
Fornecedor flutua entre lucro e incerteza 
Renato Essenfelder 
 
Fechar negócio com o governo pode levar empresário ao sonho de crescer ou ao pesadelo de falir. 
 
Negociar ou não com o governo, seja ele municipal, estadual ou federal, é dúvida suficiente para 
tirar o sono de qualquer empresário. Ponderar vantagens -como a possibilidade de contratos 
vultosos- e possíveis desvantagens -atraso, calote, suscetibilidade a crises políticas, exposição 
negativa na mídia e no mercado- não é tarefa simples. 
O labirinto da burocracia também desanima: o próprio governo federal admite que nem sempre o 
vencedor de uma concorrência pública é quem traz a melhor proposta, mas sim quem tem o 
melhor advogado, o mais capaz de captar (ou fabricar) brechas nos editais. No contra-ataque, 
iniciativas como o pregão eletrônico, com menos papéis e mais agilidade, ganham corpo e abrem 
as portas do setor público para fornecedores de todos os portes, acalentando sonhos nos 
pequenos. 
Se transparência não é o forte dos governos, contudo, deve ser dos empresários-parceiros. Para 
não ver a credibilidade ruir sob um eventual turbilhão de denúncias, cabe ao empreendedor 
blindar-se com ação e comunicação, cumprindo sua parte no contrato e garantindo que com seus 
negócios lucrem empresa, governo e sociedade. 

 
 
Leia Mais 
 
Poder público compra até 50% de tudo o que é produzido no país  
Renata de Gáspari Valdejão  
 
O poder de compra do governo brasileiro é bilionário. União, Estados e municípios gastam, 
anualmente, R$ 200 bilhões para adquirir bens e serviços. A participação pública nas compras 
globais varia de 35% a 50% de tudo o que é produzido, dependendo do setor do mercado, 
segundo a Secretaria de Logística e Tecnologia de Informação, órgão ligado ao Ministério do 
Planejamento. 
 
A magnitude dos números justifica o procedimento pelo qual os negócios são feitos: a licitação. 
Regida pela lei 8.666/93, a modalidade impõe várias regras para quem quer ter o governo como 
cliente. O processo, em alguns casos, pode ser complicado, mas vem se simplificando. 
 
"A legislação tem o intuito de ser transparente e reduzir custos, mas ainda é confusa", pondera 
Isaías Custódio, professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP. 
Segundo ele, para não ter prejuízos é importante que o potencial fornecedor conheça os 
interesses comerciais do órgão público. 
 
"O governo tem funcionamento fragmentado. Muitas vezes não sabe o que quer comprar. Há 
muita descontinuidade, por exemplo, nas obras públicas, e os empresários têm de ter isso em 
mente, precisam embutir os riscos nos preços", afirma. 
 
Outra cautela importante, diz, é prestar atenção à transparência do processo. "A relação com a 
administração pública dever ser explícita e bem documentada." 
 
O compromisso com a ética é premissa básica, na opinião de Paulo Skaf, empresário e presidente 
da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). "Um negócio só é bom quando é 
bom para os dois lados. Quem fornece ao governo deve entender que o negócio precisa ser 
realmente bom ainda para um terceiro lado: a sociedade", diz. 
 
 
 



Parceria 
 
Antonio Carlos Salles, diretor de assuntos corporativos da Bristol-Myers Squibb, sabe bem disso. A 
empresa fornece ao setor público dois medicamentos antirretrovirais (que inibem a multiplicação 
do vírus HIV): o Reyataz e o Videx EC. 
 
No início do ano, por questões orçamentárias, o governo demorou para fazer o pedido do Reyataz. 
Quando a encomenda finalmente foi feita, não havia tempo para produzir. "Fretamos um avião 
nos Estados Unidos e cobrimos o custo. É preciso ter atitude para trabalhar com o governo e fazer 
jus ao discurso de parceiro." 
 
Apesar de suscitar tanta cautela, o mercado tem cada vez mais se deixado seduzir. O número de 
fornecedores da União, por exemplo, mais que triplicou de 1997 a 2002. Neste ano, o Sistema 
Integrado de Administração de Serviços Gerais (Siasg) já contabiliza 228.753 fornecedores 
cadastrados. Desse total, 52% são micro e pequenas empresas.  

 
 
Leia Mais 
 
Governo elabora proposta para simplificar negociações 
Renata de Gaspari Valdejão 
 
Projeto de lei reduz as possibilidades de recurso em licitações 
 
De acordo com a lei nº 8.666, de 2003, a licitação "destina-se a garantir a observância do 
princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a 
Administração...". 
 
