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● Faces
Cada característica de um execu-
tivo tem duas “caras”. Cada quali-
dade pode se tornar um defeito
perigoso conforme as situações
de estresse se apresentam.

● Perfeccionismo
Um líder com essa característica
proporciona estrutura e direcio-
namento, mas pode resistir a de-
legar funções para evitar dar mar-
gem a erros.

● Ser temperamental
O humor instável tende a deixar
os colegas relutantes em relação
à reação do profissional. No en-
tanto, este tipo de executivo ten-
de a tratar novos projetos com
entusiasmo e energia.

● Carisma
O profissional carismático tende
a ser o centro das atenções e a
liderar equipes em momentos de
crise. No entanto, a qualidade às
vezes se transforma em defeito,
pois pessoas com essa caracte-
rística podem também ter dificul-
dade para ouvir os outros.

● Imaginativo
É o profissional que tem muitas
ideias arrojadas. Algumas delas,
porém, podem não ter relação
com a realidade.

Empresas erram em
dois terços das
contratações de líderes

Cosmético da Amazônia
pode ter selo de origem

Copel sai da disputa por ativos do Rede
Empresa esclareceu que decisão foi motivada pelos ‘prazos exíguos estabelecidos para encaminhamento de proposta definitiva’

DIVULGAÇÃO

ALEXANDER LEES/REUTERS

Fachada. Líder tem de saber controlar reações, diz Hogan

Débora Bergamasco / BRASÍLIA

O uso indiscriminado de maté-
ria-prima da Amazônia para
produção de cosméticos está
sob a mira do Congresso Nacio-
nal. Ontem, senadores aprova-
ram um projeto de lei que im-
põe novas regras para a empre-
sa que quiser propagandear o
uso de plantas da região em
seus produtos.

A ideia é fazer com os hidra-
tantes, óleos, sabonetes e xam-
pus produzidos com recursos
da floresta o que os franceses
fizeram com o champanhe: sal-
vas raras exceções, só pode uti-
lizar tal denominação o produ-
tor que cultivar as uvas e fabri-
car sua bebida na região de
Champagne, área de 32 mil hec-
tares na França. Fora dali, o
vinicultor tem de aplicar ou-
tra designação, como espu-
mante.

A proposta de dar ares de ex-
clusividade a produtos amazô-
nicos é da senadora Vanessa
Grazziotin (PC do B-AM). O
texto prevê a criação de um se-
lo especial de certificação para
ajudar na proteção geográfica
dos ingredientes da floresta.

Somente quem seguir as re-
gras impostas pela lei terá o di-
reito de dizer que o produto é
da região. Além disso, a compo-
sição precisará ter pelo menos
10% de plantas cultivados por
lá.

O documento quer coibir o
uso indevido do nome da flo-
resta tropical. Por exemplo, o
fabricante que escolher uma
planta típica da Amazônia,
mas cultivá-la em São Paulo,
fica impedido de usar o apelo
atraente. De acordo com o bo-
tânico Juan Revilla, do Inpa
(Instituto Nacional de Pesqui-
sa da Amazônia), as vedetes da
floresta para o segmento de hi-
giene pessoal e perfumaria são
partes do babaçu, inajá, tucu-
mã, andiroba, cupuaçu, pau-ro-
sa e amor crescido.

Desoneração. O texto tam-
bém prevê medidas para atrair
empresas de cosméticos para a
região da floresta. O principal
ponto prevê que as indústrias
que se instalarem na área esta-
rão isentas de PIS e Cofins –
tributos que, na regra geral, in-
cidem hoje sobre os produtos
com alíquota de 3,65% a 9,25%.
Será criado, porém, um novo
tributo, chamado Cide-Biocos-
mético, com alíquota fixa de
1% sobre o preço de fábrica.

O projeto prevê ainda que es-
ta arrecadação vá direto para o
Fundo Amazônia, gerido pelo
BNDES, e seja aplicada para fi-

nanciar pesquisas voltadas pa-
ra o setor cosmético. Na tenta-
tiva de estimular a divulgação
das maravilhas exóticas mun-
do afora, a Cide não incidirá
sobre produtos para exporta-
ção.

A proposta já foi aprovada
na Comissão de Meio Ambien-
te (CMA), mas ainda tem um
longo caminho a percorrer no
Congresso Nacional, especial-
mente porque prevê desonera-
ções e por criar um novo impos-
to.

Agora, o texto foi encaminha-
do para a Comissão de Assun-
tos Econômicos do Senado
(CAE) em fase terminativa, ou
seja, não precisará passar pelo
plenário da Casa. Se passar na
CAE, segue para outras comis-
sões na Câmara dos Deputa-
dos e, se não for barrada, segue
para sanção presidencial.

