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1993 pelo casal de farmacêuticos Luiz
e Carmen Donaduzzi, o laboratório
faturou 400 milhões de reais em 2011
e emprega 3 500 pessoas em Toledo. É,
logo se vê, um fantástico caso de sucesso empresarial. Em menos de 20
anos, os fundadores construíram uma
das 1000 maiores empresas do país.
Tudo muito bom, mas Miguel não deixaria sua vida em Campinas para participar dessa história sem uma belíssi-

ma remuneração. Foi exatamente esse
o caso. O Prati-Donaduzzi ofereceu
um pacote de salários e bônus anuais
por desempenho que podem até dobrar seus vencimentos. Com ofertas
semelhantes, outros três executivos
trocaram grandes empresas do eixo
Rio-São Paulo para ajudar a profissionalizar a gestão e a acelerar o crescimento do Prati-Donaduzzi neste ano.
Essa história é parte de um fenômeno
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recente do mundo corporativo brasileiro. Graças a um movimento de profissionalização de empresas familiares
e à escassez de executivos experientes
longe do eixo Rio-São Paulo, o Sul do
país se transformou na região que paga
os melhores salários do mercado brasileiro. Mais até do que a Região Sudeste, portanto. A pesquisa anual de
cargos e salários da consultoria Hay
Group revela que a remuneração oferecida pelas empresas do Sul a seu p r i meiro escalão — presidentes, vicepresidentes e diretores — supera a das
companhias do Sudeste em 5%. Segundo a pesquisa, a remuneração anual
média de cada executivo da Região Sul
chegou a 1,142 milhão de reais, ante
1,093 milhão no Sudeste. Na comparação com as outras regiões, as empresas
de São Paulo e do Rio de Janeiro também estão perdendo vantagem. A diferença para as regiões Norte e Nordeste é de menos de 10%. Três anos atrás,
estava na casa dos 20%.
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Não é que o Sudeste deixou, do dia para a noite, de ser a região que oferece as
melhores oportunidades do país. Acontece que ali a oferta de profissionais de
alto nível é muito maior. Além disso, na
média, as multinacionais têm uma participação muito forte no número total
de empresas instaladas em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro. Como
essas companhias estão enfrentando
mais dificuldades por causa da crise
internacional, é natural que contribuam
para derrubar a remuneração média
paga na região (veja reportagem na pág.
38). Por outro lado, a Região Sul se beneficia por concentrar centenas de empresas familiares que estão em pleno
processo de profissionalização, atraindo executivos que até pouco tempo
trabalhavam apenas na Região Sudeste.
"Essas empresas cresceram muito rápido e não tiveram tempo de formar
seus gestores. Agora, para conseguir
atrair executivos de outras regiões, precisam pagar caro", diz Ricardo Haag,
sócio da empresa de recrutamento
Asap, de São Paulo, que em 2009 abriu
um escritório em Porto Alegre.

é

O F E R T A E DEMANDA

Como competem pelo mesmo tipo de
profissional, mesmo empresas estabelecidas — e que, até pouco tempo atrás,
eram beneficiadas pela escassez de bons
empregos na região — têm de pagar
mais. A tradicional fabricante de compressores Embraco, com sede em Joinville, no norte de Santa Catarina, hoje
oferece um pacote de remuneração até
7% maior do que o das grandes empre-

sas instaladas em São Paulo. "Até dez
anos atrás, pagávamos 20% menos para
o alto escalão na comparação com São
Paulo. Hoje, isso é impossível", diz Carlos Lienstadt, diretor de recursos humanos da Embraco. A empresa precisou
rever recentemente sua política sob o
risco de ficar com alguns dos principais
cargos executivos vagos. E uma reação
à nova realidade da região, em que um
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enorme grupo de companhias emergentes passou a oferecer salários e bônus mais agressivos para conseguir
atrair seu primeiro time de executivos
de ponta. É o caso da fabricante gaúcha
de móveis Unicasa, de Bento Gonçalves,
dona das redes de lojas Dell Ano, New
e Favorita. Fundada em 1985, a Unicasa
começou nos últimos anos um processo
de profissionalização da gestão que culminou na captação de 450 milhões de
reais em sua abertura de capital, em
abril deste ano. Seus executivos foram
atraídos para o interior gaúcho por salários e bônus em média 20% maiores
do que os oferecidos pelos concorrentes
do Sudeste. Desde 2011, a empresa contratou quatro diretores e está em processo de seleção do quinto.
A demanda por altos executivos deve continuar em alta na região nos próximos anos. Isso porque companhias
cada vez menores e mais apegadas às
tradições familiares estão se convencendo dos benefícios de uma gestão
mais moderna. É o caso da catarinense
Haco Etiquetas, de Blumenau, que fatura 150 milhões de reais ao ano. Com
84 anos de história, a empresa contratou, em 2010, o executivo Alexander
Dattelkremer, que trabalhou por 30
anos na varejista C&A. Ele implementou uma série de processos na fábrica
e na área de vendas da Haco para reduzir custos e criou uma unidade na
Ásia para acelerar a internacionalização da empresa. Em agosto deste ano,
ele passou a presidência para Alberto
Conrad Lowndes, da quarta geração
dos fundadores, e virou um membro
do conselho de administração. Poderia
soar como a volta da família ao dia a
dia da empresa, mas não tem sido assim. A política de atrair profissionais
de mercado não tem volta. Neste ano,
a Haco contratou três diretores com
passagens por empresas como Grendene, Itaú, T A M e LG. Entre eles está
Marcos Rocha, que assumiu há cinco
meses o cargo de diretor de operações.
"Recebi propostas também do Sudeste.
Mas a da Haco era melhor", diz Rocha.
Blumenau, Toledo e Bento Gonçalves,
agora, competem de igual para igual
com São Paulo e Rio de Janeiro. •

Fonte: Exame, São Paulo, ano 46, n. 20, p. 52-55, 17 out. 2012.

