
Jornal Valor --- Página 1 da edição "24/01/2013 1a CAD D" ---- Impressa por GAvenia às 23/01/2013@17:34:04

Enxerto

Jornal Valor Econômico - CAD D - EU - 24/1/2013 (17:34) - Página 1- Cor: BLACKCYANMAGENTAYELLOW

Quinta-feira, 24 de janeiro de 2013 | D1

EU&

Para decifrar o
‘made in Brazil’
Escolas de negócios
criam programas
para atender ao
aumento na
demanda de
exe c u t i vo s
e st ra n g e i ro s
interessados em
fazer negócios no
país. Por Ad r i a n a
Fo n s e c a ,
de São Paulo

Em maio do ano passado, o
espanhol José Ramón López
González, responsável pela car-
teira de pequenas e médias em-
presas do Bankia, o quarto
maior banco da Espanha em ati-
vos, esteve em São Paulo para fa-
zer o curso Brazil: A View From
Inside, no Insper. O intensivo de
uma semana na escola de negó-
cios brasileira era parte de um
programa executivo que ele cur-
sava em uma das mais renoma-
das instituições de ensino espa-
nhola, a IE Business School.

Para ele, o Brasil é uma das eco-
nomias mais bem posicionadas
para encarar os desafios do ciclo
econômico atual e o principal
motor de desenvolvimento da
América Latina. “Além de am-
pliar minha experiência profis-
sional, o curso me ajudou a ficar
mais próximo dos meus clientes
que estão desenvolvendo novos
negócios no Brasil”, afirma Gon-
zález. Com ele, a turma da pri-
meira edição do curso era forma-
da por 23 estrangeiros.

Rodrigo Amantea, coordena-
dor da área de educação executi-
va do Insper, explica que o pro-
grama foi desenhado para es-
trangeiros interessados em co-
nhecer o mercado brasileiro. A
turma inaugural foi em 2012 e
para este ano já estão previstas
duas edições. “Além dos convê-
nios com as escolas internacio-
nais que mandam seus alunos,
passamos a oferecer o curso di-
retamente para o público final”.
A necessidade de criar o progra-
ma, segundo ele, surgiu da soli-
citação das instituições estran-
geiras por um curso para seus
alunos de educação executiva.
“Essa demanda ocorre principal-
mente pela retração da econo-
mia na Europa e as atenções vol-
tadas para o Brasil.”

Assim como o Insper, boa parte
das escolas de negócios do país
passou a oferecer, recentemente,
cursos de nível executivo, direcio-
nados a estrangeiros com foco na
realidade brasileira. Também no
ano passado, o Brasil, por meio da
Escola Brasileira de Administração
Pública e de Empresas da Funda-

ção Getulio Vargas (Ebape/FGV),
foi incluído na rota de um dos pro-
gramas de mestrado internacional
mais reconhecidos do mundo: o
International Masters in Practicing
Management (IMPM), cofundado
por Henry Mintzberg, um dos
maiores pensadores da adminis-
tração da atualidade.

“A exposição do Brasil é o gran-
de motivador da inserção do país
no programa”, afirma Alvaro Cy-
rino, vice-diretor da Ebape/ FGV,
sediada no Rio. Segundo ele, as
aulas abordam questões como
maneiras de superar obstáculos
em um ambiente imprevisível e
com vazios institucionais. Além
da teoria, os executivos visitam
empresas nacionais para enten-
der melhor como elas realizam
negócios em um entorno com di-
ficuldades de infraestrutura. Rea-
lizado há 15 anos e direcionado a
profissionais experientes, o IMPM
é dividido em cinco módulos. Du-
rante um ano e meio, os alunos
viajam pelos cinco países-sede
das instituições parceiras: Ingla-
terra, Canadá, Índia, China e,
mais recentemente, Brasil.

