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Charme do velho Rio atrai
investidor profissional
FABIO MOTTA/AE

Oportunidade. Felizzola quer aproveitar a onda de revitalização da Glória

onhecidocomo aFrança carioca nos anos
1930, o bairro da Glória
caiu em total abandono nas últimas décadas. Agora, no entanto,
começa uma onda de revitalização
do bairro, na tentativa de recuperar o
glamourdosvelhostemposeaproveitar o boom imobiliário do Rio de Janeiro. O maior entusiasta da ideia é o
bilionário Eike Batista, que pagou R$
80 milhões pelo tradicional Hotel
Glória e comprou a Marina da Glória
por R$ 100 milhões. Sua ideia é atrair

C

restaurantes,lojas,casasdeshowsecentros de convenção para a região. Mas
Eike não é o único.
Recentemente,trêsexecutivosdagestora de recursos carioca Investidor Profissional,lideradosporGustavoFelizzola, compraram uma vila de 9 mil metros
quadrados, com 10 casas construídas
no século 19. A intenção do trio é restauraroscasas,quetêm 250metrosquadrados de área cada, construir mais 4 mil
metros quadrados de escritórios e alugar para uso comercial, principalmente
para empresas estrangeiras que vão começar a se instalar no Brasil, atraídas

pelo pré-sal, pela Olimpíada e pela Copa do Mundo.
Felizzolanãorevelaquantopagoupela vila– limita-se a dizer que foi abaixo
do valor de mercado. “É um negócio de
oportunidade”, afirma. “Como se trata
deimóvel tombado,grandesconstrutoras e fundos de investimento não davam atenção.” Ele e os sócios vão investir R$ 20 milhões no empreendimento
e calculam que o aluguel do metro quadrado vá custar entre R$ 80 e R$ 120.
“Queremos pegar carona na revitalização do bairro”, diz Felizzola. “ O Rio é
carente de espaços comerciais.”
Segundo levantamento da consultoriaCBRichardEllis,desde2007aentrega de novos espaços foi de apenas 20
mil metros quadrados por trimestre na
cidade,ametadedovolumedeSãoPaulo. Como a oferta é baixa, os preços não
param de subir. No primeiro trimestre
de 2010, o aluguel do metro quadrado
dos escritórios do Centro do Rio de Janeiro variou entre R$ 100 e R$ 150. Na
zona sul, chegou a R$ 170, o mais caro
do País. A Glória foi considerado o primeiro bairro da zona sul carioca, por
fazer limite com o Centro e a Lapa.
Nomomento,umaequipedearquitetos está fotografando o local em busca
do desenho original. A previsão é que o
espaço fique pronto em 2012. A Vila Aymoré, tombadapelo Patrimônio Histórico, estava completamente abandonada. Os registros revelaram uma origem
nobre. Antes de ser adquirida por uma
famíliadeempresáriosdoramodebebidas, em 1929, as casas pertenceram a
Maria Benedita de Castro Canto e Melo, a Baronesa de Sorocaba, irmã da
Marquesa de Santos. Ambas foram
amantes do imperador Dom Pedro I.

REDE CHEIA

R$ 1 bi
é o valor movimentado pelo mercado
brasileiro de pescados em conserva
em 2009. O grupo espanhol JealseaRianxeira, que acaba de chegar ao Brasil com a marca Crusoe Foods, pretende atingir R$ 50 milhões de receita até
o final de 2011

da TAM que voarão para destinos
nada regionais como Porto Alegre,
Rio de Janeiro e Brasília. A diferença
é que esses aviões receberão adesivos com a frase “A Serviço da Pantanal”. Na semana que vem, a TAM
dará início a campanhas publicitárias para divulgar a ampliação de
malha da Pantanal, que passará de
seis para 17 cidades. A maior parte
dos novos voos começa a operar a
partir do próximo dia 23. Entre os
novos destinos estão Ribeirão Preto
(SP) e Uberaba (MG).

