEIÇÃO/AE
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