Na prática, porém, muitas vezes a concorrência vira campo de batalha judicial. "Algumas 
empresas apostam na disputa jurídica para vencer no "tapetão'", admite o secretário de Logística 
e Tecnologia de Informação, do Ministério do Planejamento, Rogério Santanna. "Queremos 
simplificar o processo para mudar isso", afirma ele. 
 
Com esse intuito, a secretaria formulou um estudo que foi transformado em projeto de lei e deve 
ser encaminhado ao Congresso. Entre as mudanças está a redução das fases de recurso e a 
introdução de certificação digital em escala mais ampla, em substituição aos documentos de 
papel. 
 
Para Sandra Botana, diretora da consultoria RHS Licitações, a documentação necessária para 
tomar parte numa licitação foi bastante simplificada com a implantação dos pregões presencial e 
eletrônico, em 2002. Em ambos os sistemas, só são analisados os documentos da empresa 
vencedora. 
 
Hoje, o uso do pregão, preferencialmente o eletrônico, na aquisição de bens e serviços comuns na 
administração pública é obrigatório nos casos em que é viável. A modalidade é utilizada em mais 
de 50% dos negócios da União. 
 
Mais barato 
 
O incentivo ao uso do pregão eletrônico também é uma das ações do governo brasileiro para 
incentivar a participação das micro e pequenas empresas nas licitações, porque diminui seu custo. 
Além disso, a modalidade possibilitou uma economia de 31,5% nas compras governamentais no 
ano passado, segundo Rogério Santanna, pois os valores envolvidos são depositados previamente 
em um banco estatal, eliminando o custo do "risco-calote". 



Outro ponto a favor é o tempo: desde o momento em que é publicado o edital, passam-se 17 
dias, em média, para efetivar uma aquisição através do pregão eletrônico. No sistema de carta-
convite são 22 dias; na tomada de preços, 90 dias. Uma concorrência dura cerca de quatro 
meses. 
 
O sistema eletrônico, porém, não é eficiente em toda transação. Nos casos em que há apenas um 
fornecedor, por exemplo, o pregão causaria aumento de preço. Assim, as várias modalidades 
acabam convivendo, motivo pelo qual muitas empresas têm divisões só para cuidar de licitações. 
Na HP, praticamente a empresa toda se envolve, segundo Avi Zins, gerente da indústria do setor 
público, educação e saúde.  
 
Sua equipe, de 30 pessoas, é responsável pela preparação dos funcionários que respondem às 
propostas dos editais. "Mas cada área tem profissionais envolvidos também. Muita gente 
acompanha os pregões de madrugada." Mais informações: www.comprasnet.gov.br. 

 
 
Leia Mais 
 
Pesadelo ou oportunidade?  
Carlos Ari Sunfeld  
 
O administrador de empresas não é um jurista, mas lida o tempo todo com o direito. Qualquer 
empresa, mesmo a que só atenda a clientes privados, relaciona-se intensamente com o Estado. 
Afinal, a maior parte das atividades empresariais está sujeita a algum tipo de autorização e de 
fiscalização estatal. 
 
Além disso, há as infinitas obrigações tributárias. Por isso, todo empresário acaba descobrindo na 
prática como são as normas jurídicas que regulam a administração pública. 
 
Só que alguns executivos vão além e acabam sabendo mais dessas normas do que a média dos 
advogados. São os que têm o Estado como cliente de seus negócios: empreiteiros de obras 
públicas, fornecedores de remédio para os hospitais oficiais, prestadores de serviços de limpeza 
para prédios do governo, concessionários de serviço público, entre muitos outros. 
 
Todos eles atuam no rico mercado dos contratos administrativos com a União, os Estados, os 
municípios e suas inúmeras entidades, como as empresas estatais. Eles conhecem a fórmula: o 
êxito nessa área depende tanto da postura comercial como do extremo zelo com as normas. 
 
Em comum, esses empresários perdem o sono com uma exigência jurídica: a licitação. Salvo 
casos especiais, quem quiser um contrato administrativo tem de participar de uma licitação. Para 
isso, é fundamental estar em dia com o pagamento dos tributos e da Previdência Social. É preciso 
conhecer bem as regras e prazos legais, pois falhas de forma e atrasos são fatais. 
 
Em geral, a licitação é decidida em favor de quem oferece o menor preço. As regras da disputa 
são fixadas logo de início pela administração, e o segredo do sucesso é cumprir rigorosamente o 
edital e ter bons preços. 
 
Há várias modalidades de licitação. A mais burocrática, que pode durar meses, é a concorrência, 
com um procedimento bem complicado. Para sair-se bem em uma concorrência, convém a 
empresa ter a assessoria de um advogado especializado -a discussão jurídica em algum recurso 
administrativo pode mudar o rumo da disputa. 
 
