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Sacar o cartão de visitas da cartei-
ra e ter e-mail “.org” para mos-
trar – característica de um profis-
sional do terceiro setor – não exi-
ge só o desejo de trabalhar em
um projeto social ou educativo.
É preciso que se esteja disposto a
“zerar” a carreira e aprender um
novo modo de trabalhar, tanto
na busca de resultados quanto
na expectativa de renda. Ao aban-
donar um emprego “.com” por
um “.org”, o profissional pode
ter seu salário cortado a menos
da metade.

Ainda que economicamente a
equação não faça sentido, cresce
o número de pessoas que tomam
a decisão de trocar a compensa-
ção financeira por um projeto de
vida, segundo Melissa Pimentel,
consultora da DBM que trabalha
com colocação no terceiro setor.
Ela diz que o profissional que bus-
ca este tipo de mudança está can-
sado de perseguir resultados cor-

porativos. “Muita gente vem com
situação financeira confortável,
mas tem um inconformismo,
uma inquietação de fazer outra
coisa com seus conhecimentos.”

Migrar para o terceiro setor,
afirma a consultora, não signifi-
ca trabalhar menos. Pelo contrá-
rio: no início, é preciso dedicar
mais horas por um salário me-
nor ou até sem remuneração.

Depois de 27 anos na Itautec, o
consultor William Alvares que-
ria usar seus conhecimentos nas
áreas de projetos e gestão para
atender organizações voltadas a
causas sociais. Mas deparou-se
com uma dura realidade: na
maioria dos casos, o orçamento
dessas entidades é apertado. Ele
optou por incluir o terceiro se-
tor na consultoria que abriu há

um ano como trabalho “pro bo-
no” (sem vencimentos). Para so-
breviver, o consultor revisa pro-
cessos administrativos e de pro-
dução de uma empresa do setor
mecânico. Por enquanto, diz ele,
a atuação no terceiro setor traz
satisfação pessoal. Dentro de
três a cinco anos, à medida que o
terceiro setor ganhar destaque,
Alvares prevê que o portfólio da
área também fará diferença na
captação de outros trabalhos.

Microcrédito. No fim de 2009,
o administrador Bernardo Faria
deixou uma posição na área de
produtos para pessoa física no
Santander para montar um “ne-
gócio social” – queria usar a expe-
riência do vencedor do Nobel da
Paz Muhammad Yunus, de Ban-
gladesh, para moldar um siste-
ma de microcrédito para as clas-
ses D e E no País. No meio do
caminho, foi convidado para
coordenar um projeto em anda-
mento – o CDI-Lan, uma propos-
ta do Comitê para Democratiza-
ção da Informática que visa a ofe-
recer produtos de crédito e de
educação à distância em lan hou-
ses do Brasil.

Segundo o administrador, 32
milhões de brasileiros atualmen-
te acessam a web em lan houses.

O objetivo é oferecer microcrédi-
to, crédito consignado e micros-
seguros nesses espaços. Atual-
mente, além de desenvolver a
formalização de 800 lan houses
em associação com o Sebrae –
serviço de apoio à pequena em-
presa –, o projeto também se pre-

para sua operação piloto em mea-
dos de junho, em dez unidades
de São Paulo.

Hoje, Faria recebe o equivalen-
te a um terço do que ganhava na
iniciativa privada. O administra-
dor diz considerar o projeto que
desenvolve um “híbrido” de em-

presa e projeto social. “Estou no
setor 2.5; sou um empreendedor
social. Estou montando uma em-
presa, uma S.A. fechada, que vai
sair da incubação da ONG den-
tro de dois ou três meses. Acho
que dentro de seis meses o negó-
cio vai decolar.”

Mitsubishi anuncia recall
de 15,3 mil picapes L200
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N a última segunda-fei-
ra, 24, o empresário
Eduardo Barella, 29
anos, presidente da
Progen, firma de enge-
nharia e gerenciamen-

to de projetos, estava mais agitado
que o habitual. O motivo é que está
prestes a ser anunciado o desfecho
das negociações para a compra de
duas concorrentes de fora de São Pau-
lo (ele não revela quais), o que exigiu
muita dedicação de sua parte nos últi-
mos meses. Crescer por aquisições é
uma das estratégias de Barella para
colocar a empresa, fundada por seu
pai, José Ricardo, em 1987, entre as
maiores de um setor que movimenta
R$ 7 bilhões. Barella sabe que esse
mercado é muito pulverizado – são
cerca de 50 empresas, das quais ape-
nas nove faturam mais de R$ 200 mi-
lhões – e que deverá, inevitavelmen-
te, passar por um forte processo de
consolidação. “Na engenharia con-
sultiva só sobrarão grandes e peque-
nos”, diz ele. “Não há lugar para as
empresas de médio porte.”

