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Fernando Scheller

Eduardo, Maria Angela e Ma-
nuel são amigos de longa data.
Conheceram-se quando atua-
vam, em diferentes cargos, no
mais alto escalão da AES Eletro-
paulo, na última década. Com as
diversas mudanças que afeta-
ram a empresa, todos saíram da
companhia ao longo dos últi-
mos quatro anos. Com experiên-
cia na área de energia em áreas
complementares – presidência
executiva, RH e comunicação –,
decidiram tomar o mesmo ru-
mo na carreira: abriram empre-
sas de consultoria para prestar

assessoria a diferentes compa-
nhias.

Como trabalham com estrutu-
ras enxutas, que se resumem a
escritórios com poucos auxilia-
res, os três profissionais muitas
vezes dependem um do outro
para prestar uma consultoria
completa. Segundo Eduardo
Bernini, ex-presidente da AES, a
vantagem da criação de um
networking de consultores é
que todos os parceiros podem
originar novos negócios. “E
aquele que conquistou o clien-
te, naturalmente, se torna o lí-
der daquela determinada con-
ta”, explica.

Com Maria Angela Jabur, pro-
prietária de uma consultoria de
imagem corporativa, Bernini
trabalhou no diagnóstico para
modificar a administração da As-
sociação Brasileira da Indústria
Química (Abiquim). O objetivo
era deixar a entidade mais rele-

vante. Entre as tarefas do traba-
lho temporário – que durou cer-
ca de um ano – figuraram a acele-
ração de processos internos e
uma “plástica” na imagem da
Abiquim perante seus sócios.
Durante o processo, Bernini che-
gou a assumir interinamente a
presidência da entidade.

Especialista em recursos hu-

manos, Manuel Martins contri-
bui para o grupo de consultores
com a gestão de pessoas. Com a
ajuda do profissional, Maria An-
gela e Bernini podem oferecer
serviços de gestão de líderes,
avaliação de executivos e forma-
ção de conselhos de administra-
ção. Segundo os consultores, o
trabalho personalizado permite

um atendimento de butique aos
clientes. “Nos nossos serviços
de coaching, atendemos os exe-
cutivos em todos os momentos,
a qualquer horário”, exemplifi-
ca Manuel.

Empregabilidade. Para Carlos
Eduardo Altona, diretor da con-
sultoria Exec, a contratação de
consultores com mais de 50
anos pode ser uma forma de em-
presas acessarem profissionais
de larga experiência a um custo
relativamente baixo.

Isso porque, especialmente
para as companhias de médio
porte, pode ser caro demais
manter um profissional com dé-
cadas de mercado em um cargo
executivo. “Acho que a consulto-
ria é uma sequência natural, lógi-
ca e benéfica para a carreira des-
ses executivos”, diz o consultor.

Altona diz também que a atua-
ção por projeto – com cobrança
em pacote de serviços ou por ho-
ra de trabalho – também é uma
forma de um profissional com
idade mais próxima da aposenta-
doria garantir sua empregabili-
dade. Mas, para ele, a tendência
do mercado em valorizar o pro-
fissional mais jovem pode repre-
sentar um perigo em tempos de
crise, quando a experiência de

turbulências anteriores pode se
mostrar valiosa.

“Acho que, depois da crise de
2008, o profissional um pouco
mais sênior passou a ser valori-
zado, com o mercado olhando
com mais carinho os executivos
de 40 a 45 anos. De forma geral,
diria que o auge da carreira co-
mo executivo está hoje entre os
35 e os 45 anos de idade”, afirma.

Jamil Chade
CORRESPONDENTE / GENEBRA

Airbus e Boeing travam uma
guerra bilionária e ilegal pelos
mercados de países emergentes.
Isso é o que revelam as quase
700 páginas de um julgamento
polêmico publicado ontem pela
Organização Mundial do Comér-
cio (OMC). A decisão escancara
a disputa entre as gigantes do se-
tor aéreo para garantir vendas a
empresas aéreas do Brasil, Índia,
China, México, Tailândia, África

do Sul e outros países em desen-
volvimento, justamente os que
mais crescem no mundo.

A queixa havia sido aberta pe-
los EUA há seis anos, e Washing-
ton se queixava de que os subsí-
dios europeus estavam afetando
as vendas da Boeing. Em 1992, as
duas empresas haviam chegado
a um acordo de cavalheiros so-
bre o volume de subsídios que
cada uma poderia receber. Mas
Washington alegou que os euro-
peus haviam quebrado o acordo.

