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A Comissão de Valores Mobiliá-
rios (CVM) aceitou fechar acor-
do de R$ 500 mil com o banco
internacional Rothschild & Cie
Banque para encerrar processo
ligado a supostas irregularida-
des na compra da operadora bra-
sileira GVT pela francesa Viven-

di. O acordo foi feito por termo
de compromisso e, depois de
cumprido, suspende o processo
administrativo sem presunção
de culpa por parte do banco.

A instituição financeira foi
acusada de ter comprado ações
de emissão da GVT Holding que
teriam como destino final a Vi-
vendi. O processo teria sido fei-
to sem informação ao mercado.

Em junho, a CVM havia rejeita-
do um acordo de R$ 30 mil, mas,
a pedido do colegiado, o comitê
de termo de compromisso conti-
nuou as negociações e sugeriu
que o valor subisse para R$ 500
mil. O banco acatou o montante
e o colegiado aprovou a nova pro-
posta em 14 de outubro.

O caso faz parte de uma ampla
investigação na CVM sobre su-

postas irregularidades na com-
pra da GVT pela Vivendi, no fim
de 2009. No centro da investiga-
ção está a forma como a operado-
ra francesa conduziu o processo
de aquisição, aos poucos, com di-
ferentes instrumentos e sem co-
municação ao mercado.

A falta de informações claras
fezcom queaespanholaTelefóni-
ca, que disputava com a Vivendi o

controle da GVT, recuasse da dis-
puta, por achar que a concorren-
te já tinha conquistado controle
acionário. Existe a suspeita de
queaVivendiainda nãotinhaatin-
gido o controle na data em que
anunciou a aquisição. Especula-
se que o montante de multas caso
a Vivendi fosse a julgamento po-
deria chegar a R$ 3 bilhões.

A Vivendi também já apresen-

tou proposta à CVM para tentar
encerrar o processo, num caso
que corre em sigilo.

Ontem, a CVM também apro-
vou acordo com o Banco BTG
Pactual S.A e o BTG Pactual Ser-
viços Financeiros em outro ca-
so. Os bancos foram investiga-
dos por falha no repasse de bene-
fícios obtidos, com taxas de cor-
retagem, que teriam gerado pre-
juízos a fundos de investimento.
As instituições vão pagar aos pre-
judicados R$ 2,612 milhões,
além de 20% deste valor à CVM.

CAMPEÕES DA INOVAÇÃO

SAÚDE!

Mão de obra é gargalo
para empresa familiar
Pesquisa da PwC aponta que 63% das empresas familiares brasileiras têm
preocupação com a contratação e retenção de mão de obra qualificada

● As cinco empresas que mais investi-
ram em pesquisa e desenvolvimento
(P&D) em 2009

FATO RELEVANTE
CLAYTON NETZ

CVM fecha acordo em processo sobre compra da GVT

EM BILHÕES DE DÓLARES

FONTE: BOOZ & COMPANY

US$ 9,3 bi

EDI PEREIRA/DIVULGAÇÃO

N esta segunda-feira, o
executivo César Alber-
to Ferreira, presiden-
te da Wurth do Brasil,
recebeu um e-mail de
Reinhold Wurth, fun-

dador e controlador do conglomera-
do alemão que fabrica produtos quí-
micos, ferramentas manuais e peças
de fixação, como parafusos, arruelas,
entre outros, e faturou mundialmen-
te € 7,5 bilhões em 2009. Na mensa-
gem, Wurth, considerado um dos
maiores colecionadores particulares

de arte do mundo, elogiou a eleição da
candidata do PT, Dilma Rousseff, para a
presidência da República, deu os para-
béns a Ferreira e se disse confiante no
momento econômico vivido pelo Bra-
sil.

Depois da comemoração, no entanto,
o empresário lançou um desafio: a ope-
ração brasileira deve mais do que do-
brar seu faturamento, atingindo R$ 1 bi-
lhão até 2013. “Temos todas as condi-
ções de atingir essa meta”, diz Ferreira.
“E já estamos acostumados a metas des-
se tipo.” Prova disso, lembra ele, é que a

subsidiária saiu de uma receita de R$ 40
milhões, há sete anos, para os R$ 450
milhões previstos para 2010.

Lançado o desafio, a matriz da Wurth
também tratou de aplainar o caminho
para superá-lo. Segundo Ferreira, já es-
tão à sua disposição R$ 300 milhões,
confirmados ontem, para bancar os in-
vestimentos necessários. Eles passam,
em grande medida, pela aquisição de
duas empresas, uma no setor químico e
outra no de ferramentas ou peças. No
primeiro caso, as negociações estão
mais avançadas. “Até o final deste ano
ou começo do outro, poderemos anun-
ciar o fechamento do acordo”, diz.

