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LucrodaNaturasobe
16,1%em2006
O lucro líquido daNatura foi de
R$460,8milhões, crescimen-
to de 16,1%emrelação aoano
anterior. Segundo resultados
daempresa divulgados ontem,
noquarto trimestre a empresa
tevequedade 15,7%emrela-
çãoaomesmoperíodo de
2005,masainda assimo resul-
tadoanual foi positivo. As ope-
rações internacionais represen-
taram3,5%da receita, e aNa-
turaprevê que elas cheguema
20%emdez anos. Em2008, a
empresa iniciará atividades
nosEUAenaRússia e investi-
ráR$48milhões nas opera-
ções naFrança,México, Co-
lômbia eVenezuela, para co-
brir prejuízos operacionais.

COSMÉTICOS

CARREIRAS

Telemaruneserviços
sobamarcaOi
Aempresa de telecomunica-
çõesTelemarpassoua adotar
amarca únicaOi – antes usa-
daapenas para telefoniamó-
vel – para todos os seus servi-
ços de telefonia fixa, celular,
internet e entretenimento. Se-
gundoopresidente da empre-
sa, LuizEduardoFalco, o objeti-
vo é levar umamaior conver-
gência de serviços para o con-
sumidor, commais “simplicida-
de”. Comamudança, os servi-
ços de telefonia fixa da empre-
sa são agoradenominados “Oi
Fixo”. Já o serviço de banda
largapassa a se chamarOi
Velox. Já o novo serviço que
une fixo emóvel emumúnico
aparelho terá o nomeOi Flex.
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Trabalhar,paravocê,signifi-
ca dar uma uma risada por
minuto? Ou trata-se apenas
de uma tediosa e cansativa
jornada longe de casa? Al-
guns especialistas acredi-
tamque, se nós rirmosmais,
seremos mais saudáveis,
mais felizes e mais produti-
vos. Para isso, surgiu mais
umgurudeescritório–ocon-
sultor de bomhumor.
Consultores de bom hu-

morsãousadosporemprega-
dores de todos os tipos, de
bancos a emissoras de TV.
Aindanão se sabe porque al-
gunssetoressãomaisdiverti-
dos do que outros, embora
uma pesquisa conduzida re-
centementepelaMSNVideo
tenha descoberto que o fun-
cionáriomédiodoReinoUni-
dori45minutospordiaeque

os entrevistados mais alegres
dolevantamentotrabalhamem
turismo,hotelariaeatendimen-
to ao consumidor.
Como muitas filosofias cor-

porativasmodernas, oconceito
de humor como auxílio ao bom
desempenho no trabalho sur-
giu nos EUA – o que é também
umadesuasdeficiências,segun-
do Christie Davies, professor
de Sociologia da University of
Reading, Inglaterra, e autor do
livro The Mirth of Nations (O
Contentamento das Nações).
“Nos EUA eles tendem mais a
acreditar nas bobagens corpo-
rativas. Temos uma cultura di-
ferente, é preciso ter critério”,
diz.
Talvez os empregadores do

ReinoUnidoestejamingressan-
donessacorridado risoporque
omoralestejatãobaixoemalgu-
mas organizações que os em-
pregadores aplacam os empre-
gados descontentes com solu-

ções instantâneas – eos consul-
toresdobomhumor têmoobje-
tivo de espalhar mensagens de
bem-estar à equipe.
O comediante JackMilner é

sensível à atitude dos funcioná-
rios quando conduz seminários
em organizações tais como o
Channel 4 e o Citibank. “Come-
çomuito suavemente”, diz. “Se

vocêchegaedizparatodomun-
dopularparacimaeparabaixo
semmotivo,vaiobterobterrea-
çõesnegativas.Vocêprecisafa-
zer com que todos embarquem
napropostaeestejamempolga-
dos com o que fazem.”
Para Milner, isso significa

sintonizar-se com o que a orga-
nização faz e entender as fun-
ções individuais. Ele também
gosta de dar aos funcionários
uma oportunidade de se mani-
festarem,mas não uma chance
de ridicularizar os colegas.
“Por exemplo, não funciona se
umgrupofazumaencenaçãoso-
bre a inutilidade do departa-
mento de marketing”, diz ele.
“Oquefuncionaéseelesperten-
ceremaodepartamentodemar-
keting e fizerem uma encena-
çãosobrecomoqueremserper-
cebidos e como realmente são
percebidos”.
Kate Hull Rogers, que já foi

atriz, começou a trabalhar com

consultoria de humor depois
que teve um colapso nervoso.
Ela tambémafirmaquepromo-
ver o bom humor no ambiente
de trabalho não é inexoravel-
mentepositivo,masumaforma
legítima de ajudar as pessoas a
lidaremcomoexpedientedas 9
às 17 horas.
“Não é tudo doçura e leveza,

pode ser apenas soltar a pres-
são”, ressalta ela. “Freqüente-
mente, as pessoas que traba-
lham numa organização sen-
temque precisam ser positivas
o tempo todo”.
Em suas visitas às empre-

sas, ela faz sessões de “desaba-
fopositivo”,naquaisaspessoas
podem se manifestar sobre al-
goquedetestam. “Senão for de
forma contínua, realmente de-
monstrar suas emoções pode
funcionar bem. É como se en-
contrarcomasamigasnumbar
à noite e ficar tentando conser-
tar omundo”. ●