Já o pregão é a modalidade de licitação mais moderna, rápida e eficiente e vem sendo usado cada 
vez mais. Alguns órgãos inclusive já fazem o pregão via internet. O pregão começa diretamente 
com a abertura das propostas de preço dos licitantes. Só os autores das propostas mais baratas 



podem participar da segunda etapa, que é um leilão invertido: ganha quem baixar mais o preço. 
Investir na participação em pregões é uma boa opção para as empresas em busca de novos 
mercados. 

 
 
Leia Mais 
 
Transparência é pré-requisito para prestar serviços 
Renata de Gáspari Valdejão 
 
Para evitar envolvimento em denúncias, empresas devem divulgar erros e ajustes. 
 
Trabalho de prevenção. Esse é o conselho de Charles Magno Medeiros, diretor da Lide Soluções 
Integradas em Comunicação, para evitar que possíveis problemas políticos maculem a imagem da 
empresa que costuma vender para o poder público. 
 
"Se a relação com o governo não for ética e transparente, a companhia terá problemas de 
imagem", diz. Caso seja citada em algum escândalo, a corporação deve tomar providências 
imediatas de esclarecimento. "Em toda crise, as primeiras 48 horas são as mais importantes", diz. 
"Se esse tempo for perdido, surgem as incertezas." 
 
Para Antonio Cosenza, professor de marketing da BBS (Brazilian Business School) e consultor de 
empresas privadas, a participação em licitações já garante uma boa figura à corporação do ponto 
de vista legal. "É preciso estar em dia com as obrigações para poder participar do processo." 
Do ponto de vista ético, no entanto, isso não é garantia de nada, afirma ele. "Depende também 
da atitude pública dos executivos", diz. Outra boa forma de manter "o brilho" é entregar ao cliente 
a mercadoria ou o serviço prometidos e atender às suas expectativas, já que nem só de 
maracutaias políticas se faz uma crise. "Nada de se acomodar no limite mínimo de qualidade", 
arremata. 
 
Segundo Roberto Baungartner, diretor de relações internacionais da Ticket, do Grupo Accor, essa 
visão faz parte do "DNA" da empresa. "Preocupamo-nos muito com nossa legitimidade social." 
O ticket, diz ele, é um instrumento de distribuição de renda. "Nesse contexto, temos uma 
responsabilidade social", afirma. Para externar esse pensamento, a tática da companhia é 
participar de seminários governamentais. "Vamos a público debater nossas idéias com 
transparência", diz. 
 
Foi com essa técnica, aliada à adaptação tecnológica e ao investimento na equipe de funcionários, 
que Baungartner diz ter "ajustado" a imagem da empresa para enfrentar a concorrência. 
 
Gestão de crises 
 
A Nike, que foi acusada de favorecer o trabalho infantil por causa da atuação de uma de suas 
parceiras (a empresa terceiriza a fabricação de seus produtos) em 1997, teve de ser agressiva. A 
crise foi detonada no Camboja, onde foi constatado que a fabricante local desobedeceu o código 
de conduta da Nike e admitiu trabalhadores menores de idade, o que causou a rescisão do 
contrato. 
 
Depois disso, o fundador e presidente da Nike na época, Phil Knight, anunciou iniciativas para 
aperfeiçoar as condições de trabalho. A empresa aumentou a estrutura e os recursos destinados 
ao monitoramento, discussão e inovação de processos. 
 
"Por isso a Nike faz parte da Fair Labor Association e da Global Alliance, entidades independentes 
que realizam pesquisas com os funcionários das fábricas e divulgam seus resultados, o que nos 



permite continuar a aperfeiçoar o ambiente de trabalho de nossos parceiros", conta Kátia 
Gianone, gerente de comunicação corporativa da Nike do Brasil. 

 
 
Leia Mais 
 
Gerenciando a imagem  
Nelson Barrizzelli 
 
Ao ler o título os leitores devem estar pensando: mais um artigo sobre a importância da boa 
imagem. Mesmo porque qualquer pessoa medianamente informada sabe que tanto a imagem das 
pessoas como a das empresas precisa ser bem cultivada. 
 
No entanto, essa não é uma questão totalmente resolvida. Desde as épocas romanas, Cícero, o 
grande orador, dizia que "não basta à mulher de César ser honesta, ela tem de parecer honesta", 
enfatizando o poder e a importância da imagem. 
 
Os livros didáticos estão cheios de teoria a respeito do cultivo da imagem, razão pela qual, nessas 
poucas linhas, quero relatar como, na prática, a imagem pode ser destruída sem muito esforço. 
 