A autora do projeto admite
que parlamentares de Estados
que sediam grandes empresas
do segmento tentarão inviabili-
zar a intenção de atrair fábri-
cas especialmente para o Ama-
zonas. “Não vai ser fácil, mas
estamos empenhados”, diz Va-
nessa Grazziotin.

Ainda segundo a senadora, é
impossível prever o impacto
que tais desonerações causa-
rão para a arrecadação federal.
“Especialmente porque ainda
não temos um parque de pro-
dução na região, queremos jus-
tamente criar um.”

Fernando Scheller

“Ninguém muda ninguém.” Pa-
ra o psicólogo Robert Hogan, ex-
professor das universidades
americanas de Tulsa e Johns Ho-
pkins, dos EUA, a possibilidade
de um profissional essencial-
mente ansioso e exigente se tor-
nar calmo e afável da noite para
o dia é zero. No entanto, ele afir-
ma que o profissional pode con-
trolar suas características fazen-
do um trabalho baseado somen-
te na aparência. No mundo cor-
porativo, diz ele, o que importa
não é a essência de uma pessoa,
mas a impressão que ela passa
para outros indivíduos. Hogan
virá ao Brasil no fim do mês pa-
ra fazer duas palestras sobre
seu método de identificação de
padrões de comportamento.

Na hora de selecionar um exe-

cutivo, Hogan diz que as empre-
sas ainda erram bem mais do
que acertam. Segundo seus cál-
culos, cerca de dois terços dos
líderes são inadequados para as
posições que exercem. Para aju-
dar, as empresas em processos
seletivos, Hogan desenvolveu
um teste que aponta as princi-
pais tendências de comporta-
mento de um candidato – se a
pessoa é mais organizada e re-
servada ou mais arrojada e inte-
ressante. “São pessoas que fa-
zem um negócio. E os departa-
mentos de RH sabem que um
líder mal escolhido pode arrui-

nar os resultados”, diz o profes-
sor.

Diante desse quadro desani-
mador, Hogan tem tentado cha-
mar atenção para a importância
do comportamento, e não so-
mente da formação técnica, na
hora da seleção. Por isso, Ho-
gan está expandindo sua atua-
ção para fora dos Estados Uni-
dos – hoje, suas técnicas são uti-
lizadas em 34 países.

Para quem se pergunta por
que, emprego após emprego, se
depara com uma figura difícil
como chefe, Hogan diz que isso
não ocorre por acaso. Segundo

o especialista, líderes tendem a
ser pessoas corajosas para ban-
car novos projetos. Porém, em
situações de estresse, essa quali-
dade pode se transformar em
defeito. A coragem costuma se
travestir de arrogância quando
um projeto sai diferente do es-
perado – é neste momento que
o executivo tende a buscar um
bode expiatório para falhas.

Para identificar os pontos po-
sitivos e negativos de um profis-
sional, Hogan criou uma série
de testes de personalidade ba-
seada em perguntas simples pa-
ra o executivo. Entre as compa-

nhias que usam o método desen-
volvido pelo professor estão as
americanas Pepsico, Dell, Cis-
co, Avon, Johnson & Johnson.
“Muitas vezes, ao ver os resulta-
dos, a própria pessoa não se re-
conhece. No entanto, quando
os colegas, subordinados e a fa-
mília são consultados, eles con-
cordam com o diagnóstico.”

Controle. Parceiro do psicólo-
go no Brasil há dez anos, o sócio-
diretor da Ateliê RH, Roberto
Santos, diz que os executivos
de mercado podem usar os tes-
tes para fazer uma autoanálise e
tentar controlar como reagem a
adversidades. “O profissional
pode aprender a se policiar, não
só com o teste, mas também ao
analisar os erros do passado em
um processo de coaching (acon-
selhamento)”, diz. “Um execu-
tivo com quem trabalhei tinha
tendência a explosões quando
algo dava errado. Ele desenvol-
veu uma técnica para evitar is-
so: antes de reagir, contava de
um até cem. Em alemão.”

Para Santos, do lado da em-
presa, os testes de personalida-
de revelam as características
que o executivo não mostra na
entrevista. O resultado poderá
ajudar a analisar a capacidade
do candidato de atrair e reter
talentos. “Um bom líder atrai as
pessoas certas. Por isso, ele tem
de saber se controlar para evi-
tar que os talentos peçam de-
missão só para fugir dele.”

