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Plano de reestruturação apresentado à Justiça prevê fim dos vôos para Paris, Copenhague e Lisboa

SEMTIMIDEZ–Avelineganhouautoconfiançapara falarempúblico

Cursos criados para o mundo corporativo ajudam profissionais a manter o autocontrole e falar em público

●●●AEmbraer fechou ontem em
Genebra, na Suíça, um contrato
deUS$ 140milhões para exporta-
ção de jatos. A fabricante de
aviões concluiu o acordo coma
empresa aérea suíça JetBird pa-
ra a entrega de 50 jatos Phenom
100 em 2009. Os suíços ainda
ficaram coma opção de compra
de outras 50 aeronaves que, se
concretizado, resultaria em um
contrato de US$ 280milhões. No
entanto, o presidente da Em-
braer, Maurício Botelho, alertou
que a valorização do real frente
ao dólar pode afetar a capacida-
de da empresa em investir nos
próximos anos.
O jato foi lançado há um ano em
Washington, mas o contrato fe-
chado ontem é o primeiro na Eu-
ropa para formar uma frota. O
jato entrará em operação em
2008 e as entregas para a compa-
nhia suíça estão programadas
para ocorrer um anomais tarde.
A Jetbird usará os jatos para reali-
zar vôos de baixo custo na Euro-
pa para executivos, um novo ni-
cho demercado. Segundo o presi-
dente da Jetbird, Domhnal Slat-
tery, o jato brasileiro é "superior"
no que diz respeito a "espaço e
conforto." ● JAMIL CHADE

FÉ–PadreMarceloRossi celebrou,ontememCongonhas,missapelo aniversáriodaVarig

TREINAMENTO

Marina Faleiros

Os colegas de trabalho deMar-
cosBrito,coordenadordesiste-
masdaFordCredit,braçofinan-
ceirodamontadoraamericana,
notaram que ele passou a ficar
mais desenvolto nas suas expo-
sições e sereno no dia-a-dia da
empresa. Só não imaginavam
queamudançavinhadeumtrei-

namentopoucoconvencional: o
teatro.
“Eume perguntava se havia

algum curso para desenvolver
habilidadesdecontroleemocio-
nal, desenvoltura e comunica-
ção”, conta ele, que encontrou
nasartescênicasjustamenteas
técnicas que precisava para se
sentir mais seguro no contato
comoutras pessoas.

Brito, no entanto, só topou
encarar o desafio de ter aulas
de teatroporqueocursoestava
longedavisãoqueamaioriapos-
sui sobre o tema. “Quando nos
ligam, os executivos são arre-
diosemuitosatéqueremterau-
las particulares para não se ex-
porem”, conta Leonardo Calix-
to, diretor da escola de teatro
Eit, que promove cursos exclu-
sivos para este tipo de público.
Sem se concentrar na inter-

pretaçãodepersonagenseatua-
ção em público, as aulas procu-
rampassar as técnicas que aju-
damoatoraterumaboaimpos-
taçãodevoz,posturaeautocon-
trole. “Também provocamos a
reflexãoeensinamosapessoaa
ser ela mesma, como lidar com
sua voz, seus sentidos.”
Na Oficina Teatral, o curso

ganhou ênfase corporativa e se
chamaBusinessEvolution–em
português, Evolução dosNegó-
cios. “Trabalhamos até ques-
tões comportamentais, como
construir um diálogo e fazer
comque o executivo tenha pra-
zer em falar, porque quanto
mais tensa acomunicação, pior
ela fica”, explicaMauroToledo,
dramaturgoediretordemarke-
ting da escola.
Por isso mesmo é que o su-

pervisor de controles internos
do banco Itaú, Carlos Aveline,
tambémfoiatrásdeaulasparti-

cularesdeteatro.Elesentiaque
suacarreiraestavaemumpon-
to em que saber se expressar
bem e demonstrar muita segu-

rança na hora de expor idéias
eramaisimportantedoquesim-
plesmente ter conhecimentos
técnicos. “Tinhaumacertadifi-

culdadede comunicação,medo
de me expor, e desejava ficar
mais aberto aos relacionamen-
tos”,contaele,queacabourece-
bendo indicação do próprioRH
dobancoparaprocurarumcur-
so deste tipo.
O resultado, afirma, foi posi-

tivo: “Você fica muito mais à
vontadenasapresentaçõespro-
fissionais e aprende a ser você
mesmo com naturalidade e
mais autoconfiança”, diz.
OmesmoaconteceucomAn-

dréÁvila, consultor de tecnolo-
gia da informação da HP, que
teve o curso pago pela compa-

nhia. Mas o problema dele não
era timidez. Acostumado a dar
palestras para grandes pla-
téias, queria aprender técnicas
de palco e improvisação.
“Aprendi a falarmais pausada-
mente e técnicas de respiração
para que aminha comunicação
ficassemais fácil”, diz.
Na escola em que estudou,

foi até filmado para ver o resul-
tado depois. “Analisamos de-
pois todos os erros e acertos e
percebi que eramuito formal, o
quenãocostumosernocotidia-
no”, conta ele, que agora émais
solto durante as palestras.
Osadvogadostambémestão

