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Odia-a-diadeum
gerentedeProjetos

Umnovo livro daEditoraBras-
port (www.brasport.com.br). O
autor, AndréBarcaui, profes-
sor da FundaçãoGetúlioVar-
gas (RJ) escolheuas técnicas
deum romancepara escrever
GerenteTambéméGente
(220págs., R$42).O persona-
gemprincipal chama-seLeo-
nardo Flick e ashistórias,
reais, foramcolhidas ao longo
de 15 anos naGerência dePro-
jetos de empresas.

LIVRO

CARREIRAS

Brasileiraassume
marcaSofitelnaAL
Amarca de hotéis de luxoSofi-
tel, daAccorHotels, temuma
novagerente de vendas para a
AméricadoSul:GabrielaOtto.
A executiva será responsável
pela coordenaçãodeumaequi-
pede63pessoas. Alémdeala-
vancar a venda para os 12des-
tinosdamarca naAmérica do
Sul,Gabriela coordena even-
tos.Gabriela trabalha há 12
anos comhotelaria de luxo, 5
deles noGrupoAccor. Atuou
tambémnoshotéis CaesarPa-
rk e InterContinental.

Giro

SEGUNDA-FEIRA
Mídia
e publicidade

TERÇA-FEIRA
Microempresas

QUARTA-FEIRA
Projetos Sociais

QUINTA-FEIRA
Carreiras

SEXTA-FEIRA
Agronegócios

ACCOREmpresas
limitam
acessoàweb

Marina Faleiros

Apesardeseremmuitopopula-
res, os programas de mensa-
gens instantâneas e sites de re-
lacionamentocomooOrkutsão
cada vez menos vistos no am-
biente de trabalho. Preocupa-
doscomasegurança,sobrecar-
ga da rede e produtividade dos
funcionários,boapartedasem-
presas já bloqueia o acesso a
aplicativoscomoestes,conside-
rados inapropriadosnohorário
comercial.
Por conta disso, as fabrican-
tesdesoftwaresdesegurançae

gerenciamento de conteúdo
passaramaprotegerseusclien-
tes não apenas dos ataques de
“hackers” e vírus,mas dos pró-
prios empregados das compa-
nhias. “Hojecustamuitomenos
dar acesso à internet para um
funcionário,oqueacaboucrian-
do alguns problemas, poismui-
tos acessam o que não devem e
comprometem a segurança da
empresa”, alerta Heliezer Viei-
ra, gerente comercial da Afina,
empresa que distribui softwa-
res de segurança.
Um caso típico é o uso do
MSNMessenger,comunicador
instantâneo da Microsoft. No
Brasil, são 20 milhões de usuá-
rios, o segundomaior mercado
do programa no mundo. “Mas
somosoprimeiroemuso,ouse-
ja, em tempode janelas abertas
comconversações”, contaPris-
cila Alves, gerente de Marke-
ting para América Latina do
MSN.
ParaLeonardoScudere,dire-
tordeSegurançaparaaAméri-
caLatinadaComputerAssocia-
tes, que produz softwares de
proteção, oMSNéo caso típico
de excesso de informação que

pode comprometer o serviço.
“Com muita liberdade, o usuá-
rio acabamisturando interesse
particular com o da empresa, e
cada vez mais somos procura-
dos também para ajudar as
área de negócios e RH, interes-
sadas na produtividade.”

DeacordocomPriscila,aMi-
crosoft não se preocupa com a
onda de bloqueios no mundo
corporativo. “O Messenger,
quando usado de forma corre-
ta, pode ser uma excelente fer-
ramenta e ajudar na corte de

custos,comomenosligaçõeste-
lefônicas.”
O e-mail corporativo tam-
bém tem se tornado um cres-
centealvodecontrole.Anopas-
sado, casos polêmicos ganha-
rammanchetes, como a demis-
são do presidente da Boeing,
Harry Stonecipher, que man-
doue-mailscomconteúdoeróti-
co para uma funcionária. Seu
e-mail foi interceptado por um
softwarede controledaempre-
saeretransmitidoàdiretoria, o
que resultou na sua demissão.
Scudere salienta que contro-
les comoestes já chegamaté ao
Blackberry – celular capaz de
trocare-mails–enotebooks. “É
possível criar controles tam-
bém para os e-mails que saem
destes dispositivos, como pala-
vras-chave proibidas.”
Outro cuidado com a mobili-

