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CARREIRAS

CorreiosdesistemdaVarigLog

Maioriadospresidentesnãofala inglês
Segundo levantamento da Catho, apenas 13,7% dos dirigentes de empresas dominam completamente o idioma

Criador da JetBlue tem encontro marcado na semana que vem na Anac
para falar sobre seu projeto de montar uma companhia aérea no Brasil

Serão 11 publicitários brasileiros
nas dez categorias do festival

PLANOS-Neelemanpretendepassarmetadedo temponoBrasil e aoutrametadeemsua residênciaatual, emConnecticut, nosEUA

Neelemanapresenta
planosaogoverno

Brasil játemseu
timedejurados
emCannes

SEBASTIÃO MOREIRA/AE–8/3/2005

AVIAÇÃO

Mariana Barbosa

OempresárioDavidNeeleman,
fundador da companhia aérea
americanaJetBlue,vaiapresen-
tar seuplanode criaçãodeuma
companhia aérea brasileira à
presidente da Agência Nacio-
nal deAviaçãoCivil (Anac), So-
lange Vieira, na semana que
vem. O encontro foi agendado
na quinta-feira passada, após
umtelefonemadeNeelemanpa-
ra Solange.
ComorevelouoEstado,Nee-
lemanestevenoBrasilnasema-
na passada negociando com a
Embraeraaquisiçãode36jatos
modelo E-190, mais 38 opções
de compra, para a nova empre-
sa. O empresário, que deixou a
presidência da JetBlue em
maiodoanopassadomasconti-
nuacomopresidentedoConse-
lho de Administração, preten-
de investir US$ 200milhões no
Brasil. Os recursos já foram le-
vantados com um grupo de in-
vestidores.
A nova companhia é umpro-
jeto pessoal de Neeleman, que

pretendepassarmetadedotem-
po no Brasil e a outra metade
emsuaresidênciaemConnecti-
cut, EstadosUnidos.
Americano de origem holan-
desa,Neelemantemfortes liga-
ções com o Brasil. Nasceu em
São Paulo, onde morou até os
seisanos, épocaemqueseupai,
o jornalista Gary Neeleman,
era correspondente da agência
de notícias UPI. Voltou ao Bra-

sil aos 18 anos, como missioná-
rio mórmom. Ter nascido no
Brasil – e mantido a cidadania
brasileira–éoquehabilitaoem-
presárioa investirnoPaís, uma
vez que a legislação limita em
20% a participação de estran-
geiros no setor aéreo.
Anovacompanhiaaindanão

tem nome. Sabe-se apenas que
não se chamará JetBlue. A in-
tenção é fazer o vôo inaugural

até o final do ano. A amigos,
Neeleman tem revelado que
pretende oferecer tarifas
mais competitivas do que
aquelas oferecidas pelas
grandes empresas, além de
assentos menos apertados.
Para isso, quer repetir omo-
delo de baixo custo da Jet-
Blue, alcançado com o uso
das mais modernas ferra-
mentas tecnológicas .Neele-
man quer explorar aeropor-
tos alternativos, como Vira-
copos,mas não deve ficar de
fora de Congonhas e de San-
tosDumont.
Nos EUA, a JetBlue con-

quistou mercado e enfren-
tou as grandes líderes com
uma operação de baixo cus-
to, vôos ponto a ponto e pre-
ços competitivos. Mas, dife-
rentemente das empresas
de baixo custo típicas, a Jet-
Blue oferece serviços dife-
renciados, como acesso a te-
levisão via satélite em telas
individuais. Quemquiser co-
mer a bordo, porém, tem de
levar o próprio lanche. ●

