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A escassez de mão de obra quali-
ficada no Brasil e a importação
recorde de profissionais estran-
geiros que têm sido dor de cabe-
ça para muita gente viraram ne-
gócio nas mãos da empresária ca-
rioca Mônica Melo. Formada em
comunicação social, com espe-
cialização em pedagogia, profes-
sora de inglês e de português, ela
percebeu que uma de suas maio-
res qualidades é “acolher” e
abriu uma empresa de consulto-
ria para receber estrangeiros
que chegam ao País.

O serviço não é novo no Brasil,
mas estava estagnado nos últi-
mos anos. Agora, com o novo ci-
clo de desenvolvimento da eco-
nomia, voltou a ser uma opção
de negócio, especialmente para

profissionais de Recursos Huma-
nos que querem empreender na
sua área. A Welcome Expats, em-
presa de Mônica, está operando
em Macaé (RJ), onde, segundo a
prefeitura, mais de 10% da popu-
lação de 200 mil habitantes é for-
mada por estrangeiros.

Desde de janeiro, ela atendeu
34 profissionais “importados”.
Mônica reuniu na mesma empre-
sa dois tipos de serviços que ge-
ralmente são prestados separa-
damente: o chamado relocation –
que cuida das questões práticas
da mudança, como visto, imó-
vel, escola para os filhos – e o
treinamento intercultural – que
se preocupa com a adaptação da
família na cidade. “Nossos prin-
cipais clientes estão na cadeia de

óleo e gás, em fornecedoras da
Petrobrás”, conta. “Nesse setor,
temos muita oportunidade por-
que o relacionamento ruim en-
tre funcionários de uma platafor-
ma, por exemplo, pode significar
até risco de acidente.”

Um dos clientes mais recentes
é uma família sul-africana que
chegou há dois meses em Macaé.
Além de providenciar visto de
trabalho, casa, escola para a filha
de quatro anos, aulas de portu-
guês, supermercado e médico,
Mônica foi incumbida pela em-
presa contratante de convencer
a mulher do engenheiro a ficar
no Brasil. “Eles precisam do pro-
fissional e, para isso, precisam
ter a mulher satisfeita também.”

Migração. As concessões de vis-
to de trabalho no País crescem
em média 17% por ano. No pri-
meiro trimestre de 2010, 11.530
estrangeiros (amaioria com ensi-
nosuperior, técnico e até pós gra-
duação) desembarcaram para
trabalhar no Brasil. “Com o au-
mento da migração, a demanda
por esses serviços está crescen-

do nitidamente”, diz a vice-presi-
dente da Associação Brasileira de
Recursos Humanos, Elaine Saad.

No mercado há 14 anos com
uma consultoria em São Paulo, a

empresária Tânia Maluf Cardo-
so diz que o aquecimento da eco-
nomia está mexendo com o seg-
mento, tanto que neste ano a em-
presa ultrapassou pela primeira

vez os limites do Estado de São
Paulo e se instalou também no
Rio de Janeiro, onde estão con-
centrados os negócios da cadeia
de óleo e gás.

SAN FRANCISCO

O Google e a operadora america-
na Verizon apresentaram ontem
uma proposta de regulação para
internet – e foram imediatamen-

te criticados por grupos que que-
rem manter a rede o mais aberta
possível. Segundo o documento,
os provedores não poderão blo-
quear produtores de conteúdo
ou cobrar deles o acesso a “vias
rápidas”.

A Federal Communications
Commission (FCC), agência re-
guladora das comunicações nos
Estados Unidos, teria a autorida-
de para impedir e multar qual-
quer um que desrespeitasse as
regras.

A proposta, no entanto, abre
exceções para o acesso em redes
celulares e em potenciais novos
serviços que os provedores de
banda larga possam vir a ofere-
cer. Em um texto conjunto, as
companhias disseram que esses
novos serviços poderiam incluir
monitoração de saúde, serviços
de educação ou novas opções de
jogos e entretenimento.

As duas empresas esperam in-
fluenciar reguladores e legislado-
res no debate sobre o princípio
conhecido como neutralidade
de rede, pelo qual os usuários de
internet devem ter acesso iguali-
tário a todos os tipos de informa-
ção online.

O princípio é essencial para
consumidores e para incentivar

a inovação entre os empreende-
dores da internet, segundo Eric
Schmidt, presidente do Google.
“As duas próximas pessoas nu-
ma garagem realmente preci-

sam de uma internet aberta.”
Mas alguns defensores da neu-

tralidade de rede dizem que, ao
excluir o acesso sem fio e outros
serviços online, o Google e a Veri-
zon abrem espaço para que as
operadoras passem ao largo da
regulação que teria como objeti-
vo garantir uma internet aberta.

