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BrasileirosdisputamjogodegestãonaChina

LucrodaTAMcresce196%no
anocomaumentodademanda
Com concorrência menor, número de passageiros transportados aumentou 27,9%
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executivos
favorecidos
pelaVarig

Vencedores da etapa brasileira do Global Management Challenge participam da final mundial na China, em abril

Ana Paula Lacerda

Durante a tarde de ontem, oito
equipes de profissionais e estu-
dantes discutiram a estratégia
de negócios que adotariam em
suas empresas. O objetivo era
fazer com que as ações de cada
companhia se valorizassem e
superassem as demais. Os gru-
pos tinham, porém, pouco tem-
po para montar suas estraté-
gias: a cada hora, alguma deci-
sãodeviasertomadaeanuncia-
da.
O evento não era uma reu-

nião de negócios. Na verdade,
se tratavadaetapa final doGlo-
bal Management Challenge,
competiçãointernacionaldees-
tratégia e gestão empresarial.
O GMC é um jogo de negócios
que simula situações reais de
gestão, no qual várias equipes
concorrembuscandoosmelho-
res resultados para as suas em-
presasvirtuais.Ganhaquemob-
tiveramaisaltacotaçãonomer-
cado de ações do jogo.
“O principal para este jogo é

tercalma,analisarosdadosque
estão disponíveis sobre a em-
presa e a partir daí tomar uma
decisão”, diz Odacir Fernan-
des, integrante da equipe Taz/
Energias do Brasil. A equipe
conquistou o 1˚ lugar no GMC,
após atingir a cotação de 1,942
para as ações de sua empresa.
Apesar de terem começado a
etapa final na frente, a vitória
não foi fácil.Nomeioda tarde, a
cotaçãodasaçõesdaequipeMi-
lhonários superou a da Taz. A
viradaaconteceuapenasnofim
do dia.
ParaEduardoCaraver, inte-

grante daTaz que se diz “vicia-
do” no jogo, essa experiência
agregouexperiênciaparaocoti-
diano no trabalho. “Você passa
a ter uma visão global de uma
empresa. Percebe o quanto
uma decisão da produção afeta
as finanças, por exemplo. Isso
muda sua forma de olhar seu
próprio trabalho.” A equipe
Taz vai representar o Brasil na
finalmundialdoGMCnaChina,
em abril. Lá, o Brasil disputará
otítulocommais23paíseseten-
tará desbancar os chineses -
atuais campeões - em casa.
NoBrasil, a competiçãoéor-

ganizada pela IBC (Internatio-
nal Business Comunications),
empresa voltada à realização
de palestras e workshops para
o mercado empresarial, e pela
SimuladoresdeGestão,empre-
sa portuguesa especializada
em simulação empresarial. O
Estado é o parceiro oficial de
mídia do evento.
Participaram desta edição

doGMCBrasil 330equipes, for-
madaspor3a5pessoas.Amaio-
ria é de jovens em início de car-
reira, estudantes ou profissio-
nais. Durante as eliminatórias,
as equipes tinhamumasemana
para tomardecisõeseenviaras
estratégias à organização do
evento.Nafinal, saberadminis-
trar tempo foi uma necessida-

de: as equipes tinham apenas
umahora entre cada relatório.
Apesar da grande exigência

deconhecimentosadministrati-
vos, nem só pessoas ligadas a
estaáreasedestacaram.Naeta-
pa final, mais de um terço dos
finalistastinhaformaçãoemen-
genharia. “A característica em
comum de todos é que são pes-
soas que gostam de se testar e
enfrentar desafios”, dizMárcia
Placa, gerente do projeto GMC
noBrasil.Havia,entreasfinalis-
tas, equipes formadas por cole-
gas de trabalho, colegas de fa-
culdade, de mestrado, amigos
de infância, parentes e até pes-
soas que trabalhavam na mes-
ma empresa e não se conhe-
ciam.“Elesdesenvolvemmanei-

ras de trabalhar emequipe que
certamenteasajudarãonavida
profissional”, dizMárcia.
Para a consultora Karin Pa-

