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ser suspensos por Schalka: a criação da Su
zano Energia Renovável, empresa que fabri
caria pellets (pequenos pedaços de madeira) 
para serem usados como combustível na 
geração de energia, e a implantação de uma 
nova fábrica de celulose no Piauí. Só foi 
mantida a nova fábrica no Maranhão, que 
deverá ser inaugurada até o fim de 2013. 

O que poderia parecer uma enxurrada 
de notícias ruins causou uma boa impres
são nos investidores e analistas de mercado. 
A suspensão dos investimentos, a busca por 
eficiência e o foco na redução do endivida
mento era justamente o que esse pessoal 
esperava da companhia. Depois do anúncio 
das mudanças as ações da Suzano acabaram 
o dia estáveis em relação ao pregão ante
rior. "Acredito que a Suzano está no rumo 
certo, com a nova administração dedicando 

esforços significativos em controlar a ala
vancagem da companhia", diz Ariane Gil, 
analista da corretora GBM. Só não dá para 
dizer que esse novo plano foi recebido com 
entusiasmo por quem trabalha na Suzano. 
Será preciso demitir funcionários que es
tavam dedicados a esses novos projetos (a 
empresa não revela quantos poderiam ser 
dispensados) e realocar vários outros. 

Schalka tem, então, de atuar em duas 
frentes: tornar as pessoas e os processos mais 
eficientes.É preciso motivar funcionários 
para que eles trabalhem com afinco mesmo 
em um período de restrições e, assim, en
treguem bons resultados, leiam-se margens 
maiores e custos menores. Como líder, seu 
discurso não é muito diferente daquele que 
Maciel adotou ao longo dos seis anos à frente 
da Suzano. "Não quero uma empresa onde 

pouca gente decida muita coisa", diz Schalka. 
Maciel, em entrevista a Época NEGÓCIOS 
em janeiro de 2011, afirmou que seu trabalho 
era conversar. "Gosto de gente, de trocar 
ideias." Schalka, por sua vez, disse à revista 
que uma coisa importante que assimilou 
ao longo de sua carreira foi que "as pessoas 
precisam ter humildade para ouvir e apren
der com as outras. Todo mundo tem uma 
contribuição para dar". 

Ele tem levado essa crença ao pé da 
letra. Desde que assumiu a presidência, 
aumentou a participação dos funcionários 
no dia a dia da empresa. A mudança mais 
recente aconteceu no dia da conferência 
para a apresentação dos resultados de 2012. 
Depois das conversas com analistas e jor
nalistas, Schalka comandou um encontro 
virtual com 1,4 mil empregados da Suzano. 

Outra forma de 
se aproximar dos fun
cionários são as via
gens que Schalka tem 
feito para conhecer as 
fábricas da Suzano e 
se familiarizar com as 

operações. Em Mucuri, na Bahia, ouviu 
do pessoal da logística que os fluxos de 
transporte (da madeira entre a fábrica e o 
porto) estavam indo muito bem e o tempo 
de rota, médio, era de 15 horas. Foi tirar 
a prova conversando com um motorista 
que estava na fila esperando para carre
gar seu caminhão. Perguntou há quanto 
tempo ele estava ali. Quatro horas, foi a 
resposta. "Se ele estava esperando esse 
tempo todo só para carregar, era claro que 
a rota não seria cumprida em 15 horas", diz 
Schalka. Em vez de sair dando broncas, 
pediu para a equipe montar um plano para 
facilitar o carregamento dos caminhões. 
"Hoje [14 de março, dia da entrevista] me 
mostraram que o tempo já melhorou." 

Para não esquecer de todos os pedi
dos de ajustes e modificações que poderão 
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tornar a empresa mais eficiente, Schalka 
lança mão de seu caderno de estimação. 
Nele, anota tudo o que foi pedido e, a 
cada reunião, cobra as promessas. Além 
de dar agilidade ao trabalho, a atitude 
ajuda a quebrar o gelo. "Hoje um dire
tor me perguntou se eu já tinha resolvi
do um determinado assunto." Não tinha. 
"Mas tudo bem, porque o prazo era até 
abril, segundo o meu caderno", diz, rin
do. Apesar do bom humor, Schalka sabe 
que tem uma tarefa dura pela frente. 

Embora a maior parte dos analistas 
de mercado tenha visto com bons olhos 
seu plano de reestruturação; são poucos os 
que apostam numa recuperação rápida. O 
Goldman Sachs, por exemplo, recomenda 
a venda das ações da Suzano. O Brades-
co e o Banco do Brasil avaliam os papéis 
como "outperform", o que significa que 
têm potencial de valorização um pouco 
acima do mercado. Não é lá muita coisa, já 
que as perspectivas para a bolsa de valores 
brasileira em 2013 não são animadoras. 
Schalka, que já tem trabalhado muito (ele 
manda e-mails para a equipe aos fins de 
semana, mas diz não esperar resposta antes 
da segunda-feira), não deve ter sábados 
e domingos totalmente livres tão cedo. 

