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Empresas descobrem que transformar funcionário
em acionista ajuda a melhorar o desempenho

Presidente da emissora, Johnny Saad, acusa ministério
de se omitir em relação a questões do setor

SURPRESA-RenatoVilaNova, assistente financeirodaCAS:20anoseparticipaçãoacionárianaempresa

RADIODIFUSÃO

Renato Cruz

Opresidente doGrupoBandei-
rantes,JohnnySaad,acusouon-
temoMinistériodasComunica-
çõesde seromisso, ao seausen-
tar de grandes questões do se-
tor. “Oministério fingeque não
vê nada nas fusões que estão
aí”, disse Saad, referindo-se à
união entre Sky e DirecTV e à
compradepartedo controle da
Net pela Embratel, do bilioná-
riomexicano Carlos SlimHelú.
“OPTterceirizouascomunica-
ções”, disse, durante o evento
“TV digital: A nova legislação,
modelo de negócios e a realida-
de brasileira”, organizado pelo
ProjetoBrasil.
A Bandeirantes recorreu ao

ConselhoAdministrativodeDe-
fesa Econômica (Cade) contra

asduasoperações.“Seelaspas-
sarem,todooconteúdoveicula-
do pela TV paga dependerá da
opiniãodeumaúnica família do
Jardim Botânico”, afirmou
Saad,referindo-seaosdonosda
Globo, que participa do contro-
le daSky edaNet.Ovice-presi-
dente de Relações Institucio-
nais daGlobo, Evandro Guima-
rães, também iriaparticipar do
evento,masnãocompareceu.A
reportagemnãoconseguiucon-
tactar aGlobo.
Para Saad, não existe espa-

ço para discutir mudanças no
marco regulatório, como a
criaçãodeumaLeiGeraldeCo-
municaçõesagora,emanoelei-
toral. “Antes de o marco ser
chamado, é preciso verificar
as ferramentas trancadas no
Ministério das Comunicações

equenão estão sendousadas.”
Para ele, existem dispositivos
na legislação atual que não são
cumpridos.
O presidente da Bandeiran-

tes afirmou que a entrada da
Embratel no controle da Net
prejudica o próprio setor de te-
lecomunicações. “Deixamos os
estrangeirosemsituaçãodexe-
que”, afirmou Saad. “Por que
um deles tem três cartas na
manga e os outros duas?” As
trêscartasdeSlimseriamaEm-
bratel, a Claro e aNet.
Outrosinvestidores interna-

cionais, como a Telefônica e a
TelecomItalia,não têmpartici-
pação em empresas de TV pa-
ga.“Elescompraramasempre-
sasnaaltaeorapaz(Slim)com-
prouempresasquebradas”,dis-
se o executivo. “Por que eles

têmdejogarsócomduascar-
tas?”NocasodaNet,o inves-
tidor mexicano não pôde
comprartodoocontrole,por
restriçõeslegais.“Oporteiro
daboate ficoulánaportaesó
entra quemele quer”, disse.
Aomesmo tempo em que

criticou oMinistério dasCo-
municações, o presidente da
Bandeiranteselogiouaatua-
ção daministra-chefe daCa-
sa Civil, Dilma Rousseff, no
processo de definição do pa-
drão de TV digital: “Ela en-
trou sem saber do assunto e
já discute melhor que muito
dono de televisão”. O anún-
cioda tecnologiaaseradota-
da pode sair ainda este mês.
Estána frenteopadrão japo-
nês, defendido por todos os
radiodifusores.
Para ele, a discussão não

pode se limitar à tecnologia.
“É uma decisão de vida, de
país”, afirmou Saad. “A dis-
cussão não é oMPEG,mas o
‘mepegue’.Sãoprecisosqua-
tro para me pegar, e não
MPEG-4.”MPEG-4éonome
da tecnologia sugerida pelos
pesquisadoresbrasileirospa-
ra a compressão de vídeo na
TVdigital.Ossistemasinter-
nacionais usamoMPEG-2. ●

