
Produto: ESTADO - SP - 18 - 01/06/06 ProofB18 - Cyan Magenta Amarelo Preto
2% 5% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 95% 98% 100% 2% 5% 10% 15% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 85% 90% 95% 98% 100%

Umacoletâneade
históriasdesucesso
Apsicólogaorganizacional
ElizabethZorzi, sócia-diretora
daQuotaMais Consultoria e
ex-executiva de empresas co-
mooGrupoAbril e Citibank,
reúneemHistórias deConsul-
tor (132págs., R$20,00), que
acabade ser lançadopelaQua-
litymarkEditora, dezenas de
exemplos de sucesso que tes-
temunhouemsua caminhada
profissional.

Empresamuda
diretoria financeira
Aempresa deTIUnisysBrasil
contratouMaurícioCataneo
comodiretor-financeiro para a
empresanoPaís. Com19 anos
deexperiência emauditoria e
finanças degrandes empre-
sas, comoEDS, T-Systemse
Convergys, terá comometa
agora apoiar as áreas de negó-
ciosdaempresa emnovos con-
tratos e noaumentoda lucrati-
vidade, alémde cuidar da go-
vernança corporativa.

SEGUNDA-FEIRA
Mídia
e publicidade

TERÇA-FEIRA
Microempresas

QUARTA-FEIRA
Projetos Sociais

QUINTA-FEIRA
Carreiras

SEXTA-FEIRA
Agronegócios

COMOFICAMOSJOGOSNATELEVISÃO

Ação

CARREIRAS

Altaperformanceganhaforça

● Concorrência -Até 2008, aGlo-
bosat terá que vender seu pacote
básico de canais para os concor-
rentes, nasmesmas condições
que o oferece para as afiliadas.

● SportTV -Opacote básico inclui
os canais SporTV 1 e 2, que trans-
mitemcomexclusividade os prin-
cipais campeonatos de futebol,
mas tambémGNT, GloboNews e
Multishow, que não podemdeixar

de ser comprados comos canais
de esporte.

● Première -Ocanal Première
Esportes, com jogos no sistema
pay per view, é opcional. Quem
comprar terá que vender o canal,
emdois anos, para pelomenos
11%de sua base de assinantes.

● Campeonato -Entre 2009 e
2011, aGlobosat poderá ter exclu-

sividade de apenas três even-
tos esportivos, desde que não
tenha, aomesmo tempo, o
CampeonatoBrasileiro e da
CopadoBrasil. Para ter a exclu-
sividade nos dois, terá de abrir
mãodo terceiro.

● Processo -Oacordo começa
a valer imediatamente. Ele foi
resultado deumprocesso apre-
sentado em2001 pelaNeo TV.

JOGOS–Porcausadosdireitossobrecampeonatos, comoosde futebol, operadorasqueremoSportTV

Globoterádeoferecercanais
defutebolparaconcorrentes

LIVRO

Brasil inscreve
2.537peças
noFestivalde
Cannes

ESTRATÉGIA-Neiva,daVisaVale (centro): trocadeexperiências

GESTÃO

Conceito de excelência é visto como essencial para perpetuar os negócios

Documento aprovado pelo Cade prevê a venda de pacote básico para outras emissoras

Gerusa Marques
BRASÍLIA

As empresas deTVpor assina-
tura concorrentes da Net e da
Sky–comoaTVA,aMaisTVea
Vivax – já podem transmitir os
jogos de futebol dos principais
campeonatosdoBrasil.Ontem,
o Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (Cade) fir-
mou acordo com a Globosat,
controladora da Net e da Sky,
em que a empresa fica obriga-
da, até o fim de 2008, a vender
para as concorrentes o seu pa-
cote básico de canais, nas mes-
mascondiçõesepreçosdoscon-
tratos com suas operadoras fi-
liadas. A medida pode benefi-
ciar cerca de 800 mil assinan-

tes, de um total de 4milhões de
clientes da TV paga em todo o
País.
Nopacotebásicoestãoosca-