A Progen, com faturamento de R$
225 milhões em 2009, não é grande
nem pequena. Sexta maior empresa
do setor, está longe da líder Engevix,
que faturou R$ 1,6 bilhão no ano pas-
sado, o que a transformou em alvo da
concorrência. “Recebemos todo mês
propostas de gringos que querem
comprar a empresa”, diz ele. Esse se-
tor é formado por empresas que to-
cam grandes obras, movidas por
clientes de peso da indústria de base,
como mineração, petróleo, energia,
transportes, entre outros. A Progen
atende a Vale, Petrobrás, Gerdau e
Braskem, entre outras. Mas diversifi-
ca a carteira, que conta com nomes
como Avon e Merial, para não ficar
nas mãos de poucos clientes .

Além das aquisições, Barella deci-

diu profissionalizar a companhia. Entre
as iniciativas adotadas está a criação das
áreas de suprimentos, recursos huma-
nos, tecnologia da informação, siste-
mas, administração de contratos e co-
municação e marketing. Para tocá-las,
não titubeou: foi à concorrência e con-
tratou profissionais do segundo escalão
de cada área. “Não tenho cacife para
bancar gente do primeiro escalão, mas o
pessoal que contrato sabe fazer as coi-
sas acontecerem”, diz Barella. Para o
RH, por exemplo, Barella recrutou o ge-
rente da Promon, a terceira maior do

setor, exemplo de profissionalismo e
benchmark para Barella.

Este ano, a Progen, que emprega 1,6
mil funcionários, deve faturar R$ 300
milhões. Caso se efetivem as duas aqui-
sições, as receitas podem se elevar a R$
500 milhões. Com esse reforço, Ba-
rella diz que será facilitada a interna-
cionalização da Progen. Hoje, a empre-
sa gerencia obras para a Vale na Argen-
tina, Peru, Canadá, Moçambique e Ma-
lásia. “A experiência mostra que temos
condições de crescer lá fora”, afirma
Barella.
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4%
será o juro mensal máximo das
operações de microcrédito

2%
será a taxa de juros cobrada
para os empréstimos de crédito
consignado

Musculatura. A consolidação, diz Barella, excluirá as médias empresas

Comprar para crescer,
o desafio da Progen

Carreiras

Escolha. O administrador Bernardo Faria deixou o Santander para montar um negócio social

foi a receita da indústria de massas
alimentícias no País em 2009, segun-
do a Abima, que realizará o IV
World Pasta Congress 2010, no Rio
de Janeiro, de 24 a 27 de outubro.
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A MMC Automotores, fabrican-
te no Brasil de veículos da Mitsu-
bishi, inicia hoje recall de 15.347
unidades da picape L200 Triton
fabricadas entre 2007 e 2009. Se-
gundo comunicada empresa, se-
rá providenciada a inspeção e, se
necessária, a substituição do con-
junto braço superior da suspen-

são dianteira. O defeito pode pro-
vocar a perda de dirigibilidade
do veículo, com risco de colisão,
além de ruído metálico.

Com essa convocação, sobe
para 23 o número de campanhas
de recall em andamento no País
este ano, envolvendo ao todo
946.234 veículos, dos quais

185.299 são motocicletas.
No caso das picapes Mitsubi-

shi, produzidas na fábrica de Ca-
talão (GO), foi constatada, se-
gundo a montadora, “a perda de
torque dos parafusos de fixação
do pino articulado (pivô) do con-
junto braço superior da suspen-
são dianteira”.

Na segunda-feira, a Ford ini-
ciou o atendimento de 166.460
modelos Ka fabricados entre
2008 e janeiro de 2010 para pro-
videnciar a fixação do chicote
elétrico com isoladores na carro-
ceria, conforme convocação fei-

ta na sexta-feira. No início da
semana, porém, algumas re-
vendas da capital paulista ain-
da não haviam recebido as pe-
ças para o conserto.