Trabalho também não vai faltar a seu 
antecessor na Suzano. Antonio Maciel as
sumiu em março o cargo de CEO do grupo 
Caoa. Hoje o grupo produz alguns modelos 
da Hyundai numa fábrica em Anápolis 
(GO) e é o importador e distribuidor ex
clusivo da marca no Brasil. Diferentemente 
de quando presidiu a Suzano, Maciel agora 
pisa num terreno familiar: entre 1999 e 
2006 ele presidiu a operação da Ford no 
Brasil. Segundo nota divulgada por Carlos 
Alberto de Oliveira Andrade (o Caoa), fun
dador e, até a chegada de Maciel, presiden
te da companhia, o executivo "reforçará 
ainda mais os nossos processos de cresci
mento, modernização e profissionalização". 

Maciel terá pela frente dois grandes 
desafios. Um deles, esperado pelo mer
cado, deverá ser o de conferir credibili
dade à empresa, que é vista com ressalva 
por concorrentes e especialistas do setor 
automotivo. O outro: tornar realidade o 
sonho de Caoa de criar uma montadora 
100% brasileira. Há ainda uma questão que 
pode se tornar um problema logo mais. A 
Hyundai inaugurou em novembro do ano 
passado uma fábrica própria em Piracicaba 

e atiçou as expecta
tivas de que poderia 
romper o acordo que 
tem com a Caoa. Daí 
o desejo/necessidade 
de seu dono de abrir 
uma nova montadora. 

No curto prazo, Maciel estará à frente 
do início da produção de uma nova ver
são do carro ix35. O maior desafio, no 
entanto, deverá ser mesmo o dia a dia 
com Caoa. O empresário é conhecido 
por seu estilo combativo e centralizador. 

Outro executivo que terá de lidar 
diretamente com o fundador da empresa 
é João Cox Neto. Ex-presidente da Claro 
e ex-diretor financeiro da Odebrecht, o 
economista assumiu em março o posto 
de CEO da WTorre, do empresário Walter 
Torre. O grupo atua em diversas áreas: 
construção, terminais logísticos, adminis
tração imobiliária. E tem, na visão de ana
listas, um modo muito peculiar de financiar 
seus projetos. Em vez de lançar ações no 
mercado para se capitalizar, como é de 
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praxe no setor, prefere recorrer a em
préstimos bancários para erguer seus 
projetos. Em vários deles, constrói 
os prédios comerciais sem a garan
tia de que alguma empresa irá com
prar o empreendimento ou locá-lo. 

Não por acaso, a saúde finan
ceira dos negócios de Walter Torre 
sempre é vista com desconfiança por 
parte dos investidores. O empresá
rio até ensaiou uma oferta inicial de 
ações da empresa na bolsa de valores, 
com o intuito de reduzir as dívidas 
e aumentar o poder de investimen
to. Em 2010, queria levantar R$ 1 
bilhão vendendo 25% da empresa. 
Mas o mercado sinalizou que esse 
percentual não valia mais de R$ 600 
milhões. E Torre recuou. 

Para tentar equacionar seu ba
lanço, a WTorre busca agora duas 
saídas: sócios para negócios já exis
tentes e novos parceiros para novos 
projetos. No fim de 2012, anunciou 
uma joint venture com o grupo Goo
dman para a criação do WTGood-
man, que investirá em projetos logís
ticos e industriais. Em março deste 
ano, o banco BTG Pactual comprou 
o controle (65%) da WTorre Proper-
ties, divisão imobiliária do grupo. O 
banco de André Esteves colocou no 
negócio seus ativos imobiliários, que 
somam R$ 1,5 bilhão, mais R$ 300 
milhões no caixa da companhia que 
foi criada e uma quantia não reve
lada na construtora WTorre. Tam
bém no mês passado, a empresa se 
uniu à gestora de fundos HSI para 
comprar terrenos, construir hotéis 
e remunerar seu capital com a renda 
da locação de quartos. Caberá a Cox 
organizar a companhia em torno des
ses novos negócios e colocar final
mente o grupo no caminho do lucro. 
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Espanha (26%) e Portugal (18%). O 
cerco aos ganhos dos executivos vem 
da sociedade em geral e dos acionistas 
de companhias e bancos em particular. 

Mas a gritaria não partiu dos que 
estão com a corda mais apertada no pes
coço. Basta ver o caso da Suíça, onde 
não há recessão. Vá lá que o desemprego 
bateu 3,1%, a maior taxa em dois anos. 
Poucos, porém, poder iam acredi tar 
que a iniciativa mais marcante contra 
os bônus de executivos tenha parti
do da terra do liberalismo financeiro. 

