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LIVRO

Aquilino Paolucci reassume a
Diretoria de Finanças daMon-
santo do Brasil, onde havia
trabalhado por três anos – de
2000 a 2003. Ele regressa à
empresa depois de ter atua-
do como executivo da área
financeira para a América
Latina na Alcoa. Paolucci tam-
bém trabalhou na Pharmacia,
American National Can, Com-
paq e Rhodia.

Um lançamento recente da
Editora Planeta (www.editora-
planeta.com.br). O autor de
Liderança Ética – Umdesafio
do nosso tempo (200 págs.,
R$ 24,90), Emiliano Gómez,
espanhol, professor de Econo-
mia Política, exerceu, durante
anos, cargos de direção em
empresas de porte. Sempre
como diretor de vendas. O
livro, dividido em três partes,
procuramostrar, especial-
mente, que nem todo dirigen-
te é um líder.

Aimportânciada
éticanotrabalho

Giro
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VOITHTURBO

DiretordeFinanças
assumecargo

MUDANÇA-SegundoDenise, gerentedeRHdaSuzano, pessoasnãoqueremmaisempresascontroladoraseambientede trabalho ruim

Oengenheiro eletricistaAdel-
sonPortelaMartins Junior será
o responsável pelaDivisãoFer-
roviária daVoithTurbo, criada
noBrasil comoobjetivo de ex-
pandir amalha ferroviária na
AméricadoSul.O executivo
atuoucomoengenheiro depro-
jetosnaAlstomeparticipoudo
desenvolvimentodeprojetos
de trens paraosmetrôs deSão
Paulo eSantiagodoChile.

Nahoradearrumaremprego,
formaçãotécnicanãoétudo

CARREIRAS

DivisãodeFerrovias
ganhaexecutivo

Valores como empreendedorismo e bom relacionamento podem fazer a diferença

Somente com as operações no
Brasil, ganhos cresceram 10,6%

Câmbio desfavorável fez grupo desistir de investir
US$ 20milhões em projetos para exportação

SELEÇÃO

SEGUNDA-FEIRA
Mídia
e publicidade

TERÇA-FEIRA
Microempresas

QUARTA-FEIRA
Projetos Sociais

QUINTA-FEIRA
Carreiras

SEXTA-FEIRA
Agronegócios

Gerdautemlucro
deR$3,2binoano

GrupoSaint-Gobainmuda
focoparaomercadointerno

Compradora
daVarigLogé
questionada
naJustiça

Marina Faleiros

Na última formatura da turma
de graduação da Escola Supe-
rior de Agricultura Luiz de
Queiroz, aEsalq-USP, diversos
alunos forampremiadospor te-
remsesaídomuitobememtra-
balhos acadêmicos e técnicos.
Apenas um recém-formado re-
cebeu umamenção diferente, a
demelhor companheiro.
David Feffer, presidente da
Suzano Papel e Celulose, uma
dasmaiores empresas do setor
noBrasil,percebeuqueesteúlti-
mo premiado foi extremamen-
teaplaudidopeloscolegaseque
se dava muito bem com todos.
Por isso, ao final da solenidade,
quando foi questionado se leva-
ria algum talento para a Suza-
no,Feffernão tevedúvidas:dis-
sequegostariadeternaempre-
sa justamente aquele que tinha
mostrado ser querido entre os
colegas emostrava ter bons re-
lacionamentos.
Casos como esse não são ex-
ceçãonomundocorporativode
hoje,eaprópriaSuzanojáespe-
cificou nos valores da compa-
nhiaoquebuscaemseusexecu-
tivos:empreendedorismo,exce-
lência, relações comqualidade,
responsabilidade por resulta-
dos e paixão. “Estes valores
têmmuitomenosênfasenapar-
te técnica emais no quesito hu-
mano, pois queremos pessoas
capazes de manter relaciona-
mentosdequalidadecomtodos
ospúblicosdaempresa”,dizDe-
nise Knijink, responsável pelo
RH e Desenvolvimento de Ta-
lentos na Suzano.
De acordo com ela, as equi-
peshojequeremlíderesquepro-
voquem a participação e dêem
espaçoparaos talentosprogre-
direm. “Os gestores precisam
saber que não conseguemmais
obter resultados sozinhos, e as
pessoas não se sujeitammais a
empresas que sejam controla-
doras, com ambiente de traba-
lho ruim”, diz.
Para apoiar esta mudança, a
Suzano até faz ummapeamen-
tocompletode seusexecutivos,
emque eles são avaliados pelos

