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Porscheestápertode
assumirVolkswagen
APorsche está perto deassu-
mir o controle damontadora
alemãVolkswagen, informou
ontemo jornal Financial Ti-
mes.APorsche tem27,4%da
VWeautorizaçãopara chegar
a a29,9%.Ocampopara a
Porsche foi aberto porqueo
seumaior oponente naVW, a
LowerSaxony (segundomaior
acionista), jogou a toalha. A lei
européia tambémpediu o fim
daproteção que impedia a
compradamontadora.

MONTADORAS

Cumminsabrefábrica
decatalisadores
A fabricante demotoresCum-
mins inaugura este ano em
Guarulhos (SP) umaunidade
deprodução de catalisadores
eequipamentospara tratamen-
tode gases e poluentes em
veículos commotor a diesel. O
operação vai receberUS$ 10
milhões. Em2006, a empresa
vendeuUS$739milhões na
América Latina, umcrescimen-
to de 21%ante 2005, infor-
mouodiretor LuisPasquotto.

Anacdesobeceordem
daJustiça,dizVarig

CARREIRAS

AVarig informouontemquea
AgênciaNacional deAviação
Civil (Anac) vai descumprir
umadeterminação daJustiça
queproíbe adistribuiçãode 22
espaçospara pousos edecola-
gens (slots) da empresano
aeroportodeCongonhas. A
Anac teriamarcado reunião
comaTAMeaGol para dividir
os slots. A agência nega a acu-
saçãoediz quenão foi informa-
dadadecisão judicial.
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Odesafiodetrabalharemcasa
Pesquisamostra que executivos queremmontar escritório em casa, mas temem isolamento

Ana Paula Lacerda

Odiretor de vendas daDell, Ri-
cardoMenezes, levou10diaspa-
raexplicaràfamíliaqueeleesta-
va em casa durante o dia, mas
era a trabalho. Desde que foi
contratado,adotouomodeloda
empresa de trabalhar em casa,
em seu home office. “É excelen-
te. Se saio do serviço às 19h, às
19he10segundosestouemcasa
com a família.” A Dell faz isso
com toda a sua equipe de ven-
das. Para manter a convivên-
cia,de temposemtemposorga-
nizamreuniõespresenciais.Vá-
rias outras empresas que estão
mandando seus executivos pa-
ra casa: a Renault francesa foi
umdos casosmais recentes.
“É questão de autodiscipli-

na. Não escolhemos pessoas
quesedesconcentramporqual-

quer razão”, diz a gerente de
RHdaDell,LucilaYanaguita.A
opção da empresa aumentou a
capilaridade da equipe de ven-
das.“Nãoprecisamosmontarfi-
liaisemtodososestados,eaagi-
lidadeematenderosclientesau-
mentamuito.”
O gerente-geral da Tand-

berg no Brasil, André Queiros,
trabalhaemcasaháoitoanos.E
sente bastante o crescimento
deste mercado: a Tandberg é
uma multinacional que presta
serviços para teleconferências.
“A procura por esses serviços
têmaumentadomuito.Atecno-
logiapermiteacomunicaçãofá-
cil entre pessoas de todos os lu-
gares domundo.”
Para o gerente, a produtivi-

dade da própria empresa au-
mentou de 10% a 40% depois
que os executivos organizaram

seus home offices. “Com cerca
de R$18 mil, é possível montar
umescritório.”Agrandevanta-
gem, claro, é estar em casa.
“Não perco tempo no trânsito,
por conseqüência não poluo o
meio ambiente commeu carro,
e nãome estresso.”
Parao diretor de liderança e

empreendedorismodaBSP,Ál-
varo Melo, trabalhar em casa
não é apenas uma tendência.
“Asempresasviramqueaspes-
soas trabalham melhor e gas-
tam menos.” Ele estima que a
redução de gastos commóveis,
materialdeescritórioeatécafe-
zinhos chegue a 20%. Em São
Paulo, há dois condomínios em
construção em bairros nobres
parapessoasque trabalhamem
casa:osapartamentosjátêmes-
critórioprojetado.“Émaisuma
provadeomovimentovaisefor-
talecer.”
No entanto, existe resistên-

