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Oplanejamento
emprimeiro lugar
Omais novo lançamentoda
EditoraAtlas (www.editoraa-
tlas.com.br).O autor deMa-
nual dePlanodeNegócios
(200págs., R$ 32), LuizAntô-
nioBernardi, professor da
PUCe consultor de empresas,
mostra que as chances do su-
cessodeumempreendimento
dependem,emuito, doplaneja-
mento.O texto do livro nasceu
da tese demestradodo autor.

LIVRO

ABFcomeçaamanhã
emSãoPaulo
Amaior feira de franquias da
América Latina, aABF, promo-
vidapelaAssociaçãoBrasilei-
ra de Franchising, reunirá na
sua 15ª edição cerca de200
expositores.O evento ocorre
entre amanhã e odia 10de
junho, quandomicroempresá-
rios poderão conhecer opções
de investimentos emdiversos
setores, comoensino de lín-
guas e alimentação.

Mix

Empresasaéreas
terãoperdasde
US$3bineste ano
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AVIAÇÃO

Certificaçãoajuda
pequenasempresas

Andrea Vialli

A metalúrgica Cartec, de São
Paulo, fabricantedetubulações
para motores a diesel, queria
terumcertificadode qualidade
específicapara o setor automo-
tivo.Mas,paraisso,tinhadeexi-
girdeseusfornecedores,peque-
nasempresasdosetordeestam-
paria e usinagem, a adoção de
novos métodos e práticas. O
problema é que o processo cus-
taria até R$ 50 mil por empre-
sa, o que era inviável. A saída
encontradafoiobteracertifica-
ção em conjunto, diz o diretor
daCartec, Valter Kwast.
A consultoria Quality Way,

especializada emprocessos de
gestão, ficou encarregada de
organizaracertificação.Aspe-
quenasempresasseriamcerti-
ficadas em conjunto, o que re-

duziria em até 30% os custos
totais. Cinco fornecedores da
empresa entraram no progra-
maeconseguiramobterocerti-
ficado ISO 9001 no período de
um ano. A Cartec ganhou for-
necedores mais qualificados
tecnicamente, o que a ajuda a
abrirasportasna indústriaau-
tomobilística.
Agora, esse projeto será es-

tendidoaoutrasmicroepeque-
nas empresas filiadas ao Cen-
trodas Indústrias doEstadode
São Paulo (Ciesp), Regional de
SãoBernardodoCampo.Nesta
quinta-feira,oCiespdeSãoBer-
nardodoCampolançaráoficial-
mente o programa na região,
queseráabertoamicroepeque-
nas empresas de todos os seg-
mentos de atuação.
“Emalguns setores, semum

certificado de qualidade a em-

presa não consegue mais fazer
negócios”, diz Júlio Moreira
Coelho,diretordaQualityWay,
consultoria que atua com em-
presas como Avon, Siemens,
C&A e Companhia Vale do Rio
Doce.
Aconvite doCiesp, a consul-

toria vai oferecer a certificação
paraasempresasqueseinteres-
sarem.
“A idéia é trabalhar grupos

decincoempresas.Elasrecebe-
rão treinamentos em conjunto
e depois será feito um trabalho
individual, in loco”, diz Coelho.
Um dos objetivos do trabalho,
segundo o consultor, é derru-
bar omito de que a certificação
é inacessívelparaasmicroepe-
quenas empresas.

QUALIFICAÇÃO
A ISO 9001 é um conjunto de
padrões internacionais criados
paragestão daqualidade, e tra-
balha atributos como pontuali-
dade, confiabilidade, bomaten-
dimento,prontidão,preçocom-
petitivo, entre outros.
Segundo Coelho, faltam co-
nhecimentos mínimos de ges-
tão paramuitas dasmicro e pe-
quenas empresas. “Muitos mi-
croempresários chegam sem
noções de gestão e terminam
com um certificado de qualida-
de,oqueostornamaiscompeti-
tivos”, diz.
No caso daCartec, os benefí-

cios com a qualificação dos for-
necedores não tardarama apa-
recer. “Após a certificação dos
fornecedores, conseguimos
umamelhoria de 80% a 90% na
qualidade dos produtos que re-
cebemos. O ganho foi expressi-
vo”, diz o diretor daCartec.
A empresa conseguiu man-
ter seus principais clientes, co-
mo Scania, Daimler-Chrysler,
Cummins e Iveco, e ainda au-
mentar as exportações. “Nos-
sos fornecedores conseguiram
novos clientes também, todos

ganharam”, diz Kwast.
ParaMauroMiaguti, dire-
tor de Integração Regional
doCiesp,setorescomofabri-
caçãodeplásticosemetalur-
gia estão entre as empresas
que mais têm sofrido a exi-
gência da certificação por
parte de fornecedores.
“Ograndeganhoéaumen-
tar a competitividade. As
montadoras, porexemplo, já
não compram de fornecedo-
res que não sejam certifica-
dos”, afirma. ●

Decisão publicada ontem não define quem vai pagar os débitos com os empregados e pode ser contestada

