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ACycleLogic contratou Luiz
Santucci Filho comogerente-
comercial para a operação no
Brasil. O executivo vai traba-
lhar na expansãodenegócios
comos atuais parceiros, clien-
tes, operadoras de telefonia
móvel, bemcomona captação
denovos contratos. As áreas
deatuação deSantucci serão
as três divisões denegócios
criadas recentemente.Onovo
gerente tem25anosde expe-
riência na área comercial. Pas-
soupor empresas comoCobra
Computadores, Itaú Tecnolo-
gia eYavox LatinAmerica.

Mudançasnadireção
doportaldenotícias

FernandoMadeira é o novo
diretor-geral do Terra Améri-
ca Latina, responsável pelo
portal Terra em 18 países, in-
cluindo os EstadosUnidos.
Ele era diretor-geral do Terra
Brasil desde 2002, e em seu
lugar assumePaulo Castro,
até então diretor de Planeja-
mento Estratégico. Amudan-
ça confirma a importância do
Terra Brasil na estruturamun-
dial da companhia. Fernando
Madeira levará serviços de
comunidade e conteúdosmul-
timídias aos 18 países nos
quais o portal está presente.

Liçõesparatodos
osprofissionais
Oautor, PauloPereira, é um
consultor da área deRH.Em
Profissionais&Empresas
(208págs., R$39), lançado
pelaEditoraNobel (www.edito-
ranobel.com.br), ele reúne li-
ções paraprofissionais e em-
presários. Paraprofissionais,
por exemplo: comoenfrentar
umademissão e reagir aode-
sempregooucomocolocar-se
ou recolocar-se nomercado
de trabalho. Para empresários:
como lidar comremuneração
fixa e variável; como treinar e
desenvolver funcionários; e
comooferecer participação
nos lucros e resultados.

AUMENTO-JetBluequerelevarpreçosdaspassagensemUS$10

EXTERIOR-AumentodasexportaçõesdoPaíschamaaatençãopara importânciada logística
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Expansãoéobjetivo
denovogerente

Logística
abrenovo
campopara
executivos
Mercado valoriza profissional com
visão da cadeia e que reduza custos

CARREIRAS

JetBlueelevatarifa.Eviraumaempresacomoasoutras
Companhia de baixo custo, que viu concorrentes maiores igualarem seus preços, vem perdendo lucratividade
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Justiçapermiteinvestigaçãoemmicro
usadopelofuncionárionotrabalho
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Marina Faleiros

Quando o professor Sérgio Bio
pediuaoseusalunosdapós-gra-
duaçãoemLogísticadaFipeca-
fi (Fundação Instituto de Pes-
quisasContábeis,AtuariaiseFi-
nanceiras daUSP) que checas-
sememsuasempresasqualera
o custo total da logística, ele fi-
cousurpreso:dos18alunos,boa
parte empregados em grandes
companhias,apenasdoisconse-
guiramvoltarcomosnúmeros.
“Amaioriadasempresasain-

danãosabequantooscustosda
logística afetam a sua receita e
não a vêem como um processo
integrado, que envolve desde o
transporte até a instalação da
fábrica, recebimento de maté-
ria-prima, embalagem, impos-
tos e armazéns”, diz.
Para ele, quem olhar a área

commais atenção tem grandes
chances de ganharmercado, já
que a maior parte dos outros
custos – como folha de paga-
mento, matéria-prima e linha
deprodução – já foi cortada. “A
logística já virou fator decisivo
de competitividade”, afirma.
Por isso,nãoéàtoaquemui-

tas oportunidades já despon-
tam para os executivos que se
preparam para a gestão inte-
gradadaárea. LuizRoberto da
Cunha, por exemplo, imple-
mentou tantasmelhorias na fi-
lial brasileira da Lucent, em-
presadosetorde telefonia, que
acabou indo para o exterior

quando a companhia resolveu
fechar sua fábrica aqui e focar
aproduçãoapenasnoMéxicoe
na China.
“Éumramoaindapouco ex-

ploradonoBrasil e lá fora,mas
commuitas oportunidades pa-
ra quem consegue aliar a visão
técnica com a parte financei-
ra”, conta ele, hoje diretor de
Logística e Materiais da Lu-
cent noMéxico.
No Brasil, ele conseguiu

manter a fábrica competitiva
por ter instalado, entre coisas,
o processo Recof, da Receita
Federal, que permite a libera-