Um primeiro relatório da
OMC, em 2010, condenou a Eu-
ropa. Mas Bruxelas apelou e on-
tem obteve vitórias importan-
tes, em uma decisão polêmica.

Entre os vários pontos da no-
va decisão, a OMC estipulou que
alguns dos principais programas
europeus não eram ilegais, mas

apenas a forma pela qual haviam
sido utilizados. Parte dos subsí-
dios continuou condenado.

Mas os programas de lança-
mento de novos jatos conti-

nuam sendo autorizados e não
se comprovou que os subsídios à
exportação são ilegais.

A decisão de ontem acabou re-
velando não apenas a guerra dos

subsídios. Mas, principalmente,
quais são os mercados alvos des-
sas empresas. Em seus argumen-
tos, tanto a Airbus como a
Boeing apontam justamente pa-
ra os mercados emergentes co-
mo provas de como os subsídios
recebidos pela concorrente afe-
tam seus planos de venda. Pelos
dados americanos, entregas da
Airbus entre 2000 e 2006 no Bra-
sil haviam aumentado, passando
de 50% das vendas anuais para
86%. Os americanos justifica-
ram que isso era a prova de que
os subsídios europeus haviam
deslocado as vendas da Boeing
no País. Os europeus, porém,
apresentaram outros números.
A mesma batalha foi registrada
na África do Sul, Tailândia e di-
versos outros mercado.

Embraer. Se os documentos re-
velam que essa disputa é alimen-
tada por subsídios no valor de
bilhões de dólares, a decisão de

ontem foi amplamente comemo-
rada pela Airbus e pode represen-
tar uma derrota para futuras pre-
tensões da Embraer. A OMC re-
verteu algumas das condena-
ções, o que poderia abrir a porta
para que programas de outros
países que afetariam a Embraer
fossem liberados, entre eles os
do Canadá e Japão.

Na primeira versão da deci-
são, os juízes haviam declarado
que os programas de ajuda para
lançar novos jatos na Europa
eram ilegais. O Brasil apoiou a
decisão, até porque reforçaria
seu caso contra a Bombardier,
que também está prestes a lan-
çar um novo modelo de aviões
que competiria com a Embraer.
A empresa brasileira já questio-
nou os subsídios em cortes euro-
peias. Mas a decisão de ontem
pode criar um precedente perigo-
so, já que a Bombardier poderia
simplesmente seguir o mesmo
caminho da Airbus.

Ex-executivos
se unem para
prestar consultoria

● Os importadores independen-
tes de veículos, sem fábricas no
País, só devem sentir o impacto
da decisão do governo, que vol-
tou a impor licenças não automá-
ticas de importação, daqui a 20
ou 30 dias, quando começam a
chegar as encomendas com a

nova regra. Nenhum deles traz
carros da Argentina, principal
alvo da medida. “Temos esto-
ques para os próximos 30 a 40
dias e não faltará produtos”, avi-
sou o presidente da Associação
Brasileira das Empresas Impor-
tadoras de Veículos Automotores
(Abeiva), José Luiz Gandini.

A entidade representa 30 mar-
cas, entre as quais Audi, BMW e
Porsche e as chinesas JAC e
Chery. Gandini acredita que a li-
beração ocorrerá antes dos 60

dias previstos. Por garantia, os
importadores afirmaram que vão
antecipar pedidos das matrizes
para que, em caso de demora, os
estoques sejam mantidos. As
associadas da Abeiva venderam
52.074 veículos no primeiro qua-
drimestre, 97% a mais que em
igual período do ano passado. O
número representa 21,3% do to-
tal de veículos importados no
País (inclusive pelas montado-
ras) e quase 5% de tudo o que foi
comercializado no período./ C.S.