Diminuiadiferença
entreaVivoeaTIM

Marina Faleiros

Comapenas20anos,RenatoVi-
laNova jáéacionistadaempre-
sa emque trabalha, aCASTec-
nologia,desenvolvedoraefabri-
cantedesoftwares,que faturou
R$ 11milhões em 2005. “Nunca
imagineivirarinvestidornaBol-
sa de Valores. Foi uma novida-
dequandomecontaramquepo-
dia comprar ações depois de
umano na empresa ”, conta Vi-
la Nova, que investiu R$ 1,5 mil
há 2 anos e já recebeu RS$ 800
emdividendos.
A intençãode umdos funda-

dores e diretor-executivo da
CAS, Welson Jacometti, é que
nofuturo100%dasaçõesdaem-
presa esteja nas mãos dos em-
pregados, numa operação cha-
mada “Employee Ownership”
(em português, posse dos fun-
cionários). Hoje, são 24 empre-
gadosacionistas,deumtotalde
45.“Abrimosapossibilidadepa-
ratodos,datelefonistaaosdire-
tores, pois algo que sempreme
incomodou era estar nummer-
cado disputado, no qual se tra-
balhamuitomas não se partici-
pa no capital do negócio”, diz.
Segundoele,aCASjáfoicria-

da neste sistema, e hoje qual-
quer funcionário com mais de
um ano de casa pode, uma vez
por ano, comprar ações de for-
ma facilitada, pagando em até

12 vezes. “O fato de eles terem
posse de parte da empresa cria
um ambiente natural de ética e
zelo com o patrimônio, e faz
comqueelescomuniquemmais
as dificuldades e problemas
que enxergamno cotidiano.”
Para Vila Nova, o investi-

mento feitovaleuapena: “Ore-
torno vem rápido, em 2 ou 3
anos, e como sei de tudo o que
acontece na empresa, me sinto
seguro.”Segundoele,atéavon-
tade de trabalhar aumentou:
“Eu mesmo me cobro para fa-
zer omelhor, porque quero ver
o resultado depois nas ações
que tenho.”
NaestatalCompanhiadeSa-

neamentodeMinasGerais (Co-
pasa), cerca de 2 mil funcioná-
rios têmumsentimentopareci-
docomodeVilaNova.Aempre-
sa reservou para eles 2% das
ações durante sua abertura de
capital,queocorreuemfeverei-
ro. “Eles podiam comprar com
10% de desconto, com financia-
mento”, conta Ricardo Cam-
pos, diretor de Relação com os
Investidores da Copasa.
Desde 2003, a Copasa foi

orientada pelo governo a pro-
mover um choque de gestão e
fazermudanças,comparticipa-
ção mais efetiva dos emprega-
dos nos resultados. “Para isso
instituímos mecanismos de re-
muneraçãovariáveleparticipa-

ção nos lucros. Fazer os fun-
cionários entrar no capital
cria mais comprometimen-
to.” Cerca de 0,2%do capital
ficou com os empregados.
Na Gafisa, o mesmo pro-

cesso ocorreu durante a
abertura de capital. “A pró-
pria regulamentação permi-
te esta reserva para os em-
pregados, e nosso objetivo é
incentivaraparticipação,ali-
nhandoointeressedefuncio-
nário com o de acionista”,
afirmaWilsonAmaral,presi-
dente da Gafisa. No escritó-
riocentraldaempresa,ocoti-
dianodospregõesjáestápre-
sente. “Junto com o quadro
demetas instalamos umpai-
nel que mostra a oscilação
das ações o tempo todo.”
Na Suzano Petroquímica

a oportunidade foi dada em
2004 e os empregados pude-
ram parcelar a compra de
ações em 12 vezes. “As pes-
soas se sentem como donas
da empresa, gerindo e parti-
cipandomais do que aconte-
ce no negócio”, conta An-
dréa Pereira, gerente deRe-
lação com Investidores.
Ela conta que recebe até

hojemuitas chamadas inter-
nas: “Os empregados são
curiosos e querem saber o
que está acontecendo sem-
pre.”●

