
●●● Beleza a bordo: A atriz Isabella Rossellini, na foto com
a filha Elettra Wiedemann, vai atuar como embaixatriz da empresa de
cruzeiros marítimos Silversea Cruises. A empresa chegou a criar uma
cabine de luxo em cada navio com o nome da atriz.

MARKETING AVIAÇÃOPUBLICIDADE

Desafiopõe
empresanamão
de jovens talentos
Global Challenge alia aprendizado
teórico e experiência prática de gestão

TELECOMUNICAÇÕES

http://link.estadao.com.br

Fracassou ontem a tentativa de
um grupo de deputados federais
em conseguir o apoio da Funda-
ção Ruben Berta, controladora da
Varig, para uma proposta de salva-
mento da companhia aérea. Por
quase duas horas, os deputados
tentaram convencer os dois inte-
grantes do Conselho Curador da
Fundação a assinarem o documen-
to. “Pode doer o que vou dizer a
vocês, mas nem o governo nem
outro negociador topará conversar
só com a fundação”, disse o depu-
tado Carlos Melles (PFL-MG).

FABRIZIO FERRI/DIVULGAÇÃO

VISITA – Kim, da Sun, reuniu-se com representantes de universidades

91,6
Milhões de dólares foi o prejuízo
da fabricante de cosméticos
Revlon no terceiro trimestre do
ano. No mesmo período de 2003,
as perdas haviam ficado em
US$ 54,7 milhões

294,4
Milhões de dólares foi a receita
da companhia no período, uma
queda de 7% em relação aos
US$ 316,5 milhões do mesmo
período do ano passado

Informações complementares no site:

MÁRCIO FERNANDES/AE

A agência de publicidade Loduc-
ca, oito meses após comprar as
ações da parceira inglesa Lowe
e acabar com a sociedade, apre-
sentou ontem ao mercado seus
dois novos sócios. O diretor de
Criação Tomás Lorente e o exe-
cutivo da área de New Business
da agência Africa, André Paes
de Barros, são os novos vice-
presidentes, e ajudarão Celso
Loducca e João Muniz a coman-
dar a empresa. Além dos só-
cios, a agência tem agora um
novo nome: Loducca 22.

A Telecomunicações de São
Paulo (Telefônica) lucrou R$
1,475 bilhão de janeiro a setem-
bro, um crescimento de 59%
sobre o mesmo período de
2003. A receita operacional
líquida avançou 14,6%, para
R$ 9,862 bilhões. O total de
linhas em serviço aumentou
pela primeira vez desde 2000,
passando de 12,220 milhões
em junho para 12,353 milhões.
Os clientes do Speedy soma-
ram 715,6 mil, acumulando ex-
pansão de 69% em 12 meses.

ProblemasdaVarig
seguem sem solução

Sun Microsystems acerta
participação na inclusão digital
Empresa americana anuncia hoje, em Brasília, acordos com o governo nesse sentido

Agência Loducca muda
nome para Loducca 22

DISPUTA – Brasileiros em etapa do Global Challenge em Portugal

CAPACITAÇÃO

Marina Faleiros

Não é preciso anos de carreira
ou muita experiência para se fa-
zer parte da diretoria de uma
empresa. Por meio do Global
Management Challenge
(GMC), competição que acon-
tece em 15 países anualmente,
mesmo estudantes universitá-
rios podem comandar as metas
e estratégias de crescimento de
uma indústria fictícia. Direcio-
nar as áreas de Marketing, Pro-
dução e Vendas, entre outras,
fazem parte das tarefas do pro-
grama, que conta até com osci-
lações de mercado, que mu-
dam o cenário econômico no
qual a empresa está inserida e
dão aos competidores a sensa-
ção e o aprendizado reais de se
gerir uma companhia.

Tiago Macedo Dias, líder da
equipe brasileira campeã do
ano passado, cursava o último

ano da faculdade de engenha-
ria elétrica quando se inscre-
veu, com outros quatro cole-
gas, no GMC. Com a vitória
aqui no Brasil, eles puderam
participar da final mundial na
Ilha da Madeira, em Portugal,
com todas as despesas pagas.

Dias explica que o jogo é
um pouco difícil de entender
no começo. Mas, segundo ele,
com o passar das fases e com a
leitura do manual, o desafio é
superado. “Cada equipe tem de
tomar decisões normais de
qualquer empresa. Por exem-
plo, temos de pensar em quan-
tas máquinas serão utilizadas,
nos salários que serão pagos e
no uso de comércio eletrôni-
co”, conta.

Fabiano Rodrigues, dono da
Simbiz, empresa que organiza
o GMC no Brasil, explica que
o jogo tem o foco na capacita-

ção e há uma troca de expe-
riências internacionais entre
participantes. “Já para as
empresas que apóiam as
equipes, a competição pode
ter várias funções, como ca-
pacitar colaboradores, aju-
dar no recrutamento e até
promover a responsabilida-
de social, quando são feitos
investimentos em equipes
universitárias.”

Rodrigues é um ex-partici-
pante do evento e foi para a
final do desafio em 1999, na
China. “A competição abriu
outras possibilidades de car-
reira e hoje trabalho em
uma consultoria de treina-
mento empresarial que usa
estes jogos de gestão”, con-
ta. Já para Dias, a competi-
ção proporcionou vários
contatos dentro de empresas
que patrocinavam o evento
e em companhias do exte-
rior, com a ajuda dos compe-
tidores de outras nações.
“Também complementou a
formação de engenharia,
que é mais técnica, dando
uma visão mais abrangen-
te”, diz.