Em um formato um pouco dife-

ALINE MASSUCA/VALOR

De acordo com Alvaro Cyrino, vice-diretor da Ebape/FGV, sediada no Rio, geralmente os programas oferecidos duram uma ou duas semanas e são previamente discutidos com a instituição parceira

rente, a Ebape/FGV fechou uma
parceria, no ano passado, com a IE
Business School, da Espanha, que
mandou um grupo de alunos de
MBA para cursar um módulo sobre
o Brasil no Rio de Janeiro. Whar-
ton, a escola de negócios da Uni-
versidade da Pensilvânia, nos Esta-
dos Unidos, faz o mesmo há três
anos. Segundo Cyrino, são estu-
dantes interessados em entender o
mercado brasileiro diante do po-
tencial do país. “Em geral, eles cur-
sam disciplinas eletivas que du-
ram de uma a duas semanas. É um
programa customizado, discutido
com a escola parceira.”

Na primeira edição do convênio
com a IE, 18 alunos de 14 naciona-
lidades fizeram o curso. Segundo a
instituição espanhola, foi feita
uma pesquisa para determinar
onde seria a viagem. “O Brasil foi
muito solicitado”, diz Julia San-
chez, diretora executiva do MBA
Internacional da IE. “O país atrai
os estudantes por ser um merca-
do emergente, que demonstra
rápido crescimento econômico e
oferece bons empregos”, afirma.

Ver também página D4
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Sylvio Castro, executivo
de gestão de fortunas do
Goldman Sachs, diz que,
apesar de o Ibovespa
não subir há alguns anos,
várias ações estão ‘c a ra s ’
no mercado brasileiro
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BLUE CHIP
Vinícolas brasileiras
investem em
tecnologia, em novas
linhas e em melhora da
imagem, num momento
em que são afetadas
pela polêmica do
pedido de salvaguardas
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Atriz portuguesa
Maria de Medeiros
encena peça no
Brasil sobre choque
de gerações D5

Paraquemé

éestar sempre
à frente.

Daqui a 4 dias o Valor Econômico vai
apresentar a maior novidade de 2013
para o mercado financeiro. Aguarde.

Opresente Anúncio de Encerramento é cópia do o�cial, publicado no jornal DCI em22 de Janeiro de 2013

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DA OFERTA PÚBLICA
DE DISTRIBUIÇÃO DE QUOTAS DA PRIMEIRA EMISSÃO DO

CSHG GR LOUVEIRA -
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

CNPJ/MF nº 17.144.039/0001-85

ADMINISTRADORA
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.

CNPJ/MF nº 61.809.182/0001-30
Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 700 - 11º andar - Itaim Bibi - CEP 04542-000, São Paulo - SP

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A., instituição �nanceira integrante do
sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua
Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 700 - 11º andar, Itaim Bibi - CEP 04542-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
61.809.182/0001-30, devidamente credenciada pela Comissão de Valores Mobiliários (�CVM�) para o exercício
da atividade de administração de carteiras de títulos e valores mobiliários, na qualidade de (i) instituição
administradora (�Administradora�) e (ii) instituição intermediária líder da oferta pública primária de distribuição de
quotas de classe única, não resgatáveis, nominativas e escriturais da 1ª (primeira) emissão do CSHG GR
LOUVEIRA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII, inscrito no CNPJ/MF sob o nº
17.143.998/0001-86 (�Oferta�, �Quotas�, �1ª Emissão� e �Fundo�, respectivamente), comunica que foram
subscritas, no âmbito da Oferta, 107.153 (cento e sete mil, cento e cinquenta e três) Quotas, com valor
unitário inicial de R$ 1.000,00 (um mil reais), perfazendo o montante de:

R$ 107.153.000
(cento e sete milhões, cento e cinquenta e três mil reais)