CARTÕES DE CRÉDITO

Com ajuda dos emergentes,
cresce a base do Santander
O Santander, quarto maior banco do
País, está surfando na onda da popularização do cartão de crédito, principalmente entre a classe média emergente.
Somente nos seis primeiros meses deste ano, o banco emitiu 1 milhão de novos cartões, atingindo mais de 10,7 milhões de unidades em circulação. O
movimento de R$ 8,8 bilhões, registrado entre abril e junho, significou um
crescimento de 24% em relação ao mesmo período do ano passado.
AVIAÇÃO REGIONAL

A TAM dá banho de
loja na Pantanal
A TAM vai comunicar hoje às agências
de viagem uma mudança na logomarca
da Pantanal, empresa aérea regional
adquirida no final de 2009. A marca,
que era azul, tornou-se vermelha, como a da TAM. Até o final do mês, haverá uma reformulação no mobiliário,
paredes e fachadas do check-in da Pantanal nos aeroportos, lojas e quiosques
de venda de passagens. Mudarão ainda
os uniformes da tripulação e a pintura
das aeronaves. Todos os voos da Pantanal atendidos por aeronaves turboélice
que saíam do aeroporto de Congonhas
foram transferidos para Guarulhos, de
modo a liberar os valiosos slots de São
Paulo para a operação dos jatos Airbus

SHOPPING CENTERS

Varejo aquece as
receitas da Multiplan
A disparada no consumo foi captada
pelos 13 shopping centers administrados pela carioca Multiplan, que
faturaram R$ 3,3 bilhões no primeiro semestre, um crescimento de
23,7% em relação aos primeiros seis
meses de 2009. Com isso, as receitas de locação da administradora
chegaram a R$ 200 milhões no final
do semestre. Com dez projetos em
desenvolvimento, que receberão
um investimento de R$ 1 bilhão, a
Multiplan quer chegar a uma área
bruta locável (ABL), de 500 mil metros quadrados até 2012.
VESTUÁRIO

Puket espera dobrar de
tamanho até 2013
A rede paulista de franquias Puket,
que comercializa meias, lingeries e
pijamas, espera dobrar de tamanho
nos próximos três anos. A meta é
faturar R$ 150 milhões em 2013. Nesse período, a empresa também quer
testar novos mercados no exterior.
Atualmente, a rede conta com duas
lojas na Venezuela, uma em Caracas
e outra em Isla Margarita. As próximas paradas da Puket são Buenos
Aires e Santiago do Chile, programadas para 2011.

Carreiras

Empresas abrem ‘temporada de caça’ a trainees
Programas de atração de jovens talentos oferecem salários de até R$ 4,5 mil e são um trampolim para cargos executivos em grandes companhias
AYRTON VIGNOLA/AE

Fernando Scheller

Vistos como um atalho para cargos executivos em grandes empresas, os programas de trainees
são um campo de disputa em
que só os mais fortes vencem:
nos processos mais concorridos,como o da Ambev, para cada
candidato contratado, 3 mil ficam pelo caminho. Para os escolhidos, porém, o caminho rumo
a um cargo de gerência costuma
ser mais curto.
Após participar do programa
doCitibankem2007,DanielMoraes foi alocado na área de negócios internacionais. Em 2010,
tornou-segerentedaáreadegestãodecaixainternacional da instituição: aos 27 anos, coordena
uma equipe que cuida de contas,
investimentos e pagamentos de
grandes empresas no exterior.
Embora os requisitos variem
entre as empresas, as expectativas são parecidas: geralmente, o

Diferenças. Enquanto a Ambev

Ascensão. Em três anos, Moraes se tornou gerente do Citi
candidato tem de ser formado
há no máximo dois anos e falar
inglêsfluentemente–estesegundo item elimina boa parte dos
candidatos. Embora as companhias não admitam oficialmen-

