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SAP terá de pagar US$ 1,3 bi à
Oracle por violar direitos autorais

PREFERIDAS DO PREGÃO

Mercado abre espaço ao
‘conselheiro profissional’
Surgem cursos e certificações para cargos em conselhos de administração,
mas executivos dizem que experiência ainda é o principal critério de escolha

FATO RELEVANTE
CLAYTON NETZ

● As dez maiores empresas do varejo
brasileiro em valor de mercado*

● O consultor Marcelo Mariaca
afirma que manter os contatos
certos é fundamental para os pro-
fissionais que buscam uma cadei-
ra em um Conselho de Adminis-
tração. Uma forma de conhecer
as pessoas certas, diz ele, é parti-
cipar de grupos de trabalho em
federações ou associações de
classe. “São entidades em que
os CEOs e presidentes de conse-
lho costumam circular”, diz. Em-
bora a remuneração do conse-
lheiro seja eventual e não possa
ser comparada à do CEO, o cargo
traz “charme” ao currículo: “É
um atestado de credibilidade,
pois o conselheiro representa os
donos das ações da empresa.”

NILTON FUKUDA/AE

clayton.netz@grupoestado.com.br

FONTE: ECONOMATICA

O executivo Reinoldo
Poernbacher está dei-
xando o comando do
grupo Klabin, maior
produtor e exporta-
dor de papel do País.

A partir de fevereiro de 2011, seu lu-
gar será ocupado por Fábio Schvarts-
man, 56 anos, presidente da San Anto-
nio Internacional, empresa baseada
em Houston, no Estado americano
do Texas. Fornecedora de serviços
de perfuração de petróleo e gás, a San
Antonio é controlada pela empresa

brasileira de private equity GP Invest-
ments. Antes de trabalhar nos Estados
Unidos, Schvartsman, engenheiro de
produção pela Escola Politécnica da
USP, teve passagens pela Duratex, Ul-
tra e pela Telemar Participações, além
de integrar o conselho de administra-
ção do Pão de Açúcar. Até ontem, a Kla-
bin, empresa celebrada pela transparên-
cia de sua governança, relutou em admi-
tir a troca de guarda, negando a proce-
dência da saída de Poernbacher.

Na Klabin desde a primeira metade
dos anos 1990, o engenheiro químico

Poernbacher, 67 anos, catarinense de
Joaçaba, assumiu a diretoria-geral da
Klabin em abril 2008, substituindo Mi-
guel Sampol, que ficou no posto duran-
te seis anos. Aparentemente, a brevida-
de do mandato de Poernbacher já esta-
va determinada desde o começo de sua
gestão: na Klabin, há uma regra que de-
termina a aposentadoria dos executi-
vos de alto escalão aos 65 anos de idade.
Nem sempre, porém, esse princípio é
seguido: Sampol, seu antecessor estou-
rou a “idade limite” em quatro anos.

Responsável pela área florestal e pela
cadeia de suprimentos da Klabin, mal
assumiu o comando do grupo, Poernba-
cher viu-se no olho do furacão com a
eclosão da crise financeira que se seguiu
à quebra do banco Lehman Brothers,
nos EUA. No grupo, os efeitos da retra-
ção econômica se fizeram sentir nos re-
sultados de 2009, quando o faturamen-
to ficou em US$ 2,1 bilhões , cerca de 9%
inferior ao do ano anterior, sob o duplo
efeito da retração da demanda no merca-
do interno e das exportações. Nesse pe-
ríodo, Poernbacher elegeu como man-
tra a expressão “o caixa é o rei”, o que
significou ênfase à liquidez da Klabin e à
redução de seu endividamento líquido,
hoje na casa de R$ 2,1 bilhão.

Números. Aparentemente, a Klabin
que Schvartsman vai receber de Poern-
bacher está bem melhor de saúde do
que estava há dois anos. Na primeira
quinzena de outubro, Poernbacher
apresentou aos analistas do mercado fi-
nanceiro os resultados da Klabin no ter-
ceiro trimestre e dos primeiros nove me-
ses de 2010. De janeiro a setembro, a
companhia exibiu um crescimento de
27% nas vendas sobre igual período de
2009, chegando a um faturamento de
R$ 2,7 bilhões. O lucro de R$ 335 mi-
lhões, entretanto, ficou 9% abaixo do
registrado no ano passado.

O Klabin ocupa a 76.ª posição entre os
maiores grupos empresariais brasilei-
ros. Seu valor de mercado na Bovespa é
de R$ 4,4 bilhões. No entanto, a despei-
to do aumento das exportações do se-
tor, o desempenho da companhia tem
sido medíocre no pregão: este ano, suas
ações preferenciais tiveram uma queda
de 11,3%, contra um desempenho negati-
vo de 0,93 % do Ibovespa.