TELECOMUNICAÇÕES

Pela primeira vez em 5 anos o
Brasilchegouàfinal internacio-
nal do Global Management
Challenge(GMC),amaiorcom-
petiçãomundial de estratégia e
gestão empresarial, realizada
emVarsóvia,naPolônia.Aequi-
pe brasileira, a Devas/TAP, fi-
couem8º lugarnadisputa,ven-
cidamaisumavezpelaRepúbli-
ca Popular da China, com um
time composto por profissio-
nais da Beijing Risckcontrol
Management&Consulting.
Dos 19 países participantes,

8passaramàfinal.Eosbrasilei-
rosganharamocampeonatoda

simpatiaedaintegração.Nace-
rimônia de encerramento,
quando foi anunciada a classifi-
cação final, RenêSogoSatoAs-
sano e Amândio Pereira Sena
Jr. foram aclamados e aplaudi-
dos de pé pelos demais partici-
pantes. Ao receber o prêmio de
participação, fizeramoagrade-
cimentoemvárias línguas. “Foi
uma forma de retribuir o cari-
nho de todos”, disseAmândio.
ADevas/TAPcontavaainda

com Pedro Celso Rodrigues e
MarcosLeandroViola, quenão
puderam ir à Polônia por moti-
vos profissionais. “Falamos

com eles depois da semifinal.
eles ficaram felizes por termos
passado à fina”, contou Amân-
dio,agoradevoltaàrotinabrasi-
leira.“Ninguémcolocavamuita
fénagente,mas acabamosdes-
bancando concorrentes fortes,
comoosorientais.Surpreende-
mosmuita gente.”
Para Amândio, a final inter-

nacional foimaisdifícil doquea
nacional, “ainda mais com a
equipedesfalcada”.Mas,acres-
centa,“aprendemosmuitodojo-
go, culturalmente e nosdiverti-
mos bastante”.
A edição internacional do

GMC/2005 teve a Polônia em
2.º lugar, seguida de Espanha,
Alemanha, Bélgica, Portugal e
Itália. As inscrições para o
GMC/2006serãoabertasemju-
nho. Mais informações: www.
globalchallenge.com.br. ●

MILTON MANSILHA/AE

Graziella Valenti

A diferença entre a participa-
ção de mercado da TIM e a da
Vivo passou a ser, pela primei-
ra vez, de apenas um dígito. De
acordo com os dados da Anatel
de abril, o intervalo entre elas é
de 9,77 pontos porcentuais,
umavezqueogrupoibéricopos-
sui 33,35% da base nacional de
telefoniamóvel e o grupo italia-
no detém 23,58% dos assinan-
tes. Em abril, o País contava
com 90,584 milhões de usuá-
riosdecelulares, oqueequivale
a 48,72 acessos por 100 pes-
soas.
AVivo perdeu 1,2 ponto por-

centual de participação em
2006, enquanto aTIMconquis-
tou0,16ponto.AClaro,quedes-
denovembrodoanopassadovi-
nha perdendo espaço,manteve
emabrilarecuperaçãoverifica-
da jáemmarço,quandodeu iní-
cio a campanhas promocionais
maisagressivas.Afatiadacom-
panhia de origemmexicana su-

biu de 21,64% emdezembro pa-
ra22,02%nomêspassado.AOi,
doGrupoTelemar, tambémse-
gue em expansão: de 11,99% no
final de 2005 para 12,65% em
abril.
A TIMParticipações prepa-

raumaofertadeaçõespreferen-
ciaisnaBolsadeValoresdeSão
Paulo (Bovespa). O prospecto
preliminar registrado na Co-
missão de Valores Mobiliários
(CVM) informa que a compa-
nhia pretende aderir ao nível 1
de governança corporativa da
Bovespa.Aminutadodocumen-
to, no entanto, ainda não forne-
ce as principais informações
que omercado deseja saber.
A primeira dúvida é o mon-

tante da oferta pretendida pe-
loscontroladores.Nomercado,
comenta-se que a operação po-
de alcançar US$ 2 bilhões, o
equivalente a aproximadamen-
te R$ 4,4 bilhões. Outra grande
questãonãorespondidaéades-
tinação dos recursos que serão
obtidos pelos controladores. ●
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