Tomemos como exemplo as empresas de telefonia fixa e celular. Cada uma delas gasta milhões 
de reais em propaganda de massa para se posicionar adequadamente na mente do consumidor. 
Todo esse esforço, no entanto, desmorona quando alguém tenta entrar em contato com uma 
dessas empresas. 
 
Primeiro há os intermináveis menus eletrônicos, depois a irritante espera com a frase "não 
desligue, já iremos atendê-lo, sua ligação é muito importante para nós". Finalmente, quando 
alguém consegue falar com as/os atendentes de telemarketing, postados em algum lugar do país, 
verifica que eles são absolutamente despreparados para um atendimento compatível com a 
imagem que essas empresas procuram transmitir. 
 
As excelentes agências que as atendem poderiam prestar-lhes um grande favor, demonstrando a 
impropriedade entre os esforços publicitários e a péssima imagem que elas transmitem quando 
tentamos contatá-las. 
 
O mesmo vale para inúmeros outros serviços, tais como bancos, TVs pagas, assistências técnicas, 
companhias aéreas etc. 
 
As empresas prestadoras de serviços estão mais vulneráveis a arranhões em suas imagens, uma 
vez que uma das características desse tipo de operação é a variabilidade. Mas não é apenas esse 
setor que precisa cuidar de sua reputação. As empresas arranham sua marca quando as pessoas 
que as representam não estão preparadas para oferecer respostas adequadas ou para resolver 
problemas que lhes são apresentados. 
 
Todos sabem que um exemplo vale mais do que mil palavras, mas, em relação à imagem, isso é 
mais real do que nunca.  

 
 
Leia Mais 
 
Prática incentiva a adesão de investidores 
Mariana Iwakura 
 
Seriedade e ampla divulgação de ações internas dão visibilidade e classificação diferenciada na 
Bovespa. 



 
Boas práticas de governança corporativa estão em evidência. Garantir transparência, voz ativa e 
informação aos acionistas e à comunidade adquiriu mais destaque desde que a Bovespa (Bolsa de 
Valores do Estado de São Paulo) criou, em 2000, três opções diferenciadas para empresas que se 
enquadram em critérios de transparência e de direitos societários. 
 
O sucesso incentivou a criação de um quarto segmento em 2006, para empresas que queiram 
lançar suas ações aos poucos. "Acionistas minoritários mais protegidos compram ações a um 
preço melhor e estimulam a abertura de capital", analisa Wang Horng, gerente de 
desenvolvimento de empresas da Bovespa. 
 
O princípio da governança corporativa surgiu na década de 1980, mas só aportou no Brasil dez 
anos depois. A prática recorre a auditorias e ampla divulgação para dar transparência à gestão. 
O conceito ainda está se consolidando, mas especialistas apostam nele. "É menos arriscado 
investir em quem tem boa governança", resume José Guimarães Monforte, presidente do conselho 
do IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa). 
 
Empresas fechadas que planejam abrir o capital também podem aderir à prática. "Elas devem 
publicar demonstrativos como se já fossem abertas, para adquirir a confiança de possíveis 
investidores", aconselha Oscar Malvessi, professor da FGV. 
 
A CPFL (distribuidora de energia), de Campinas (SP), implementou essas normas em 2002. 
"Preocupamo-nos com transparência para dentro e para fora", diz Marco Soligo, assessor de 
governança corporativa. 
 
Entre as práticas estão a publicação de relatórios anuais em formato GRI (Global Reporting 
Initiative) e a divulgação interna de relatórios, políticas e investimentos da empresa. Atualmente, 
a empresa tem cerca de 8.000 acionistas. "Vimos o futuro da CPFL no mercado de capitais", diz o 
presidente, Wilson Ferreira Jr. 
 
Governo 
 
Transparência é fundamental para quem faz negócios com o governo. "Deve-se divulgar que as 
negociações foram feitas em condições de mercado", aconselha Alexandre di Miceli da Silveira, 
professor da FEA-USP. 
 
As empresas devem também contestar o resultado de uma licitação, caso se sintam lesadas. "Há 
conluio entre empresas, que acertam preços e dividem licitações previamente", diz Claudio Weber 
Abramo, diretor-executivo da Transparência Brasil. "O setor privado deve defender mais seu 
direito de contestação." 

 
 
Leia Mais 
 
O valor da transparência  
Julio Sérgio Cardozo  
 
O conceito de transparência empresarial nasceu há meio século, mas foi somente nesta década 
que o termo passou a ser tratado com prioridade. Da mesma forma que os atos do poder público 
têm de ser claros para a fiscalização da sociedade, as iniciativas e a situação patrimonial e 
operacional das companhias privadas também precisam ser transparentes, à medida que suas 
atividades de produção de bens e serviços interferem na vida social e econômica do país. 
 