naisSporTV1e2,queatualmen-
tetransmitem,comexclusivida-
de,osjogosdoCampeonatoBra-
sileiro, daCopadoBrasil, daLi-
bertadores da América e dos
campeonatos paulista e cario-
ca. Para terem o conteúdo es-
portivo, as outras operadoras
tambémterãodecomprarosde-
mais canais do pacote, que in-
cluemaGloboNews, oGNTe o
Multishow. Os assinantes des-
sasempresaspoderãoterdepa-
gar mais para obter os canais
daGlobosat.
Aspartidasdefutebolnosis-

tema “pay per view”, do canal
PremièreEsportes,tambémpo-
derão ser compradas, fora do
pacotebásico.OCadeestabele-
ceu,noentanto,queasoperado-
rasquecompraremoPremière
Esportes terão de vendê-lo pa-
ra pelo menos 11% de sua base
de assinantes, até junho de
2008. Caso não alcancem essa
meta,aGlobosatpoderáaumen-
tar sua participação na receita
da venda desses jogos.
O diretor-geral da Globosat,

Alberto Pecegueiro, gostou do
acordo:“Agenteachouqueatin-
geos objetivosdoCade, de inci-
tar a concorrência, e a gente
acredita que vai ter umnível de
negócio satisfatório”. A discus-
sãosurgiudeumprocessoapre-
sentado em 2001 pela Neo TV,
associação que reúne 54 opera-
doras de TV por assinatura. A
diretora-executiva da associa-
ção, Neusa Risetti, evitou fazer
maiores comentários, mas dis-
se que “ficou comprovado que
nãohámaisespaçoparaexclusi-
vidade de programação”.
Já o presidente do Grupo

Bandeirantes,JohnnySaad,cri-
ticou o acordo, que classificou
como“banal”.Porescrito,Saad
afirmou: “Nesse caso, o crime
compen$ou”. Para ele, foi uma
vitória daGlobo. Esse processo
dava uma multa de milhões.”
Procurada, a Globo preferiu
não comentar as críticas de
Saad.
OconselheirodoCadePaulo

Furquim, relator do processo,
disse que o acordo tem uma
grande vantagem, que é a sua
aplicação imediata. Segundo
ele, houve preocupação do Ca-
de comos efeitos dadecisão so-
bre o mercado de produção de
conteúdo, para não inviabilizar

o crescimento de outros canais
concorrentes, como a Band-
News e aBandSports.
Oacordoprevêaindaque,de

2009 a 2011, a Globosat poderá

ter exclusividade de apenas
três eventos esportivos, desde
que não tenha, ao mesmo tem-
po, a exclusividadedoCampeo-
nato Brasileiro e da Copa do

Brasil.Parateraexclusivida-
dedessesdois campeonatos,
terá de abrirmãoda exclusi-
vidade de um terceiro even-
to. ● COLABOROURENATOCRUZ

PUBLICIDADE

Carlos Franco

Acorridaparao53ºFestivalIn-
ternacional de Publicidade de
Cannes já começou. Ontem, o
jornalOEstadodeS.Paulo,re-
presentanteoficialdomaiorfes-
tivaldapropagandamundialno
País, informou que as agências
brasileiras inscreveram 2.537
trabalhos, que vão concorrer
emnovecategorias, comdesta-
queparafilmeseimpressos.Es-
ses trabalhos fazem parte da
competição oficial que começa
dia18evaiatéodia25,emboraa
avaliação das peças e as reu-
niõesde jurados comecemuma
semana antes, emCannes.
AAlmap/BBDOlideraasins-
criçõesbrasileirascom278 tra-
balhos, dos quais 18 filmes, 125
peças impressas, 90 outdoor e
35 na categoria cyber (inter-
net). Em segundo lugar, apare-
ceaF/Nazcacom240peças,se-
guida de DM9DDB (177), JWT
(160), Fischer America (147),
Giovanni, FCB (126), Lew, Lara
(120),DPZ(112),McCann-Erick-
son (104), Leo, Burnett (100),
DentsuLatinAmerica (66), Pu-
blicis (66), Ogilvy (64), Agência
Click (52) e Loducca (48).
O festival premia as catego-
rias titanium, filme, impresso,
outdoor, rádio, mídia, internet,
marketing direto e promocio-
nal. ●