subordinados, superiores e por
elesmesmos. “Disso saiumpla-
no de desenvolvimento indivi-
dual e entramos com ações es-
pecíficas, como treinamento,
coaching e até visitas ao exte-
rior”, conta.
Para Cristina Almeida, dire-
tora daNeoConsulting, consul-
toria de RH, as chamadas hard
skills,ouseja,competênciastéc-
nicas, já viraram commodities.
“O que faz diferença quando
avaliamosumapessoaéapostu-
ra que possui e a forma como
lidera pessoas.”
Cristina afirma que estamu-
dança nas exigências profissio-
nais sãoo reflexodeuma trans-
formaçãonaeconomia ena for-
ma que as empresas conse-
guemgarantirseuslucros:“An-
tes as empresas se diferencia-

vam pelos produtos que ti-
nham,mas hoje precisamagre-
garserviçosparavendermaise
mais caro, algo que exige esta
parte humana nos negócios.”
Por isso, Aline Zimermann
Franco, vice-presidente e sócia

daFesa,empresaquefazrecru-
tamento de executivos, diz que
habilidades de relacionamento
jáviraramumquesitopresente
em todas as contratações que
suaempresa faz. “Pessoasmais
felizes produzemmelhor, e isso

só é conseguido se a liderança
valorizatalentosecausamenos
desgastes.”
NoUnibanco,BeatrizSchmi-
dt,superintendentedeRH,tam-
bémressaltaestamudança.Po-
rém, lembra que o lado técnico
nãoficouparatrás.“Masvalori-
zamosmuitoasatitudesdecom-
portamento, porque são coisas
difíceis de desenvolver.”
Paraela, asatuais exigências
são uma nova soma de compe-
tênciase,àmedidaemqueocar-
go é mais alto, itens como lide-
rança e capacidade de influên-
cia se tornam importantes.
“Mas não adianta deixar o lado
técnico de lado, pois a tomada
de decisão também exige este
tipo de bagagem”, afirma.
Nobanco,elaaindadizservi-
sível o fato de que a motivação

influencia na produtividade
dos empregados, e que o lí-
der que consegue mobilizar
pessoas a fazerem algo a
mais é o que consegue ser
aberto e se comunicar bem
como time. “Isso não signifi-
ca trocarumchefechatopor
um bonzinho ou legal, mas
simteralguémcomumapos-
tura que faça o time querer
participar, sabe incentivar e
e cobrar na hora certa.”
Aline diz que a procura
porchefes comesteperfil di-
ferenciado vem ocorrendo
hácincoanos. “Hoje, é requi-
sito para uma contratação,
pois além da capacidade de
resultados, o executivo tem
de ter a equipe ao seu lado,
fazendocomqueotimecres-
ça junto”, diz. ●

SIDERURGIAREVISÃO

Agnaldo Brito

O grupo francês Saint-Gobain,
donodenegócioscomoaTelha-
norte, Brasilit e Quartzolit, pôs
um freio nas exportações e in-
formou que pretende focar no
mercadodoméstico.Avaloriza-
ção do real foi a razão principal
para a decisão. A perspectiva
de crescimento do País e as re-
centes medidas de estímulo ao
mercadointernodaconstrução
civil foram osmotivos para a li-
geira correção de rumos.

Comavalorizaçãodorealba-
tendo recordes, aSaint-Gobain
reduziuaênfasedoBrasil como
plataforma de exportação. Em
2005, diz Jean-Pierre Floris,
presidenteda empresa, dois in-
vestimentosdeUS$20milhões
exclusivos para exportação fo-
ramperdidosporcontadocâm-
bio. Floris afirmaque a suspen-
são de investimentos para ex-
portaçãonoBrasilnãoédefiniti-
va, mas será mantida até que a
situação cambial volte a ser fa-
vorável.

