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Empresa diz que ideia é tentar criar
ambiente de trabalho mais justo

Renato Andrade
BRASÍLIA

O aumento da renda dos brasi-
leiros contribuiu para a expan-
são do número de turistas den-
tro do País, de acordo com pes-
quisa divulgada ontem pelo go-
verno. Segundo o levantamen-
to,onúmerodepessoasquefize-
ram pelo menos uma viagem
nos últimos dois anos aumen-
tou 83% em relação ao verifica-
do em 2007. Para oministro do
Turismo, Luiz Barretto, os da-
dosmostram que o turismo co-
meça a fazer parte da lista de
consumodosbrasileirosdeme-
norrenda,oquesignificaumno-
vo desafio para as empresas do
setor. “Temosque terprodutos
para essa nova classe média”,
disse.
Deacordocomolevantamen-

to, 58,8% dos 2.514 entrevista-
dospelo InstitutoVoxPopuli fi-
zeram pelo menos uma viagem
noBrasil entre 2007 e 2009.Na
pesquisa anterior, esseporcen-
tual era de 32%. O número de
pessoas que não viajou e nem
pretende viajar nos próximos
dois anos caiu para 7,6%, ante
32%napesquisade2007.Neste
caso, a falta de dinheiro conti-
nua sendo o principal entrave.
As entrevistas foram feitas em
11 capitais, entre 17 de junho e 7
de julho.
De acordo com a pesquisa,

15,8%das pessoasque recebem
de um a três salários mínimos
fizeram uma viagem nos últi-
mos dois anos. Na faixa entre 3
a 5 salários mínimos, esse fatia
sobe para 19,7%. “Esse número
é expressivo”, disse Barretto.
“O turismo era muito concen-
tradonas classesAeB, e a clas-

se C tem entrado e contribuído
para o alargamento da base",
acrescentou.
Apesquisamostra ainda que

ainternettemganhadomaises-
paço como instrumentodepes-
quisa para definir roteiros de
viagens.Aredemundialdecom-
putadores foi citada por 39%
dos entrevistados como a prin-

cipalfontedeinformação,prati-
camenteempatadacomatradi-
cionalconsultaaamigose fami-
liares, aindaamelhoralternati-
va para 41% dos entrevistados.
O planejamento das viagens

porcontaprópriatambéméou-
tracaracterísticadoturistabra-
sileiro revelada pela pesquisa.
Da parcela de entrevistados

que fizeram alguma viagem
desde2007,maisde78%não
utilizaram os serviços ofere-
cidos pelas agências de via-
gem. Para Barretto, as em-
presas do setor devem bus-
carmais especialização e di-
versificação, para tentar
atenderaosdiferentesperfis
de turistas do País. ●

Nos últimos dois anos, o número de pessoas que fizeram pelo menos
uma viagem aumentou 83%, segundo levantamento do governo
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Dr. João Ladislau Rosa
Primeiro-Secretário

Dr. Henrique Carlos Gonçalves
Presidente

CENSURA PÚBLICA EM PUBLICAÇÃO OFICIAL – PENA ÉTICO-PROFISSIONAL
APLICADA AO MÉDICO – DR. AMAURI JOSÉ ANDREOTTI – CRM/SP: 40.995.
O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, no uso das atribuições 
conferidas pela Lei nº 3.268/57, regulamentada pelo Decreto nº 44.045/58, 
consoante Acórdão nº 5.085/2009, exarado nos autos do Processo 
Ético-Profissional nº 6.277-368/04, vem executar a pena de “CENSURA PÚBLICA
EM PUBLICAÇÃO OFICIAL”, prevista na alínea “c”, do artigo 22, do aludido 
diploma legal, ao médico Amauri José Andreotti – CRM nº 40.995, por infração 
aos artigos 4º e 38º do Código de Ética Médica.

REMUNERAÇÃOTURISMO

POPULAR -CostadoSauípe, naBahia: turismocomeçaaentrarnoorçamentodanovaclassemédia

CHAMADA PÚBLICA
Parceria para Leilão 005/2009 -ANEEL

A Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF, torna pública sua intenção
de selecionar parceiro, visando à constituição de consórcio, para participar do
Leilão ANEEL N. 005/2009, relativo à concessão do Lote C - Linha de Transmissão
São Luiz II/ São Luiz III -230kV, SE Pecém 500kV e SE Aquiraz 230kV, e, em caso
de êxito no certame, constituir sociedade de propósito especí co para implantação
e exploração do referido empreendimento.
Informa que a Liderança do consórcio será da Chesf e que não será permitida a
participação no consórcio de empresas epcistas.
Os interessados deverão atender às condições disponíveis no Portal Chesf
(www.chesf.gov.br) e entregar a documentação solicitada até o dia 06/11/2009.

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESFEDITAL
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São Paulo, 04 de novembro de 2009.

Dr. João Ladislau Rosa
Primeiro-Secretário

Dr. Henrique Carlos Gonçalves
Presidente

CENSURA PÚBLICA EM PUBLICAÇÃO OFICIAL – PENA ÉTICO-PROFISSIONAL
APLICADA AO MÉDICO – DR. CECÍLIO JOSÉ PRATES – CRM/SP: 55.184.
O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, no uso das atribuições 
conferidas pela Lei nº 3.268/57, regulamentada pelo Decreto nº 44.045/58, 
consoante Acórdão nº 5.102/2009, exarado nos autos do Processo 
Ético-Profissional nº 6.167-258/04, vem executar a pena de “CENSURA PÚBLICA
EM PUBLICAÇÃO OFICIAL”, prevista na alínea “c”, do artigo 22, do aludido 
diploma legal, ao médico Cecílio José Prates – CRM nº 55.184, por infração aos 
artigos 4º, 17º, 30º, 45º e 142º do Código de Ética Médica.