UNISYS

Marina Faleiros

Na Visa Vale, os 120 funcioná-
rios da empresa não seguem
apenasosconselhosde lideran-
ça dados por Newton Neiva,
presidente da empresa, uma
das trêsmaioresdosetordeva-
le-refeição e alimentação no
Brasil. Executivos como Flávio
Jansen,presidentedoSubmari-
no,eFabioBarbosa,presidente
do Banco Real, também já esti-
veram lá para transmitir suas

lições. “Isso permite a troca de
experiênciasdesucessoeajuda
a formar uma cultura de alta
performancebaseadaemgran-
des exemplos”, dizNeiva.
Comoelemesmodefine,aVi-

sa Vale é uma das companhias
que aplicam o conceito de alta
performancea todoomomento
na sua gestão. O termo, que
vem do verbo inglês “to per-
form” (desempenhar), sempre
écitadonasrodasdeconversas
de executivos, e na empresa,

serviu de guia até mesmo para
definir as funções de todos os
empregados. “Queremos criar
uma cultura de excelência ba-
seada nas pessoas, e por isso
mesmoentrevisteipessoalmen-
te todosos funcionáriosqueen-
traramna empresa.”
Carlos Alberto Julio, presi-

dentedaHSM,empresaquefaz
eventosvoltadosparaa áreade
gestão, acredita que hoje prati-
camente todas as companhias
enxergamna expressão umca-
minho que têm de seguir para
perpetuar os negócios. “A alta
performance faz parte daque-
las empresas que conseguem
entregarbonsresultadosaolon-
godotempo,independentemen-
tedoscicloseconômicosoufato-
res externos”, define. Para ele,

os grandesbancos brasileiros e
grandes corporações, como a
Gerdau, são outros bons exem-
plosdequemconsegue seguiro
modelo.
A empresa de Julio foi quem

trouxe ao Brasil um dos gurus
desteconceitonosEstadosUni-
dos, o indianoRamCharan, em
março. Charan, que foi conse-
lheiro de executivos como Jack
Welsh, daGE, acredita que alta
performance passa por três

pontos importantes: pessoas,
estratégia e operação. “Só tra-
balhando com estas três fren-
tes, prestandoatençãonoqueo
investimento numa área in-
fluencia em outra, é que o alto
desempenho é alcançado”, diz.
Por isso, Neiva, além de cui-

dar da gestão de pessoas e pen-
sar na estratégia da empresa,
nãodescuidadaoperaçãodaVi-
saVale.“Jáentramosnomerca-
docomumatecnologiainovado-
ra,decartõesno lugardopapel,
e trabalhamos para continuar
com inovação.” Para ele, foi se-
guindo o conceito que a empre-
saconseguiu colocarnomerca-
do3milhõesdecartões emape-
nas3anosdeexistência,ejápre-
vêumfaturamentodeR$3,8bi-
lhões em 2006.
Conforme Susan Paiva, pro-

fessoraegerentedeprojetosda
escola de negócios Fundação

Dom Cabral, a alta perfor-
manceémaisumdostermos
de gestão importados que
chegamaoPaís e quepodem
ajudar a gestão.Mas épreci-
so tomar cuidado, pois não é
semprequeele coincidecom
a prática. “Muitas empresas
avançaram neste conceito
no País, mas isso não é algo
geral, pois até hoje ouvimos
falar de trabalho infantil em
grandes empresas, por
exemplo, o que está total-
mente fora do conceito atual
de alta performance”, diz.
Para ela, a expressão na-

damaiséquebuscaporresul-
tados: “A diferença é que no
século 21 as empresas volta-
ramaterumavisãohumanis-
ta e trabalham pensando na
sustentabilidade, enquanto
antessecobravaapenasore-
torno imediato.”●

TVPAGA

CANNES 2006

‘Queremos criar
uma cultura de
excelência baseada
nas pessoas’

ROBSON FERNANDJES/AE

Medida poderá
beneficiar
800 mil
assinantes

JOSE PATRICIO/AE - 2/4/2006
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