Segundo Carlos William
Ferreira, diretor de desen-
volvimentoerelaçõesinstitu-
cionais da empresa, os con-
tratos de exportação serão
cumpridos,mas não renova-
dos. A participação das ex-
portaçõesnareceitadacom-
panhia caiu em 2005 para
20%. O grupo informou que
faturou R$ 5,250 bilhões em
2005, um crescimento 9,3%
em relação ao ano anterior.
Épraticamente amesmaex-
pansão esperada pela dire-
ção da empresa neste ano.
Importante multinacio-

nal do segmento de mate-
riais de construção, o grupo
pretende investir no Brasil
entre € 100 milhões e € 150
milhões este ano. Boa parte
deste investimento serádes-
tinado ao desenvolvimento
de novos produtos para o
mercado interno, mas há
também expansão. A Saint-
Gobain quer aumentar o nú-
merodefábricasdeargamas-
sadamarcaQuartzolit. Pen-
sa emmais duas unidades. ●

AVIAÇÃO

‘Produtividade é
maior com líderes
mais abertos e que
sabemmotivar’

MARCIO FERNANDES/AE

Silvia Araujo

O Grupo Gerdau registrou no
ano passado um lucro líquido
deR$3,235bilhões,umdiscreto
aumento de 0,3% em relação a
2004. As operações no Brasil
apresentaram lucro de R$ 2,4
bilhões, 10,6%amaisquenoano
anterior.NaAméricadoNorte,
o lucro líquido foi de R$ 685,1
milhões, ante R$ 896,3 milhões
em 2004, e na América do Sul,
excetuando o Brasil, de R$
166,3milhões, anteR$ 174,2mi-
lhões. A receita líquida cresceu
8,4%, para R$ 21,246 bilhões.
Ontem, junto comos resulta-
dos,aGerdauanunciouumare-
visãonosplanosde investimen-
tos para o período 2006-2008,
que sobem para US$ 3,6 bi-
lhões.Oplanode investimentos
anterior, para 2005-2007, pre-
viainvestimentosdeUS$3,5bi-
lhões.Segundoovice-presiden-
teexecutivode finançasdogru-
po,OsvaldoSchirmer,essaalte-
ração reflete, em parte, aquisi-
ções realizadas pela empresa
ao longo do ano passado.

Em2005, aGerdau adqui-
riu, por US$ 40 milhões,
35,98% das ações argentina
Sipar, elevando sua partici-
pação na companhia para
74,44%. A empresa também
concluiu uma operação para
deter 57,1% da maior fabri-
cante de vergalhões da Co-
lômbia, a Diaco. O investi-
mento foideUS$75milhões.
Outra aquisição – uma das
mais estratégicasdo ano, se-
gundo Schirmer – foi a de
40% do capital da espanhola
Sidenor,quenoBrasilédona
da Aços Villares, por € 185
milhões.
Schirmer voltou a dizer
que aChina é umdosmerca-
dosqueaempresaestáolhan-
do, embora isso não signifi-
que que seja o único. Para
ele, o grupo tem por obriga-
çãoolhartodososmercados,
inclusive o chinês. Recente-
mente, o presidente do gru-
po, JorgeGerdau Johannpe-
ter, sinalizou adisposição de
aempresainstalar-senoLes-
te Europeu ou naChina. ●

Alberto Komatsu
RIO

AJustiça Federal doRio deter-
minouontemqueofundoameri-
canoMatlinPattersoncompro-
veem10diasaorigemeaforma
de ingresso no País dos recur-
sos utilizados para aumentar o
capital da filial Volo do Brasil,
quecomprou,nodia25de janei-
ro,aVarigLogporUS$48,2mi-
lhões.OvalordaVolopassoude
R$ 1 mil para R$ 32,9 milhões,
no dia 31 de janeiro.
AVolo doBrasil informaque
já sabia da decisão judicial des-
deodia6equeelasófoipublica-
da ontem. Por isso, a subsidiá-
riadoMatlinjustificoujáteren-
caminhadoosdocumentosàjuí-
za Maria de Lourdes Coutinho
Tavares, da 7ª Vara Cível da
JustiçaFederal doRio, respon-
sávelpelocaso.Elajáhaviadefe-
ridoliminarafavordaDocasIn-
vestimentos, do empresário
NelsonTanure, suspendendo a
negociação da subsidiária de
transporte de cargas da Varig.
A juíza quer comprovar se o li-
mite de 20%de participação de
estrangeirosemcompanhiaaé-
rea nacional foi respeitado. ●
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