
Émais comumencontrar nos Es-
tados Unidos - e menos no Bra-
sil - histórias de empresários
que transferempara as organiza-
ções os seus preceitos religio-
sos. A B&H, uma das maiores
referências emvendas de produ-
tos de foto e vídeo encravada no
centro de Manhattan, em Nova
York, também fecha as portas
em respeito ao shabbat, o des-
canso semanal judaico.

Para Eduardo Oyakawa, pro-
fessor de Filosofia do Curso de
Jornalismo da ESPM, os judeus,
pelos menos aqueles residentes
nos Estados Unidos, são consi-
deradosmais assertivos em rela-
ção às datas sagradas por razões
sociais. “Nos Estados Unidos,
aparentemente, os dogmas são
mais presentes no dia-a-dia
das empresas por causa do anti-
semitismo. Lá, a ideologia reli-
giosa é tratada como uma espé-
cie de cimento, para unir as pes-
soas contra inimigos eventuais
que atacam a nação de Israel.”
No Brasil, diz Oyakawa, ainda

que algumas empresas incorpo-
rem os preceitos,o discurso so-
bre o antisemitismo é mais dis-
perso e pontual.
Em empresas que exportam

para países do Oriente Médio,
como a BRF Foods, é tradição fa-
zer o abate de frango, por exem-
plo, segundo os preceitos islâmi-
cos. Pela regra islâmica, os ani-
mais devem ser abatidos ma-
nualmente, por um muçulma-
no. Além disso, é permitido ao
funcionário interromper o tra-
balho para fazer orações volta-
do à Meca, o lugar sagrado para
a cultura muçulmana. ■ D.C.

Após especulações no início do
ano, a distribuidora de combus-
tível Ale comprou 86 postos da
bandeira Ello, da concorrente
pernambucana Ello-Puma. A
aquisição deve aumentar o volu-
me de vendas da Ale em 8 mi-
lhões de litros por mês, segun-
do a empresa.
“Essa aquisição faz parte do

nosso plano de investimentos,
cerca de R$ 130 milhões em
2012”, declarou o presidente da
Ale, Marcelo Alecrim. O valor
da compra não foi divulgado.
Hoje a companhia é a quarta

maior distribuidora de combus-
tíveis do país, com 1,8 mil pos-
tos em 22 estados brasileiros e
350milhões de litros comerciali-
zados todo mês. A empresa diz
ter faturado R$ 8 bilhões em
2011, e planeja chegar à marca
dos R$ 8,5 bilhões este ano.
A Ello-Puma ainda conta

com mais 2 mil postos espalha-
dos pelo país, mas que operam
semmarca (em “bandeira bran-
ca”). As unidades adquiridas pe-
la Ale estão localizadas em60 ci-
dades das regiões Nordeste,
Centro-Oeste e Sudeste.
O projeto de expansão da Ale

para 2012 inclui a inauguração,
ainda neste semestre, de uma
base em Guamaré (RN), e a am-
pliação da base de Betim (MG).
Há também o objetivo de reno-
var e aumentar a frota própria
da empresa, para que chegue a
350 caminhões até 2017.
A novidade chega em meio a

rumores de que a Ale deve abrir
capital em breve. Alecrim diz
que a empresa está pronta para
isso, mas ainda não confirma se
o processo para ingressar na Bol-
sa deve ocorrer este ano. ■

Entre as companhias do merca-
do imobiliário, a Cyrela sempre
chamouatençãopelo lado religio-
sodo seu fundador, o empresário
ElieHorn, nascido em1944na ci-
dade de Alepo, na Síria, que vive
no Brasil desde os 11 anos. Desde
a criação da empresa, em 1962,
Horn dispensa os funcionários às
5 da tarde da sexta-feira em res-
peito ao shabbat, o dia sagrado
de descanso semanal judaico. O
hábito era levado tão à sério que
até os corretores das imobiliárias
eram orientados a não assinar
contratos de vendas, nem rece-
ber cheques até o pôr-do-sol do
sábado - considerado o melhor
diadevendade imóveis. Essa tra-
dição de quase 40 anos chegou
ao fim. Desde o início de janeiro,
a Cyrela não dispensa mais os
funcionários, nemproíbe os cor-
retores de fechar negócios. Essa
mudança é o ato mais simbólico
de um processo de transforma-
ção da Cyrela. Procurada, a em-
presadisseque“reforçaqueo res-
peito a todas as religiões faz parte
da cultura Cyrela”.
Hoje, a companhia corre para

implantarprocedimentosmais ri-
gorososparaevitarproblemas co-
mo os estouros de orçamentos de
obras registradosno anopassado.
Assim como outras empresas do

setor que dobraram de tamanho
empoucosanosdepois de realiza-
rem IPO, a Cyrela teve dificulda-
des para manter o controle dos
custos dos projetos. Sua primeira
ação foi desfazer a maioria das
parcerias com as construtoras de
outros estados. Agora, a empresa
encara a fase seguinte, emais ra-
dical, que é o de arrumar a casa.
Segundo apurou o BRASIL ECO-

