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HumbertoCagno, diretor de
TelecomunicaçõesdaSie-
menspara a região doMerco-
sul (Argentina, Brasil e Chile),
assumenovas funções na sede
daSiemens, emMunique, Ale-
manha, a partir destemês.
Com22 anosde carreira na
Siemens, Cagno esteve à fren-
te dedesafios importantes,
comoa introduçãodos celula-
resdessamarca nomercado
brasileiro. Ele trabalhou tam-
bémnaMotorola.

Brasileiraassume
cargoemPortoRico

Depois de quatro anos como
diretoradaDivisãodeProdu-
tosFarmacêuticos Especialida-
desdaAbbott Brasil, amédica
MarthaPenna acabade ser
promovida àpresidência da
filial da empresa emPortoRi-
co.A unidadeAbbott Puerto
Rico é a terceiramaior afiliada
daAmérica Latina, e fica atrás
apenas deBrasil eMéxico.
Marthaestá naAbbott Brasil
desde2000, onde começou
comoDiretoraMédica.

Umareceitaparaa
formaçãodeumlíder
Aorganizaçãodos textos reuni-
dos em Liderança:UmaQues-
tãodeCompetência (392pá-
gs., R$59,00) coube aos con-
sultores Jayr Figueiredode
Oliveira eRobsonM.Marinho.
O livro, da Editora Saraiva
(www.saraiva.com.br),mostra
oquanto é difícil ser um líder, e
mais ainda serum líder compe-
tente.Nadamenosde 13profis-
sionais dediversas áreas assi-
namos textos.O prefácio é do
ex-presidente FernandoHenri-
queCardoso.

Giro

Diretorépromovido
paraasedealemã

ABBOTT

Estudomundial da Burson-Marsteller mostra que alto escalão hoje
se preocupamais com qualidade de vida e não quer tanta pressão

CARREIRAS

China e Rússia são alternativas para reduzir custos

COBRANÇA–AlfredoBisoni,daHelios: ‘Errarnumaposiçãocomoanossaéabsolutamentedanoso’

Metadedosexecutivos
nãoquerserpresidente

VarigLogvaiarrendar
maisquatroaviões

LIVRO

Montadorasbuscamsaídas

LIDERANÇA

Marina Faleiros

Ocuparocargomaisaltoden-
tro de uma companhia pare-
ceser o sonhode todoexecu-
tivo. Parece, mas não é: uma
pesquisa mundial divulgada
este mês pela consultoria
Burson-Marsteller mostra
que dos 650 entrevistados –
entreexecutivos,analistasfi-
nanceiros e pessoas envolvi-
das na tomadas de decisões
em negócios – 54% recusa-
riamocargodeChiefExecu-
tiveOfficer (CEOou,empor-
tuguês,presidente)seaopor-
tunidade lhes fosse dada.
ParaArnaldoBisoni, pre-

sidente da Helios, que fabri-
camaterialescolareparaes-
critório,osnúmerosnãosur-
preendem. “O stress é per-
manente e sãomuito poucos
os que estão dispostos. Ser
CEO é como ser um fusível,
sequeimou,troca,poisumer-
ronumaposição comoanos-
sa é absolutamente danoso
para organização”, diz.
Leslie Ross, coordenado-

ra da pesquisa, acredita que
o resultado do estudo reflete
uma mudança na posição
nosúltimosanos:“Hoje,amí-
dia estuda minuciosamente
a vida dos CEOs, a posição
gera um stress elevado e ele
precisa a todo momento re-
portar resultados.”
Elaressaltaqueaaborda-

gem também questionou so-
bre os pontos positivos e ne-
gativosdocargo (verquadro)
e ressaltou a preocupação
com a qualidade de vida.
“Umdosgrandesproblemas
paraos líderesdehoje éoex-
cesso de viagens e a falta de
tempo para a vida pessoal.
Elesqueremtermaiscontro-
le sobre suas vidas”, diz.
Marcelo Necho, CEO da