Outro ponto do plano de expansão da
Wurth é o aumento da capacidade de
sua fábrica de componentes automoti-
vos, como lubrificantes e aditivos, loca-
lizada em Ponta Grossa, no interior do
Paraná, onde também são produzidos,
por meio de contratos de terceirização,
itens para marcas como a Bosch, 3M e
Henkel. A esse investimento se somará
a automação e duplicação da capacida-
de de seu centro de distribuição (CD),
localizado em Cotia, na Grande São Pau-
lo, totalizando recursos da ordem de R$
25 milhões até 2011. “Nossa capacidade
de armazenagem já se esgotou”, diz Fer-
reira. “Recentemente, tivemos de alu-
gar tendas para suprir a falta de espaço
construído.”

Quadro de pessoal. O aumento da ca-
pacidade instalada, complementado pe-
la ampliação das importações da matriz
e das subsidiárias do grupo, espalhadas
por 84 países, será acompanhado pelo
reforço do quadro de pessoal, atualmen-
te em torno de 2500 funcionários. A
área que mais deverá crescer é a de ven-
das, que representa 60% do total de em-
pregados e deverá triplicar de tamanho.

Dos 1,5 mil vendedores atuais, sua
equipe deverá passar a 4500 em três
anos. “Como não lidamos diretamente
com o consumidor final, precisamos au-
mentar o contato com nossos clientes,
como a indústria moveleira e profissio-
nais de marcenaria, entre outros”, diz
Ferreira, que garante ter uma carteira
de 300 mil clientes espalhados pelo
País. “Pelo menos 120 mil apresentam
potencial para aumentar suas compras
conosco”, afirma.

clayton.netz@grupoestado.com.br

Efeito Dilma anima a
Wurth a investir no País

94%
dos grupos familiares brasileiros
pretendem investir em recursos
humanos nos próximos 12 meses

85%
dos grupos apontam o desafio no
trabalho como fator de retenção

Posição Empresa Investimento
1º Roche 9,2
2º Microsoft 9

3º Nokia 8,9

4º Toyota 7,8
5º Pfizer 7,7

foi o total das receitas da InBev no
terceiro trimestre de 2010, resultan-
do num lucro de US$ 3,5 bilhões. O
resultado se deve à alta de 12,5%
das vendas da cervejaria no Brasil.

Carreiras

Saída. Profissionalização é a saída, diz Mendonça, da PwC

INOVAÇÃO
Pesquisa e Desenvolvimento
ainda engatinha no Brasil
As empresas brasileiras, decididamen-
te, têm ainda um longo caminho a per-
correr e muito investimento a fazer no
campo da inovação. Segundo um estu-
do da Booz & Company, uma das maio-
res consultorias de gestão e estratégia
do mundo, elas investiram no ano pas-
sado US$ 1,9 bilhão em pesquisa & de-
senvolvimento (P&D). Trata-se de
uma ninharia, meros 0,38% dos US$
503 bilhões desembolsados pelas 1000
companhias globais que mais recursos
destinaram à P&D, estudadas pela
Booz. E menos de um quinto do que
foi despendido pela número um do
ranking, a holding farmacêutica Roche,
que aplicou nada menos de US$ 9,2
bilhões em inovação no período. Em
conjunto, as cinco maiores investido-
ras – além da Roche, aparecem Micro-
soft, Nokia, Toyota e Pfizer –, gasta-
ram US$ 41,6 bilhões.

IMÓVEIS
São Carlos acelera
investimentos
A São Carlos Empreendimentos, con-
trolada pelos donos da Ambev, não
quer repetir em 2010 o pífio desempe-
nho do ano passado. Ontem, a empre-
sa concluiu a compra de um prédio de
11 andares, na avenida 9 de Julho, no
Itaim Bibi, bairro valorizado de São
Paulo, por R$ 39 milhões. Na última
sexta-feira, a São Carlos já havia anun-
ciado um investimento de R$ 165 mi-

lhões num complexo empresarial,
também na capital paulista. Com a
última aquisição, já são quatro negó-
cios fechados neste ano, num total
de R$ 446 milhões. Esse valor é 11
vezes maior do que o movimentado
pela São Carlos no ano passado. O
mais novo prédio do portfólio da
empresa pertencia ao Petros, fundo
de pensão dos funcionários da Petro-
brás, e estava vazio desde 2008,
quando a GE deixou o imóvel. Para
torná-lo rentável, a São Carlos vai
repaginá-lo com um retrofit orçado
em R$ 25 milhões.