NÔMICO, hoje, a decisão de com-
pra de um terreno para a cons-
trução dos empreendimentos é
mais burocrática, depende da

aprovação demais uma divisão,
a de engenharia. Hoje, os profis-
sionais dessa área participam
ativamente da escolha dos terre-
nos para garantir maior preci-
são no orçamento dos custos.
As mudanças também atingi-

ramoRH, comandadaatualmen-
teporRenataMoura, ex-Santan-
der e ex-Carrefour.Hoje, os fun-
cionários têm metas de lança-
mentos e vendas de imóveis for-
malizadas em documentos, o
que facilita a cobrançade resulta-
dos. Por isso, os resultados tri-

mestrais agora são apresentados
a todos os funcionários. Antiga-
mente, os números não eramco-
mentados formalmente. “A em-
presa sempre esteve nasmãos de
pessoas que entendiam mais do
negócio do que de processo. Os
processos são mais importantes,
o que pode engessar, mas não
tem jeito, dadoo tamanhodaem-
presa”, diz uma fonte próxima.
Oobjetivo da Cyrela é recupe-

rar o brilho na bolsa (veja gráfico
de ações) e voltar a ser uma das
queridinhas do mercado. ■
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ENERGIA

Trade Energy quer crescer 100% em
2012 com foco nos consumidores livres

PETRÓLEO

HRT anunciao início da perfuração de poço
na Bacia do Solimões, no Amazonas

Divulgação

Divulgação

EUA seguemmais preceitos religiosos

Cyrela põe fim ao shabbat
e fazmudançasnaoperação

A HRT Participações divulgou Fato Relevante ontem comunicando
o mercado que sua subsidiária HRT O&G Exploração e Produção
de Petróleo deu início à perfuração do poço 1-HRT-8-AM,
no prospecto Aroeira, na Bacia do Solimões, no Amazonas.
O poço está sendo perfurado pela sonda QG-VIII e tem sua
profundidade final prevista em 3.365 metros.

Empresas como BRF Foods
seguem preceitos religiosos em
respeito às culturas e para
atender exigências de mercado “

A Trade Energy espera crescimento de 100% nos negócios em 2012.
A empresa, fundada em 1998, é uma comercializadora independente
de energia elétrica com foco nos consumidores livres e em pequenos
e médios produtores. A companhia possui atualmente 5% do
mercado nacional de gestão de contratos desta área e tem 55 clientes,
entre eles Tramontina, Arauco, Dell Anno e Hering.

EMPRESAS

A ideologia religiosa
é tratada como
uma espécie de
cimento por judeus
residentes nos EUA,
como forma de unir
as pessoas contra
inimigos eventuais

Eduardo Oyakawa
Professor de filosofia da ESPM

COMBUSTÍVEL COMPRA

O fim do descanso semanal judaico depois de 40 anos é o ato mais simbólico;
empresa agora formaliza metas e impõe regras mais rigorosas na compra de terrenos

Aleadquire
86postosda
Ello-Puma

Marcelo
Alecrim,
daAle

MAIS PROCESSOS
Empresa muda comportamento para aumentar competitividade e se adequar às exigências dos investidores

ANTES

HOJE

Os funcionários eram 
dispensados às 5 da tarde da 
sexta-feira em respeito ao dia 
sagrado no calendário judaico

Shabbat

A escolha de terrenos para 
a implantação de projetos era 
feita com base principalmente 
na experiência dos profissionais

Terrenos

A definição de metas de 
lançamentos e vendas de 
imóveis era feita de forma 
mais informal

As demonstrações 
financeiras da empresa 
eram divulgadas apenas 
aos investidores e analistas

Todos trabalham 
normalmente às sextas, 
na média de 10 a 12 
horas por dia

O setor de engenharia 
se envolve na aquisição 
das áreas para orçar os 
custos dos projetos com 
mais precisão

As metas são formalizadas 
em documentos, para 
facilitar a cobrança dos 
resultados dos 
funcionários

A empresa passou a 
divulgar os números para 
os funcionários em 
reuniões trimestrais

Metas Resultados
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EM RECUPERAÇÃO
Ações sobem com o fim das parcerias, em R$

Fontes: Economatica, BM&FBovespa e Brasil Econômico
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 21 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. 20.