CURRÍCULO

Ana Paula Lacerda

Apesar de estar disseminada a
idéia de que no primeiro time
das empresas todos os executi-
vos falam inglês (ou algum idio-
maestrangeiro)comfluência, a
realidade não mostra exata-
mente isso. Segundo um levan-
tamento do grupo de recruta-
mento Catho, apenas 13,7% dos

presidentesdeempresasbrasi-
leiras falam inglês fluentemen-
te. “Apesar de haver mais pes-
soas fluentes em inglês no pri-
meiro escalão das empresas de
grandeporte, aindaassimonú-
meroébastantebaixo”,dizodi-
retordaCatho,ConstantinoCa-
valheiro.“Sefornecessáriobus-
carumapessoa comum3º idio-
ma, então, a tarefa fica compli-
cadíssima.”
UmdossóciosdaArcTalent

Recruiters, Francisco Rami-
rez, diz que mais complicado
queacharumexecutivo fluente
eminglêséacharumfluenteem
espanhol. “Todos afirmam que

falam a língua. Mas, no mundo
dosnegócios, ‘portunhol’nãore-
solve”, diz. Ele afirma receber
comfreqüênciapedidosdebus-
cadeexecutivosfluentesemlín-
guas estrangeiras. “Recente-
mente têm chegado pedidos de
mandarim. Sempre que chega
um pedido com exigência de
idiomas, eu questiono a empre-
sa sobre as funções do executi-
vo, pois nemsempreumsegun-
do idioma precisa realmente
ser umpré-requisito.”
Para Cavalheiro, o essencial

é o conhecimento profundo do
inglês. “Esse é o idioma dos ne-
gócios. Antes de se aventurar
por uma 3ª língua, o executivo
deve ser capaz de se expressar
bem em inglês e se sentir segu-
ro para negociar nessa língua.”
A partir do momento em que o
inglês está garantido, ele acon-
selhaquea3ª línguaestejarela-
cionada ao dia-a-dia da empre-
sa.“Seforumaempresafrance-
sa,ofrancês.Espanhola,oespa-
nholeassimpordiante.”Oespa-
nhol, após o inglês, é a língua
mais falada pelos executivos
brasileiros, seguida pelo italia-
no e o francês.
Para atender essa demanda

executiva, escolas e empresas
estão fazendo parcerias. A
Aliança Francesa, maior rede

de ensinode francês domundo,
temparcerianoBrasil comem-
presasde origem francesa e es-
colas, como Accor, Carrefour,
Peugeot,FundaçãoGetúlioVar-
gas eESPMpara realizar aulas
no próprio local de trabalho.

“Há cerca de 350 empresas de
origem francesa no Brasil”, diz
opresidentedaAliançaFrance-
sa no País, Pierre Jean Dossa.
“Para os executivos que dese-
jam trabalhar em cargos volta-
dosparaocomércioexteriorou

terumcontatomaiorcomama-
triz, seja de que país for, conhe-
cer a língua é fundamental.”
O conhecimento da língua é

o primeiro passo para um
maiorconhecimentodacultura
dos outros países. “Esse talvez
sejaomaiordesafio.Seoexecu-
tivo não consegue se comuni-
car,nãovaipegarasnuancesde
cada cultura”, diz o consultor
daDBM, Pedro Frascino.
Odiretordeoperaçõesinter-

nacionais da Sadia, Guillermo
Hendersen,dizqueseuconheci-
mentode idiomasfoi tãovalioso
quantoodiploma,paraaascen-
sãoprofissional. Fluenteemes-
panhol (que aprendeu emcasa)
e inglês, logo chegou à área de
exportações de uma empresa
de engenhariamecânica.
“Depois,naSadia,essasegu-

rança nos idiomasme permitiu
não só ter mais contato com os
países que falam essas línguas
como conhecer outras cultu-
ras”, conta. O executivo morou
na Europa e no Oriente Médio.
“Quem pretende um dia traba-
lharnessas áreas precisa saber
secomunicar.Nenhumaempre-
sa pode correr o risco de um
acordoserfechadosemqueam-
bas as partes tenham com-
preendido exatamente os ter-
mos do negócio.” ●

