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Es p e c i a l

Veja o perfil completo dos premiados na Revista Executivo de Valor que circula com esta edição.

Linha de frente
Os melhores executivos de 24 setores da economia

Fabio Hering
Têxtil, couro e vestuário
Hering

Fabio Schvartsman
Papel, papelão e celulose
Klabin

Fábio Venturelli
Açúcar e álcool
São Martinho

Harry Schmelzer Jr.
Maq. e equip. industriais
WEG

Hélio Rotenberg
TI/indústria
Positivo

Heraldo Marchezini
Indústria farmacêutica
Sanofi-Aventis

Jayme Garfinkel
Seguros
Porto Seguro

João Castro Neves
Bebidas e fumo
Ambev

José Antonio do Prado Fay
Alimentos
BRF Foods

José Antonio Grabowsky
Indústria da construção
PDG Realty

José Drummond Júnior
Eletroeletrônica
Whirlpool

Laércio Cosentino
TI/Serviços
Totvs

Luiza Helena Trajano
Comércio/ Varejo e atacado
Magazine Luiza

Murilo Ferreira
Mineração
Vale

Renato Alves Vale
Logística e Transportes
CCR

Wesley Batista
Agricultura
JBS

Wilson Ferreira Jr.
Energia Elétrica
CPFL

Alessandro Carlucci
Higiene e Limpeza
Natura

André Esteves
Bancos e serviços financeiros
BTG Pactual

André Gerdau Johannpeter
Siderurgia e Metalurgia
Gerdau

Antonio Carlos Valente
Telecomunicações
Telefônica/Vivo

Carlos Fadigas de Souza
Indústria química e petroquímica
Braskem

Cledorvino Belini
Veículos e peças
Fiat

Marcelo Bertini
Entretenimento, hotéis, 
restaurantes. Cinemark

C o n j u n t u ra Item supera medo com
inflação, câmbio e demanda fraca

Mão de obra
vira principal
dor de cabeça
dos executivos

ANA PAULA PAIVA/VALOR

Executivos presentes à solenidade de premiação da 12ª edição do prêmio Executivo de Valor: inflação perdeu espaço entre as principais preocupações

De São Paulo

A preocupação com a mão de
obra chegou ao topo da lista de
temores dos executivos que co-
mandam grandes empresas bra-
sileiras, presentes à cerimônia de
entrega da 12 a edição do prêmio
Executivo de Valor, ontem em São
Paulo. Em uma lista de seis itens
de “preocupações imediatas” —
demanda fraca, mão de obra, in-
flação, câmbio, custo do crédito e
inadimplência dos clientes — a
disponibilidade, o custo de pes-
soal e sua qualificação receberam
as notas máximas (de oito a dez),
seja na indústria, no varejo ou em
serviços. A nota para essa preocu-
pação ficou acima da inflação, re-
vertendo inquietações de 2011.
No ano passado, no mesmo even-
to, executivos relataram que “ve -
lhas” preocupações com aumen-
to de custos de insumos haviam
retornado para sua agenda.

Além da mão de obra, demanda
fraca e câmbio apareceram como
fortes preocupações de curto pra-
zo. Para esses itens, os temores fo-
ram mais fortes entre as compa-
nhias muito ligadas ao comércio
exterior, mas também apareceram
entre diferentes produtores de
bens de consumo, como automó-
veis, vestuário e bebidas.

O presidente da CPFL, Wilson
Ferreira Júnior, explica que não há
“uma preocupação somente com
qualificação, mas também com
disponibilidade de mão de obra. A
disputa por funcionários acaba in-
flacionando os salários e, em al-
guns casos, as opções de contrata-
ção são muito poucas”, diz o execu-
tivo. Renato Alves Vale, presidente
da CCR , acrescenta à disponibili-
dade outra preocupação: a forma-
ção. “Nossa preocupação é ter pes-
soal preparado para garantir su-
cesso em um ambiente de cresci-
mento, com aumento de deman-
d a .” Essa preparação, salienta, tam-
bém envolve a capacidade de gerar
lideranças para guiar a empresa.

