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A escolha do executivo Hum-
berto Junqueira de Farias pa-
ra dirigir a Delta Construções,
conforme antecipou ontem o
serviço AE Broadcast, não cau-
sou surpresa ao mercado. A
empresa está no epicentro do
escândalo que envolve o con-
traventor goiano Carlos Au-
gusto Ramos, o Carlinhos Ca-
choeira, e é uma das principais
parceiras do governo federal
na execução das obras do Pro-
grama de Aceleração do Cres-
cimento (PAC).

O executivo, de 44 anos, é co-
nhecido pela habilidade de en-

carar desafios e cumprir metas.
Foi justamente este perfil, clas-
sificado como conciliador, a ra-
zão de ter sido o escolhido pelo
magnata indiano do açúcar Na-
rendra Murkumbi, para dirigir
aqui suas operações, na Renuka
do Brasil, onde estava até en-
tão. Antes, conforme perfil do
executivo distribuído à impren-
sa pela J&F, trabalhou por 15
anos na Camargo Corrêa, onde
alcançou a posição de presiden-
te da Divisão de Cimentos e, an-
teriormente, foi presidente da
Cavo, empresa do ramo de ges-
tão ambiental.

Aclimatação. Farias, engenhei-
ro civil de formação e especiali-
zado em gestão na Fundação

Getúlio Vargas (FGV) e no
IMD, na Suíça, foi um dos princi-
pais responsáveis pela aclimata-
ção dos indianos na produção
de açúcar e etanol no Brasil.

Na Renuka, com proprietá-
rios habituados a um mercado
mais regulado pelo governo e a
uma tecnologia aquém da exis-
tente no Brasil, Farias contri-
buiu para que o “choque cultu-
ral” entre a empresa indiana e go-
verno e setor sucroalcooleiro
brasileiros fosse minimizado.

Ao assumir a empresa, logo
de cara o executivo enfrentou
uma crise com os fornecedores
de cana, que estavam sem paga-
mento desde a gestão anterior,
conseguindo encontrar um
equilíbrio entre os produtores

e os indianos recém-chegados
ao Brasil. Atualmente, o merca-
do posiciona as usinas da Renu-
ka entre as melhores do País.

Além disso, em seu período
como presidente da empresa in-
diana, Farias enfrentou duas sa-
fras com quebra na produção e
direcionou, já em 2011, os inves-
timentos para a expansão do ca-
navial, matéria-prima cada vez
mais disputada no interior de
São Paulo.

Expansão. Mesmo com as que-
bras e sem acesso aos re-
cursos do Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento
Econômico e Social
(BNDES) para renova-
ção do canavial, o execu-

tivo manteve a expansão do pro-
cessamento das usinas da em-
presa, atualmente em torno de
12 milhões de toneladas por sa-
fra, o que alçou a Renuka ao ran-
king das principais empresas
de açúcar e etanol do País.

De fala mansa e espírito con-
ciliador, o executivo tem à fren-
te mais um desafio, o de resga-
tar a credibilidade de uma em-
presa envolvida em um dos
maiores escândalos políticos re-
centes do País.

A rapidez no anúncio do no-
me de Farias pela J&F Participa-
ções, que adquiriu a construto-
ra Delta, está dentro da estraté-
gia de dar um choque de credibi-
lidade e governança corporati-
va à empreiteira.

Segundo fontes do mercado,
a Delta Construções é vista pela
holding como um ativo muito
importante, que tem tudo para
crescer e ser responsável por
até 10% do faturamento bruto
da J&F, que deve subir de R$ 65
bilhões em 2011 para R$ 80 bi-
lhões em 2014, conforme previ-
sões da empresa.

A holding espera melhorar a
imagem da Delta nos próximos
dois anos, o que poderá tornar
viável a abertura de seu capital.
Farias terá autonomia para
montar equipe e uma das pri-
meiras tarefas será concentrar
as diretorias da construtora, es-
palhadas em cinco unidades, o
que, na avaliação de especialis-
tas, colaborou para que o nome
da empreiteira fosse envolvido
no escândalo Cachoeira.

“O objetivo principal da Del-
ta é ter uma governança corpo-
rativa rigorosa, com regras de
compliance e transparência no
relacionamento com o merca-
do”, disse uma fonte do setor.

Comissão do Senado quer
punir empresa corrupta

● O JBS – frigorífico pertencente
à holding J&F, que adquiriu a
Delta – doou R$ 12 milhões à
campanha da presidente Dilma
Rousseff e ao PT nas eleições de
2010. Foram R$ 9 milhões ao co-
mitê financeiro nacional e R$ 3
milhões à direção nacional do
partido. O principal adversário de
Dilma nas eleições, o ex-governa-
dor tucano José Serra, e o PSDB
levaram metade deste valor: fo-
ram R$ 3 milhões para o comitê
financeiro da campanha e outros
R$ 3 milhões para o diretório na-
cional. / FERNANDO GALLO

Gestor de
crises vai
comandar
‘nova Delta’
Espírito conciliador alçou Humberto Farias à
presidência da empresa controlada pela J&F
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Habilidade. Farias gerenciou choque cultural entre empresa indiana, usinas e governo brasileiros

JBS, da J&F, doou
R$ 12 milhões para
campanha de Dilma
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A comissão de juristas do Sena-
do que discute mudanças no Có-
digo Penal aprovou ontem pro-
posta que prevê a possibilidade

de fechar empresas que tenham
cometido crime. A empresa po-
derá ser processada em casos de
crimes contra a economia popu-
lar, contra a ordem econômica e
a administração pública – como

nos casos de corrupção.
Embora haja previsão na

Constituição para que se punam
empresas que adotam condutas
irregulares, atualmente apenas
as que atuam na área ambiental
estão sujeitas a sanções.

Pessoas físicas. O texto não
mexe na possibilidade de respon-
sabilizar criminalmente as pes-
soas físicas, o que já ocorre.

Além do fechamento, a pro-
posta prevê uma série de penali-
dades para a empresa: suspen-
são das atividades ou parte delas
por até dois anos, multa, perda
de valores ou bens e proibição de
ter ou manter contratos com ór-
gãos do poder público por um pe-
ríodo de dois a dez anos.

As penas poderão ser aplica-
das de forma individualizada ou
conjuntamente.

“A ideia é surpreender esse fe-
nômeno, infelizmente comum
no Brasil, no qual a pessoa jurídi-
ca se vale de funcionários como
se fossem laranjas, e, quando
chega a hora da responsabiliza-
ção criminal, só os funcionários
são punidos e a empresa conti-
nua com sua atividade pernicio-
sa e nociva”, observou o relator
da comissão, o procurador Luiz
Carlos Gonçalves.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 12 maio 2012, Primeiro Caderno, p. A6.




