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Aestruturaesucesso
dagovernança

O livroGovernançaCorporati-
va nasEmpresas (182 págs.,
R$32,00), da EditoraAtlas,
reúne exemplos sobre a impor-
tância da governança corpora-
tiva. Escrito por EdsonCordei-
ro daSilva, consultor financei-
ro e professor daUniversidade
Federal Fluminense,mostra
queagovernançaéumconjun-
to de regras e atitudesque aju-
damaatender todos os envol-
vidosno negócio, dos fornece-
dores até os empregados.

LIVRO

MICROEMPRESAS

Endeavorcompleta
seisanosnoBrasil
OInstituto Empreender Endea-
vor, ONGqueprocura gerar
empregoe rendapara oPaís
apoiandoempreendedores
inovadores, acabadecomemo-
rar seis anosdeatuação no
País. Só noanopassado, a En-
deavor ajudou nageração de
R$572milhões em receitas e
nacriação demais de2,4mil
novospostos de trabalho. A
ONGaindapromoveu cursos e
palestras, sendo que, sópela
internet, forammais de 200
mil acessos à videoteca.
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EMPREENDEDORISMO

Andrea Vialli

Adoação deUS$ 37 bilhões fei-
tapara instituiçõesdecaridade
pelo investidorWarren Buffett
otorna,disparado,omaiorfilan-
tropo da história americana e
também do mundo. A cifra
anunciada no domingo por Bu-
ffett corresponde a 85% do seu
patrimônio, estimado em US$
44 bilhões, e amaior parte será
doada para a Fundação Bill e
MelindaGates, criada pelo fun-
dadordaMicrosofteamigopes-
soal do investidor.
Até então, Buffett, que é o

presidentedaempresadeinves-
timentos Berkshire Hathaway,
ocupava a terceira posição no
rankingdos50filantroposmais
generosos do mundo, editado
anualmentepela revista ameri-
cana Business Week. De 2001 a
2005, Buffet havia doado US$
2,6bilhões para caridade.Esta-
vaatrás deBill eMelindaGates
(US$5,4bilhões)eGordonMoo-
re (co-fundador da Intel) e sua
mulher,BettyMoore (US$7bi-
lhões).
A lista dos mais generosos

tem nomes ainda como o me-
gainvestidorGeorgeSoros,afa-
mília Walton, dos fundadores
doWal-Mart,TedTurner, cria-
dordaredeCNN,alémdeperso-
nalidades do entretenimento
comoOprahWinfrey e Veroni-
ka Atkins, viúva do doutor Ro-
bert Atkins, criador da célebre
dieta das proteínas.
Doar recursos para entida-

des filantrópicas é comum en-
tre os milionários americanos,
estimulados pela religião pro-

testante e pela estrutura fiscal
do País, onde o abatimento por
doação pode chegar a metade
do imposto devido sobre a he-
rança. A atitude de Buffett, po-
rém, representa um novo com-
portamento entre os milioná-
rios.Agora, elesdoamosrecur-
sos em vida, em vez de deixar
tudoporescritoemtestamento
– uma forma de acompanhar a
aplicação dos recursos e evitar
que sejam desviados para fins
menos nobres.
Anova filantropia quenasce

com os doadores modernos
também é mais estratégica.
Apósaglobalizaçãoecomabun-
dância de recursos, as entida-
des filantrópicas americanas
hojebuscamatingirgrandesal-
vos. Melinda Gates, esposa de
Bill Gates, declarou há duas se-
manasqueoobjetivodasuafun-
dação é chegar àcurada aids. ●