ção imediatadoscomponentes
importados na Alfândega e faz
comque os impostos sejam co-
brados só um ano depois, caso
amercadorianãosejaexporta-
da. “Implantamos isso em 11
meses. Se não tivesse sido fei-
to, a fábrica do Brasil não teria
sido competitiva durante os
três anos emque viveumais de
exportaçãodoquedomercado
local”, lembra.
HenriqueMartinseSilva,ge-

rente de Planejamento e Con-
tratação de Transportes da
Volkswagen Brasil, está na

área há pouco menos de um
ano,mas também já sente o pe-
so das ações que toma influen-
ciandonos ganhos da empresa.
“Alogísticaestávalorizadapor-
queos produtos tendemavirar
commodity.Quemtiveragilida-
dena área e conseguir umnível
de serviço melhor sendo mais
eficiente,podetercustosmeno-
res ou aumentar sua margem
de lucro”, afirma.
Entre os seus desafios está

desde a distribuição dos veícu-
los, abastecimentode linha,mi-
nimizar a armazenagem de pe-
çaseexportação. “Éprecisoter
visão do negócio como um todo
e lidar comas pressões de cada

departamento envolvido.”

MUDANÇA
DeacordocomBio,quecoorde-
na oMBAdeLogística Integra-
da da Fipecafi, a área ganhou
destaque nos últimos 10 anos,
depois que as empresas perce-
beram que cada departamento
avaliava seus gastos de forma
isolada.Elecontaquemuitasve-
zes o Departamento de Com-
prasnegavaatrocadeumaem-
balagem,porexemplo,sempen-
sar em toda a cadeia. “O custo
da nova embalagem era o do-
bro, mas com ela era possível
ocuparmenosespaçonumcon-
têiner e se fazia uma economia

gigantescacomotransporte
marítimo.”
Segundo Patrícia Epper-

lein, sócia diretora-geral da
consultoria Mariaca, espe-
cializada em recrutamento
de executivos, já existem
muitos profissionais prepa-
rados para estes desafios, e
asempresasestãoatrásprin-
cipalmentedaquelesquecon-
sigamgerareconomias:“Ho-
jeseprocuraoexecutivoque
tenha tanto a vivência técni-
ca quanto a de negócios, que
saiba transitar nas diversas
áreas das empresas e consi-
ga negociar muito bem cada
etapa da logística.”●

Jeff Bailey
THE NEW YORK TIMES
NOVA YORK

A JetBlue fez seu nome no se-
tordascompanhiasaéreasofe-
recendo tarifas baixas. No en-
tanto, emmeio à feroz batalha
por passageiros e lucrativida-
de, a empresa está experimen-
tando um novo caminho: o au-
mento de preços. Um campo
de testes central para a nova
abordagem é o movimentado
corredor Nova York-Flórida.
AJetBlueAirways–novade-
mais, aos seis anos, para ter
acumulado custos excessivos
queagorapossamsercortados
– tenta vigorosamente aumen-
tar as tarifas a fim de recupe-
rar os lucros, depois que a alta

dos preços do combustível le-
vou a companhia a perderUS$
42,4milhões no quarto trimes-
tre do ano passado.
AolongodaCostaLesteame-
ricana, a JetBlue, baseada em
Nova York, compete em pé de
igualdadecomempresastradi-
cionais como Delta Air Lines e
Continental Airlines. As tari-
fas baixas da JetBlue, iguala-
daspela concorrência, estimu-
laram um grande aumento da
demanda nos últimos anos.
AJetBluedizprecisardeum
aumento de US$ 10 nas passa-
gens só de ida, que ficaramnu-
ma média de US$ 110 no ano
passado. Se as companhias
conseguirem impor um gran-
de aumento de preços sem es-
pantarmuitos dos passageiros