Para Andrew Jay Schwartz-
man, vice-presidente sênior do
Media Access Project e integran-
te da Coalizão por uma Internet
Aberta, o plano cria duas inter-
nets, uma para os que têm dinhei-
ro e outra para os que não tem.
“Isso pode tornar alguns servi-
ços inacessíveis para consumido-
res e o acesso a esses serviços
indisponíveis para empresas nas-
centes”, disse Schwarzman.

Ivan Seidenberg, diretor exe-
cutivo da Verizon, disse que a
proposta exclui operadoras celu-
lares porque as companhias es-
tão “preocupadas com a imposi-
ção de regras demais” que po-
dem desacelerar o crescimento
da internet móvel.

Na visão de Jason Hirsch-
horn, ex-presidente do MySpace
e ex-executivo da MTV, as exce-
ções para novos serviços podem
ser interpretadas como “uma no-
va maneira de ir contra a neutrali-
dade de rede”. / THE NEW YORK

TIMES

SHOPPING CENTER
Tenco ganha concorrência
do governo mineiro
A construtora mineira Tenco acaba de
vencer uma licitação para administrar
durante 20 anos um shopping center
com 2,9 mil metros quadrados de área,
que funcionará na Cidade Administrati-
va Presidente Tancredo Neves, nova
sede do governo estadual. Inaugurado
em março deste ano pelo ex-governa-
dor Aécio Neves, apenas agora o pré-
dio público, projetado pelo arquiteto
Oscar Niemeyer, começa a receber as
55 salas comerciais que devem atender
aos 16 mil funcionários que circulam
diariamente pela Cidade Administrati-
va. O critério de escolha da concorrên-
cia pública foi a maior quantia repassa-
da ao Estado: a Tenco deverá pagar
80,1% dos cerca de R$ 300 mil que de-
ve arrecadar por mês com o aluguel
das salas. “Vai sobrar pouco para nós”,
diz Adriana Gribel, diretora financeira
da Tenco. “Mas para o nosso portfólio
é um negócio interessante.”

CONSÓRCIO
Embracon abre mais
17 lojas no País
O Consórcio Nacional Embracon, de
São Paulo, inaugurou 17 novas lojas
desde o começo do ano – com foco
principal no interior paulista, onde ins-
talou seis delas. A entrada em opera-

ção das unidades deverá adicionar
uma receita de R$ 50 milhões men-
sais ao faturamento da Embracon,
que chegou a R$ 208,5 milhões em
junho. Até o final de 2010, a meta do
grupo é inaugurar mais dez lojas,
totalizando 74 estabelecimentos.

QUÍMICA
Filial da alemã Lanxess
tem crescimento recorde
A alemã Lanxess, empresa de produ-
tos químicos e líder na fabricação de
borracha sintética, obteve no Brasil,
no segundo trimestre deste ano, seu
maior crescimento entre os 23 paí-
ses em que atua. Com receita de con-
solidada de€179,9 milhões, um au-
mento de 160% sobre os€ 67,26 mi-
lhões do mesmo período de 2009, o
Brasil respondeu por cerca de 10%
do faturamento mundial do grupo.
Segundo Marcelo Lacerda, presiden-
te da Lanxess no Brasil, o resultado
deveu-se à estratégia de expansão
da base de clientes e ao bom momen-
to da construção civil.

TINTAS
Brasil no pelotão de
frente da AkzoNobel
O Brasil, que já figura entre os seis
principais mercados da fabricante
holandesa de tintas e revestimentos
AkzoNobel, dona da marca Coral,
deve aumentar sua importância pa-
ra a matriz. A razão, segundo Tim
van der Zanden, porta-voz da Akzo-
Nobel, é que nos mercados madu-
ros, como os dos EUA e da Europa,
onde o consumo per capita anual de
tintas é de 20 litros, a tendência é de
estagnação. “Nos países emergen-
tes, o consumo é de 5 litros per capi-
ta por ano e deve crescer muito
mais”, diz van der Zanden. Segundo
ele, a AkzoNobel deve investir R$
100 milhões no País. Metade desse
dinheiro será destinado ao aumento
da capacidade de suas 14 fábricas. A
outra metade será destinada à publi-
cidade. “Somos o maior fabricante
de tintas do mundo, mas poucos
consumidores sabem de nossa exis-
tência”, diz van der Zanden.

Empresa brasileira, mas dedicada a estrangeiros

Google e Verizon propõem
regras para internet
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● Argumento
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ARio Bravo, uma das
maiores empresas na-
cionais de administra-
ção de recursos, vai
criar uma base lá fora.
Mais precisamente,

nos Estados Unidos. A ideia é trans-
formar o escritório americano na
ponta de lança de aproximação da
Rio Bravo com grandes investidores
internacionais, aí incluídos os fun-
dos de pensão, fundações de universi-
dades e seguradoras.