PORTOS
Importações fazem Santos
Brasil bater recorde
A forte demanda doméstica por pro-
dutos importados está se refletindo
diretamente na movimentação de
contêineres no porto de Santos. Em
outubro, a Santos Brasil, maior ope-
radora de contêineres do País, regis-
trou o recorde histórico de movi-
mentação no terminal paulista, com
93.882 unidades. Trata-se do maior
volume atingido desde a criação da
companhia, em 1997. Além do Te-
con Santos, a empresa também ope-
ra terminais em Imbituba (SC) e
Vila do Conde (PA). No terceiro tri-
mestre do ano, a Santos Brasil movi-
mentou 276.339 contêineres, 45% a
mais que no mesmo período ano
passado. Com o crescimento das
operações, a empresa revisou para
cima suas projeções de investimen-
tos para este ano, que passarão de
R$ 137 milhões para R$ 173 milhões,
com a movimentação de 1,4 milhão
de contêineres nos três terminais,
100 mil acima da previsão anterior.

Márcia De Chiara

A dificuldade de recrutar mão de
obra qualificada é hoje a princi-
pal preocupação das empresas
familiares em nível mundial, es-
pecialmente em países emergen-
tes como o Brasil, que foram me-
nos afetados pela crise interna-
cional.

Pesquisa global da Pricewa-
terhouseCoopers (PwC) com
1.606 empresas familiares em 35
países revela que o recrutamen-
to de trabalhadores qualificados
foi apontado por 38% das compa-
nhias como a principal demanda
interna nos próximos 12 meses.

Os resultados são mais rele-
vantes entre as empresas familia-
res de países emergentes, em
que 54% das companhias aponta-
ram esse como o principal pro-
blema no curto prazo. No Brasil,
o índice é ainda mais significati-
vo: chega a 63%. Já nos mercados
desenvolvidos, a fatia de empre-
sas familiares preocupadas com

escassez de mão de obra é menor
que o índice global: está em 34%.

Para chegar a esses resulta-
dos, a PwC consultou, entre
maio e agosto deste ano, os prin-
cipais executivos dessas compa-
nhias, que atuam na Europa,
Oriente Médio, Américas e Ásia-
Pacífico. A amostra considerou
empresas com, no mínimo, cin-
co funcionários e faturamento
superior a € 5 mil. Três critérios
foram usados para considerar
uma empresa como familiar: a

maioria dos votos é detida pela
pessoa que constituiu ou adqui-
riu a companhia; pelo menos um
representante da família está en-
volvido na gestão da empresa de
capital aberto; a pessoa que cons-
tituiu ou adquiriu a empresa de-
tém 25% das ações representati-
vas com direito a voto.

Carlos Mendonça, sócio da
PwC Brasil e um dos responsá-
veis pelo estudo global, explica
por que a dificuldade de recrutar
mão de obra qualificada pelas
companhias familiares brasilei-
ras é muito maior em relação a
outros países. “As economias de-
senvolvidas sofreram mais com
a crise do que o Brasil. Por isso,
hoje há maior disponibilidade de
mão de obra lá do que aqui.”

Além disso, pelo fato de as
companhias familiares aqui se-
rem, em geral, menos estrutura-
das em planos de carreira para os
funcionários em relação às eco-
nomias desenvolvidas, a dificul-
dade de recrutar e reter mão de

obra qualificada é maior no País
comparativamente aos demais.

Mendonça destaca que o se-
gundo maior desafio apontado
pelas empresas familiares brasi-
leiras é a reorganização da com-
panhia, com 45% das empresas
que responderam essa pesquisa

apontando essa como uma difi-
culdade a ser superada.

Na avaliação do consultor, a
reorganização e profissionaliza-
ção das companhias familiares
facilitam o recrutamento e a re-
tenção de talentos. “A profissio-
nalização de empresas familia-

res acaba sendo a luz no fundo
do túnel”, diz Mendonça, fazen-
do referência a planos de carrei-
ra e benefícios oferecidos pelas
companhias. O executivo obser-
va que, tanto no Brasil como no
mundo, quase 50% das empre-
sas familiares não têm um plano
de sucessão para as funções mais
importantes de nível executivo.

Investimentos. De acordo com
a enquete, 94% das companhias
familiares brasileiras preten-
dem investir em recursos huma-
nos e treinamento para melho-
rar a produtividade e a competiti-
vidade nos próximos 12 meses.
Esse é o foco das empresas fami-
liares nacionais.

Já os resultados globais mos-
tram um índice menor, com 67%
das companhias familiares no
mundo interessadas em fazer
aportes nessas áreas. Mesmo as-
sim, investimentos em recursos
humanos e treinamento são prio-
ridade entre todas as empresas.

Nas companhias familiares
brasileiras, a principal medida
para reter talentos é o desafio no
trabalho (85%), seguido pela re-
muneração(82%) e o desenvolvi-
mento de carreira (74%). Já nos
resultados globais, a remunera-
ção está na liderança (75%). Men-
donça diz que países com força
de trabalho jovem dão priorida-
de a desafios e desenvolvimento
de carreira em detrimento da re-
muneração, que prevalece nas
economias maduras.
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● Futuro

Apoio. Matriz confirmou R$ 300 milhões para aquisições, diz Ferreira
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