que buscam bilhetes baratos,
será um sinal encorajador pa-
ra a saúde do setor.
O aumento também ajuda-
ria a JetBlue a continuar seu

rápido crescimento. Ela plane-
ja acrescentar 35 aviões neste
ano e 35 no próximo e assumir
dívidas de bilhões de dólares
na esperança de se tornar uma

dasmaioresemaisbem-sucedi-
dascompanhiasaéreasdosEs-
tados Unidos.
As tarifas domésticas no se-
tor comoumtodo subiramcer-
cade8%noúltimoano.Grande
partedesseaumento, contudo,
deve-seàreduçãodas frotasde
algumas grandes companhias,
o que diminuiu a oferta de as-
sentos num período em que a
demanda permaneceu forte.
Nos últimos seis anos, en-
quantoascompanhiastradicio-
nais acumulavam prejuízos de
mais de US$ 40 bilhões, a Jet-
Blue chegou a uma receita
anual de US$ 1,7 bilhão e ga-
nhou popularidade. Seus
aviões oferecem assentos de
couroetelasdetelevisãoindivi-

duais com vários canais. No-
vos aviões e novos trabalhado-
resnãosindicalizadospossibili-
taram custos extraordinaria-
mente baixos.
Noentanto,agoraqueospre-
ços do combustível elevaram
os gastos de todas as compa-
nhias e as mais antigas corta-
ram drasticamente seus cus-
tos de mão-de-obra, a vanta-
gemde iniciante da JetBlue di-
minuiu bastante. “Muitos in-
vestidores da JetBlue com
quemfalamostêma impressão
de que há algo muito diferente
emseumodelo,algumalucrati-
vidadeextremaàesperadeser
explorada”, disse Jamie
Baker,analistadaJ.P.Morgan
Securities,numrelatórioemja-
neiro. “Duvidamos disso.” ●

Asempresapodeminvestigaro
computadorusadoporseusfun-
cionários, segundo decisão da
1ª Turma doTribunal Regional
doTrabalhoda2ªRegião(TRT-
SP). O tribunal aceitou como
prova de falta grave mensa-
gens de correio eletrônico e do-
cumentosencontradosnocom-

putador de uma ex-assistente
de importação e exportação da
empresaKenpack.
Segundo a decisão, não se

tratade invasãodeprivacidade
lerdocumentosnosmicrosusa-
dosemambientedetrabalho.A
funcionário da Kenpack havia
entradocomumaaçãona2ªVa-

ra do Trabalho de Diadema
(SP),argumentandoqueaspro-
vasapresentadaspelaempresa
para justificar sua demissão
porjustacausateriamsidocon-
seguidas de forma ilegal. A
Kenpack encontrou no micro
arquivosmostrando que ela re-
passou informações sigilosas

sobreaempresaaoutroex-em-
pregado, que trabalhava para
umconcorrente.
O tribunal de Diadema deu

decisão favorável à funcionária
da Kenpack, considerando que
as provas contrariavam o “co-
mando constitucional que pro-
tege o sigilo das comunica-
ções”. A Kenpack recorreu e
conseguiureverteradecisão.A
empresa tem o “direito-dever
demantervigilânciasobretudo
oqueacontecenolocaldetraba-
lho”, segundo o juiz Plínio Bolí-
vardeAlmeida.“Atéporquepo-

derá responder por even-
tuaisaçõesdeseusemprega-
dos e que atinjam terceiros.”
Segundo o advogado Re-

nato Opice Blum, especialis-
ta em direito digital, a deci-
são confirma outras, e já se
forma uma jurisprudência.
Ele destacou a importância
de a empresa ter um regula-
mento interno de segurança
de informações, e que seus
funcionáriosassinemumter-
mo de responsabilidade, pa-
raquenãohajadúvidas. ● RE-

NATO CRUZ

‘Produtos viraram
commodities e quem
temagilidade pode
aumentar o lucro’
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