DER SPIEGEL

Amontadora alemã BMWpla-
nejavincularasbonificaçõesde
seus executivos àquelas distri-
buídas entre os funcionários da
linhademontagem,numatenta-
tiva de criar um ambiente de
compensação mais justo e sus-
tentável dentro da empresa. A
partir de 2010, a BMW usará
umamesmafórmulaparadeter-
minar e distribuir bonificações
aos funcionários de todos os ní-
veis, com base no desempenho
daempresamedidopelo seu lu-
cro, volume de vendas e outros
fatores. Isso significa que fun-
cionáriosdealtoescalãopodem
perder mais dinheiro do que
seus correspondentes menos
graduados em decorrência de
um fraco desempenho da
BMW, disse amontadora.
Umporta-voz daBMWdisse

que o objetivo da empresa era
criar práticas de compensação
justas e transparentes, evitan-
do a formação de uma lacuna
entregerênciaelinhademonta-
gem. “Não queremos apenas
construir carros sustentáveis.
Queremos estabelecer políti-
cas sustentáveis de relaciona-
mento entre os funcionários.
Achamosque issoépositivopa-
ra a cultura da empresa”, disse
um porta-voz da empresa. Ele
não quis detalhar o funciona-
mento da fórmula de maneira
mais específica.
Outras firmas podem seguir

o exemplo da BMW, conforme
aumenta a pressão para que as
empresas restrinjam as bonifi-
cações excessivas na esteira da
crise financeira. A chanceler
alemãAngelaMerkeljásemani-
festou contra as bonificações
excessivas, chamando-as de
“inapropriadas”. Em setem-
bro, ela redigiu uma carta com
opresidentefrancêsNicolasSa-
rkozyeoprimeiro-ministrobri-
tânicoGordonBrown, antes da
reuniãodoG20, emPittsburgh,
propondo um limite para a
quantia total distribuída por
umbancosoba formadebonifi-
cações. Eles não estipularam
um limite para a remuneração
individualatribuídaporumban-
co a umúnico indivíduo.
“Nossos cidadãos estão ex-

tremamentechocadoscomare-
tomada de práticas condená-
veisqueparecem ignoraro fato
de o dinheiro do contribuinte
tersidomobilizadoparasusten-
tar o setor financeiro no auge
da crise”, dizia a carta.
O presidente americano Ba-

rackObamatambémjásemani-
festou contra as bonificações
excessivas. Em junho, ele indi-
couoprocuradorKennethFein-
bergparasupervisionarasprá-
ticasdecompensaçãoadotadas
por sete das empresas benefi-
ciadas pelo resgate federal. Pa-
ra tal finalidade, Feinberg de-
senvolveu um plano para cor-
tarpelametadeacompensação
distribuídaporestasempresas.
Em outubro, Feinberg pressio-
nou Kenneth D. Lewis, diretor
executivo da Bank of America
Corp em fim de mandato, a de-
volverUS$1milhãoembonifica-
ções e abrirmãode todos os sa-
lários adicionais deste ano. ●

PROMOÇÃO CLASSIFICADOS EM DOBRO:

ANUNCIE NO SÁBADO
E GANHE O DOMINGO.

LIGUE AGORA:
(11)3855-2001

Promoção válida para anúncios “linha” publicados nos cadernos Autos, Imóveis, Oportunidades e Empregos. Para outras regiões, ligue 0800-55-2001.

Eu sou
você amanhã.

Quem é você?

MAKRO ATACADISTA S.A.
CNPJ nº 47.427.653/0001-15 - NIRE nº 353.001.140-60

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA EM 30 DE SETEMBRO DE 2009
Aos 30 dias do mês de setembro de 2009, às 10:00 horas, na sede social da empresa, 
situada na Rua Carlos Lisdegno Carlucci, 519 - Butantã, São Paulo - SP, reuniram-se os 
abaixo assinados, diretores do Makro Atacadista S.A. Assumiu a Presidência da reunião 
o Sr. Rubens Batista Junior, convidando a Sra. Christina Fontana Guerini para secretariar 
os trabalhos. Com a palavra, o Sr. Presidente esclareceu os objetivos da presente reunião:
Deliberar sobre o crédito de R$ 2.150.000,00 (Dois milhões, cento e cinqüenta mil reais), que 
deduzidos os 15% do Imposto de Renda, resulta em R$ 1.827.500,00 (Hum milhão, oito-
centos e vinte e sete mil e quinhentos reais), montante este que está sendo creditado nesta 
data aos acionistas, a título de juros sobre o capital próprio. O Conselho de Administração 
da sociedade deliberará oportunamente sobre o prazo, condições e forma do pagamento 
dos referidos créditos. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a 
reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente ata em livro próprio, que depois de 
transcrita, lida e unanimemente aprovada, vai assinada por todos os presentes. São Paulo, 30 
de setembro de 2009. Rubens Batista Junior, Diretor Presidente, Ronaldo de Andrade Junior, 
Diretor Financeiro, Maurício Martins Machado Nogueira, Diretor sem designação específica.
Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Christina Fontana 
Guerini - Secretária - OAB/SP n.º 99.940. JUCESP nº 427.208/09-9 em 03.11.09. Kátia Re-
gina Bueno de Godoy - Secretária Geral.
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Text Box
O Estado de S.Paulo, São Paulo, 5 nov. 2009, Economia & Negócios 2, p. B23.