SEATTLE

A Microsoft anunciou ontem
seu plano de trabalhar com fa-
bricantes de equipamentos pa-
ra que seu software possa sim-
plificar a forma como os traba-
lhadores se comunicam entre
si.Aempresaplanejaaplicarno-
vas tecnologias disponíveis no
seupacoteOffice 2007eemsis-
temas para servidores, como
forma de diminuir a complexi-
dadede comunicaçãoparapes-
soas que precisam lidar com
e-mail, mensagens instantâ-
neas, internet e celular.
A gigante do software anun-

ciouparceriascomaHP,Moto-
rola e outros fabricantes para
quesejamlançadosequipamen-
tos criados para trabalhar com
seu software e integrar siste-
mas de comunicação. Os avan-
ços da empresa na telefonia co-
locam a Microsoft contra com-
panhias,comoaCiscoSystems,
que exploram a oportunidade
trazida pelo mudança de gran-
desclientesparasistemasmais
baratos de telecomunicações,
baseados na internet.
Em janeiro, aMicrosoft jun-

tou suas equipes do servidor de
Exchange e de colaboração em
temporealparaformarumgru-
po responsável por sistemas de
comunicação unificada. Gran-
departedanovatecnologiavirá
nas várias versões de servido-
reseaplicativosdoOffice2007,
que serão lançadas no próximo
ano fiscal daMicrosoft.
ComosservidoresdaMicro-

soft, umaempresa pode combi-
narcorreioeletrônico,telefone-

mas, fax, correio de voz, confe-
rência e mensagens instantâ-
neasemumúnico sistema.Eles
também permitirão aos usuá-
rios verificar a disponibilidade
de outros funcionários na em-
presa. Com o novo Office, cada
vez que o nome de uma pessoa
aparecer emumdocumento ou
e-mail,haveráumíconealertan-
do aos outros se aquela pessoa
está disponível para um telefo-
nema oumensagem. Um usuá-
rio atrasado para uma reunião
agendada no calendário do Ou-
tlook pode telefonar ao servi-

dordoExchangeedizeraosiste-
maparaavisarosoutrospartici-
pantesque ela ou ele vai chegar
entre 10 e 15minutos atrasado.
O gerente geral doGrupo de

Comunicações Unificadas da
Microsoft, ZigSerafin, afirmou
que, emmédia, umapessoaque
trabalhanoescritóriorecebe51
mensagenspordiaemseteluga-
res diferentes.
Separadamente, a IBM

anunciou a próxima versão do
Lotus Sametime, sistema de
mensagens instantâneas que
poderá ser integrada ao Office,

daMicrosoft, a partir do ano
que vem. O Lotus, maior sis-
tema corporativo de mensa-
gens instantâneas, também
poderá se conectar a vários
equipamentos móveis, in-
cluindo o Blackberry, daRe-
search In Motion, oferecido
noBrasilpelaTIMepelaCla-
ro.Esserecursoestarádispo-
nível no quarto trimestre de
2006. ● REUTERS

Investidor supera qualquer outro
americano no ranking da filantropia

Cooperativassalvamempresas

Marina Faleiros

Quando a fabricante de vidros
Firenze acumulou uma dívida
de R$ 13 milhões e decidiu que
fecharia as portas, mais de 200
funcionários foram dispensa-
dos. Inconformados com o fim
dotrabalho, elesdecidiramtro-
cartodaaverbaderescisãotra-
balhista que tinham pelo ferra-
mentaldafábricaefundaraCo-
travic, Cooperativa de Traba-
lho emArte, Vidros eCristais.
Hoje, seis anos de depois, os

funcionários que se arriscaram
para manter o negócio já co-
lhem os frutos do esforço: “Já
acertamos 90% da dívida que a
empresa tinha, e o menor salá-
rioda fábrica édeR$894”, con-
ta Edilson Aparecido de Olivei-
ra, presidente daCotravic.
A estrutura de trabalho das

cooperativas, no entanto, não é
fácildesertrabalhada.“Primei-
ro, é preciso primar por uma
gestão democrática e, ao mes-
mo tempo, eficaz, com pessoas
capazesdetomardecisõesrápi-

das,pois se tratadeumnegócio
que precisa continuar compe-
tindonomercado”, explicaFer-
nandaJuvêncio,advogadaeSu-
perintendente da Organização
das Cooperativas do Estado de
SãoPaulo (Ocesp).
Outraquestãoqueelaressal-