Nem sempre o consumidor
consegue fazer o recall logo
após a convocação. Alguns do-
nos do Honda Fit chamados
em fevereiro após ser consta-
tado problema no sistema
dos vidros elétricos, que pode
causar incêndio, só consegui-
ram agendar o conserto em re-
vendas de São Paulo para o
fim deste mês. / CLEIDE SILVA
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ALIMENTAÇÃO
Spoleto lança novo modelo
de loja para reduzir custos
A cadeia de restaurantes de comida
italiana Spoleto está lançando um pro-
jeto de sustentabilidade, focado no au-
mento da lucratividade de suas lojas.
Com o plano Spoleto 21, a rede vai re-
duzir o tamanho de suas instalações,
gerando economia de 15% no custo ini-
cial de montagem das lojas. Com isso,
o número de funcionários cairá dos 12
atuais para oito nas franquias de peque-
no porte. Na parte ambiental, a rede,
que faturou R$ 290 milhões em 2009,
vai trocar os fogões a gás por elétricos,
diminuindo a sujeira com as panelas. A
mudança vai equivaler a uma redução
de 40% nos gastos, incluídos os com
água. Até o final de 2010, serão implan-
tadas 15 unidades no País no novo mo-
delo, sendo a primeira em Joinville
(SC) ainda este mês.

FITNESS
Modelo compacto,
preço cheio
A americana Fitness Together desem-
barcou no País este ano com um mode-
lo de academia de ginástica que aposta
na aula individual e já conta com duas
unidades na capital paulista. “Nosso
diferencial é o treinamento em sala
exclusiva, com professor particular”,
diz Renata Cavalieri, franqueadora da
rede no Brasil. A academia ocupa uma
área média de 180 metros quadrados,
menos da metade do espaço das tradi-
cionais, e comporta 40 alunos cada. A
exclusividade tem preço. A academia
não cobra mensalidade, mas o aluno
paga R$ 100 por aula. O público alvo é
a classe A. O objetivo da Fitness Toge-
ther é fechar o ano com 15 unidades e
chegar a 60 franquias em cinco anos.

CERVEJA
Nova Schin ganha o
caneco na Alemanha
A revista alemã Neon, publicação de
celebridades da editora Stern, decidiu
realizar uma Copa do Mundo de cerve-
jas entre marcas fabricadas nos 32 paí-
ses participantes da Copa da África do

Sul. A competição seguiu as regras
do campeonato mundial de futebol.
Os jornalistas da Neon escolheram
as marcas – uma de cada país – e de-
gustaram as cervejas durante as fa-
ses da competição: eliminatórias,
oitavas, quartas, semifinal e final.
Até a decisão, os participantes po-
diam ver os rótulos. Na final, que
contou com um teste cego, a dispu-
ta ficou entre Brasil e Uruguai. Acre-
dite, se quiser: a Nova Schin, da
Schincariol, comercializada na Ale-
manha, que já havia deixado para
trás marcas como a alemã Beck’s
Gold, venceu a uruguaia Pilsen, fa-
bricada pela InBev, conquistando o
título de melhor cerveja do mundo.

E-LEARNING
Sustentabilidade vira
curso na SulAmérica
O baque representado pelo fim da
parceria na Brasil Seguros com o
Banco do Brasil parece não ter afeta-
do os programas corporativos da
SulAmérica. É o caso, por exemplo,
da área de sustentabilidade, alvo de
uma campanha interna de educação
e esclarecimento, que pretende en-
volver seus mais de 5 mil funcioná-
rios. Eles deverão passar por um cur-
so via e-learning, ministrado pela
Universas, a universidade corporati-
va do grupo. “A ideia é transformar
os colaboradores em cidadãos cons-
cientes”, diz Adriana Boscov, geren-
te de sustentabilidade da segurado-
ra. “Assim, poderão influenciar a
sociedade, o meio ambiente e nos-
sos negócios.” No primeiro trimes-
tre, as receitas da SulAmérica chega-
ram a R$ 2 bilhões, 14% a mais que
no mesmo período de 2009.
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