“A formação de mão de obra no
médio prazo é o principal motivo
de preocupação para a To t v s , afir-
ma Laércio Cosentino, executivo-
chefe da maior companhia de
software de capital nacional. “O
setor de tecnologia da informa-
ção demanda mão de obra em
larga escala e a velocidade da for-
mação de técnicos nos próximos
anos será inferior à necessidade
das empresas”, diz Cosentino. Pa-
ra ele, demanda fraca, crédito, in-
flação, inadimplência dos clien-
tes e câmbio mereceram notas
muito baixas — de dois a três.

A mão de obra também está en-
tre as maiores preocupações da
farmacêutica francesa Sanofi-
Aventis, controladora do laborató-
rio Medley, maior de genéricos do
Brasil, presidida no país por Heral-
do Marchezini. Esse item recebeu
nota oito. Na petroquímica Bras-
kem, o projeto de crescimento e in-
ternacionalização fez a mão de
obra subir ao topo dos temores.
Carlos Fadigas, presidente da com-
panhia, diz que esse fator já seria
crítico em qualquer circunstância.
“Como vivemos uma época de ple-
no emprego, a disputa natural en-
tre as empresas pelos melhores ta-
lentos do mercado torna-se mais
acirrada e pressiona os salários pa-
ra cima, o que torna a questão dos
recursos humanos ainda mais re-
l e v a n t e”, diz ele. Por isso, o executi-
vo sugere que o governo siga deso-
nerando o custo da mão de obra.

Fabio Schvartsman, diretor-ge-
ral da Klabin, acrescenta demanda
fraca e inadimplência à preocupa-
ção com mão de obra. Schvarts-
man diz que o conjunto de medi-
das tomadas pelo governo para
fortalecimento da economia, seja
de incentivo às indústrias, sejam as

ações da política monetária de re-
dução de juros, ainda não se tradu-
ziram em recuperação importante
na economia. Outro setor, bem di-
ferente, tem preocupação seme-
lhante. A demanda fraca e o custo
do crédito são as maiores preocu-
pações para Jayme Garfynkel, pre-
sidente da Porto Seguro. Quanto
ao custo do crédito, seu maior te-
mor recai sobre o financiamento
de veículos, que, segundo ele, já
afeta o mercado de seguros.

Já para o presidente do grupo
São Martinho, Fábio Venturelli, o
câmbio está no topo das preocu-
pações. A estabilidade do moeda,
diz ele, é essencial para as ativida-
des da companhia por conta de
seu “expressivo volume de expor-
tações”. Em um segmento com ca-
racterísticas semelhantes, o presi-
dente da BRF - Brasil Foods, José
Antonio do Prado Fay, também re-
lacionou a mão de obra como
principal preocupação. “Trabalha -
mos em um setor em que a mão de
obra é muito intensiva e temos di-
ficuldade para contratar”, disse
ele, citando os cerca de 2 mil pos-
tos de trabalho abertos que a BRF
não conseguiu preencher.

Ainda no agronegócio, o presi-
dente da JBS, Wesley Batista, tam-
bém elencou mão de obra como
sua principal inquietação. “Para fa-
zer frente ao crescimento do Brasil,
precisamos de mão de obra quali-
f i c a d a”, sendo necessário maior
“investimento em educação”.

Em outro setor, e procurando
outro perfil de profissional, o pre-
sidente da operadora de telefonia
Telefônica/Vivo, Antônio Carlos
Valente, fez coro aos empresários
do agronegócio. “Trata-se de um
tema que, devido ao desempenho
econômico dos anos recentes, po-
de trazer algumas dificuldades pa-
ra companhias dos mais variados
segmentos, em especial para aque-
las com alto nível de especializa-
ção como o nosso”, diz Valente.
Ainda no setor de serviços, a reten-
ção dos empregados é uma preo-
cupação. O presidente do Cine -
mark, Marcelo Bertini, diz que a
empresa trabalha muito com pri-
meiro emprego e salário mínimo,
onde o mercado é muito competi-
tivo, dificultando a manutenção
dos funcionários na empresa.

Câmbio, mão de obra, demanda
fraca e inadimplência ocupam, ca-
da um, a mesma nota de preocu-
pação do presidente da Fiat, Cle-
dorvino Belini. Marcando oito pa-
ra cada um desses itens, ele aposta
que a redução dos juros trará uma
reversão do quadro de retração
que marcou o primeiro trimestre.