dade permitida pelas novas
tecnologias é a segurança
dos dados transmitidos. Um
doscuidadoscitadosporCar-
los Afonso, diretor regional
daconsultoriadeSegurança
Módulo, é da transmissão de
dadosviainternetsemfio.“É
precisoimpedirqueocompu-
tador da empresa tenha sua
rede acessada por um inva-
sor e informações rouba-
das”, diz.
Atéousodememóriaspor-
táteis, os “pendrives”, emal-
gumas situações, já é proibi-
do. Como ele tem grande ca-
pacidade de armazenamen-
to e é discreto, algumas em-
presascriammeiosdeevitar
cópias de arquivos sigilosos
de seus computadores. “De-
partamentos críticos já con-
seguem gravar seus arqui-
vosnumservidoronline, que
impede gravações em CDs
ououtrosdispositivosdeme-
mória”, diz Afonso.
E o mercado de seguran-
ça, antes restrito às grandes
empresas, agora já atinge as
médias.AClessCosméticos,
com50funcionários,desdeo
anopassadoimpedeacessoa
sites como Orkut, download
de músicas e MSN. “Tínha-
mosproblemadeperforman-
ce da nossa banda de inter-
net, que não agüentava o ex-
cesso da movimentação de
dados”, dizMarcosMartins,
gerente deTI daCless.
Com o corte, muita gente
ficouinsatisfeita,masospro-
blemas acabaram. “Agora o
próximo passo é controlar-
mosoe-mailcorporativo,evi-
tando transmissão de arqui-
vos como aquelas correntes
emPower Point.”●

Empresa expande capacidade da
Açominas e compra usina peruana

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

Programas como oMSNMessenger
são bloqueados pelas companhias

Grupo português e empresário brasileiro investem € 3,5 milhões no
diário Destak, que será lançado em julho e distribuído em locais públicos

Ana Paula Lacerda

O grupo português Cofisa e o
empresário brasileiro Andre
Jordan investirão €3,5 milhões
no lançamento do Destak, jor-
nal em formato tablóideque se-
rá distribuído gratuitamente
na cidade de São Paulo a partir
da próxima quinta. Do total,
30% do capital é do grupo Cofi-
sa e 70%de Jordan.
“Omodelodo jornal gratuito

cresce muito no exterior. Após
pesquisarmos,vimosqueoBra-
sil, e especialmente São Paulo,
poderiaseroutrolocaldesuces-
so para esse tipo de publica-
ção”, diz o diretor comercial do
Destak,CláudioZorzett.Atira-
gem inicial será de 200 mil
exemplares por dia, distribuí-
dos em universidades, shop-
ping centers, centros empresa-
riais, hospitais enoscruzamen-
tos de avenidas como Faria Li-
ma, Paulista, Brasil e Europa.
“Queremos conquistar o pú-

blico urbano jovem, das classes
B e C, principalmente aqueles
que ainda não têm o hábito de
ler jornal”, diz. “O sucesso de
um jornal gratuito vem de uma
boadistribuiçãoedaflexibilida-
de da publicidade. Usaremos
anúncios de vários formatos.”
A Cofisa também é dona de

parte doDestak distribuído em
Lisboa, cuja tiragem é 180 mil
exemplares/dia. “Em 30 minu-
tos,osleitoresobtémmaboaba-
se de informação,” diz Zorzett.
O interesse pelo jornal gra-

tuito se explica pelo sucesso
queomodelo temnoexterior.O
Metro, jornal gratuito daMetro

International, é distribuído em
83cidadeseobteveUS$302mi-
lhões de receita em 2005. O es-
panhol 20Minutos superou os 2
milhões de leitores do El País.
Enquanto a circulação de jor-
naispagosemtodoomundoau-
mentou0,56%em2005,essenú-
meroacrescidodos jornaisgra-
tuitoschegaa1,21%.NoBrasil,o
crescimento em 2005 foi de
4,1%, chegando a 6,789milhões
de exemplares diários.
“Os jornaisprecisamsereci-

clar a cada dia. O crescimento
das vendas é pequeno, então os

veículosprecisamcriaralterna-
tivas”, diz o vice-presidente da
Fischer América, Claudio Ve-
nancio. Ele acha cedo para di-
zerseaondados jornaisgratui-
tos se fortalecerá no Brasil.
“Precisamosdemais tempopa-
ra ver como o mercado recebe
umdiárionovo, gratuito, e tam-
bémosváriosjornaispopulares
queestão surgindo.Mas, certa-
mente, o anunciante terá mí-
dias diferentes para analisar.”
ODestak,noentanto,nãoseráo
primeiro jornal gratuito do
País.Desde 1974,oMetrôNews

