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O número total cresceu 15%,
mas o clube continua restrito:
793 pessoas no mundo, 102 a
mais do que no ano passado,
têmmais deUS$ 1 bilhão, reve-
la a pesquisa anual da revista
americanaForbes.Eseoprimei-
ro colocado na lista não sur-
preende–opostoé,pela 12ªvez,
deBill Gates, o fundador daMi-
crosoft,queacumulaproprieda-
dese investimentosnovalor to-
tal de US$ 50 bilhões –, o 3º lu-
garmostraqueomilionáriome-
xicano Carlos Slim conseguiu
acumular fortunadeUS$30bi-
lhões em diversos investimen-
tos, amaiorpartena áreade te-
lecomunicações.Slimfoiagran-
de surpresa na lista do anopas-
sado, quando passou de 17º pa-
ra 4º colocado.O 2º posto deste
anopermaneceucomofinancis-
ta americano Warren Buffet,

comUS$ 42milhões.
O número de brasileiros na
lista também surpreende.
Eram8em2005,são16agora.O
Brasil éopaís latino-americano
que tem mais bilionários, mas
só os irmãos Safra, Joseph e
Moise, comUS$ 7,4 bilhões, es-
tão entre os 100 primeiros, no
69º posto (estavam em 91º no
ano passado).
Asnovidadebrasileiras sãoa
fundadora da Cyrella, Elie
Horn;osfundadoresdaNatura,
Guilherme Peirão Leal e Anto-
nio Luiz Seabra; e o presidente
daGol, Constantino deOliveira
Júnior, o698ºda lista,comUS$
1,1 bilhão, ao ladode outros três
Constantinos – Henrique, Ri-
cardo e Joaquim .
As 793 fortunas daForbes to-
talizam US$ 2,6 trilhões, 18% a
mais do que no ano passado.“O
último ano foi extraordinário.
Na economia mundial ocorre-
ramcoisasmuitopositivas”,ex-

plicou o diretor da revista, Ste-
veForbes,referindo-seàrevalo-
rizaçãodosmercados,especial-
mente os de matérias-primas.
A lista tem recebido críticas e
muitaspessoasrecusam-seare-
velar o total de suas fortunas.
Mas Steve Forbes diz confiar
plenamente na informação co-
lhida pelos 30 repórteres da re-
vista, espalhados pelomundo.
Amaiorpartedosbilionários
já fazia parte da lista, mas há
novidades interessantes, como
obritânicoJamesDyson,inven-
tor do aspirador de pó que leva

o nome dele. Umcaso curioso é
o do canadense Calvin Ayre,
que acumulou fortuna deUS$ 1
bilhão em apostas ilegais pela
internetehojevivenaCostaRi-
ca – se voltar para a terranatal,
será preso.
A análise da lista mostra a
evolução de algumas econo-
mias, especialmente as emer-
gentes, como a da Rússia, que
este ano apresentou sete novos
bilionários, totalizando 33. Ou-
tros países, como a República
Checa, entram pela primeira
vez na lista, à qual volta, por

exemplo, o Líbano, com Hind
Hariri, filha do ex-primeiro mi-
nistro do país Rafik Hariri. Ele
foi assassinado no ano passado
esuaherdeiraéamais jovemda
lista, com22 anos.
Os fundadores do Google,
Serguei Brin e Larry Page, de
32 e 33 anos, subiram posições
graças à revalorização de sua
empresa naBolsa, e ocupam os
postos 26 e 27, com quase US$
13 bilhões. A família Walton,
proprietária da rede varejista
WalMart, que costumava figu-
rar entre os dez primeiros da

lista, ocupa este ano do 17º ao
19º lugar, com fortunas que vão
de US$ 15,6 bilhões a US$ 15,8
bilhões.Jáafamosadivaameri-
canaMarthaStewart,quedebu-
touna listanoanopassado,per-
deu metade da fortuna com a
condenaçãoque sofreu empro-
cesso por venda de ações: ago-
ra,elatemsóUS$500milhõese
não está na lista.
Nototal,aparecem49países,
mas271dosbilionáriosvêmdos
EUA.NovaYorkéacidadepre-
ferida pelos magnatas, seguida
porMoscou eLondres.Dos 793

nomes da lista da Forbes, 452
são de pessoas que construí-
ram suas fortunas do nada. O
número de mulheres também
cresceu, de 68 em2005 para 78
na lista atual.
Outrafortuna ligadaaomun-
do do entretenimento é o de
George Lucas, diretor, produ-
tor e roteirista de vários block-
busterscinematográficos,como
as séries Guerra nas Estrelas e
Indiana Jones. Ele tem fortuna
calculada emUS$ 3,5 bilhões, o
que o coloca no posto 194.
● AGÊNCIAS INTERNACIONAIS