Airbus e Boeing brigam pelos emergentes

● Com mais de 30 anos de expe-
riência, Eduardo Bom Angelo,
ex-presidente da Brasilprev, está
hoje em “período sabático”, para
definir quais serão os novos ru-
mos de sua carreira. Mas, en-
quanto não toma uma decisão, a
flexibilidade da atuação como
consultor lhe permite manter al-
gumas atividades rentáveis.
Atualmente, atua no conselho de
administração de duas empresas
e presta serviços de “coaching”
– aconselhamento de executivos
– a dois presidentes de empresa.
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Honda demite 400
empregados na
fábrica de Sumaré
Corte foi provocado pelo terremoto que atingiu a matriz no Japão,
em março deste ano, e reduziu fornecimento de peças para o Brasil

Conselho de
administração
e ‘coaching’

Nova regra para
importação ainda
não afeta mercado

400
é o número de funcionários que a
Honda vai demitir em Sumaré

300
carros serão produzidos diaria-
mente, ante os 600 atuais, por
falta de peças importadas

Parceria. Os consultores Martins (E), Maria Angela e Bernini

Carreiras

Com experiências
em áreas diferentes,
profissionais se unem
para oferecer pacotes
de serviços às empresas

Efeito. Fábrica da Airbus: OMC voltou atrás em condenações

Parada. Linha de montagem na fábrica de Sumaré: empresa vai desativar um dos turnos

Disputa na OMC revela
subsídios bilionários para
as fabricantes de aviões
crescerem em mercados
como o brasileiro

Cleide Silva

A Honda anunciou ontem a de-
missão de 400 funcionários, o
equivalente a 12% da mão de
obra da fábrica de Sumaré
(SP), de 3,4 mil pessoas. A em-
presa alegou necessidade de
reduzir a produção de 600 pa-
ra 300 automóveis por dia em
razão da falta de componen-
tes eletrônicos importados
unicamente do Japão. A entre-
ga das peças está restrita des-
de o terremoto de 11 de março.

Os trabalhadores estão em gre-
ve há uma semana e pretendem
manter a paralisação. “O traba-
lhador não pode pagar pelo pro-
blema do desastre natural, que
afeta todas as fábricas do gru-
po”, disse o presidente do Sindi-
cato dos Metalúrgicos de Campi-
nas e Região, Jair dos Santos. “Va-
mos continuar em greve até que
a empresa discuta outra alterna-
tiva que não seja as demissões.”

O diretor da Honda do Brasil,
Paulo Takeuchi, explicou que
um dos três turnos de trabalho
será suspenso, o que resultará
em excedente de 1,2 mil trabalha-
dores. “Vamos continuar nego-
ciando para encontrar alternati-
va para os outros excedentes
(800 trabalhadores), para que
não ocorram mais demissões.”

Uma das alternativas será a

adoção do lay-off, dispensa tem-
porária em que parte do salário é
bancada pelo Fundo de Amparo
ao Trabalhador (FAT). A propos-
ta já havia sido apresentada ao
sindicato, mas foi rejeitada.

No fim da tarde de ontem, San-
tos afirmou que o sindicato ti-
nha informações de 280 cortes,
entre pessoal da montagem e de
logística. “Eles foram avisados
por meio de telegramas”, disse.
“O sindicato não foi comunica-
do da decisão pela empresa.” As
duas partes tentavam um acor-
do desde a semana passada e che-
garam a ter audiência na Delega-
cia Regional do Trabalho (DRT)
de Campinas na segunda-feira.

Projeto adiado. A redução da
produção dos modelos Civic,
City e Fit terá início em 6 de ju-
nho. Antes, os funcionários fica-

rão em licença remunerada a par-
tir do dia 23. O lançamento da
nova geração do sedã Civic, pre-
vista para o segundo semestre,
só vai ocorrer em 2012.

Takeuchi explicou que as fábri-
cas de subfornecedores de com-
ponentes, como semiconduto-
res usados, por exemplo, no sis-
tema de injeção eletrônica e co-
mandos do painel, estão situa-
das na região do terremoto e tam-
bém próximas à usina que teve
vazamentos nucleares. Quando
a produção se normalizar, “even-
tualmente” os demitidos pode-
rão ser recontrados, disse ele.

Os fornecedores de peças pa-
ra as motocicletas feitas em Ma-
naus (AM) estão em região que
não foi afetada, assim como os
fornecedores da Toyota, que até
agora optou apenas por dar três
dias de folga aos funcionários
das fábrica de Indaiatuba (SP).

A Honda previa aumento de
5% na produção este ano, ante as
134,1 mil unidades de 2010. “Ago-
ra, nossa projeção é de uma que-
da de 30%”, disse Takeuchi. Já as
vendas devem cair 20% em rela-
ção às 126,4 mil unidades comer-
cializadas no ano passado.

Na Volkswagen do Paraná, os
trabalhadores mantêm greve ini-
ciada no dia 5 por não concorda-
rem com o valor da Participação
nos Lucros e Resultados (PLR).

● Cortes
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