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Aboaconvivênciano
ambientedetrabalho
Asegunda edição, revista e
atualizada, de JogosdeEmpre-
sa eTécnicasVivenciais (160
págs., R$29,00). Um livro da
EditoraPearson (www.pear-
son.com.br) emqueMariaRita
Gramigna, executiva daMRG
Consultoria eTreinamentoEm-
presarial, reúneexemplos de
profissionais que sedestacam
noambiente de trabalhopela
competência em lidar com
seus subordinados.

LIVRO

CARREIRAS

Novodiretornaárea
decomunicações
Oexecutivo JoséFuentes vai
assumir, no fimdomês, a dire-
çãodaPhilipsBusinessCom-
municationspara aAmérica
Latina. Ele assumea função
hojedesempenhadaporCar-
losCardoso, que se aposenta
após35anos naPhilips. Adivi-
sãoatua comsoluções emco-
municação (dados e voz) volta-
das ao segmento corporativo.
Fuentes é paulista e iniciou sua
carreira naPhilips em 1981.

Giro

OQUEFAZER

SEGUNDA-FEIRA
Mídia
e publicidade
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Microempresas

QUARTA-FEIRA
Projetos Sociais

QUINTA-FEIRA
Carreiras

SEXTA-FEIRA
Agronegócios

Empresasde telefoniaqueremtelevisão

PHILIPS

● Calma:Se sua empresa for
comprada ou estiver se unindo
comoutra, não pule fora no
primeiromomento ou saia
correndo atrás de headhunters.
Busque omáximode informações
antes de qualquer decisão.

● Cultura:Conheça a cultura da
empresa compradora. Avalie se
você concorda comos valores que
ela defende. Faça umaprevisão de
comoserá o futuro da empresa e
veja se ele coincide com seus
planos de carreira.

● Fofocas:Não alimente fofocas
nemboatos sobre quem sai e
quem fica na empresa. Alémde
causar stress no ambiente de
trabalho, não contribui para a
imagemdeumexecutivo. É
momento para colaboração.

●Contatos:Nãodeixe para
conversar com seus contatos na
últimahora.Mantenha sua rede
atualizada sempre.

Comolidarcomatrocadepatrão

Anateldásinalverdepara
aTelefônica lançarsuaTV

PTquer
resolver
‘rapidamente’
briganaVivo

Com o número recorde de fusões no País, executivos vivem o desafio de se adaptar àsmudanças

Ana Paula Lacerda

O ritmo de fusões e aquisições
noBrasil estánumritmonunca
vistoantes: em2006, as transa-
çõesenvolvendoempresasbra-
sileiras atingiram valor recor-
de de US$ 71 bilhões. A maior
parte dessas operações foi fe-
chadanoexterior.Em2007, es-
tima-sequeUS$ 100bilhõesse-
jamnegociados.
E no meio destas negocia-

ções, estão os executivos que
atuam nessas empresas. “Nin-
guémmais pode trabalhar sem
seprepararparaumcenáriode
fusões, compra e venda”, diz a
sóciaresponsávelpordesenvol-
vimentode liderançasdaKorn/
Ferry,FernandaPomin.“Oem-
presário deve sempre vislum-
brarosdoiscenários:odeconti-
nuar na empresa e o de sair.”
Asuperintendentedeprodu-

tos sócio-ambientais do Banco
Real, Linda Murosawa, já pas-
soupordoisprocessosdefusão.
Oprimeiro,quandooUnibanco
comprou oBancoNacional, em
1996, foi “bastante complica-
do”, segundo ela conta. “Era
umaexperiênciamuitonovaen-
tre instituições financeiras, na-
quela época”, relembra. “Um
dia,nósdoNacionalacordamos
sem chefe. Foi um choque, e os
critériosparaescolherquemfi-
cava eram comunicados aos
poucos.”
Mais recentemente, quando

o Real comprou o ABN, o pro-

cesso foimais simples. “OABN
mantinha a comunicação com
os funcionários e não havia du-
plicidadedecargos,comonafu-
são anterior, pois os bancos
eram muito diferentes. Foi um
processo bemmais tranquilo.”
Por ser um momento de in-

certeza sobre o futuro da em-
presa, muitos executivos são

sondados por headhunters ou
buscam novas oportunidades
demercado. “Ele pode até con-
versar com headhunters, mas
não é bom tomar decisões na
primeira semana ou no primei-
romês”,dizopresidentedacon-
sultoria DBM, Marcelo Cardo-
so. “Ele deve buscar o máximo
de informações sobre o que

ocorrerá na empresa, e nunca
decidir precipitadamente.”
Isso porque muitas empre-

sas estão optando por incorpo-
rar todo o quadro de funcioná-
rios da empresa adquirida. O
Itaú,queadquiriuemsetembro
as 73 agências BankBoston no
País,manteve o pessoal.
Omesmofoi feitopelaSchin-

cariol ao comprar, em janei-
roacervejariaBadenBaden.
Segundo a empresa, não de-
verá havermudanças. “Será
prioridade manter as carac-
terísticas de produção arte-
sanal e posicionamento de
mercado que construíram o
valor da marca Baden Ba-
den”,disseAdrianoSchinca-
riol, diretor-superintenden-
te do grupo.