A demanda também está entre
as preocupações de outro setor li-
gado ao consumo. Apesar dos
bons resultados da companhia
nos últimos trimestres, o presiden-
te da Hering, Fabio Hering, nota
desaceleração da demanda. “Não
sei se esse movimento está relacio-
nado com o endividamento gran-
de, principalmente da classe mé-
dia. Porque a gente não vê nada em
termos de emprego e renda”, ob-
serva o executivo.

A dificuldade em entender o
que está acontecendo com a de-
manda é partilhada pelo presi-
dente da A m b e v, João Castro Ne-
ves. Ele disse que a demanda é
uma preocupação “i m p o r t a n t e”
da companhia. Ele diz que o seg-
mento em que a companhia atua
passou por forte crescimento em
2009 e 2010, e desde 2011 está vi-
vendo um processo de desacele-
ração. No primeiro trimestre do
ano, o volume de vendas da com-
panhia cresceu, mas por conta de
ganho de participação de merca-
do, e não por conta da expansão
do segmento. “A preocupação
com essa retração ou desacelera-
ção, como se queira chamar, não

Redução de juro ganha
aplausos unânimes
De São Paulo

O esforço do governo da presi-
dente Dilma Rousseff para baixar
os juros recebeu apoio unânime
dos empresários ouvidos ontem
na festa de entrega do prêmio
Executivo de Valor. Wilson Fer-
reira Júnior, presidente da CPFL,
foi um dos que se manifestaram
com maior entusiamo sobre a
iniciativa: para ele, a política de
redução das taxas é “uma quebra
de paradigmas”: “Nunca houve,
talvez, alguém com coragem po-
lítica para isso”, disse.

O presidente da Fiat, Cledorvino
Belini, festejou a disposição do go-
verno de “ampliar o nível de con-
sumo por meio de mecanismos de
estímulo, de uma trajetória de re-
dução da taxa de juros, da preser-
vação dos fundamentos econômi-
cos e do aumento do salário míni-
mo fortalecem o mercado”. Ele
lembrou que enquanto países eu-
ropeus sofrem com taxas de de-
semprego próximas a 20%, o Brasil
(média de 6% em 2011, segundo o
IBGE) “avança e surpreende”.

Jayme Garfynkel, presidente
da Porto Seguro, disse que a que-
da dos juros é “sempre boa”, mas
fez a ressalva que “nossa princi-
pal preocupação é que não ocor-
ra o descontrole da inflação”.

O presidente da We g , Harry Sch-
meizer Jr., também elogiou a preo-
cupação do governo em baixar o
spread bancário: “É preciso redu-
zir os juros para quem toma em-
préstimos na ponta final e tam-
bém para evitar capital especulati-

vo no Brasil com a sobrevaloriza-
ção do real”, disse. “Se existiram
motivos para justificar spreads ele-
vados, eles não estão mais presen-
tes nas condições atuais do Brasil.”

Já o presidente da CCR , Renato
Alves Vale, destacou que a ofensiva
do governo na redução de juros “é
uma medida extremamente posi-
tiva num ambiente propício tendo
em vista a atração de investimen-
tos internacionais”. Laércio Cosen-
tino, executivo-chefe da To t v s , elo-
giou a medida, mas afirmou que
espera novas ofensivas para “a re-
dução do custeio da máquina pú-
blica e, consequentemente, da car-
ga tributária do país”.

Na análise de Carlos Fadigas,
presidente da Braskem, ao baixar
os juros o governo estimula uma
competição de mercado. Hélio Ro-
tenberg, da Po s i t i v o, vai além e dis-
se acreditar que a queda das taxas
vai incentivar o consumo e os in-
vestimentos. Na mesma linha, An-
tonio Carlos Valente da Silva, presi-
dente do grupo Te l e f ô n i c a /V i v o,
acha que a redução das taxas criará
as condições necessárias para um
crescimento sustentado, enquan-
to Heraldo Marchezini, presidente
da S a n o f i - Av e n t i s , destacou que o
governo mostra-se atento aos si-
nais do mercado e tem buscado
diálogo com os vários segmentos.

Fábio Venturelli, presidente do
grupo São Martinho, vê a estraté-
gia do governo para a redução dos
juros “efetiva e bastante focada”. E
destacou que reduzir o custo do
capital é um compromisso eviden-
te da presidente Dilma Rousseff.