recorrendo cada vez mais ao
teatro. A Faap até incluiu no
currículodagraduaçãodedirei-
todoissemestrescomadiscipli-
na, para ajudar alunos a se ex-
pressaremmelhor.OteatroTu-
ca, da Puc-SP, também lançou
um curso só para advogados.
“A idéia é fugir das fórmulas
passadas em cursos de orató-
ria,queacabamsendoestereoti-
padas”,contaAnaSallesMaria-
no,diretoradoTucaecoordena-
dora do curso.
Elaaindaressaltaqueoobje-

tivo não é interpretar: “Passa-
mos técnicas para facilitar a fa-
la e que podem ser úteis tanto
numaaudiênciaquantonocoti-
diano dos advogados, com en-
trevistas e reuniões.”●

Nilson Brandão Junior
RIO

O estudo preliminar da consul-
toria Alvarez&Marsal, respon-
sável pela reestruturação da
Varig, prevê cortes na parte da
empresa dedicada aos vôos in-
ternacionais. Segundo o plano,
a Varig será separada em duas
companhias, uma dedicada às
linhasdomésticaseoutraaoex-
terior. As duas seriam ofereci-
das a investidores.
Ontem,asaçõesdaVarigsu-

biram 90,6% e movimentaram
mais dinheiro do que os papéis
do Bradesco. A alta se deve à
especulaçãode investidoresso-
bre uma eventual ajuda do go-
verno para viabilizar o plano.
Peloprojeto,apartedomésti-

ca é avaliada em US$ 700 mi-
lhões. Já a parte internacional,
que ficaria comasdívidas, teria
cortes de seis destinos conside-
radosmenosrentáveisnaAmé-
rica Latina e Europa, dentre
eles Paris.
Alémdisso,haveriaumamu-

dança radical de foco: a Varig
voltariaabrigarpelo tráfegode
executivos e tarifas altas. Por
terperdidoaviõesduranteacri-
se, a Varig cedeu terreno no
mercado internacional, no qual
faturou perto de US$ 1,5 bilhão
(pouco acima deR$ 3 bilhões).
O estudo prevê o cancela-

mentos dos vôos para Assun-
ção, Montevidéu, Santa Cruz

delaSierra,Copenhage,Parise
Lisboa.Aomesmo tempo, cres-
ceriaaquantidadedevôospara
LosAngeles eMunique. O total
de vôos semanais cairia de 77
para 70, com 16 aviões voando
para o exterior. Depois disso, a
empresapassariaavoarcom19
jatoseabririalinhasparaChica-
go, com21 aviões.Voltaria a ter
77 vôos por semana.
Adivisãodaempresaemdo-

méstica e internacional está
sendo analisada como governo
e depende de aprovação em as-
sembléia de credores na sema-
na que vem. O objetivo do estu-
doé retomaroshoráriosnotur-
nosdiários,procuradosporpas-
sageirosdenegócios edemaior
renda, que pagam tarifas mais
altas pelo melhor horário nos
vôos intercontinentais. O que
vem acontecendo é o inverso:
“limitações da oferta” levaram
aVarig a usar apenas umavião
emalgumas rotas, o que obriga
a fazer vôos diurnos.
“OresultadonegativodaVa-

rigemalgunsmercadoshojeex-
plica-se pela deterioração do
produto(vôosdiurnos,baixare-
gularidade e pontualidade, má
condição da frota). É razoável
supor que amelhora das condi-
çõesnoprodutotragadevoltaa
demanda e a rentabilidadeper-
dida.Issoincluifreqüênciasdiá-
riasemtodaamalhainternacio-
nal”, registra o estudo protoco-
lado no processo de recupera-

ção judicial da empresa.
O cenário traçado é o consi-

derado“omaisadequadoàposi-
çãocompetitivaqueaVarigpre-
tendeassumir”.Odiretor-geral
da Alvarez&Marsal, Marcelo
Gomes, confirmou que o plano
prevê deixar algumas cidades,
permanecer em outras e au-
mentar a oferta com o tempo.
Um ponto crítico, contudo,

será recompora frota, oque se-

ria possível com renegociações
de contratos e novos aluguéis.
“Nãotemdiscussãoaempre-

sasairdecincodestesseisdesti-
nos, são cortes que devem ser
feitos.Ademandaestádiluídae
a receita é baixa.A dúvida é Pa-
ris. Mas nessa rota a empresa
tem forte concorrência da
TAMedaAir France.O estudo
mantémosmercadospreferen-
ciais”, afirmouoconsultorPau-

lo Bittencourt Sampaio.

PROMOÇÃO
Ontem, a Varig lançou pro-
moção de aniversário de 79
anosdaempresa,narotaRio-
São Paulo. A partir de hoje,
quem comprar passagem ,
ao preço deR$ 798, pode ad-
quirir o bilhete de ida e volta
doacompanhanteporR$79,
comcrédito demilhas. ●

Aulas não são
voltadas para
interpretação, mas
para postura
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