ANSIEDADE
A empresa possui um papel
importante na manutenção
doambientedetrabalhohar-
monioso e sem tensões, en-
quanto dura o processo. “O
principalécomunicaremex-
cesso o que vai acontecer na
empresa”, diz Fernanda, da
Korn/Ferry. “Se não houver
definiçãosobreoquevaimu-
dar, a empresa deve infor-
maràsequipesquenãosabe.
Aansiedadedaspessoastêm
de ser respeitadas.”
Caso a empresa não seja
transparente no momento
dafusão,podesurgirumtipo
decomunicaçãoquesópreju-
dica o andamento do traba-
lho:a“rádiopeão”.“Enquan-
to as empresas não comen-
tamquemvai e quem fica, os
concorrentes comentam, os
headhuntercomentam,aim-
prensa comenta. A situação
para os executivos é péssi-
ma”, dizCardoso, daDBM. ●

Empresa terá de doar dois mil kits com televisão, conversor e antena para escolas públicas

TELEFONIA

NOVADIREÇÃO–ASchincariol comprouaBadenBadenem janeiro

TRABALHO

PLANOS–CarlosValente,daTelefônica: empresaquervenderpacotesdeTVe telefoniaemmassa

TELECOMUNICAÇÕES

LISBOA

Opresidente-executivo daPor-
tugal Telecom, Henrique Gra-
nadeiro,disseementrevistapu-
blicada no site interno da em-
presa que a PT quer continuar
nomercado brasileiro, seja por
meio da operadora celular Vi-
vo, cujo controle é dividido com
aTelefónica, ou comoutra ope-
ração que considere atraente.
GranadeiroreiterouqueaTe-
lefónica não é o comprador na-
tural da Vivo e que, se houver
umcompradornatural,eleserá
aPortugalTelecom.“Nãoháati-
vos inalienáveis em termosem-
presariais.Oquenósconsidera-
mos é que oBrasil é uma região
ondenósqueremosestar”, afir-
mou o executivo.
“Se houvesse umcomprador
naturaldaVivo,esseseriaaPor-
tugal Telecom”, disse. “O futu-
rodastelecomunicaçõespassa-
rá cada vez mais pela associa-
ção aos conteúdos. A língua em
que se processa a comunicação
da Vivo é o português, não é o
espanhol.”
Granadeiro se disse “sur-
preendidoechocado”comaati-
tudedaTelefónicadesealinhar
com a Sonaecom ao votar a fa-
vordo fimdo limitede 10%para
a participação de outra empre-
sade telefonianocapital daPT.
A assembléia geral de acionis-
tas da empresa, porém, derro-
tou a proposta.
Segundooexecutivo, foiaTe-
lefónica quem escolheu o cami-
nhodaruptura. “Esseéumpro-
blema que teremos de resolver
rapidamente”,disse.“SeaTele-
fónica sair do capital da PT (é
hojeamaioracionista, comcer-
ca de 10% do capital), não vai
ser nenhuma tragédia. Não es-
tou surpreso com a saída de
qualquer acionista. Nós pró-
prios vamos favorecer, através
do programa de recompra de
ações, um realinhamento da
nossaestruturaacionária,privi-
legiando acionistas de longo
prazo contra os acionistas de
curto prazo e de rentabilidade
imediata.” ● REUTERS

PAULO LIEBERT/AE–11/10/2005

DIVULGAÇÃO

●●●Com a licença de TV por satéli-
te, a Telefônica começa a rever-
ter a posição contrária à sua en-
trada nomercado de televisão,
verificada tanto no governo quan-
to na Agência Nacional de Teleco-
municações (Anatel). A Telmex,
principal concorrente da operado-
ra espanhola na América Latina,
já oferece pacotes de telefonia,
internet rápida e televisão numa
associação entre as suas contro-
ladas Net e Embratel. Essemovi-
mento da concorrência fez com

que a Telefônica fosse obrigada a
colocar nomercado pacotes equi-
valentes, para evitar a perda de
seusmelhores clientes.