A constituição do Fundo, assim como o inteiro teor do seu regulamento e a realização da 1ª Emissão, foi aprovada
pelo Instrumento Particular de Constituição do Fundo, deliberado pela Administradora, celebrado em 05 de
novembro de 2012, o qual se encontra registrado no 6º O�cial de Registro de Títulos e Documentos da Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, sob o nº 1.693.173, de 05 de novembro de 2012. O Regulamento foi alterado
por atos particulares da Administradora, datados de (i) 08 de novembro de 2012, o qual se encontra registrado no
6º O�cial de Registro de Títulos e Documentos da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, sob o nº 1.693.462,
de 08 de novembro de 2012, (ii) 07 de dezembro de 2012, o qual se encontra registrado no 6º O�cial de Registro
de Títulos e Documentos da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, sob o nº 1.696.140, de 10 de dezembro
de 2012, e (iii) 18 de dezembro de 2012, o qual se encontra registrado no 6º O�cial de Registro de Títulos e
Documentos da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, sob o nº 1.697.072, de 19 de dezembro de 2012.
I. ADMINISTRADORA E COORDENADORA LÍDER DA OFERTA:
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.
Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 700 - 11º andar - Itaim Bibi CEP 04542-000, São Paulo, SP.
CNPJ/MF: 61.809.182/0001-30 - Telefone: 55 11 3701-8600 - Fac-símile: 55 11 3701-8638
Website: www.cshg.com.br - E-mail: list.imobiliario@cshg.com.br
II. INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA E ESCRITURADORA DAS QUOTAS:
ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400, 10º andar, Itaim Bibi, CEP 04.538-132, São Paulo, SP.
CNPJ/MF: 61.194.353/0001-64.
III. REGISTRO NA CVM: A Oferta foi registrada na CVM em 10 de janeiro de 2013, sob o nº CVM/SRE/
RFI/2013/001.
IV. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Para maiores esclarecimentos a respeito da Oferta e do Fundo, bem como
para obtenção de cópias do regulamento do Fundo, do prospecto da Oferta (�Prospecto�) e do contrato de
distribuição celebrado no âmbito da Oferta, os interessados deverão dirigir-se à sede da Administradora e/ou à
CVM, nos endereços ora indicados ou no website www.cshg.com.br (na página principal, clicar em �Asset
Management�, depois em �Produtos Imobiliários� e em �CSHGGR Louveira FII�), sendo que o Prospecto encontra-
se à disposição dos investidores na CVM e na BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
apenas para consulta e reprodução.
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM
Rio de Janeiro - Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar - Centro, Rio de Janeiro - RJ - CEP 20050-901
São Paulo - Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, Edifício Delta Plaza - Bela Vista,
São Paulo - SP - CEP 01333-010
Website: http://www.cvm.gov.br
(na seção �Fundos de Investimento�, pesquisar pela denominação do Fundo)
BM&FBOVESPA S.A. - BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS
Rua XV de Novembro, nº 275 - Centro, São Paulo - SP - CEP 01010-010
Website: www.bmfbovespa.com.br
V. DADOS FINAIS DE COLOCAÇÃO:

Quantidade Quantidade de
Tipo de Investidor de Subscritores Quotas Subscritas
Pessoas físicas 74 96.553
Fundos de investimento 4 6.300
Sócios, administradores, empregados, prepostos e
demais pessoas ligadas à Administradora e/ou
aos participantes do consórcio a que se refere o
Artigo 34 da Instrução CVM nº 400, de 29 de
dezembro de 2003, conforme alterada 6 4.500
Total 84 107.353

A OFERTA ENCERRA-SE NESTA DATA, 22 DE JANEIRO DE 2013.

Este anúncio é de caráter informativo, não se tratando de oferta de venda de valores mobiliários.
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E N SI N O

Estrangeiros buscam cursos
para entender melhor o país
Para ganhar vantagem competitiva na carreira, cada vez mais estudantes internacionais
escolhem o Brasil para completar programas de MBA. Por Adriana Fonseca, de São Paulo

Não são apenas estudantes
matriculados em escolas de ne-
gócios internacionais que vêm
ao Brasil para entender o merca-
do e a forma de se fazer negó-
cios do país. A Escola Brasileira
de Administração Pública e de
Empresas da Fundação Getulio
Vargas (Ebape/FGV), sediada no
Rio, também recebe estudantes
“av u l s o s ”, de intercâmbio. No
ano passado foram 75, mais do
que o dobro dos que chegavam
na instituição dois anos atrás.

De acordo com Alvaro Cyrino,
vice-diretor da Ebape/FGV, o nú-
mero de interessados em fazer
intercâmbio sem o apoio de ou-
tra escola estrangeira é muito
maior do que a instituição con-
segue atender atualmente. “Os
estudantes já entenderam que
conhecer o mercado brasileiro
mais a fundo pode dar a eles
uma vantagem competitiva na
c a r r e i r a”, afirma.