A transparência empresarial a que me refiro, no entanto, vai muito além da obrigatoriedade de 
demonstrações financeiras ao mercado. Seu conceito moderno pressupõe o acesso crescente dos 
"stakeholders" à informação sobre qualquer aspecto do comportamento corporativo. 
De fato, as empresas, hoje, tornaram-se um organismo vivo, cujo crescimento e sobrevivência 
estão condicionados a uma interação mais ética com investidores, funcionários, clientes e 
comunidade. 
 
Os avanços tecnológicos e a própria comunicação instantânea promoveram meios de fiscalização 
mais eficazes. As empresas e seus parceiros, neste cenário, não têm outra saída senão partilhar 
entre si conhecimento e resultados. 
 
No Brasil, sua prática é relativamente recente. Começou em 1999, com a criação do IBGC 
(Instituto Brasileiro de Governança Corporativa). Dois anos mais tarde, os padrões de governança 
receberam consideráveis avanços na legislação brasileira, com a reforma da lei das sociedades 
anônimas, especialmente no que cerne à divulgação de balanços contábeis por grandes empresas. 
A implementação de boas práticas não só disciplina as relações entre as diversas áreas da 
organização como também possibilita uma gestão mais profissional. 
 
A necessidade de transparência, por outro lado, também evidenciou a relevância do papel do 
auditor no mercado. No futuro, sua função deverá, inclusive, extrapolar os limites meramente 
contábeis. Arrisco dizer que grande parte das demonstrações dos resultados corporativos será 
ocupada por prestações de contas sobre ações de inserção social. São todas mudanças, em parte, 
movidas pelo valor da transparência para a manutenção da imagem da empresa e, 
conseqüentemente, da sobrevivência do negócio.  

 
 
Leia Mais 
 
Ação comunitária rende ganho permanente à marca 
Renata de Gaspari Valdejão 
 
Investimento pode ser mais eficiente do que marketing sozinho 
 
O primeiro projeto social da Fundação Orsa foi o Programa Formação, implantado em Campinas 
(SP) em 1994. A unidade atendia 80 crianças e adolescentes da periferia do município. A partir de 
então, 1% do faturamento anual bruto de todas as empresas do Grupo Orsa passou a ser 
revertido para a fundação. Foram investidos R$ 52,2 milhões em um período de dez anos. 
 
A idéia, conta Sergio Amoroso, 51, presidente do grupo, surgiu do fato de a empresa ter crescido, 
nove anos depois de seu nascimento, três vezes mais do que o projetado para a vida toda. "Achei 
que tinha de fazer algo para a sociedade." 
 
O objetivo nunca foi, segundo ele, obter vantagens para a imagem da empresa. E continua não 
sendo. "Daria bem menos trabalho investir diretamente em marketing", afirma Amoroso. Mas a 
fundação e o grupo já receberam diversos prêmios, tanto de responsabilidade social como de 
marketing, pelas iniciativas. 
 
Com o trabalho social vêm o reconhecimento das comunidades beneficiadas e a motivação dos 
funcionários envolvidos nos programas, dizem os especialistas. 
 
Para o consultor de responsabilidade social da Arno, Mauro de Almeida, qualquer ação de produto 
está fadada a morrer logo, enquanto ações que beneficiem a imagem da marca são cumulativas. 
"Quanto mais a empresa consegue atingir as pessoas com os benefícios, maior é a projeção que 
ela obtém. Não há indicadores concretos que mostrem isso, mas, hoje, não estar engajado é 
muito negativo para a imagem corporativa", argumenta. 



Segundo ele, os projetos de responsabilidade social da companhia mudaram a disposição dos 
funcionários da Arno. "A equipe está mais motivada, dá para perceber a mudança de 
comportamento." Os projetos focam o não-desperdício de recursos naturais. No caso das 
lavadoras de roupa, por exemplo, uma cartilha acompanha todo produto comprado com dicas 
para economizar água. 
 
Ainda assim, pesquisa feita neste ano pelo Instituto ADVB de Responsabilidade Social com 2.819 
empresas de todo o país revelou queda de 14% nos investimentos corporativos em ações sociais 
de 2003 para 2004. 
 
A percepção de que esse tipo de ação repercute na imagem é, contudo, crescente: 89% das 
empresas entrevistadas disseram que a responsabilidade social faz parte da visão estratégica na 
tomada de decisões e na forma de gestão -tanto é que 58% manifestaram intenção de aumentar 
os investimentos na área em 38% em 2005. 
 