cia.UmapesquisadaKorn/Fer-
rymostrouque61%dosexecuti-

vos acreditam que as pessoas
que trabalham fora do escritó-
rio têmmenos chances de cres-
cer na corporação. “Ainda as-
sim, 48%dos entrevistadosdis-
seramqueconsiderariapropos-
tasparatrabalharemcasa”,diz
um dos sócios da Korn/Ferry,
Jairo Okret. “E 78% acham es-
sas pessoas são tão oumais efi-
cientes do que as que traba-
lhamemescritório.”Eledizque
há empresas que oferecem va-
gasparatrabalhoemhomeoffi-
ce para atrair talentos. “Os
bons executivos querem esse
benefício.”

“O bom líder não precisa es-
tar no escritório para achar a
melhorsolução”,defendeodire-
tor do grupo BPI no Brasil, Gil-
berto Guimarães. “A prática é
mais comum nas multinacio-
nais e nas empresas onde não
existeumaestruturahierárqui-
ca rígida demais, pois o concei-
todesubordinaçãomudacomo
trabalhoemcasa.”Andaassim,
ele defende os encontros pes-
soais com colegas de serviço.
“Ainteraçãoéumaparteimpor-
tantenavidadaspessoas, e não
pode ser eliminada.” Para Gui-

marães, ohomeofficevai des-
lanchar no Brasil assim que
empecilhos trabalhistas se
resolverem.“Asempresaste-
mempagar horas extras aos
funcionários em casa.”
A solução é fazer contra-

tos detalhados. “O número
de horas, ou a opção pelo ho-
ráriolivre,deveestarexplíci-
tonocontratodoexecutivo”,
dizoadvogadoMárcioMaga-
no. “Não ultrapassando o li-
mite legalde44horasporse-
mana, o executivo pode ter o
horário que quiser.” ●

TataeFiatproduzirãopicapes
naArgentina,deolhonoBrasil

Cleide Silva

ATata,maiormontadoradaÍn-
dia, oficializou ontem parceria
com a Fiat para a produção de
uma picape de médio porte em
Córdoba, Argentina. A linha de
montagemserá inauguradaem
2008 e representará a reativa-
ção da fábrica, que deixou de
produzir veículos há sete anos.
Serão criadosmil empregos di-
retose2mil indiretos, informou
a empresa em Betim (MG). As
partes haviam assinado carta
de intenções no ano passado.
O investimento de US$ 80

milhões no projeto será custea-
dopelaFiatdaArgentinaeseus
acionistas. A Fiat italiana de-
tém 73% da operação e a brasi-
leira,27%.Desde2000,aunida-
de produz sómotor e câmbio, a
maior parte para os carros fei-
tos em Betim. A produção do
modelo Siena foi interrompida
durante a crise econômica.
É a primeira fábrica conjun-

ta foradaÍndia,ondeasmarcas
produzem o Palio. Ratan Tata,
presidente do grupo, disse on-
tem,emnota,estar“muitosatis-
feito com esse primeiro passo
na expansão do relacionamen-
to entre a Fiat e Tata além das
fronteiras da Índia; acredito
queoacordotrarábonspressá-
gios para uma parceria verda-
deiramente global em nossos
segmentosdemercadosenegó-
cios.” O presidente da Fiat na
Itália,LucadiMontezemolo, foi
aNovaDélhi firmar o acordo.

ATata, que produziu no ano
passado 4 milhões de veículos,
seráa segundamarca indianaa
entrar no Brasil. A Mahindra,
segundomaiorgrupoautomoti-
vo do país, fez parceria com a
brasileira Bramont e inicia em
abril a produção de utilitários e
depois picapes emManaus. Se-
rão 200 unidades aomês.
A previsão da Tata e da Fiat

é produzir na Argentina 20mil
picapes por ano e parte signifi-
cativa será destinada aoBrasil.
Oveículotambémseráexporta-
doparaoutrospaísesdaAméri-
ca Latina e Europa.