TELECOMUNICAÇÕES

Renato Cruz

Os acessos de internet rápida
cresceram 40,1% em 2006 no
País,chegandoa5,7milhões,se-
gundo pesquisa da consultoria
IDC, encomendada pela Cisco.
“Adensidadedabandalarga, le-
vando-seemcontao totalde re-
sidências no País, ultrapassou
10%”, afirmou Pedro Ripper,
presidente da Cisco no Brasil.
Tendo como base a população,
a densidade ficou em 3%.
Para este ano, a previsão é
que o crescimento fique próxi-
mo dos 1,6 milhão de usuários
conquistadosem2006.“Odesa-
fioétomarmedidasestruturais
para garantir o crescimento de
2008”, disseRipper. Segundo o
executivo, omercadopodeche-
garaumlimiteem2007,eama-
nutençãodaexpansãodepende-
ria de políticas públicas. Entre
elas, a retomada dos leilões de
freqüênciasdebandalargasem
fio, regras que aumentem a
competição, a reavaliação das
metas de universalização das
operadoras e o uso do poder de
compradogovernoparalevara
internet rápida para as cidades
menores.
O avanço de 2006 foi incenti-
vado pela migração de clientes
de internet discada, pelo suces-

sodeserviçosdetrocadearqui-
vos e de compartilhamento de
vídeo, pela alta nas vendas de
computadores e pela competi-
ção entre operadoras de telefo-
nia fixa e empresas de cabo.
Acompetiçãotevecomoefei-
to o aumento das velocidades
disponíveis e a queda nos pre-
ços. Os acessos superiores a 1
megabitporsegundopassaram
de 2% do mercado total em
2005 para 22%. No segundo se-
mestre de 2006, houve uma re-
duçãode8%nospreçosmédios.

Mesmoassim,oADSL,tecno-
logia usada pelas operadoras
de telefonia, ainda domina o
mercado, com 78,2% no fim de
2006. Em 2005, no entanto, es-
sa fatia era de 81,4%. O acesso
via rede de TV a cabo subiu de
14,7% do total domercado para
17,8%.Apesardacoberturalimi-
tadadesuasredes,asempresas
de cabo ganharam mercado
com seus pacotes que unem te-
levisão, internet e telefonia.
O Estado de São Paulo con-
centra39,3%dosacessodeban-

da larga no País. O peso, no en-
tanto, já foi maior. Em 2005,
eram 43,1%. As regiões Norte e
Nordeste tinham, em 2006,
5,7% e 8,9% das conexões de in-
ternet rápida, respectivamen-
te. Para uma distribuição me-
lhor, seria necessária umapolí-
tica pública, segundo o estudo.
Emjunhode2006,adensida-
dedeacessosdebanda largano
Brasil, em relação ao número
dehabitantes,erade2,6%.Fica-
va abaixo de outros países sul-
americanos, como a Argentina

(3,2%) eoChile (6%), e acima
de outros como o Peru
(1,5%). Na Coréia do Sul, on-
de houve uma política públi-
ca parabanda larga, a densi-
dade chega a 27%. “A banda
largapodeseruminstrumen-
to de distribuição de renda,
pois torna empresas peque-
nasemédiasmaiscompetiti-
vas”, apontouRipper. ●

Pedidos ajuizados ontem no Tribunal
de Justiça de São Paulo.
Contech Estruturas Metálicas Ltda.
contra Lafayette Auto Posto Ltda. Al.
Glete, 697–2ªV. Falências.

Transit do Brasil Ltda. contra MJL
Comércio de Suprimentos para Infor-
mática Ltda.R. CampoAlegre, 60 – 2ª
V. Falências.

Transit do Brasil Ltda. contra Con-
ceito Telemarketing Intermediação de
ServiçosLtda.R.daConsolação,65,3º
And.,Cj. 32– 1ªV. Falências.

Aumentodacompetiçãoleva
bandalargaacrescer40,1%

link
Mais informações no site
http://link.estadao.com.br

KateHull Rogers
Consultora de humor
“Às vezes, a necessidade é
extravasar a pressão. É comum
executivos pensaremque devem
ser positivos todo o tempo.”

JackMilner
Comediante
“Começomuito suavemente. Se
você chegar e disser para todos
pularem, a única reação que irá
obter será um ‘oh, não’.”

Consultoresdehumorlevamorisoaoescritório
Empresas organizam workshops humorísticos para manter o alto astral dos executivos

Disputa entre operadoras de telefonia e empresas de cabo reduz preço e eleva velocidades

FALÊNCIASE
RECUPERAÇÃOJUDICIAL

EXPANSÃO–Serviçosde trocadearquivosedecompartilhamentodevídeoaumentamademanda
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 1 mar. 2007. Economia, p. B20.