Carreiras

Para o psicólogo
americano Robert Hogan,
imagem do executivo é
mais importante do
que sua personalidade

Matéria-prima. Ingredientes da Amazônia são disputados pela indústria de cosméticos

Marcelle Gutierrez

A Companhia Paranaense de
Energia (Copel) retirou pro-
posta de aquisição dos ativos
do Grupo Rede. A empresa en-
viou um comunicado, ontem
à noite, para a Comissão de
Valores Mobiliários (CVM),
esclarecendo que a decisão
foi motivada pelos “prazos
exíguos estabelecidos para
encaminhamento de propos-
ta definitiva”.

O plano de recuperação judi-
cial do Grupo Rede foi apresen-
tado em março, baseado no
acordo de compra e venda das
holdings do grupo para a CPFL
Energia e para a Equatorial. As
duas elétricas se compromete-

ram a comprar a companhia
por R$ 1 e assumir as obriga-
ções do grupo com os credores,
injetando até R$ 1,8 bilhão para
a recuperação operacional e fi-
nanceira.

Essa era a única proposta em
mão dos credores até que a Co-
pel e a Energisa apresentaram
uma oferta de R$ 3,2 bilhões pe-
los ativos operacionais (oito
distribuidoras e uma geradora)
do Grupo Rede na quarta-feira.
Essa proposta não incluía a
compra das holdings do grupo,
em recuperação judicial. Copel
e Energisa se dispuseram a pa-
gar R$ 1,8 bilhão pelos ativos e
desembolsar mais R$ 1,4 bilhão
para assumir todas as obriga-
ções das concessionárias e para

substituir as fianças e avais con-
cedidos pelas holdings às distri-
buidoras.

O surgimento da segunda
oferta trouxe um novo rumo às
discussões sobre o futuro do
Grupo Rede, dificultando a
aprovação do plano de recupe-
ração. Uma assembleia de cre-
dores realizada no dia 5 de ju-
nho foi suspensa para que os en-
volvidos tivessem tempo de
analisar as duas propostas an-
tes de decidir se aprovariam ou
não o plano de recuperação pre-
parado pelo Grupo Rede, CPFL
e Equatorial.

Segundo fontes ligadas ao
Grupo Rede, a venda dos ativos
operacionais levaria à liquida-
ção das holdings do grupo. Isso

porque essas companhias não
teriam condições de fazer fren-
te às obrigações com seus cre-
dores.

Processo. Caso o plano de re-
cuperação judicial fosse rejeita-
do por causa da nova oferta e o
Grupo Rede tivesse a falência
decretada pela Justiça de São
Paulo, fontes ligadas à compa-
nhia, diziam que o empresário
Jorge Queiroz poderia respon-
sabilizar judicialmente Copel e
Energisa.

Os credores, segundo as fon-
tes, não eram obrigados a apro-
var o plano de recuperação e po-
deriam optar pela falência do
Grupo Rede. “Isso é um direito
deles. Agora, se um terceiro apa-

rece e propõe algo inconsisten-
te, eles podem ser responsabili-
zados por isso (a falência)”, afir-
mou a fonte.

Em entrevista na sexta-feira,
o vice-presidente de Assuntos
Corporativos da CPFL Energia,
Ricardo Zangirolami, disse que

a companhia está confiante que
os credores aprovarão o plano
de recuperação judicial.

Em entrevista recente, o di-
retor-presidente da Energisa,
Ricardo Botelho, disse que a
oferta do seu consórcio era
mais vantajosa, por pagar R$
1,4 bilhão a mais aos credores
do que o proposto pela CPFL e
Equatorial.

“Além de ter grandes vanta-
gens para os credores, nossa
proposta é mais clara, mais sim-
ples e mais transparente. Cabe-
rá aos credores tomar a decisão
sobre o destino dos recursos dis-
ponibilizados a eles. O que esta-
mos fazendo é desonerar as hol-
dings e pagando pelos ativos”,
resumiu Botelho.

● Espelho

Projeto que tramita no
Congresso prevê
certificado para
empresas que usarem
matéria-prima da região

● Proposta

DUAS CARAS

“Muitas vezes, ao ver os
resultados (do teste de
personalidade), a própria
pessoa não se reconhece.
No entanto, quando os
colegas, subordinados e a
família são consultados,
eles concordam com o
diagnóstico.”
Robert Hogan
PSICÓLOGO E PROFESSOR

R$ 3,2 bilhões
foi a oferta apresentada
no dia 10 pelo consórcio formado
por Copel e Energisa pelos
ativos operacionais do
Grupo Rede e deixava de fora
a compra das holdings do grupo
em recuperação judicial

A utiliz
ação deste artig

o é exclusiva para fin
s educacionais.

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 13 jun. 2013, Economia & Negócios, p. B16.