E a experiência foi tão
boa que o engenheiro recém-
formado vai repetir a dose
com os amigos este ano:
“Nos inscrevemos de novo e
vamos tentar o bicampeona-
to. Temos a vantagem do sis-
tema de análise estar pronto
e já fizemos reuniões para
discutir um sistema muito
forte de gestão”, revela.

O GMC existe há 25 anos
e já contou com a participa-
ção de 300 mil pessoas. No
Brasil, o veículo oficial do
campeonato é o jornal O Es-
tado de S. Paulo. São espe-
radas mais de 300 inscri-
ções para a próxima compe-
tição, que podem ser feitas
no site www.globalchallen-
ge.com.br até o dia 15 de de-
zembro. “A China, nos últi-
mos cinco anos, ganhou qua-
tro finais internacionais. Es-
tamos precisando de uma
equipe brasileira para des-
bancar isso”, diz Rodri-
gues.●

Telefônica registra
lucro de R$ 1,475 bilhão

TECNOLOGIA

Renato Cruz

O Brasil tem a segunda maior co-
munidade de programadores Ja-
va, linguagem desenvolvida pela
americana Sun Microsystems,
que fabrica computadores. A
maior está nos Estados Unidos.
Nas contas da companhia, são
50 mil brasileiros que desenvol-
vem programas de computador
na linguagem, que tem como
principal característica a possibi-
lidade de um mesmo programa
funcionar em vários tipos de dis-
positivos diferentes.

Sedepender da Sun, esta comu-
nidade de programadores só deve
aumentar. A empresa iniciou um
forte esforço de educação, em par-
ceria com o governo e universida-
des brasileiras. “Trabalhamos
com bastante empenho em países
como o Brasil para ajudar a com-
bater a exclusão digital”, afirmou
avice-presidente mundial deEdu-
cação e Pesquisa da Sun, Kim Jo-
nes. Ela planeja anunciar hoje em
Brasília acordos com o governo
federal, em projetos para a educa-
ção, e para levar a tecnologia para

quem atualmente não tem acesso.
O discurso da empresa está

bem afinado com os programas
de tecnologia do governo federal.
“Somos a segunda entidade que
mais transfere código para a co-
munidade de software livre”, afir-
mou o presidente da Sun do Bra-
sil, Cleber Pereira de Morais, ci-
tando o caso do OpenOffice, suí-
te de aplicativos que concorre

com o Microsoft Office e tem a
mesma base de código do StarO-
ffice, que pertence à Sun.

O governo brasileiro defende o
usodo software livre – como oLi-
nux, o OpenOffice e o Firefox –,
quepode ser usado, copiado emo-
dificado sem a necessidade de pa-
gar licenças. A Sun tem orgulho
de dizer que tem projetos em con-
junto com Sérgio Amadeu da Sil-

veira, diretor-presidente do Insti-
tuto Nacional de Tecnologia da
Informação (ITI), que pertence à
Casa Civil. Amadeu é o principal
defensor do software livre no go-
verno, e já foi questionado judi-
cialmente pela Microsoft. “Nós o
adoramos”, afirmou Morais.

“Em janeiro, vamos anunciar
novidades que vão deixar felizes
os desenvolvedores de software
livre”, disse Kim Jones. De acor-
do com a executiva, será muito
mais fácil portar aplicações do
Solaris, sistema operacional da
Sun, para o Linux.

A vice-presidente da Sun che-
gou a São Paulo terça-feira, e te-
ve um jantar com Viviane Senna,
presidente do Instituto Ayrton
Senna.A empresa doou computa-
dores, software e treinamento pa-
ra o programa Acelera Brasil, do
instituto. Ontem de manhã, Kim
reuniu-se com 40 dirigentes de
universidades públicas e privadas
de São Paulo, para mostrar seus
projetos em educação. ●

Para as empresas que
apóiam as equipes,
jogo funciona como
base de recrutamento

Peugeot lança
hojenoRio
seusegundo
carronacional

TERCIANE ALVES/AE

AUTOMÓVEIS

Irany Tereza
RIO

Montadora instalada no País
há três anos, a PSA Peugeot-
Citroën lança hoje, na fábrica
de Porto Real, município do
sul fluminense, seu segundo
modelo de carro de fabricação
nacional, em solenidade que
terá a presença do presidente
Luiz Inácio Lula da Silva. O
Peugeot 206 SW, versão pe-
rua do modelo hatch, deve es-
tar à venda a partir de março,
com motores 1.6 e 1.4 a gasoli-
na. Até o fim de 2005, estará
disponível o modelo bicom-
bustível (a álcool e gasolina)
com motor 1.6.

Para produzir a nova perua,
a montadora investiu em torno
de US$ 30 milhões. A estimati-
va é que, das 15 mil unidades
que serão produzidas anual-
mente, 4 mil sejam exporta-
das. Ontem, em Paris, um por-
ta-voz da Peugeot-Citroën, ao
anunciar o lançamento, disse
que há estimativas indicando
que até 2007 os carros bicom-
bustíveis representem um ter-
ço do mercado de veículos no-
vos no Brasil. O presidente
mundial do grupo, Jean-Mar-
tin Folz, acompanhará o dire-
tor-geral da montadora no Bra-
sil, Pierre Michel Fauconnier,
na recepção ao presidente Lu-
la e à governadora do Rio, Ro-
sinha Matheus.●

EM TEMPO
COSMÉTICOS
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