Contra a vontade do governo, 68% 
dos eleitores suíços aprovaram um adendo 
à Constituição para controlar os ganhos 
dos executivos. Os salários deles e dos 
conselhos terão de ser votados anualmen
te pela assembleia dos acionistas. Não 
haverá mais prêmios nas contratações 
nem nas demissões ou aposentadorias, 
ou ainda na compra e venda de empresas. 
Diretores terão de ser eleitos pelas assem
bleias de acionistas. Pesou muito na deci
são a indenização equivalente a R$ 155 
milhões ao demissionário presidente do 
laboratório Novartis, Daniel Vasella, para 
que ele não trabalhasse em outra empresa 
do ramo nos próximos seis anos. A pressão 
foi tanta que Vasella desistiu do dinheiro. 

Logo, logo, pode vir mais chumbo 
grosso. Uma proposta da ala jovem de 
esquerda do Partido Social Democra
ta conseguiu o mínimo de 100 mil as
sinaturas para levar a votação o limite 
máximo de 12 vezes entre o menor e o 
maior salário de uma empresa. Em 2011, 
era de 98 vezes e já foi de 14, em 1998. 

Pesa muito ain
da nessa caça aos bô
nus o choque com as 
demissões provoca
das pelas perdas no 
maior banco do país, 
o UBS: foram US$ 37 

bilhões jogados no lixo com a crise do 
crédito imobiliário americano, estopim 
da debacle mundial. Em seguida, ou
tra perda, em 2011, com a fraude de um 
operador em Londres: US$ 2,3 bilhões. 
O UBS teve de vender em 2009 seu ban
co no Brasil a André Esteves, de quem o 
havia comprado em 2006. Esteves cons
truiu então o que é hoje o BTG-Pactual. 

Logo depois da votação na Suíça, 
Steffen Seibert, porta-voz do governo ale
mão, disse que a nova legislação confirma 
a necessidade de um olhar mais atento 
sobre o assunto. O partido da chanceler 
Angela Merkel pediu leis para controlar 
os salários de executivos antes mesmo 
de começar a entrar em vigor controles 
sobre bônus de executivos do setor finan
ceiro já aprovados pela União Europeia. 

no ano passado contra 
um pacote de US$ 40 
milhões ao então pre
sidente Vikram Pandit, 
referente a 2011. De
talhe: as ações do Citi 
caíram 44% no ano. 

Pandit foi demitido em outubro do 
ano passado. O Citi instituiu depois disso 
uma nova moeda na remuneração variável, 
as unidades de desempenho. E o novo CEO, 
Michael Corbat, impôs uma rigorosa forma 
de medir esse desempenho, com cartões de 
pontuação em cinco dimensões. Seu lema: 
conseguir medir para poder administrar. 

E veja como a onda se propaga: não 
receberam bônus em dinheiro este ano 
pelo desempenho, em 2012, o presidente do 
J.P. Morgan Chase, Jamie Dimon, do Mor-

Foi um acordo preliminar. Segundo 
ele, os bônus devem corresponder no má-
ximo a duas vezes a remuneração fixa e 
ser aprovados por 66% dos acionistas em 
assembleia com quorum de pelo menos 
50% - se não conseguido, ele terá de subir 
para 75% em segunda votação. O Reino 
Unido foi contra a proposta, e não é para 
menos. Londres, ao lado de Nova York, é o 
maior centro financeiro do mundo. A city 
londrina teme perder talentos e mercado 
para concorrentes americanos e asiáticos. 

Talvez seja preocupação exagerada, 
quando se vê que os americanos já são muito 
menos condescendentes com os executivos 
quando os resultados são ruins. Os acio
nistas do Citigroup, por exemplo, votaram 

gan Stanley, James Gorman, e do Bank of 
America, Brian T. Moynihan, entre outros. 

Desde 2012 vigora no Brasil uma 
resolução do Conselho Monetário Nacio
nal, baixada em 2010, sobre pagamento 
de bônus em bancos. A remuneração 
variável deve levar em conta o desem
penho individual, da unidade e do banco 
como um todo. No mínimo 50% deve 
ser paga com ações e 40% em mais de 
três anos. Caso haja prejuízo ou redução 
do lucro, o pagamento será proporcio
nalmente diminuído. Tudo isso, minu
ciosamente regulado por um comitê de 
remuneração, obrigatório para os que 
forem companhias abertas. O Brasil, 
como se vê, saiu na frente do mundo. 
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Text Box
Fonte: Época Negócios, São Paulo, ano 7, n. 74, p. 66-73, abr. 2013.