Graber Rastreamentos, diz
que outro grande incômodo
é o fato de nunca sentir as
pessoas à vontade ao seu la-
do: “Tomamos decisões que
afetamavidadetodososfun-
cionários,emuitasvezesche-
gonumarodaeoassuntomu-
da. Acaba-se falando da em-
presa, quando muitas vezes

as pessoas só queriam discutir
futebol.Édifícil terumaconver-
sa descomprometida.”
A pesquisa também mos-

trou que, na América Latina, o
porcentual dos que recusariam
aposiçãodepresidentecaipara
27%.“Aspessoaspensamainda
no status, o sonho de ser CEO
fala mais alto”, afirma Irene
Azevedo, consultora da Maria-
ca&Associateseprofessorada
Brazilian Business School.

“Aquisevêaposiçãocomgla-
mourepoder,masexistemuita
pressão, pois quando se está no
topo não há muita margem pa-
ra erro”, afirma ainda Robert
Wong,presidentedaescolaexe-
cutiva P&L e autor do livro O
Sucesso está noEquilíbrio.
DeacordocomWong,osque

têm mais experiência são os
que refletemmais sobre a posi-
ção. “Muitos só vêem o aspecto
mais lúdico e não a demanda

enorme de trabalho, longas ho-
ras, e o fato de que se é pago
para tomar decisões, às vezes
duras e impopulares.”
Masnãoésódeaborrecimen-

tos que vive umCEO.Apesqui-
sa da Burson também buscou
saberquaissãoospontosatrati-
vos da função. “Vimos que eles
querem ter desafios e imple-
mentar idéias, não é uma ques-
tão só de dinheiro”, diz Leslie.
ParaArnaldoBisoni, o gran-

deatrativoéodesafioproposto.
Ele já esteve no comando de
duas empresas comproblemas
financeiros, o grupo hoteleiro
Othon e a própria Helios, que
pegou em situação difícil, mas
fez voltar a crescer. Necho diz
queumadasvantagens é ter in-
formações de tudo que aconte-
ce em cada departamento.
“Existe todaapressãodocargo
e chego a ter dias com 20 horas
de trabalho, mas não é sacrifí-
cioparamim, saio feliz se tenho
uma tarefa cumprida.”
Para Irene, entreas grandes

vantagensestáoreconhecimen-
to “quando o executivo vê que
conseguiu conduzir as pessoas
pelo caminho correto e alcan-
çou sucesso, ajudando o grupo
todo se desenvolver”. Mas ela

ressalta: “É importante não
cair nas armadilhas do po-
der: o CEO temde saber que
o cargo é provisório, e uma
hora ele vai sair.”●
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Os altos custos trabalhistas
poderão forçar importantes
montadoras européias a se
transferir paraaChina eEu-
ropa Oriental, incluindo a
Rússia, de acordo com a re-
vista inglesa The Economist.
Apublicação lembraque, re-
centemente, a Volkswagen
informou aos seus trabalha-
doresqueocustodamão-de-
obra, incluindoosbenefícios,
emsuas6fábricasnaAlema-
nha, é 4 vezesmaior que oda
unidade que tem em Portu-
gal. A montadora informou
que em3anos cortará até 20
mil dos seus 103 mil postos
de trabalho naAlemanha.
A revista comenta que, se

a direção da VW quisesse ir
mais longe,poderiadizeraos
funcionários que os operá-
rios da fábrica da República
Checa recebem € 5,2 (R$
15,50) por hora, e os da sua
unidade chinesa, € 1,1 (R$
2,80), ou50vezesmenosque
os seus colegas alemães. A
VW tem duas joint ventures
naChina,enaRússiaelaestá

construindo uma nova fábrica
perto deMoscou.
TheEconomist assinala que a

Renault e aFiat têmproblemas
semelhantes. A revista lembra
que, recentemente, o presiden-
tedamontadorafrancesa,obra-
sileiro Carlos Ghosn, anunciou
planos de expansão para a em-
presa e afastou a possibilidade
de cortar empregos. Mas a re-