Incentivoàs
demissões
naVarig

Nalistadosmaisricos,16brasileiros

Pilotospoderão trabalharnoexterior

FORTUNAS

DESENCANTO–ParaocomandantePeterLessman,perspectivasparaacategorianoBrasil são ruins

OS4MAISRICOS–BillGates (fotomaior);Buffett , SlimeKamprad (fotosmenores, decimaparabaixo)

Relação de bilionários da ‘Forbes’ tem 793 pessoas; 102 amais que em 2005. E, pela 12.ª vez, Bill Gates lidera

Mariana Barbosa

A Varig abriu esta semana um
ProgramadeDesligamentoVo-
luntário (PDV). O programa se
juntaaumProgramadeIncenti-
vo à Aposentadoria (PIA), em
vigordesdeo iníciode janeiro, e
aoaumentodaconcessãodeLi-
cençasSemVencimentos, den-
tro de uma política de redução
de quadros. A empresa não re-
vela as metas mas, de acordo
com a assessoria de comunica-
ção, o objetivo é adequar o cor-
po funcional a uma frota de 63
aeronaves neste semestre, e de
69jatosatéofinaldoano–como
previsto no plano de recupera-
ção judicial aprovado em de-
zembro pelos credores. Fontes
naempresarevelamqueameta
éreduziremtornode1,5milfun-
cionários em 2meses – a Varig
tem 11,5mil funcionários.
Em2meses,oPIAatraiuape-
nas 105 funcionários. Outros
144 funcionários estão afasta-
dos em licença, sendo 132 pilo-
tos e co-pilotos e 12 funcioná-
rios de solo (aeroviários). Para
a presidente do Sindicato Na-
cional dos Aeroviários, Selma
Balbino, o anúncio do PDV se-
riaumindicativodequeaVarig
“nãoconseguiuatraironúmero
de voluntários esperado” para

os outrosprogramas. “Agora, é
aúltimachamadaantesdeaem-
presa ter de promover uma de-
missão emmassa”, diz.
Selma acredita que haverá
mais adesões aoPDV, que é um
programamaisamplo, umavez
quehá“muitagentedesmotiva-
da” na empresa. “Nos últimos
trêsmeses,aquelegásqueo‘va-
riguiano’tinha,acabou”,dizSel-
ma. “Muitas pessoas estão ven-
doque émelhor sair agora e re-
ceberalgumacoisadoqueespe-
rar e correr o risco denão rece-
ber nada, se a empresa que-
brar.”
O PDV foi anunciado na ter-
ça-feira pelo presidente da Va-
rig, Marcelo Bottini, em carta
enviadaaosfuncionários.Opla-
no é aberto a todos os trabalha-
dores da empresa, de qualquer
área. Aqueles que aderirem re-
ceberão as verbas rescisórias,
inclusiveamultade40%doFun-
do de Garantia por Tempo de
Serviço(FGTS).Nãohaverá in-
centivos, como salários extras,
como acontece em muitos PD-
Vs.Aempresaexplicaquecada
caso seránegociado individual-
mente. Nessa negociação fica-
rãoestabelecidos,porexemplo,
os prazos para o pagamento da
rescisão. A empresa se reserva
o direito de aceitar ou não a de-

missão, em função não apenas
dos custos, como da necessida-
dedemanterfuncionáriosindis-
pensáveis.
Além de menos traumático
do que um corte “de cima para
baixo”,oPIAeoPDVpermitem
aindaàVarigdemitir os funcio-
náriosmaisantigosdaáreaope-
racional de vôo, como pilotos,
que recebem adicional de salá-
rio por antiguidade. Por conta
de convenções coletivas de tra-
balho, a empresa é obrigada a
demitirosmaisnovosprimeiro.
Como os planos são voluntá-
rios, a regra não se aplica.
A Varig informou que todas