Segundo Lívio Giosa, coordenador da pesquisa, as empresas estão muito mais preparadas para a 
prática. A redução no volume investido é, para ele, resultado de uma melhora na aplicação dos 
recursos. "As corporações aprenderam a não gastar em coisas incertas", afirma ele. 
 
O estudo também mostra que a atuação comunitária é vista hoje com uma condição básica de 
sobrevivência pelo empresariado. "Atualmente, a responsabilidade social é uma vantagem 
competitiva. Quem não pratica não entendeu ainda a nova personalidade que o setor privado 
adquire ao se preocupar com isso." 

 
 
Leia Mais 
 
Empresas e sociedade  
Ricardo Young  
 
O projeto humanizador da ONU, representado pelos oito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, 
os quais os 191 países-membros comprometeram-se a atingir até 2015, está completando cinco 
anos e passou pelo primeiro balanço internacional, em setembro, em Nova York, na assembléia-
geral da ONU. 
 
Uns dias antes, no Fórum Internacional de Negócios 2005, também em Nova York, lideranças 
empresariais, ONGs e representantes do sistema ONU discutiram o papel da iniciativa privada 
para o alcance dos ODM. 
 
Nossos empresários têm muito a acrescentar ao movimento, como bem atestaram os casos 
brasileiros lá apresentados: Natura, Pão de Açúcar, MD Papéis, Basf, Aché Laboratórios, Banco do 
Brasil e CEF. 
 
Daqui para frente, o desafio que se impõe é estabelecer as metas brasileiras de sustentabilidade 
relacionadas aos ODM. Essa adaptação está sendo executada pelo Ipea e pelo IBGE. Eles 
integram, junto com ministérios e representações do Sistema ONU no Brasil, o grupo técnico 
constituído pelo Governo Federal para acompanhar os ODM. 
 
Foram eles os responsáveis por publicar, em setembro de 2004, o primeiro Relatório Nacional de 
Acompanhamento sobre o tema. Ao longo de 96 páginas, o documento examina cada um dos 
ODM. Não se limita aos números. Procura sentidos. A partir dessas constatações, tem sido 
possível traduzir os ODM para o Brasil que desejamos. 
 



O Instituto Ethos relacionou os Indicadores Ethos de Responsabilidade Social Empresarial a cada 
um dos ODM. Surgiram, assim, sugestões claras sobre as iniciativas que as empresas podem 
adotar. 
 
Por fim, ao realizarmos essa avaliação, constatamos o seguinte: embora marcada pela 
desigualdade e submetida freqüentemente a decepções, a sociedade brasileira emite, com sua 
ação criativa, sinais de que manteve a capacidade de acreditar no futuro e de construí-lo.  

 
 
Leia Mais 
 
Executivo-chave quer mais do que boa remuneração 
Mariana Iwakura 
 
Oportunidade de crescimento na carreira e competitividade são fatores de retenção 
 
Cargos altos, grandes responsabilidades, detenção de informações estratégicas. O pensamento 
natural é que, para o pessoal-chave de uma organização, a recompensa seja uma bela conta 
bancária. Mas a retenção de um profissional do alto escalão tem ido além de salários, benefícios 
ou mesmo contratos de confidencialidade. As "amarras" são satisfação, desafio e competitividade. 
Segundo Paulo Kretly, presidente da consultoria FranklinCovey, das quatro necessidades básicas 
do executivo, uma é, de fato, salário competitivo. Mas o profissional também quer um ambiente 
de confiança para trabalhar, aprendizado contínuo com cursos de fôlego, como um MBA, e a 
possibilidade de ver seu legado crescer dentro da empresa. 
 
Se boa remuneração é ponto pacífico, os executivos querem se sentir desafiados e competitivos. 
"Entre os 35 e os 50 anos de idade, o foco de curto prazo do executivo não é o dinheiro, e sim 
manter-se competitivo", diz Flavio Kosminsky, sócio da Korn/Ferry. "É paradoxal: para mantê-lo 
na empresa, é preciso que ele se sinta competitivo no mercado. Por isso ele não sai dali e sabe 
que a remuneração será conseqüência." 
 
Projetos que proporcionem desafios, contatos com outras áreas e visibilidade na empresa são 
bem-vindos. "O básico da retenção é dar tarefas desafiadoras. Os executivos querem riscos, mas 
também grandes oportunidades de serem bem-sucedidos", diz Marcos Aurélio Reitano, 
superintendente-executivo de recursos humanos do BankBoston. 
 