vistadestacaqueGhosnnãopo-
de simplesmente fechar postos
de trabalho, porque o governo
francês é o principal acionista
daempresa,com15%departici-
pação. Além disso, a poderosa
central trabalhista CGT fez
umapequenademonstraçãode
força, reunindo mil funcioná-
rios da Renault nas ruas, quan-
do Ghosn se preparava para

anunciar os planos.
Enquanto isso, Sergio

Marchionne, presidente da
Fiat, conseguiu cortar 15%
da força de trabalho desde
que assumiu o cargo, em
maiode2004,sóporqueaso-
brevivência da empresa de-
pendia disso.
A Peugeot está produzin-

do 300mil carros por anona
República Checa, em parce-
ria com a Toyota, e abriu
umafábricanaEslováquia, a
exemplo da VW, Ford e
Hyundai.EaRenaultestá in-
do bem com a sua subsidiá-
ria na Romênia, enquanto a
Fiat produz o modelo Panda
na Polônia. Para alguns ana-
listas, a fábrica que a BMW
abriu no ano passado em
Leipzig deverá ser a última
linha de montagem impor-
tante inaugurada na Europa
Ocidental.Paraarevista,“al-
gumasvozesagourentaspre-
vêem que daqui a 10 ou 15
anos a produção de automó-
veis estará quase extinta na
EuropaOcidental”. ●
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Posição tem status,
mas também exige
tomada de decisões
impopulares

CLAYTON DE SOUZA/AE

Alberto Komatsu
RIO

Depois de obter esta semana o
aval da Justiça para a compra
da VarigLog, a Volo do Brasil,
subsidiária do fundo america-
noMatlin Patterson, vai imple-
mentar seu plano de negócios
na empresa de logística e car-
gas da Varig. Até o fim deste
ano, serão arrendadospelome-
nosquatroaviões, que se soma-
rão à atual frota de 16 aerona-
ves. Com isso, serão contrata-
dosmais de 300 tripulantes pa-
rasejuntaremaos1,5milfuncio-
nários da companhia. Mas os
planos da Volo vão além, pois
ela quer se tornar “uma das
maiores empresas de logística
daAmérica do Sul”.
Quem revela o projeto é o só-
cio-diretor da Volo do Brasil, o
paulista Marco Antonio Audi,
que também temparticipações
em empresas de venda de heli-
cópteros,aHeliSolutionseaAu-
diHelicópteros.Anovadireção
da VarigLog estuda também
mudanças no nome da empre-

sa: se aproveitará a tradição da
marcaVarigousevaimudarde
bandeira, já que um dos objeti-
vos da Volo é ser conhecida co-
mo grupo de logística.
Oempresário diz que oplano
para a companhia é de cinco
anos. Depois desse período, diz
que poderá ampliar a atuação,
adquirindoativosouinvestindo
em negócios até em outrosmo-
dais.“Nãoachojustomechama-
rem de laranja (do Matlin Pat-
terson),mas nãome incomodo,
pois sei quemeu sou”, dizAudi,
respondendoàdesconfiançado
mercado de que ele e seus só-
ciosestariamencobrindoacom-
pra da VarigLog pelo fundo
americano, já que estrangeiros
só podem ter 20% de compa-
nhia aérea brasileira.
Em 30 de janeiro, a Justiça
Federal do Rio suspendeu a
compra da VarigLog, fechada
por US$ 42,8 milhões no dia 25
de janeiro, por meio de liminar
a favor da Docas Investimen-
tos,deNelsonTanure.Naterça-
feira,oTribunalRegionalFede-
ral suspendeu a liminar. ●

Operário daVolks
chinesa ganha
50 vezesmenos
que o alemão
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 23 fev. 2006. Economia. B24. 