as regras foram estabelecidas
“a partir de negociações com
sindicatos e associações profis-
sionais”. Antes de serem anun-
ciados,osprogramasforamain-
daapresentadosàequipedejuí-
zesqueacompanhaarecupera-
ção judicial da companhia.
Acategoriadospilotosécon-
siderada pela empresa aquela
em que há mais gordura para
queimar. “Nos últimos dez
anos, as áreas contábil e admi-
nistrativa tiveram seus qua-
dros reduzidos praticamente à
metade”, explica a fonte na em-
presa. “Masnaáreadevôo, que
é onde se concentram os maio-

ressalários,apesardeterha-
vidoumaenormereduçãode
frota,oquadrofuncionalpra-
ticamente não se alterou.”

NOVO GESTOR
Nopróximo dia 23, os credo-
resdaVarigirãosereunirpa-
ra escolher o novo gestor da
companhia e também o ban-
coqueiráadministraroFun-
dodeInvestimentoePartici-
pação (FIP), que passará a
deterocontroledaempresa.
Estão cotados para assumir
a gestão da companhia as
consultorias Integra, Galea-
zzi e Alvarez&Marsal. ●

ANTHONY P. BOLANTE/REUTERS

Empresa pretende cortar cerca
de 1,5 mil vagas em dois meses

STEVE MARCUS/REUTERS

‘Estamos
combinando
ojogocom
osrussos’

AVIAÇÃO
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Isabel Sobral
BRASÍLIA

OpresidentedaVarig,Marcelo
Bottini, disse ontemque a com-
panhia aguarda o fim do prazo
dos programas de desligamen-
to voluntário de funcionários
para avaliar se serão necessá-
riasmais demissões para enxu-
gamentodaempresa.“Tudoes-
tásendonegociadocomossindi-
catos. Na linguagem popular,
estamos combinando o jogo
comos russos”, disse.
Ao final de uma reunião com
a ministra-chefe da Casa Civil,
Dilma Rousseff, que Bottini
classificou como uma “presta-
ção de contas” da implantação
doplanoderecuperaçãodaVa-
rig, ele informouqueosdesliga-
mentos voluntários são uma
dasestratégiasprevistasnopla-
no.Eledissequeaempresaestá
sereestruturandoparaseadap-
taràsuanovarealidadenomer-
cado aéreo. Segundo dados do
DepartamentodeAviaçãoCivil
(DAC), aVarig teve em feverei-
ro 19,25% de participação do
mercado, amais baixa dos seus
79 anos de existência.
Bottini disse ainda que a em-
presaestáajustandosuas rotas
e substituindo aeronaves, den-
tro dos parâmetros do plano de
recuperação. Atualmente, dis-
se, a Varig tem uma frota de 73
aeronaves, sendo que 63 estão
voando e os contratos de lea-
sing dos aviões estão “plena-
mente renegociados”. Em
2005, a empresa esteve emvias
deteraeronavesarrestadaspe-
lasempresasamericanasdelea-
sing por causa de atrasos nos
pagamentos das dívidas. ●
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Surpresa na lista:
os fundadores
da Cyrella, da
Natura e da Gol

●●● Até mesmo os pilotos mais
antigos da Varig, que estão no
topo da carreira e recebem,
conseqüentemente, os melho-
res salários, começam a perce-
ber que há vida fora da compa-
nhia. “Eu e vários de meus cole-
gas estamos recebendo convi-
tes para trabalhar no exterior”,
afirma o comandante Peter Les-
smann, 49 anos, 26 de Varig.

“Estamos todos bastante tenta-
dos. Há um desencantamento
generalizado com as perspecti-
vas de trabalho no País.”
Ele estima que cerca de 400

pilotos e co-pilotos – de um
quadro de 1,5 mil na ativa –
estariam, de alguma forma,
sondando oportunidades de
trabalho fora do País. A tenta-
ção é grande. De um lado, salá-

rios atrasados e uma rotina es-
tressante, resultado de proble-
mas constantes com a frota,
que geram atrasos e cancela-
mentos de vôos; do outro, a
oportunidade de fazer carreira
no exterior, com salários que
podem chegar a US$ 10 mil
por mês, além de benefícios
como aluguel e escola para os
filhos. ●
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