Alberto Komatsu
RIO

O juiz Luiz Roberto Ayoub, da
8ª Vara Empresarial do Tribu-
naldeJustiçadoRioeresponsá-
velpelarecuperaçãojudicialda
Varig, publicou ontem decisão
naqualdefinequeocomprador
da empresa não herdará dívi-
das trabalhistas, estimadas em
R$200milhões. O despacho de
Ayoubpodesercontestado.Es-
sa era umadas principais dúvi-
das de potenciais investidores,
que semana passada mostra-
vam desânimo em participar
do leilão judicial daVarig, adia-
do de ontem para quinta-feira.
“Se isto acontecesse (suces-

sãodedívidatrabalhista),acar-
retaria uma desvalorização
dos ativos postos à alienação,
criando um quadro desfavorá-
vel à aquisição por parte de in-
vestidores”, afirmou Ayoub,
por meio de comunicado. No
dia 15 de maio, o juiz já havia
publicado outra decisão, que
também pode ser contestada,
livrandoocompradordaVarig
dasdívidas fiscais, deR$3,2bi-
lhões, segundo o balanço da
companhia de 2005.
As duas ameaças, de suces-

são de dívidas fiscais e traba-
lhistas, estavam afastando po-
tenciais investidores do leilão
daVarig.Apesardasduasdeci-
sões de Ayoub, há quem ainda
enxergue instabilidade jurídi-
ca no tema, que pode voltar a
ameaçar a reestruturação da
companhia.
Segundoo juiz, adecisãobe-

neficia os credores da Varig e
vale tantoparaoperíodode re-
cuperação judicial quanto pa-
ra uma eventual falência da
companhia. “O juízo não tem
outra posição senão aquela já
adotadanosentidodenãoreco-
nhecer a possibilidade de ha-
ver sucessão. Entenda-se, in-
clusive,queaeliminaçãodasu-

cessão é a mais ampla possí-
vel”, disse Ayoub.
A presidente do Sindicato

Nacional dos Aeroviários, Sel-
ma Balbino, vai pedir hoje au-
diência com Ayoub para saber
quem é que vai pagar a dívida.
“Não queremos atrapalhar o
processo, mas quem é que vai
pagar os trabalhadores?Opla-
no foi aprovado e tem de ser
cumprido”, afirmaSelma, lem-
brando que os empregados

têm de receber o que a Varig
lhes deve em 12meses.

PASSIVO
O reestruturador da Varig,
Marcelo Gomes, foi procurado
paraesclarecerquempagariao
passivo dos funcionários, mas
não se pronunciou até o fecha-
mento desta edição. Pelo plano
de venda da companhia, a idéia
éusarodinheiroarrecadadono
leilão para amortizar dívidas.

O grupo Amadeus, que con-
trola o sistema de reservas de
passagensaéreasdemesmono-
me, é o sexto interessado em
participar do leilão da Varig.
Nasexta-feira, a empresa aces-
sou os dados financeiros (data
room) da Varig, que permane-
cerão disponíveis a interessa-
dos até amanhã, véspera do lei-
lãodacompanhia,desdequepa-
guem R$ 60 mil pelo acesso. O
Amadeus informou que não vai

se pronunciar sobre o assunto,
masfontesafirmamqueelenão
vai participar da concorrência.
AVarig teve participação acio-
nária no Amadeus de 1999 até
2004, quando a holding espa-
nhola adquiriu o controle da
operação brasileira.
ATAM, aGol, aOceanAir, a

TAP e o escritório de advoca-
cia Ulhôa Canto também aces-
saram o data room da Varig.
Segundo fontes que partici-

pamdo processo, oUlhôa Can-
to representaria o fundo de in-
vestimentoscanadenseBrook-
field, que controla o brasileiro
Banco Brascan. Essa institui-
ção foi contratada pela Varig
para administrar um fundo
(FIP Controle) que vai abrigar
os 87% de ações da atual acio-
nista majoritária da Varig, a
Fundação Ruben Berta, que já
foi afastada do controle da Va-
rig pela Justiça do Rio. ●

Programa do Ciesp vai capacitar companhias no ABC

●●●As companhias que integram
aAssociação do Transporte Aé-
reo Internacional (Iata) prevêem
para este ano perdas em torno de
US$ 3 bilhões, ligeiramente infe-
riores aos US$ 3,2 bilhões regis-
trados em 2005. O número foi
divulgado ontem durante a as-
sembléia anual da Iata, que reúne
emParis durante três dias direto-
res das 265 companhias sócias e
que representam94%do tráfego
aéreo internacional.
O aumento do preço do com-

bustível levou a organização a
elevar sua previsão de perdas
para este ano –meses atrás, era
de US$ 2,2 bilhões. A despesa
com combustíveis chegará em
2006 a cerca deUS$ 112 bilhões,
frente aos US$ 91 bilhões do ano
passado. Em 2006 o volume de
negócio das empresas reunidas
na Iata será deUS$ 448 bilhões,
número superior aos US$ 413
bilhões de 2005. Por continen-
tes, as companhias da Europa
obterão lucros de US$ 1,3 bilhão,
enquanto as dos EUA terão per-
das deUS$ 5,2 bilhões. As com-
panhias da América Latina po-
dem sair do prejuízo e obter lu-
cros de US$ 100milhões, segun-
do as previsões da Iata. ● EFE
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