TECNOLOGIA
Apicape terá tecnologia daTa-
taecircularácomamarcaFiat.
Afilialbrasileiradogrupoéres-
ponsávelpelodesenvolvimento

do projeto (design, equipamen-
toseestratégiamercadológica)
etambémpelo fornecimentodo
motor a diesel 2.3, produzido
emSeteLagoas(MG),ondefun-
cionaa Iveco, fabricantede fur-
gão e caminhões do grupo.
Fornecedores de peças tam-

bémdeverão abastecer a fábri-
ca argentina. O veículo terá
70% de componentes feitos no

Mercosul e o restante importa-
do de outras regiões.
Sergio Marchionne, princi-

pal executivo dogrupo italiano,
disse em nota que “o acordo é
mais um passo na construção
deamplae focadaparceriacom
aTata e permitirá àFiat entrar
em segmento específico, com
produtomuito competitivo.”
No Brasil, a picape, ainda

semnomeepreçodefinidos, vai
disputar mercado com a Che-
vrolet S10, Toyota Hilux e Mit-
subishiL200,entreoutras,com
preçosapartirdeR$53mil.Em
2006, o segmento de picapes
médias vendeu 61,7 mil unida-
des, 10% amais ante 2005.
AfábricadeCórdobatemca-

pacidadepara 160mil veículos/
ano. A picape usará parte dela,

mas o presidente da Fiat do
Brasil, Cledorvino Belini,
não descarta a volta da linha
decarroscasoaplantaminei-
ra chegue ao limite produti-
vo. Betim faz 2.500 carros/
dia,apósaaberturadotercei-
ro turno de trabalho este
mês. Com adaptações, pode
chegar a 3 mil. Depois, terá
de recorrer àArgentina. ●

DOLAR–Queiroz fazas reuniõesdaempresapor teleconferência

Outramontadora indiana, a Mahindra, vai começar a produzir utilitários emManaus, em abril

SãoPauloéa
18ªcidademais
caradomundo
paraescritório

GESTÃO

PARCEIROS-Montezemolo (E.), daFiat, eRatanTataassinaramacordoontememNovaDélhi

INDÚSTRIAAUTOMOBILÍSTICA

ALUGUEL

Marianna Aragão

A demanda por escritórios de
altopadrão fezaumentaropre-
çodos aluguéisno anopassado,
colocandoSãoPaulo na 18.ª po-
siçãonorankingdosescritórios
maiscarosdomundo.Olevanta-
mento foi divulgadoontempela
consultoria imobiliária Cush-
man&Wakefield.Aposição faz
comque a cidade tenha os imó-
veiscomerciaisdeluxomaisva-
lorizados da América Latina, à
frente de Buenos Aires e Cida-
de doMéxico.
Em 2006, o aumento da pro-
cura nesse segmento reduziu a
taxa de vacância – que passou
de20%para16,9%–,evalorizou
em 13% o preço do metro qua-
drado. Hoje, o metro quadrado
deumescritório de alto padrão
emSãoPaulocustacercadeR$
1,2 mil ao ano. O ranking avalia
custosdemanutençãodeescri-
tórios em 51 países. Londres li-
dera o levantamento. O preço
de um escritório no bairro de
West End, onde estão os mais
badalados hotéis, restaurantes
e teatros da capital londrina,
chega a R$ 5,5 mil por metro
quadrado ao ano.
Cercade 20%dos escritórios
de São Paulo são considerados
de alto padrão e, segundo esti-
mativas da Cushman, esse per-
centual deve crescer nospróxi-
mosanos.NaAvenidaFaria Li-
ma,umadasregiõesmaisvalori-
zadas da cidade, o valor dome-
troquadradopara comprache-
ga a 90 reais para prédios co-
merciaisnovos.Mas, segundoo
gerente demarketing daCush-
man, André Calixto, o preço
não espanta os compradores
“Osedifíciosdaregiãojáinaugu-
ram com todos os espaços ven-
didos.” Segundo ele, a tendên-
ciadereduçãodavacânciacon-
tinua. Neste ano, a taxa deve fi-
car em 12,5%. ●

Redução dos custos
da empresa com
espaço ematerial
pode chegar a 20%

J.F.DIORIO/AE

Fábrica de
Córdoba produzirá
cerca de 20 mil
picapes por ano
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