é distribuído de segunda à
sextaparaaspessoasqueuti-
lizam o metrô de São Paulo.
São 120 mil exemplares diá-
rios.“Nopassado,aspublica-
ções gratuitas eram confun-
didas com produtos inferio-
res. Nossa longevidade e os
exemplos internacionais
mostram que não é assim, e
nos últimos anos o brasileiro
mudou seu ponto de vista”,
dizMarceloGomesdaCosta,
diretor financeiro da Folha
Metropolitana, empresaque
produz oMetrôNews. ●

NÚMEROS

Gerdauanuncia
investimentosno
BrasilenoPeru

TRABALHO

Jornalgratuitocomeça
acircularemSãoPaulo

SIDERURGIA

Beth Moreira
Eduardo Kattah
ENVIADOS ESPECIAIS
OURO BRANCO (MG)

O grupo Gerdau anunciou on-
tem novos investimentos no
Brasil e no exterior. A empresa
venceu o leilão para a compra
do controle da Siderperú, a
maior siderúrgica peruana,
comprodução anual de 360mil
toneladas de aço. A Gerdau vai
pagar US$ 60,6 milhões por
50% do capital social mais uma
ação,alémdeassumirumadívi-
da deUS$ 102milhões.
Ainda ontem, o presidente
do grupo, Jorge Gerdau Jo-
hannpeter, anunciou que a em-
presa vai investir US$ 275 mi-
lhões na Gerdau Açominas. O
dinheiro será usado na instala-
ção de um lingotamento contí-
nuo de placas na Açominas. A
previsãoédequeonovoequipa-
mento, que terá capacidadepa-
raproduzir1,5milhãodetonela-
das por ano, inicie operação no
finalde2007.Oprojeto jáprevê
a estrutura para uma amplia-
ção futurapara 3milhões de to-
neladas de placas por ano.
O anúncio foi feito durante a
comemoração dos 20 anos da
Açominas, em evento que con-
toucomapresençadopresiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva. O
novo projeto é um complemen-
to ao pacote de investimentos
queaGerdauAçominasvemfa-
zendoparaelevarsuacapacida-
de de produção de aço bruto de
3milhões de toneladas para 4,5
milhões de toneladas até o final
de 2007. Com o investimento

anunciado ontem, os recursos
totais chegam aUS$ 1,5 bilhão.
Asobras incluemumanovasin-
terização, um alto-forno e co-
queria e uma unidade de gera-
ção de energia.
A empresa deve ainda con-
cluir entre o final de 2006 e iní-
cio de 2007 os estudos para um
novo projeto de ampliação da
Açominas, para 6,5 milhões de
toneladas de aço por ano. De
acordo com o vice-presidente
daempresa,LuizAndréRicoVi-
cente, os estudos estão agora
na fase de engenharia básica e
têm assessoria do grupo side-
rúrgico japonês JFE.
Jorge Gerdau disse também
que existe “caminho” e “poten-
cial” para a consolidação da si-
derurgia no Brasil, mas obser-
vouquesetratadeumanegocia-
ção complexa, que “não deve
acontecer a curto prazo”. Ele
classificou a criação da gigante
Arcelor Mittal, anunciada no
domingo, como um “divisor de
águas” nesse processo. ●

ESTRATÉGIA–Parachegaraos jovens, jornais comooeuropeuMetro sãodistribuídosnometrô

MÍDIA

US$ 1,5bilhão
é o total de investimentos que a
Gerdau fará naAçominas para
elevar a capacidade de produção
dos atuais 3milhões para 4,5
milhões de toneladas por ano

6,5milhões
de toneladas por ano é a nova
meta daAçominas. Os estudos
para essa nova expansão devem
estar concluídos no início de 2007
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E-mail corporativo
também tem sido
alvo de controle
nos últimos tempos

THE NEW YORK TIMES/RICHARD HARBUS
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B18 NEGÓCIOS QUINTA-FEIRA, 29 DE JUNHO DE 2006
O ESTADO DE S.PAULO
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 29 jun. 2006. Economia, B18.
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