Desde 2004, o banco mantém o programa Talent Planning para os 60 funcionários em nível de 
superintendência executiva (equivalente à diretoria) e vice-presidência. A partir de avaliações e 
discussões com chefes e pessoal de recursos humanos, o banco faz mudanças na estrutura e 
desloca pessoal para projetos como desenvolvimento de novos mercados. "Mudanças consolidam 
funções e desafiam talentos, criando mais responsabilidade e poder. O executivo ganha 
visibilidade dentro do banco", avalia Reitano. 
 
Algumas novas demandas podem se realizar fora do ambiente de trabalho, como projetos sociais 
e atividades que envolvam a família. "O funcionário entra com a mão-de-obra, e a empresa, com 
doações", exemplifica Kretly. 
 
Prejuízo 
 
Diante das dificuldades de perder um profissional, é melhor esforçar-se para mantê-lo. Num 
banco, por exemplo, executivos do alto escalão detêm informações estratégicas sobre negócios, 
novos produtos e investimentos. "Perde-se uma pessoa que já tinha cultura e informações 
daquela organização, elementos essenciais para a estratégia. Um sucessor pode demorar para 
render o mesmo que o anterior", avalia Lindolfo Albuquerque, professor de RH da FEA-USP. 



Além disso, a saída pode significar perder grandes negócios. "A empresa prepara a pessoa para 
que ela retribua gerando receita, "market share" e visibilidade", arremata Kosminsky. 

 
 
Leia Mais 
 
Diferencial competitivo  
Theo Van Der Loo 
 
O gerenciamento de pessoas é uma arte que precisa ser aperfeiçoada constantemente. Caso 
tivesse que resumir os estilos de gerenciamento que vivenciei em mais de 20 anos lidando com 
pessoas, diria que existem basicamente dois. O primeiro é impessoal, pouco sensível e pode soar 
artificial. O outro é baseado em empatia, respeito e confiança mútua, em que a interatividade com 
o funcionário é pessoal, única e exclusiva. 
 
Pessoalmente, dou preferência ao segundo estilo, embora tenha que lançar mão de elementos do 
primeiro ocasionalmente. 
 
Não questiono a relevância dos conhecimentos técnicos e acadêmicos dos profissionais com os 
quais trabalho. Mas, muitas vezes, os que se destacam são os que conseguem combinar a 
intuição com a razão. Sentem e demonstram uma paixão pelo trabalho que fazem. Não me refiro 
aos "viciados em trabalho", mas àqueles que sabem ousar e expressar o que pensam, agindo 
como modelos para todos. 
 
Não há dúvida de que as empresas precisam estar atentas aos aspectos motivacionais dos seus 
colaboradores, pois eles têm um papel fundamental nos resultados da organização. Funcionários 
"apaixonados" acabam transmitindo esse sentimento aos demais colegas e também aos clientes. 
Além de oferecer benefícios atraentes e compatíveis com o mercado, precisamos investir no 
aperfeiçoamento do profissional. É importante estimular um ambiente de trabalho agradável, 
oferecer tarefas desafiadoras e criar programas de qualidade de vida, além de realizar 
treinamentos e subsidiar cursos. 
 
Na minha opinião, a relação de confiança da empresa com os seus executivos, principalmente 
aqueles que respondem pelas questões estratégicas e confidenciais, é fundamental para que a 
parceria seja bem-sucedida. Os objetivos e metas de ambos devem estar alinhados. Enquanto o 
colaborador tem a oportunidade de desenvolver suas habilidades e conquistar desafios, a empresa 
deve garantir recursos para que isso aconteça. É um investimento mútuo, sem perdedores. 
 
Os processos de desenvolvimento de talentos devem ser constantemente renovados, pois o 
sucesso do negócio está diretamente relacionado ao desempenho e, sobretudo, à satisfação que 
as pessoas têm pelo que fazem. A paixão pelo sucesso faz a diferença!  

 
 
Leia Mais 
 
Turbulência política revela urgência de planejamento  
Mariana Iwakura 
 
Tendências mais importantes independem de crises políticas. 
 
A característica de mudança constante dos cenários político e econômico brasileiros produziu 
paradigmas mutantes que dificultaram o planejamento a longo prazo e treinaram pessoas para 
"apagar incêndios". Agora, chegou a hora de olhar para o futuro, dizem os especialistas. 
"A mudança acelerada habilita o executivo a enfrentar mudanças e a prosperar na turbulência", 
pondera James Wright, coordenador do Profuturo (Programa de Estudos do Futuro da Fundação 



Instituto de Administração). "Mas não pode ser só "jeitinho". Flexibilidade e competência são 
fundamentais", completa. 
 
