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Produtores italianos
empreendem esforço
para recuperar, ao
menos em parte, a
imagem do prosecco
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Conselhos
de fora
buscam
b ra s i l e i ro s
Para entender melhor o mercado
latino-americano e aproveitar a experiência
local, companhias globais incluem
executivos do Brasil em seus “b o a rd s ”.
Po r Letícia Arcoverde , de São Paulo

Procuram-se conselheiros
com sotaque brasileiro para
compor o “board of directors”
de empresas estrangeiras. Im-
pulsionadas pela importância
do mercado latino-americano
para os negócios e pelas caracte-
rísticas dos executivos locais, ca-
da vez mais companhias ameri-
canas e europeias buscam pro-
fissionais do Brasil para fazer
parte do principal órgão super-
visor das empresas, o conselho
de administração.

O francês Sylvain Dhenin,
headhunter da consultoria glo-
bal C T Pa r t n e r s , afirma que há
uma demanda crescente por
parte de empresas europeias de
todos os setores por executivos
latino-americanos para fazer
parte dos conselhos. “Existe
uma tendência hoje para que
as organizações diversifiquem
o ‘board’ com o objetivo de
adaptá-lo aos seus mercados.
Para isso, precisam de pessoas
com o conhecimento geográfi-
co e cultural dos países onde
têm operações fortes.”

Pela posição de destaque que
possui na região e por ser consi-
derado um mercado-chave para
essas companhias, o Brasil acaba
sendo o “exportador ” mais cobi-
çado de conselheiros. Em geral,
são executivos com ampla expe-
riência no mercado nacional e
internacional, que ocuparam a
presidência de grandes compa-
nhias e que acumulam partici-
pações em conselhos no Brasil.

É o caso de Luiz Kaufmann,
que já comandou a Aracruz e foi
convidado há cerca de um ano
para fazer parte do “board” da fa-
bricante de caminhões america-
na Pa c c a r. A companhia controla
a DAF, empresa que no ano pas-
sado começou a construção de
uma fábrica no Brasil. Ele foi re-
crutado por headhunters aciona-
dos pelo vice-presidente respon-
sável pela expansão no país, em
busca de um conselheiro com co-
nhecimento da América do Sul,
já que a fábrica pretende produ-
zir para todo esse mercado.

“As décadas de experiência em
gestão de Kaufmann no Brasil
vão oferecer uma perspectiva
valiosa para a Paccar em um
momento em que ela expande
para esse mercado importante”,
disse o presidente do conselho
e CEO da empresa, Mark Pigott,
em comunicado sobre a no-
meação. Ele é o primeiro brasi-
leiro a fazer parte do conselho
da companhia, que tem uma
trajetória de mais de cem anos.
Kaufmann já passou pelo con-
selho da empresa de tecnologia
agrícola americana Pioneer há
alguns anos e, no Brasil, acumu-
la passagens pelos ‘boards’ de

companhias como Vivo, ALL e
Lojas Americanas.

Hoje, ele atua como consultor
na reestruturação de empresas
após processos de fusão e aquisi-
ção e, além do trabalho na Pac-
car, faz parte do conselho da
companhia aérea Gol. Kauf-
mann afirma que existe uma
boa receptividade das organiza-
ções estrangeiras em relação aos
brasileiros nessa função — espe -
cialmente com o destaque que o
Brasil ganhou na economia
mundial nos últimos anos.

Na Paccar, ele viaja de quatro a
cinco vezes por ano para reu-
niões presenciais nos Estados
Unidos e faz parte do comitê de
auditoria em razão de sua expe-
riência na área financeira. “O co-
nhecimento de quem ocupa uma
cadeira em um grupo como esse
pode ser aplicado em situações
muito distintas. Você vê as coisas
sob uma outra perspectiva e isso
é muito enriquecedor”, diz.

A consultora Fátima Zorzato,
da empresa de recrutamento de
executivos seniores Russell Rey-
nolds Associates, viu a busca por
executivos como Kaufmann se
intensificar nos últimos dois
anos tanto por parte de empre-
sas da Europa como dos Estados
Unidos. De acordo com ela, a
princípio, a motivação das com-
panhias era ter no conselho al-
guém que pudesse falar com
propriedade sobre o Brasil e a
América Latina, mercados onde
a prioridade é crescer.

“Agora, a procura existe tam-
bém pelo fato de as empresas
perceberem que aqui existem
muitos executivos globais”, diz. A
busca por mais diversidade nos
conselhos, uma discussão bas-
tante atual, é outro componente
que impulsiona a presença de
mais estrangeiros. “Mesmo para
assuntos de lá, é interessante pa-
ra essas organizações saber como
um latino-americano pensa.”