Anatel propõe regras
para internet móvel
Novo regulamento, que
está em consulta pública,
prevê que operadoras
garantam pelo menos
50% da velocidade
A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) quer que
asoperadoresgarantampelomenos 50% da velocidade de conexão prevista nos contratos de
banda larga móvel nos horários
de pico, a partir de 12 meses da
entrada em vigor da nova regulamentação sobre qualidade da telefonia celular. A proposta en-

dos futuros trainees. A Ambev,
por exemplo, aceita recém-formados de mais de 20 graduações.SegundoRodrigoPacca,especialista em recrutamento da
empresa, a meta dos dez meses
detreinamentoéensinarotrabalho em todas as áreas da gigante
debebidas. “Otraineetemde conhecer toda a empresa, saber
que uma decisão de vendas afeta
finanças, logística e área industrial”, explica.

contra-se em consulta pública,
que termina no próximo dia 26, e
ainda pode sofrer mudanças.
No primeiroano da novaregulamentação, a prestadora deve
garantir velocidade de no mínimo 30% da prevista no contrato.
Nosdemaishorários, aprestadora deve garantir uma velocidade
de 50% do previsto no plano de
serviçoaousuário, a partirda entrada em vigor do regulamento,
e 70%, depois de 12 meses.
“A velocidade é um dos fatores de qualidade mais importantesnapercepçãodousuário”,disse ontem, em São Paulo, o gerente-geral de comunicações pes-

te, consultores de RH afirmam
que alunos de faculdades de “segunda linha” costumam ser cortados na “primeira peneira”.
Aos poucos, porém, as empresas abrem o leque de formação

soais terrestres da Anatel, Bruno
Ramos,durante audiênciapública.
As operadoras têm um entendimento diferente sobre a questão. Para o representante da Oi,
José Carlos Picolo, a qualidade
de prestação do serviço de banda larga móvel é relacionada a
outros fatores. Ele citou o acesso à internet, a estabilidade da
conexão,amobilidadeeacapacidade. “Essas quatro características, a nosso ver, identificam
mais a qualidade da banda larga
móveldoquepropriamente avelocidade.”
Representantes da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor(ProTeste)edoInstituto de Defesa do Consumidor
(Idec) sugeriram a adoção de regrascapazesde evitarqueasoperadoras ofereçam uma promessade velocidade que não possam
cumprir. / MARCELO REHDER

faz um rodízio de talentos entre
os setores, a Souza Cruz tem um
programa mais estruturado. O
candidato escolhe a área em que
vaitrabalharnomomentodainscrição – caso decida mudar de
ideia no meio do caminho, forma-se depois dos colegas. O programa da Souza Cruz tem duração de 18 meses. Segundo a gerente de RH da empresa, Maria
PaulaGonçalves,osjovenstalen-

tos têm uma posição gerencial
garantida após o fim do período
de treinamento.
Lojas de departamento como
C&A e Riachuelo abrem oportunidades para os profissionais da
área de moda. É o caso de Lívia
Araújo, 27 anos, que hoje participa do trainee da C&A. Ela já trabalhava no setor de desenvolvimento de produtos da empresa,
mas apostou no programa para
ganhar uma “maior visão do negócio como um todo”, inclusive
da parte administrativa. Não ganhou salarialmente com a troca,
mas diz que a experiência vale a
pena: “Acho que hoje sou uma
profissional mais completa.”
estadão.com.br
Lista. Veja programas de
trainee no blog ‘Sua Chance’
blogs.estadao.com.br/sua-chance/

‘Bater na trave’
pode ajudar em
vagas futuras
● Ao fim dos programa de trai-

nee, as empresas têm nas mãos
um grande banco de dados: na
Ambev, são 60 mil inscritos ao
ano; no Citibank, 27 mil; na Souza Cruz, 30 mil. Segundo Maria
Cristina Barbosa, da Cia. de Talentos, é comum que as companhias recorram a quem “bateu
na trave” nos processos de trainee para outras vagas. Além de
ajudar em contratações, o programa ajuda a imagem das empresas, diz Marisa Urban, da Human
Capital: “Existe forma mais fácil
de contratar do que receber 60
mil inscrições. O trainee tem efeito institucional, dá visibilidade.”
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 12 ago. 2010,
Economia & Negócios, p. B16.