rodi, do Career Center, os jo-
vens que chegam à final pos-
suem muitas características

queasempresasbuscamaocon-
tratar um jovem profissional.
“Eles buscam resultados, têm
raciocínio rápido, capacidade
analítica e bom trabalho em
equipe. Que empresa não se in-
teressa por um profissional

comesse potencial?”
Gustavo Perin, integrante

da equipe Milhonários (com H,
porqueonomevemdeumapia-
dade infância, segundoele), diz
querecebeumuitoapoiodaem-
presa onde trabalha, a Unidas,
para participar da competição.
“Eles até apoiaram que fosse
umaequipemista, compessoas
daUnidaseamigosdefora,por-
que sabem o quanto este desa-
fio pode ser um ótimo treina-
mento para nós.” A Milhoná-
riosfoia2ªcolocadanacompeti-
ção, compontuação de 1,889.
Na noite de ontem, além da

premiação aos primeiros colo-
cados, foi entregue o Prêmio
Empreendedor do Futuro à jo-
gadoraElizabethMiolo,daequi-
pe Proteceus/TAP. Após uma
sériedeentrevistase testes, ela
foiselecionadapeloCareerCen-
ter e pelaG-Next, apoiadora do
evento, para receber um pro-
grama de acompanhamento
profissionalduranteumano,no
qual será auxiliada a fazer seu
planodecarreira.OjornalOEs-
tado de S. Paulo também foi
homenageado, assim como a
Energias. ●

●●●O governo dos Estados Uni-
dos e a Boeing acusam a Euro-
pa de ter dado um apoio equi-
valente a US$ 100 bilhões à
Airbus para que a empresa
pudesse se tornar líder mun-
dial. A acusação foi feita on-
tem emGenebra perante os
árbitros que julgam a disputa
entreWashington e Bruxelas
por causa do apoio ilegal dado
pelos governos às suas empre-
sas de aviação. Se confirma-
do, o valor dos subsídios seria
dez vezesmaior que o PIB da
Bolívia.
Americanos e europeus se

acusammutuamente de terem
dado subsídios acima do per-
mitido às suas companhias
para que pudessem ganhar
contratos no exterior e desen-
volver novos jatos. A guerra,
que ainda levarámeses para
ser solucionada, começou nos
anos 90, mas os dois gover-
nos chegaram a um acordo
sobre o patamarmáximo que
poderia ser adotado no valor
dos subsídios.
O problema é que tanto a

Europa como os EUA alegam
que o teto estabelecido não foi
respeitado. Uma das críticas
dos americanos é que a Euro-
pa teria feito empréstimos
com juros bem abaixo domer-
cado, uma forma de subsídio.
Sem esse esquema, os ameri-
canos dizem que a Airbus não
teria tido condições de lançar
novos aviões, como oA380. ●

JAMIL CHADE

FROTA–Paraatenderaoaumentodaprocurapor vôos, aTAMpretendechegara 109aviõesesteano

JUSTIÇA

CAMPEÕES-AequipeTaz/EnergiasdoBrasil ganhouontemafinalnacionaldoGlobalManagementChallenge

COMPETIÇÃO

AVIAÇÃO

ATAMregistrounoanopassa-
do um lucro líquido de R$ 556
milhões, um crescimento de
196,7%emrelação a 2005.A re-
ceita líquida foi de R$ 7,3 bi-
lhões, um crescimento de 30%.
Uma das principais causas da
melhoranoresultadoéocresci-
mento de 27,9% no número de
passageiros transportados no
ano – fruto do aumento da de-
manda e da diminuição da con-
corrência, comodrásticoenco-
lhimento daVarig.
Mas,apesardoresultadopo-

sitivo, o lucro da TAM foi infe-
rior ao da rival Gol – que teve
umganhodeR$684milhõesno
ano passado, mesmo com uma
receita bem menor, de R$ 3,8
bilhões. Apesar de apresentar
um porte menor que a TAM –
em dezembro tinha, por exem-
plo, 65aviões, ante95darival –,
a Gol começa a se tornar uma
séria candidata à liderança no
mercadodomésticodeaviação.
Em fevereiro, a TAM, atual lí-
der, tinha 47,33% do mercado,
enquanto a Gol tinha 40,26%.
Um ano atrás, essa diferença
era de 15,7 pontos porcentuais.
Recentemente, o consultor