A companhia de óleo e gás
francesa Te c h n i p, por exemplo,
nomeou em 2011 a brasileira Le-
ticia Costa para o conselho, a
primeira latino-americana a fa-
zer parte do grupo. A executiva
já foi presidente da consultoria
Booz & Company no Brasil e ho-
je também faz parte do conselho
da Localiza e da M a r c o p o l o,
além de estar na diretoria execu-
tiva da escola de negócios Insper
e atuar como consultora. “Como
a Technip tem uma operação im-
portante no Brasil, queriam po-
der contar com alguém do país”,
explica. Apesar de não ter traba-
lhado diretamente no setor
energético, Letícia tem décadas
de atuação em consultorias, o
que lhe dá um amplo conheci-
mento sobre o mercado local.
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Leticia Costa é do conselho da companhia francesa de óleo e gás Technip e vai a reuniões presenciais a cada dois meses

A nomeação da brasileira, fei-
ta junto com a de uma america-
na, é parte da estratégia de reno-
var e diversificar a composição
do ‘board’, segundo o comunica-
do da empresa, que destaca o
“entendimento profundo [que
as executivas têm] dos princi-
pais clientes e mercados do gru-
p o”. A presença de mais conse-
lheiras também responde a exi-
gências do governo francês de
que mulheres precisam formar
20% desse time até 2014 e 40%
até 2017. Hoje, quatro dos onze
conselheiros, ou 36%, são mu-
lheres. Com reuniões presenciais
a cada dois meses, Letícia faz
parte do comitê de estratégia,
além do de ética e governança.

As características dos executi-
vos brasileiros os tornam atraen-
tes para empresas estrangeiras,
segundo Luiz Marcatti, sócio da
consultoria Mesa Corporate Go-
vernance, especializada em go-
vernança corporativa. Além de
vir do maior mercado da Améri-
ca Latina e de um ambiente de
negócios mais sofisticado que o
dos demais países da região, os
profissionais do Brasil também
acumulam experiência com lon-
gas crises — uma expertise inte-
ressante para empresas de paí-
ses que passam por situação se-
melhante atualmente, como é o
caso das europeias.

“Existe uma versatilidade nos
executivos do nosso país que é
muito interessante para os es-
trangeiros. Eles são muito bem
formados, comandaram multi-
nacionais e viveram em um ce-
nário de economia turbulenta
por muitos anos”, diz. Outro fato
que o consultor percebe influen-
ciar na preferência por brasilei-
ros é o reconhecimento da go-
vernança corporativa local. “As
práticas que temos aqui nesse
sentido estão entre as melhores
dos países emergentes”, diz.

Oscar Bernardes, que já foi
presidente da empresa de ali-
mentos e bioenergia Bunge e só-
cio-diretor da consultoria de
tecnologia Booz Allen & Hamil-
ton, reconhece que sua expe-
riência em mercados “incertos”
como o brasileiro é um aspecto
importante para a companhia
americana de gases industriais
P r a x a i r, onde é conselheiro há
três anos. “Por viver uma econo-
mia cheia de altos e baixos, o
executivo brasileiro acaba sen-
do muito bem treinado para li-
dar com a incerteza. Isso é mui-
to valorizado pelas empresas”,
diz. No seu caso, contou não
apenas o conhecimento do
mercado nacional, mas tam-
bém sua experiência no mundo
de negócios americano.

A Praxair é controladora da

White Martins no Brasil. Bernar-
des também está no conselho da
Gerdau, Localiza, S u z a n o, Mar -
copolo e Dasa Laboratórios,
além de atuar como consultor.
Até dois anos atrás, estava no
conselho da produtora de moto-

res de Hong Kong Johnson Elec-
tric, onde foi convidado pela
proximidade que tinha com o
presidente da empresa. No caso
da Praxair, foi abordado por um
headhunter que buscava um
conselheiro do Brasil.
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Documentário sobre
músico Paulo Moura
expõe dificuldades
relativas a direitos de
uso de imagem
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Otávio Vieira, da gestora
Fides: quando reação
começar, valorização
da bolsa pode
ser rápida D3
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(21) 2523-9671
www.residencialmader.com.br

mozak@mozak.com.br

Construção e Realização: Informações:

Qualidade de vida é ser feliz.

residencial

Vista incomparável! A sua melhor opção de 4 suítes e alto padrão da zona sul.

Vista do Local

Cadastre-se para o Lançamento.

Apenas 5 unidades.
1 apartamento por andar e cobertura duplex.

Desfrute todos os dias de uma vista de cartão postal!

Av. Epitácio Pessoa, 4404 - Lagoa - Rio de Janeiro

Vista da sala
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Anúncio

Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 2 maio 2013, Eu & Investimentos, p. D1.