Mesmo em um país com abalos políticos como o Brasil é possível se planejar para o futuro. O 
primeiro passo é monitorar o cenário atual e trabalhar com várias alternativas. As tendências mais 
importantes são aquelas que não se afetam pela política, como aumento da aquisição de bens de 
consumo, aumento das mulheres na força de trabalho ou envelhecimento da população, diz 
Wright. 
 
Presente e futuro 
 
O planejamento, ainda que olhe para o futuro, deve ser revisto e alterado no presente. A ALL 
(América Latina Logística), por exemplo, faz um plano estratégico para até cinco anos. "Mas 
fazemos orçamentos anuais e a gestão é feita com reuniões mensais de planejamento e no 
acompanhamento diário de cada área", conta Sergio Pedrero, diretor financeiro e de relações com 
investidores. 
 
A empresa procura ousar, mas com cautela. "Como o ambiente é instável, é preciso ser 
conservador com custos. É preciso manter a flexibilidade com estrutura de capital sólida e poucas 
dívidas a longo prazo", diz Pedrero. 
 
Para Marilson Gonçalves, professor da FEA-USP (Faculdade de Economia, Administração e 
Contabilidade da Universidade de São Paulo), a atitude da empresa deve estimular a assumir 
riscos e a compartilhá-los. "Se punirem aquele que erra, haverá medo de arriscar. Trabalhar em 
equipe requer administração madura." 
 
A expressão-chave, nesse ambiente peculiar, é "resiliência estratégica", ou a capacidade de voltar 
ao estado original após uma deformação. "Não é só lidar com uma crise, mas se antecipar e, com 
isso, poder fazer ajustes rapidamente," diz Luiz Vieira, professor do Ibmec São Paulo e sócio e 
vice-presidente da Booz Allen Hamilton do Brasil. 
 
Segundo Vieira, é preciso começar a gerenciar riscos além dos financeiros, considerando o que 
determina valor para a empresa: crescimento, inovação, marca, governança corporativa e 
comunicação. E, a partir disso, inovar no futuro. "Essa é a ótica mais moderna: desenvolver 
cenários levando em conta as crises, de modo que possamos incorporá-las com o máximo de 
antecedência. Quando o cenário mudar, podemos já ter a estratégia." 

 
 
Leia Mais 
 
Negócios globalizados  
Ozires Silva  
 
Nossa sociedade precisa se dar conta de que, há apenas cinco anos, alvoreceu o novo século -que 
já se desloca em velocidade de cruzeiro. O passado econômico e social mostra uma imagem de 
que o Brasil, embora um país absolutamente viável pelas suas características próprias, não deu 
certo. Falhamos? No caso afirmativo, onde? 
 
É importante identificar o que foi bom e, sobretudo, o que não funcionou. Seria agora o momento 
de pensar sobre a estrutura e a organização da sociedade na qual vivemos. Sobre a cultura que 
foi desenvolvida nos nossos primeiros 500 anos de vida, que influenciou nossos pensamentos e 
ações, constatando-se a insatisfação de não termos conseguido construir um Brasil mais próspero 
e melhor. 



O horizonte produtivo, que já tinha se alterado dramaticamente no século 20, continua a se 
modificar. Com rapidez, os antigos métodos de fazer negócios vêm se alterando. Os resultados 
mostram que estratégias e estruturas radicalmente diferentes são possíveis e vitais. 
 
A tecnologia da informação, a privatização, a desregulamentação e a globalização influenciaram e 
geraram impactos sérios nas atuais estruturas produtivas e também mostram novas 
oportunidades, como nunca se viu no passado. 
 
Essas variáveis mostram uma redução da vida dos produtos e dos serviços, a desnacionalização 
do consumidor e o crescimento das soluções a partir de grandes corporações, tudo influenciando 
mais os negócios. 
 
Se o século 20 foi o das invenções e da produção em massa, o 21 deverá ser o do conhecimento. 
Nesse diferente mundo, acentua-se o valor das marcas comerciais, da qualidade e do trinômio 
performance/eficácia/ custo baixo como elementos fundamentais para a conquista de novos 
consumidores. Nesse desafiante cenário, mais e mais, o valor das empresas será medido por 
intangíveis como conhecimento, patentes, marcas e presença global. 
 
Expande-se o conceito de inovação. Em resumo, tudo mostra mudanças que precisam impregnar 
a todos, produtores, consumidores e, principalmente, os governos -os quais, estranhamente, 
estão se considerando isentos do processo revolucionário que começou e certamente não parará.  
 
Fonte: Folha de São Paulo, São Paulo, 6 nov. 2005, Carreira Executiva, p. 3 a 15. 