Em novembro, a Telefônica
lançou pacotes de TV paga via
satélite emparceria com a empre-
sa DTHi. O grupo foi criticado pe-
loministro das Comunicações,
Hélio Costa e pelas rivais Net e
Sky, que têm as Organizações
Globo em seu bloco de controle.

O presidente do Grupo Telefô-
nica no Brasil, Antônio Carlos

Valente, disse que, coma licen-
ça própria, pode incorporar os
clientes conquistados em par-
ceria com aDTHi. O contrato
inclui uma opção de compra
daDTHi pela Telefônica.

A operadora espanhola
aguarda a Anatel se pronun-
ciar sobre a compra da TVA. A
Telemar tambémespera a
agência avaliar a compra da
Way TV, empresa de TV a ca-
bo deMinas Gerais. ● RENATO

CRUZ

PATRICIA SANTOS/AE–2/3/2007

Gerusa Marques
BRASÍLIA

AAgência Nacional de Teleco-
municações (Anatel) deu on-
tem umpasso importante para
consolidar o movimento de en-
trada das empresas de telefo-
nia fixa no mercado de TV por
assinatura. Depois de dez me-
ses de espera, a Telefônica ga-
nhou o direito de prestar servi-
ço de televisão por assinatura
via satélite (DTH) em todo o
País,mercadoquehojeé lidera-
do pela Sky, das Organizações
Globo. A licença abre caminho
para que outros processos que
tramitam na agência tenham
umadefinição.
O conselheiro da Anatel Pe-
droJaimeZiller, relatordopro-
cesso, disse que a agência fez
umaanálise“profunda”dopedi-
do da Telefônica, apresentado
em maio do ano passado. “To-
mamoscuidadodepensarnofu-
turo do País”, disse Ziller, lem-
brando que a evolução tecnoló-
gica tem propiciado a conver-
gênciademídias, comoatelefo-
nia, a internet e a televisão. “O
mundo está caminhando para
uma licença única.”
Para conceder a licença a
Anatel firmou umentendimen-
to com a Telefônica, e exigirá
queaempresaincluanasuagra-
dedeprogramaçãooscanaisda
TV Câmara, TV Senado e TV
Justiça, cuja veiculação é hoje
obrigatóriaapenasparaasope-
radorasdeTVacabo.Aempre-
saterátambémdetornardispo-
nívelumcanaleducacional,gra-
tuitamente, para todas as esco-
las públicas de ensino funda-
mental,médioesuperior.Ases-
colas terão apenas de arcar
com o custo da instalação do
equipamento.
Faz parte ainda do acordo a
obrigação da Telefônica de
doar a escolas dois mil conjun-
tos, contendo um televisor, um

conversoreumaantena.A lista
de escolas que receberão o kit
ainda será definida pelo gover-
no.“Issofazpartedeumapolíti-
capúblicadogovernoLulae to-
das as áreas do governo vão
criar as condições necessárias
para que ela aconteça”, disse
Ziller ao ser questionado se se-
ria uma tendência para outras
decisões.
O conselheiro afirmou que a
agência não encontrou proble-
ma para que a Telefônica obti-
vesse a licença. “Não existe im-
pedimento regulatório para
quequalquer empresa entreno
mercado de TV por assinatura
via satélite”, afirmou. Ele não
quis, no entanto, se manifestar
sobreoutrosprocessosquetra-
mitam na Anatel, como o pedi-
dodeanuênciaprévia feitopela
Telefônica para a compra da
TVA,queoperatelevisãoporas-
sinatura via cabo emicroondas
terrestres (MMDS).
Em nota, a Telefônica afir-
mou que “recebe com satisfa-
ção” a notícia sobre o DTH: “A
autorizaçãopermitiráàempre-
sa prosseguir em seu objetivo
de oferecer a seus clientes e ao
mercado em geral alternativas
em serviços convergentes em
comunicações, como opções de
acessosimultâneoàtelefoniafi-
xa, internet em banda larga e
TV por assinatura, o chamado
triple play”.
Ziller também não quis co-
mentardecisãodoTribunalRe-
gional Federal (TRF) da 1ª re-
gião, emBrasília, que, na terça-
feira, deu prazo de dez dias pa-
ra que a Anatel decida sobre o
pedidode anuência prévia feito
pelaTelemar para a comprada
empresa mineira de TV a cabo
Way TV. “Decisão dos tribu-
naissãocumpridas”, limitou-se
a dizer Ziller, que tambémé re-
lator deste processo. O pedido
da Telemar foi feito em agosto
do ano passado. ●
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