Já no caso da escola de negó-
cios espanhola Iese, assim como
acontece na concorrente IE, os
alunos escolhem alguma locali-
dade fora da Espanha para cur-
sar um módulo opcional do pro-
grama no segundo ano do MBA
“f u l l - t i m e”. Desde o ano acadê-
mico 2011/2012, esses executi-
vos têm a opção de vir a São Pau-
lo para conhecer mais de perto o
ambiente de negócios brasileiro.
As alternativas são Nova York
(EUA), Xangai (China), Nairóbi
(Quênia) e Cingapura. Na pri-
meira edição, 18 alunos escolhe-

ram o Brasil. No ano acadêmico
seguinte, 2012/2013, o número
subiu para 28.

A escola brasileira Ibmec tam-
bém tem apostado na demanda
forte e crescente de estrangeiros
interessados em conhecer o
mercado nacional. A unidade
fluminense da instituição come-
ça a oferecer, neste ano, o pro-
grama Doing Business in Brazil,
com a primeira turma prevista
para março.

Além da economia do país
chamar a atenção dos estrangei-
ros, Fernando Schuler, diretor
geral do Ibmec, ressalta as parti-
cularidades do Rio de Janeiro
que atraem os executivos, como
as Olimpíadas, que acontecem
em 2016, e os setores de óleo e
gás e infraestrutura. “Diante des-
se cenário do país e da cidade,
em particular, recebemos mui-
tos pedidos de instituições do
exterior que querem conhecer o
ambiente de negócios brasilei-
r o”, afirma.

O curso do Ibmec está con-
centrado em seis áreas: econo-
mia brasileira, finanças e ban-
cos, análise geopolítica, aspectos
legais, macroeconomia e demo-
grafia, além de aspectos cultu-
rais e suas interferências nos ne-
gócios com o país.

Além das aulas, o grupo de
alunos vai visitar empresas se-
diadas no Rio e participar de ro-
dadas que promovem o encon-
tro com outros executivos para
estabelecer networking. A meta

R E M U N E RA Ç Ã O

Maioria dos executivos espera
receber bônus menores este ano
Carolina Cortez
De São Paulo

Por conta dos resultados me-
nos robustos apresentados pelas
empresas ao longo de 2012, os
executivos já esperam receber
bônus menores. A remuneração
extra, atrelada ao desempenho
dos profissionais no ano passa-
do, começa a ser paga nos próxi-
mos meses pelas companhias.

Segundo levantamento da
consultoria Mariaca com três
mil CEOs, vice-presidentes, con-
selheiros e diretores do país,
43,3% esperam receber bonifica-
ções inferiores às apuradas em
2011. Já 26,7% acreditam que as
cifras serão semelhantes. O mo-
tivo está ligado à previsão dos

balanços patrimoniais de 2012.
Para 36,2% dos executivos, os lu-
cros virão menores, enquanto
15,5% esperam resultados iguais
aos realizados no ano anterior.

Na opinião da presidente da
Mariaca, Patricia Epperlein,
2012 foi um ano decepcionante
para as empresas. “E s p e r av a - s e
um crescimento três vezes
maior para a economia e, ao
perceber que a realidade estava
muito aquém disso, as compa-
nhias ficaram mais cautelosas
até quanto aos investimentos
planejados para 2013”, explica.
Nesse sentido, os bônus dos
executivos tendem a ser afeta-
dos também no próximo ano.

Um dos setores mais atingi-
dos é o financeiro, prejudicado

DANIEL WAINSTEIN/VALOR

Para Patricia Epperlein, da Mariaca, 2012 foi um ano decepcionante para as empresas, e os setores financeiro e de energia estão entre os mais afetados

da escola é abrir duas turmas do
programa por ano. “C h e g av a m
propostas do exterior e não tí-
nhamos um programa estrutu-
rado para atender essa deman-
d a”, revela Schuler.