Por enquanto, Selic menor
não acelera investimentos
De São Paulo

A recente trajetória de queda
dos juros básicos no país não pro-
moveu uma corrida desenfreada
das empresas para antecipar ou
elevar investimentos, ao contrá-
rio do que gostaria o governo fe-
deral. Grandes companhias bra-
sileiras acompanham o tema de
forma cautelosa, atentas a todos
os fundamentos da economia do-
méstica e internacional. A maio-
ria delas mantêm seus projetos,
como Fiat e Braskem, cujos inves-
timentos devem chegar perto de
R$ 20 bilhões nos próximos anos.

Um número menor de empre-
sas enxerga o momento como
oportuno para acelerar os apor-
tes. Embora não entre em deta-
lhes, o presidente da CPFL, Wil-
son Ferreira Júnior, é categórico
ao relacionar juros descendentes
com aceleração de investimentos
da distribuidora. Prevendo alta
do Produto Interno Bruto (PIB) de
4% neste ano, ele diz que o padrão
mais agressivo de investimento
será comandado pelo crescimen-
to da economia, com maior de-
manda de energia elétrica. “O
custo do crédito é instrumento
para viabilizar investimentos, pa-
ralelamente ao BNDES, que tem
atuado com linhas alternativas”,
explica Ferreira Júnior.

Fabio Schvartsman, diretor-
geral da Klabin, conta que a com-
panhia já vinha se preparando
para um novo ciclo de investi-
mentos. “A redução das taxas de
juros realimenta positivamente

esse processo, fazendo com que
as perspectivas de crescimento
futuro da economia sejam me-
lhores e, portanto, haja espaço
para a entrada de novas capaci-
dades”, revela ele, mencionando
despesas de R$ 6,8 bilhões para a
construção de uma nova planta
industrial que produzirá celulo-
se para os mercados interno e ex-
terno. A catarinense WEG é outra
grande empresa disposta a apro-
veitar a onda de juros mais bai-
xos. “Estamos prontos para au-
mentar a velocidade do nosso
programa de investimentos caso
isso seja necessário”, revela o exe-
cutivo Harry Schmeizer Jr.

Integrantes do mercado de tec-
nologia da informação e informá-
tica, Po s i t i v o e To t v s veem na redu-
ção dos juros mais benefícios a
seus clientes. “É uma questão neu-
tra. A demanda por computadores
no Brasil pode justificar aumentos
de investimentos da companhia e
o computador deve continuar en-
tre os maiores anseios de compra
do consumidor nos próximos
anos”, afirma Hélio Rotenberg,
presidente da Po s i t i v o. “A queda de
juros auxiliará as empresas de
software a vender mais, à medida
que novos clientes vão poder fi-
nanciar a implantação de sistemas
para se tornarem mais competiti-
vos”, diz Laércio Cosentino, execu-
tivo-chefe da To t v s .

André Esteves, que comanda o
banco BTG Pactual, avalia os bene-
fícios do novo cenário: “A queda
dos juros é fundamental para uma
expansão do crédito imobiliário.”

está restrita ao nosso setor nem à
nossa companhia, mas ao merca-
do como um todo”.

Mostrando que as preocupa-
ções de curto prazo são as mesmas
que marcam uma visão de longo
prazo, a questão tributária, um te-
ma que vem atormentando a com-
panhia nos últimos meses, é a
principal preocupação do presi-
dente da Va l e , Murilo Ferreira. “Is -
so gera uma incerteza na precifica-
ção das ações da empresa e causa
receio para os investidores e para a
c o m p a n h i a”, afirmou. A essa ques-
tão ele atribuiu nota oito. Em se-
guida, ele elenca a mão de obra
(sete) e o câmbio.

Ferreira não ficou sozinho. O
que mais preocupa Alessandro
Carlucci, presidente da empresa de
venda direta de cosméticos Natu -
ra, neste momento, é o “arcabouço
tributário do Brasil”, que, segundo
ele, dificulta o planejamento das
empresas. Entre os itens levanta-
dos pelo Va l o r , a dificuldade de
mão de obra está entre os assuntos
que mais afligem o executivo, que
atribui um grau de preocupação
entre cinco e seis ao tema. “A busca
por talentos vai ficar cada vez mais
desafiadora, porque a capacidade
do Brasil de desenvolver pessoas
não é na mesma velocidade com a
qual a economia cresce”, diz.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 8 maio 2012, Primeiro Caderno, p. A16.