EM BILHÃO DE DÓLARES

ATÉ 22 DE NOVEMBRO*

Fernando Scheller

À medida que mais empresas
abrem o capital e ficam sujeitas a
normas rígidas de governança
corporativa, a figura do profissio-
nal do Conselho de Administra-
ção se torna mais importante. O
que antes era uma função basea-
da na experiência e no relaciona-
mento do profissional com o exe-
cutivo-chefe de um grande negó-
cio, hoje se tornou alvo de cursos
de formação e certificações, en-
trando também no radar de em-
presas de recrutamento, que bus-
cam os profissionais certos para
aconselhar a direção de compa-
nhias de médio e grande porte.

Se, antes, os cargos de conse-
lheiros eram ocupados na base
do “quem indica”, e as cadeiras
completamente reservadas para
pessoas acima de 50 anos, hoje
pelo menos é possível que o pro-
fissional mais jovem comece a se
preparar para participar de um
Conselho de Administração à
medida que avança na carreira.
O curso de preparação de conse-
lheiros do Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa
(IBGC) existe há 12 anos – a for-
mação tem duração de 80 horas,

e aborda temas como legislação,
relações com investidores e re-
gras de contabilidade.

No ano passado, o instituto
criou também uma certificação

para a função, que já cadastrou
500 profissionais. O certificado
de aptidão ao cargo é obtida por
meio de um exame ou por com-
provação de experiência ante-
rior em conselhos ou em cargos
executivos em grandes empre-
sas. O IBGC montou também
um código de conduta, recomen-
dando que um profissional não
participe de mais do que cinco
conselhos simultaneamente.

Ex-vice-presidente da AES
Tietê, Vito Joseph Mandilovich
participou no ano passado do
curso de preparação de conse-
lheiros. Ele deixou o cargo na em-
presa de energia em 2008 e vem
atuando como consultor desde
então. Apesar de já ter atuado
em conselhos de subsidiárias da
AES, Mandilovich diz que as au-
las ajudaram no aprendizado de
práticas de mercado mais recen-
tes. Agora, o consultor se prepa-
ra para obter a certificação de
conselheiro, com a meta de exer-
cer a atividade enquanto admi-
nistra a própria empresa.

Para o consultor em RH Mar-
celo Mariaca, ser conselheiro é
uma boa atividade “free lancer”.
Segundo ele, em grandes empre-
sas, o valor pago por reunião va-

ria de R$ 15 mil a R$ 20 mil – as
companhias costumam remune-
rar também o tempo de prepara-
ção do profissional. De acordo
com Irene Azevedo, consultora

sênior da empresa DBM, hea-
dhunters já começam a ser acio-
nados para “caçar” conselheiros
renomados. “É comum que gran-
des empresas abram espaço para

seus CEOs participarem de con-
selhos de outras companhias. É
uma forma de o principal execu-
tivo ter uma visão sobre o funcio-
namento de uma organização di-
ferente e angariar novas ideias.”

Vivência. Apesar das novas op-
ções de preparação para o cargo,
credibilidade e bom relaciona-
mento com administradores de
grandes negócios ainda são fun-
damentais na conquista de uma
cadeira em um Conselho. Para o
presidente do Conselho e ex-pre-
sidente da Sul América Seguros,
Patrick de Larragoiti Lucas, o fa-
tor experiência ainda é o princi-
pal na escolha de um conselhei-
ro. A Sul América, que faturou
R$ 8,7 bilhões em 2009, tem no-
ve conselheiros – todos com
mais de 50 anos de idade. “Acho
positiva a atualização por meio
de cursos, mas o que conta mes-
mo é a vivência profissional nas
áreas administrativa, jurídica,
de recursos humanos e relações
com investidores.”

Larragoiti afirma, entretanto,
que o conselheiro não pode “de-
cidir o futuro de uma empresa
somente com base nas atas que
recebe na reunião”. É preciso
que o profissional conheça bem
o dia a dia da companhia. O presi-
dente do conselho da Sul Améri-
ca já gastou um dia atendendo às
solicitações de clientes de segu-
ro de veículos e também partici-
pa de encontros com investido-
res da companhia, ouvindo dúvi-
das de minoritários. “É vital que
se tenha uma visão ampla, para
que não se tomem decisões ba-
seadas em números, fazendo cor-
tes, por exemplo, que poderão
deixar os clientes insatisfeitos.”

Networking ainda
é fundamental,
afirma consultor

Troca de guarda
no grupo Klabin

Carreiras

Requisito. Larragoiti, da Sul América: ‘Experiência é o principal’

INFORMALIDADE
Economia subterrânea volta
a crescer mais do que o PIB
A economia subterrânea brasileira,
que está fora dos registros formais, de-
ve movimentar neste ano R$ 656,6 bi-
lhões, segundo estudo feito pelo Insti-
tuto Brasileiro de Ética Concorrencial
(ETCO), em parceria com a Fundação
Getúlio Vargas (FGV). Esse montante
equivale ao Produto Interno Bruto
(PIB) da Argentina. Em relação a 2009,
a informalidade está recebendo neste
ano uma injeção de quase R$ 73 bi-
lhões. “Essa cifra é superior ao investi-
mento feito pelo governo, excluídas as
companhias estatais”, afirma Fernan-
do de Holanda Barbosa Filho, pesquisa-
dor da FGV e responsável pelo estudo.