ta é trabalhar a consciência do
trabalhador, que deixa de ser
empregado e vira, junto com
seus colegas, dono do negócio:
“Isso exige que todos traba-
lhempara o bem comum, o que
muitas vezes pode significar fi-
carumtemposemsalário eque
não é sempre que se vai cum-
prir o horário comercial de tra-
balho e ir embora.”
Os cooperados da Cotravic

sabem bem disso. “Foi difícil
mudar a cultura,mas já aceita-
mos sacrifícios como ficar sem
receber para pagar fornecedo-
res”, conta Oliveira. Para ele,
até o clima de trabalho melho-
rou:“Nãoexistemaisaquelacoi-
sa de patrão, temos liberdade e
todos, de mais forma leve, co-
bramo trabalho do outro.”
NaCooperlinhas(Cooperati-

vadeTrabalhodeProfissionais
na Fabricação de Fios e Linhas
paraCostura),atémesmoosdi-
retores–quecomoemtodacoo-
perativa são eleitos em assem-
bléia–atuamnalinhadeprodu-
ção quando necessário. “Todos
fazemde tudo, de varrer o chão
até embalar produtos”, conta
Elias Custódio de Sousa, um
dos cooperados da empresa.
A cooperativa, com 60 pes-

soas, tambémnasceuda adver-
sidade. Os antigos donos da fá-

brica de linhas, localizada em
Mogi das Cruzes (SP), também
tiveram problemas financeiros
e encerraram a produção.
Os funcionários, sem opção

de trabalho, já tinham formado
uma cooperativa e toparam o
desafiodecontinuaremaprodu-
zirsozinhos.“Nãotínhamosna-
da, mas conseguimos negociar
o aluguel do galpão e domaqui-
nário.Pagamosconformeanos-
sa produção, o que ajuda a nos
manter”, conta Sousa.
Para se manter em ativida-

de, a Cooperlinhas produz li-
nhas para outras empresas,
que terceirizam a produção
com eles. Agora, o sonho dos
cooperados é voltar a ter uma

marcaparavendernomerca-
do, já que, durante o proces-
so de falência, a marca que
tinhamperdeuforçaeconfia-
bilidade. “Mas estamos tra-
balhando e mostrando para
omercadoquea fábrica con-
tinua operando. Se tudo der
certo, ano que vem lançare-
mos de novo nossa marca”,
prevê Sousa.
Outra intenção é conse-

guir chamar outros 80 ex-
funcionáriosqueaindaespe-
rampor uma vaga na coope-
rativa. “Produzíamos 40 to-
neladas por mês de linhas.
Hoje, só 15. Esperamos cres-
cer e chamar mais 40 pes-
soas ainda este ano.”●

link
Mais informações no site
http://link.estadao.com.br

Empresa anuncia acordos com a HP, a Motorola e outros fabricantes de
equipamentos para integrar sistemas de telecomunicações de empresas

Comdoaçãode
US$37bi,Buffett
éomaisgeneroso

União é a forma que funcionários têm para manter empregos, mesmo se a companhia falir

Microsoftapostaem
comunicaçãounificada

FORTUNA

LIBERDADE–NaCotravic,direitotrabalhistaemtrocadeferramentas

TRABALHO

NÚMEROS

FÁCIL–ExecutivodaMicrosoft demonstrasistemaquemanda todasasmensagensparaumasócaixa

TECNOLOGIA

MONALISA LINS/AE

US$ 60bilhões
é o tamanho do orçamento da
FundaçãoBill eMelindaGates,
contabilizado após a doação de
WarrenBuffett, presidente da
BerkshireHathaway

US$ 2,6bilhões
é quantoWarrenBuffet havia doa-
do a entidades filantrópicas no
períodode 2001 a 2005, segundo
o ranking da revista ‘Business
Week’

US$ 44bilhões
é a fortuna estimada deBuffett
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 27 jun. 2006. Economia, p. B14.
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