No ano passado, quem deu
início a um curso semelhante,
batizado como Brazil — Econo -
mic Outlook, Business and Em-
ployment Opportunities, foi a
International Business School
(IBS), de São Paulo. Na primeira
edição do programa, nove alu-
nos assistiram as aulas. Para a
próxima turma, que vai de 28 de
janeiro a 7 de fevereiro, já há 15
confirmados — e, para julho, es-
tá previsto um novo grupo, que
já conta com 28 matriculados.

“Os alunos não residem no
Brasil e estão em busca de opor-
tunidade de trabalho ou de ne-
gócios aqui”, afirma Ricardo
Britto, fundador e diretor geral
da IBS-SP. “A partir deste ano es-
tamos oferecendo esse mesmo
formato de curso para os profis-
sionais estrangeiros que já estão
trabalhando no país”, ressalta.

A Escola de Administração de
Empresas da Fundação Getulio
Vargas (Eaesp/FGV), sediada em
São Paulo, é pioneira no recebi-
mento de estrangeiros interessa-
dos no cenário brasileiro. “Des -
de que foi criada, a instituição
recebe alunos do exterior. A par-
tir de 2001, no entanto, foi de-
senvolvido um curso especifica-
mente para esse público”, expli-
ca Rodrigo Bandeira de Mello,

diretor do programa também
nomeado Doing Business in Bra-
zil, oferecido na capital paulista.

Com duração de uma a duas
semanas, o curso inclui aulas
durante todo o dia com profes-
sores da escola e palestrantes
convidados, visitas a empresas e
atividades socioculturais. O pú-
blico, segundo Mello, é formado
por alunos de MBA que vêm ao
país como parte do mestrado
que fazem no exterior.

Os alunos de MBA das escolas
internacionais ainda são a maior
parte dos interessados, mas há
um novo perfil com participa-
ção crescente no programa, de
acordo com o diretor da escola:
são grupos de executivos — de
uma só empresa estrangeira ou
de companhias diversificadas,
mas de um único país — que
chegam aqui querendo conhe-
cer melhor a realidade brasilei-
ra. Mello dá o exemplo de uma
turma de executivos suecos que
veio, recentemente, represen-
tando empresas do país como
Scania e Volvo, além de um gru-
po de 40 gestores da empresa
francesa de óleo e gás Total.

Segundo o diretor, dobrou o
número de estrangeiros frequen-
tando o Doing Business in Brazil
desde 2010. No ano passado, fo-
ram 500 participantes e para o
primeiro semestre deste ano já
são mais de 250 inscritos. “O Bra-
sil ainda tem uma perspectiva fa-
vorável aos olhos dos estrangei-
ros”, conclui o diretor.

pela redução da taxa básica de
juros e dos spreads bancários.
Empresas dos segmentos de
energia também foram afetados
por medidas do governo e per-
deram rentabilidade em 2012 —
o que deve influenciar no prê-
mio dos executivos. Entretanto,
a expectativa é que, com a matu-
ração dos investimentos do PAC
(Programa de Aceleração do
Crescimento), 2013 seja um ano
melhor para esse setor.

Na contramão estão as com-
panhias ligadas a bens de consu-
mo, que tiveram um 2012 me-
lhor por conta do aumento da
oferta de crédito. Para esse se-
tor, a expectativa é que os bô-
nus sejam bem maiores, endos-
sada por 30% dos executivos en-

trevistados na pesquisa. No ge-
ral, contudo, 2013 não será um
ano de pessimismo no que
compete aos resultados das
companhias e, consequente-
mente, às bonificações do alto
escalão. “As organizações ape-
nas diminuíram um pouco
aquela euforia exagerada que
tomou os mercados no começo
de 2012”, afirma a presidente
da consultoria.

No primeiro semestre deste
ano, 38% dos executivos aguar-
dam bônus entre R$ 20 mil a R$
50 mil. Já 24% esperam remune-
rações acima dessa faixa, no limi-
te de R$ 100 mil. Outros 24% pre-
veem cifras de até R$ 200 mil e
14% acreditam em bonificações
entre R$ 200 mil e R$ 300 mil.
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo , 24 jan. 2013, Eu & Investimentos, p. D1 e D4.