O trabalho mostra que, entre 2003 e
2008, a economia subterrânea crescia
a um ritmo inferior ao do PIB. Mas em
2009 e neste ano o comportamento foi
semelhante ao desempenho da econo-
mia formal. Esse movimento é preocu-
pante, afirma André Franco Montoro
Filho, presidente executivo do ETCO.
Ele explica que há dois vetores agindo
para essa mudança de comportamen-
to. Por um lado, em 2009 e neste ano
houve uma maior formalização do mer-
cado de trabalho e das atividades liga-
das ao mercado exterior. Por outro, o
aumento da renda gerou mais negó-
cios também na economia informal e
acabou pesando mais nessa conta.

IMÓVEIS
Brookfield usa iPad para
conquistar abonados
Para ficar mais próxima de seus
clientes abonados, a Brookfield,
uma das maiores incorporadoras
imobiliárias brasileiras, desenvol-
veu um anúncio institucional em
versão iPad. Criada pela agência Ar-
chote, a peça, que será veiculada no
aplicativo da revista Veja, no próxi-
mo fim de semana, traz informa-
ções institucionais da empresa. Se-
gundo Adriana Pusch, diretora de
marketing institucional da Brook-
field, 15% dos clientes pertencem à
alta renda, compradores de imóveis
acima de R$ 500 mil. Os 85% restan-
tes respondem pelos empreendi-
mentos entre R$ 130 mil e R$ 500
mil. Com um valor de mercado de
R$ 3,7 bilhões, a Brookfield teve
uma receita de R$ 2,3 bilhões entre
janeiro e outubro, 79% a mais que
no mesmo período de 2009.

SUSTENTABILIDADE
Santander e Real azeitam
integração na área social
Três anos depois da fusão parcial, a
integração entre os bancos Real e
Santander agora está azeitada. Se o
atendimento aos clientes, que era
um dos pontos altos do antigo Real,
não chega a encantar no banco pós-
fusão, a área de sustentabilidade
tem marcado pontos preciosos. Pro-
va disso é a campanha Amigo de Va-
lor, uma ação social criada pelo
Real, que destina recursos para o
combate a violações dos direitos da
criança e do adolescente. Mantida
pelo Banco Santander, a campanha
já arrecadou R$ 37 milhões em seus
oito anos de existência. Na primeira
fase da edição deste ano, cerca de
26,5 mil funcionários do Santander
arrecadaram R$ 3,8 milhões. Até 3
de dezembro, o projeto passa a rece-
ber doações de clientes pessoa jurí-
dica do Santander, que podem desti-
nar até 1% do imposto de renda devi-
do sobre o lucro. O projeto Amigo
de Valor é executado em 50 cidades
brasileiras.

Empresa Valor
Natura 19,8

Pão de Açúcar 18,1

Lojas Americanas 11,5

Lojas Renner 7,76

Lojas Marisa 4,98

B2W Varejo 3,50

Globex 3,18

Drogasil 2,58

Proforma 0,48

WLM (Ex-Supergasbras) 0,36
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A SAP deve pagar US$ 1,3 bilhão à
Oracle por roubo de software, de
acordo com uma decisão judicial
que pode marcar o maior proces-

so de violação de direitos auto-
rais da história. A decisão em pri-
meira instância é de um tribunal
federal da Califórnia.

A indenização superou em
muito a estimativa da SAP quan-
to ao pagamento que teria de rea-
lizar. As ações da Oracle subiram
em 1,5% depois do fechamento
do pregão na terça-feira, enquan-
to as ações da SAP nos Estados
Unidos caíram em 1,4%.

A maior produtora de softwa-

re da Europa, que se declarou de-
cepcionada com o veredicto, po-
de tentar reduzir o montante da
indenização por meio de um ape-
lo ao juiz que presidiu o caso, ou
recorrer da decisão em instância
superior. “Estudaremos todas
as opções disponíveis”, afirmou
a SAP em comunicado.

A empresa reconheceu que
sua subsidiária TomorrowNow
havia feito download indevido
de milhões de arquivos da Ora-
cle. Com a admissão de responsa-
bilidade, a questão colocada em
consideração pelo júri era o va-
lor da indenização. A SAP propu-
nha não mais de US$ 40 milhões,

enquanto a Oracle pedia um mí-
nimo de US$ 1,65 bilhão.

Para David Boies, advogado da
Oracle, embora a SAP possa re-
correr isso aumentará a possibili-
dade de uma nova decisão. “Se
eu fosse a SAP, arriscaria novo
julgamento”, disse o advogado. /

REUTERS

65 anos. Estouro da ‘idade limite’ influenciou na saída de Poernbacher
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