PROPAGANDA

Marili Ribeiro

Hápelomenosumjuradobrasi-
leiroemcadaumadasdezcate-
gorias que serão premiadas es-
teanonomaiorencontroglobal
dapropaganda,oFestivalInter-
nacionaldePublicidadedeCan-
nes. O evento, que chega este
ano à 55ª edição, será realizado
entre15e21dejunho,naRiviera
Francesa. No total, serão 11 pu-
blicitários do País integrando
os dez júris do evento. Na cate-
goria Cyber Lions, que contem-
pla os melhores trabalhos cria-
dosparaamídiaonline,doisbra-
sileiros fazemparte do júri.
O Brasil também volta a ter
um representante na categoria
Titanium & Integrated, que jul-
gaostrabalhospublicitáriosca-
pazesde aplicações inovadoras
em diferentes plataformas, da
mídia tradicional – TV, jornais
e revistas – às móveis e online,
como internet e celular.No ano
passado, o Brasil ficou de fora
desse júri.
Sérgio Valente, presidente
daagênciaDM9DDB, seráo re-
presentante brasileiro na cate-
goria e se diz desafiado pela ta-
refa.“Vamosjulgarmaisdoque
peçaspublicitárias, vamosana-
lisar verdadeiros ‘cases’ que
são um indicativo de para onde
caminha a publicidade mun-
dial”,diz.“Todasasoutrascate-
gorias julgam o passado. Tita-
nium julga o futuro.”
Comoaconteceu nas últimas
edições, um brasileiro está en-

tre os presidentes de júri. Este
ano, a função coube a Márcio
Salem, da Salem Propaganda.
Ele comandará a Direct Lions,
categoriaque julgaasmelhores
soluções em ações de marke-
ting direto.
A edição 2008 traz novida-
des que, na opinião do diretor
deMercadoAnunciantedoGru-
poEstado, Claudio Santos,me-
recemmenção.Ademaiorpeso
é a criação da categoriaDesign,
queavaliaráacriaçãodeemba-
lagens e identificação de mar-
cas.Outramudançaéofatodea
categoriaFilmestersedesmem-
bradoemduas: filmes feitospa-
ratelevisãoecinemaeosprodu-
zidos para outros canais.
“Vale lembrar, ainda, que as
peçasdacategoriaRádionãopo-
derãomais ser adaptadas para
oinglês.Terãodesofrerapenas
tradução literal para o idioma”,
explicaSantos.“Asversõesaca-
bavam prejudicando, porque
nemsempreeramcompreendi-
das.”
OjornalOEstadodeS.Pau-

lo é o representante oficial do
evento no Brasil. Em 2007, o
Brasilestevepresentenomaior
acontecimento mundial do
meiopublicitário com2.203 pe-
ças,concorrendoàsváriascate-
gorias em disputa, e contou
com 440 delegados inscritos.
Nototal,oFestivalnoanopassa-
doteve25.559peçasconcorren-
do a prêmios e 9.153 delegados.
OBrasil conseguiu 30 Leões na
última edição. ●

●●●Depois de demonstrar interes-
se em comprar uma participação
na VarigLog, que está sob inter-
venção judicial desde sexta-feira,
a Empresa Brasileira de Correios
e Telégrafos (ECT) negocia, ago-
ra, comoutra companhia aérea
de transporte de cargas. A infor-
mação é do presidente dos Cor-
reios, Carlos Henrique Almeida
Custódio, que também está con-
versando com umbanco de inves-
timentos paramontar uma em-

presa cargueira própria. Os no-
mes não foram revelados.
“Não estamos sendo pautados
pela VarigLog. Não vamos entrar
em umbarco furado”, afirmou
Custódio. Segundo ele, o interes-
se em negociar com a VarigLog
nasceu após um contato do presi-
dente da empresa, João Luis Ber-
nes de Sousa, no início deste ano.
O executivo diz que não vai mais
procurar a VarigLog. ●ALBERTO
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