PauloBittencourtSampaiodis-
se que a Gol deve alcançar a
TAM já no segundo semestre.
Segundoele,ovolumedepassa-
geiros daGol em fevereiro já ti-
nha sido maior que o da TAM
no mesmo mês de 2006. Mas o
vice-presidente demarketing e
serviços da Gol já declarou que
aliderançanãoestáentreasme-
tas da empresa. “Queremos
manter a empresa rentável,
crescendo e buscando novos
mercados”, disse.
A TAM também não parece

disposta a perder a liderança.
Em seu balanço financeiro, a

empresadizquepretendeman-
ter em 2007 uma participação
acima de 50% no mercado do-
méstico, com uma taxa de ocu-
pação de cerca de 70%.

Paraatenderàcrescentede-
mandadosetor–aTAMestima
um crescimento de 10% a 15%
na procura por vôos este ano –,
o aumento da frota será funda-

mental. A TAM estima passar
dos 95 aviões que tinha no final
de 2006 para 109 no final deste
ano.JáaGolprevêpassarde65
para 80.
A TAM continua ainda a

apostar firmemente no merca-
do internacional. No balanço, a
empresa informa que pretende
iniciar uma terceira freqüência
para Paris (França) e inaugu-
rar duas novas freqüências in-
ternacionais de longo curso.
Emfevereiro, aTAMeraa líder
absolutaentreasempresasbra-
sileiras nomercado internacio-
nal, com 61% dos passageiros
embarcados. A Gol, vice-líder,
tinha 19%. E a Varig, que che-
gou a ter mais de 70% desse
mercado, tinha 11,8%. ●

Alberto Komatsu
RIO

OMinistério Público doTraba-
lho (MPT) do Rio quer uma in-
vestigaçãocriminalparaofavo-
recimentodeexecutivosdaVa-
rig, que receberamR$ 1milhão
de verbas rescisórias sem se-
rem demitidos. O pedido deve
ser encaminhadohoje à 1ªVara
Empresarial do Rio, responsá-
velpelarecuperação judicial da
Varig. OMinistérioPúblico Es-
tadual (MPE) também pedirá
um inquérito policial caso o di-
nheiro não seja devolvido ami-
gavelmente.
OMPE defende o uso desses
recursos para o pagamento de
dívidas trabalhistas, estimadas
em R$ 150 milhões, conforme
petição enviada há 10 dias à 1ª
Vara Empresarial, cujo titular
é o juiz Luiz Roberto Ayoub –
quenãofixouumprazoparade-
cidir sobre o caso.
A denúncia de favorecimen-
to de um grupo de executivos
ligados ao alto escalão daVarig
na gestão de Marcelo Bottini,
foi feita por ex-funcionários da
companhia. De acordo com os
autosdarecuperaçãojudicial,o
favorecimento aconteceu três
mesesantesdo leilãodaempre-
sa, ocorrido em julho de 2006.

PENHORA
AJustiça Federal doRio deter-
minou,noúltimodia16,apenho-
radeaçõesdaVarigLogeVEM,
ex-subsidiáriasdaVarig,parao
pagamento de uma dívida de
R$ 22 milhões da Rio Sul (ex-
subsidiáriaincorporadaàsope-
rações do grupo), com aUnião.
“Vamos recorrer assim que ti-
vermos conhecimento integral
doprocesso”,dizoadvogadoda
VarigLog,CristianoZaninMar-
tins. AVEM, por sua vez, infor-
maquenãofoinotificadaoficial-
menteequeosetorjurídicobus-
ca “informações exatas”. ●

A GMC Brasil teve
330 equipes, com
três a cinco
pessoas cada uma

NILTON FUKUDA /AE
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