“Esse é um ponto fraco nosso”, diz
Paulo Bilyk, um dos dois fundadores
remanescentes da Rio Bravo (o ou-
tro é o ex-presidente do Banco Cen-
tral Gustavo Franco, estrategista-
chefe e presidente do conselho de
administração da gestora). “Mais de
90% dos nossos clientes são nacio-
nais.” Segundo Bilyk, a área de rela-
cionamento internacional deverá es-
tar funcionando nos próximos me-
ses e seu comando será entregue a
um profissional americano, que tam-

bém deverá buscar clientes na Europa e
Ásia. Tudo está sendo feito cuidadosa-
mente. Para preparar essa nova etapa,
por exemplo, foi contratado o escritó-
rio Greenwich Associates, de Connecti-
cut, especializado na montagem de me-
canismos de relacionamento com gran-
des investidores. “As visitas estrutura-
das aos potenciais investidores come-
çarão em setembro”, diz Bilyk.

A abertura para o exterior é uma peça
chave para o crescimento da Rio Bravo.
Com cerca de R$ 3,7 bilhões de recursos
sob sua guarda, a empresa quer triplicar
de tamanho até 2015, chegando R$ 11
bilhões administrados. Pelo menos um
terço desse volume viria de investido-
res de outros países. Para Bilik, além
dos resultados de suas operações, a Rio
Bravo oferece alguns diferenciais para
conquistar essa nova clientela.

Um deles é a visão de longo prazo de
seus investimentos, baseada numa aná-
lise fundamentalista da economia e dos
negócios. “Não nos interessa a volatili-
dade do mercado ou a tendência da ho-

ra”. afirma Bilyk. “Estamos preocupa-
dos com o que faz a economia andar, é
saber como está crescendo a renda da
população, as vendas de uma determina-
da empresa, a qualidade de sua gestão.”
Essa postura, diz ele, está no DNA da
Rio Bravo, criada para atender os gran-
des fundos de pensão estatais – segun-
do Bilyk, oito dos dez maiores estão no
portfólio da empresa. “Somos operado-
res de baixa frequência. Não ficamos
mudando a posição de nossas carteiras
a torto e a direito.”

Outro fator de diferenciação é a práti-
ca de corpo a corpo da Rio Bravo nas
empresas em que investe o dinheiro de
seus clientes. Seus diretores participam
dos conselhos de administração de 18
empresas de capital aberto e fechado
nas quais a Rio Bravo detém nacos de
capital no máximo de 30%, no caso das
empresas fechadas. “Nosso envolvi-
mento é direto, queremos acompanhar
e sempre que possível intervir na vida
dessas empresas”. diz Bilyk. A prática
de investimento ativista inclui compa-
nhias como o Pão de Açúcar, Sul Améri-
ca e Cremer.

De acordo com essa abordagem, os
eventuais clientes estrangeiros teriam
na Rio Bravo um guardião “in loco” de
seus interesses. “Os estrangeiros costu-
mam olhar seus investimentos em paí-
ses emergentes a distância, sem muito
aprofundamento”, afirma. No radar de
Bilyk os fundos de private equity apare-
cem como um dos principais motores
de crescimento da Rio Bravo, cujos ati-
vos ainda estão muito concentrados
em fundos imobiliários, que respon-
dem por mais de 70% da carteira total.
Isso não significa, no entanto, uma di-
minuição do interesse pelo setor imobi-
liário. “É um mercado em expansão,
que oferece grandes oportunidades,
principalmente para investimentos
em escritórios comerciais, shoppings e
centros de logística”, afirma Bilyk.

Rio Bravo cria área
internacional nos EUA

● Migração
O Estado do Rio de Janeiro foi o
que mais recebeu estrangeiros
com visto de trabalho no primei-
ro trimestre deste ano: foram 6,8
mil, contra os 3 mil que chega-
ram a São Paulo no período

ERIC SCHMIDT
PRESIDENTE DO GOOGLE
“As duas próximas pessoas
numa garagem realmente
precisam de uma internet
aberta.”

JASON HIRSCHHORN
EX-PRESIDENTE DO MYSPACE
“Pode ser uma nova maneira de ir
contra a neutralidade de rede.”

Credo. ‘Nossa preocupação é com o que faz a economia andar’, diz Bilyk

Empreendedorismo

Recepção. Mônica Melo era executiva na empresa da família e agora atende expatriados
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Crescimento da
importação de mão de
obra qualificada aquece
mercado de recepção e
treinamento intercultural

Proposta prevê exceções
no tratamento igualitário
a empresas de conteúdo
pelos provedores e
recebe críticas
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 10 ago. 2010, Economia & Negócios, p. B16.




