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E ST R AT É G I A

Nova agência avalia como se
comportam os consumidores
Mandalah, ligada à
Sense Worldwide,
aposta em pesquisas e
em canais de
relacionamento direto
para ampliar a visão das
empresas clientes
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Identificar a mente e o coração
dos consumidores e alinhá-los a
uma estratégia de inovação é a
aposta da agência de tendências
Mandalah, apresentada ontem
ao mercado de marketing brasi -
leiro em um evento realizado na
Escola Superior de Propaganda e
Marketing, em São Paulo. A pro-
posta de trabalho da agência
também abre campo para a con-
tribuição do meio acadêmico aos
negócios.

“Os estudosde marketing fica -
ram muito engessados, pois es-
queceram de avaliar o que está
nos bastidores. Nossas análises
trazem um caráter mais humano
paraamarca,que écadavezmais
necessário para provocar identi-
ficação”, promete Lourenço Bus-
tani, que já desenvolveu projetos
de inovação paraempresas como
Coca-Cola e Unilever e está a fren-
te da Mandalah com os sócios
IgorBotelho, FelipeSerrão eAmit
Eisler.

Ela será o braço latino-ameri-

através de parcerias estratégicas
com as consultoriasBrand Up (de
branding), Centoeseis (para ati-
vação de mídias não convencio-
nais), Descondicionamento do
Olhar e Pieracciani (gestão de
inovação).

“Além da execução do projeto,
as empresas parceiras aliam a
nossa proposta ao conceito da
marca. Elas colocam as marcas
em canais não convencionais,
que agregam valor por fugirem
das mídias que já estão saturadas,
como a televisão, ecaptam mais o
consumidor”, diz Bustani.
“Aprendem a desenvolver uma
outra visão de questões relativas
ao cotidiano da empresa, para
que elas se preparem para rece-
ber um conteúdo inovador”, afir-
ma ele.

“Com estes conhecimentos, a
empresa pode se alinhar à socie-
dade contemporânea eà sua rea-
lidade de consumo. Eles permi-
tem que elas invistam no desen-
volvimento de produtos real-
mente inovadores, que atendam
às necessidades dos consumido-
res. Dessa forma, é possível criar
umvínculo maisfortecom ocon-
sumidor”, finaliza Bustani.

cynara escobar

Lourenço Bustani

cano da inglesaSense Worldwide,
que desenvolve há nove anos um
trabalho de pesquisa e aplicação
de tendências por toda a Europa,
Estados Unidos e Ásia e atende
empresas como BBC, British Te-
lecom, HewlettPackard, SCJohn-
son, Nokia, MTV, IDEO,
Herman Miller e Reu-
ters.

A aliança permitirá o
acompanhamento de
tudo o que ocorre fora
da realidade brasileira,
através da integração do
conteúdo levantado en-
tre as duas agências.

Bustani espera con-
quistar clientes interes-
sados em melhorar sua
competitividade com
investimentos em ino-
vação. A empresa conta
com cinco clientes, sem
abrir nomes: uma rede
de televisão internacio-
nal, um portal de Internet, uma
empresa de alimentos, uma
agência de publicidade e uma
empresa de eletrônicos.

Metodologia
Os projetos realizados pela agên-
cia têm como objetivo apontar
novidades em inovação, tanto do
ponto de vista do desenvolvi-
mento de novos produtos, como
do posicionamento do portfólio
atual e renovação da comunica-
ção. Eles são baseados em pes-

quisas e, a partir delas, é feito o
planejamento. Para captar esse
conteúdo, a agência utiliza diver-
sas fontes. A primeira são os ni-
chos de vanguarda, consumido-
res identificados como formado-
res de opinião, geralmente liga-

dos a profissões inova-
doras, como estilistas,
arquitetos e designers.
“Eles exercemum poder
de referência sobre os
demais consumidores”,
explica Bustani.

Para entender o con-
teúdo social destes con-
sumidores, eles passam
a ser estudados por um
grupo de acadêmicos,
que realizam pesquisas
nas áreas de sociologia,
antropologia, psicologia
e neurociência, com os
conteúdos gerados. Ou-
tra ferramenta utilizada
é a produção de docu-

mentários depesquisa etnográfi-
ca,um métodoantropológicoem
que é feita uma experiência de
imersão no ambiente do público
pesquisado. “Acabamos de pro-
duzir um curta-metragem que
apresenta os reflexos comporta-
mentais do estresse em São Pau-
lo”, conta o empresário.

Depois das pesquisas, a agên-
cia estabelece uma estratégia de
inovaçãoea formacomoelapode
ser implementada na gestão da
empresa. Esta etapa é realizada
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RECURSOS HUMANOS

Hewitt aposta que
latino-americanas
terceirizarão seu rh

são paulo

Asorganizações daAméricaLa-
tina estão se preparando para o
outsourcing (terceirização) de
seus departamentos de Recur-
sos Humanos (RH), de acordo
com pesquisa da Hewitt Asso-
ciates, empresa global de servi-
ços de gestão de pessoas. A pes-
quisa revela ainda que as com-
panhias que já terceirizaram
atividades de RH demonstram
satisfação com a escolha e já
percebem os benefícios que es-
peravam obter.

A pesquisa foi respondida por
mais de quarenta empresas do
Brasil, Argentina, Chile e Méxi-
co, que juntas representam um
universo demais de 185mil em-
pregados em seus países de ori-
gem. Segundo a pesquisa, as
empresas também se esforçam
para priorizar a padronização
de processos.

Deacordo comos dadosapu-
rados peloestudo, entreas prin-
cipais pressões enfrentadas pe-
los executivos de RH hoje em dia
estão o fornecimento de um
melhor suporte ao negócio, fo-
cando o RH em atividades mais
estratégicas (58%) e a atração e
retenção de talentos (51%).

Embora hoje em dia apenas
uma entre cinco companhias
pesquisadas tenha centralizado
funções de RH, regional ou glo-
balmente, espera-se uma mu-
dança neste cenário, pois apro-

ximadamente cinco entre dez
empresas pesquisadas afirma-
ram que deverão ter processos e
políticas de RH centralizadas
nos próximos dois anos.

A pesquisa da Hewitt mostra
que as organizações conside-
ram o outsourcing a melhor al-
ternativa para puxar a qualida-
de dos serviços (79% responde-
ram índice 4 para outsourcing,
numa escalade 1para 6).Outros
indicadores-chave foram: a
oportunidade de economia de
custos (75%) e o desejo de enfo-
car os recursos nas atividades
principais (67%).

Das companhias que tercei-
rizaram um ou dois processos
de RH, dois terços (67%) avalia-
ramse jáalcançaram seusobje-
tivos. Entre elas, 93% disseram
que estãosatisfeitas como nível
de sucesso e 75% disseram que
as companhias perceberam os
benefícios que esperavam al-
cançar a partir do outsourcing.

No entanto, aproximada-
mente metade dos participan-
tes disse que existem barreiras
para a terceirização do RH em
suas organizações, sendo que as
três principais são preocupa-
ções relacionadas ao orçamen-
to disponível (51%), impacto no
moral dos funcionários (50%),
além da reação negativa dos
funcionários a um fornecedor
externo (39%).
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Darby contrata Fernando Gentil
para liderar operações no Brasil
Darby já investiu mais de US$ 175 milhões, durante
os últimos dez anos, em 12 companhias brasileiras
ou relacionadas com o Brasil

são paulo

A Darby Overseas Investments,
Ltd. (Darby), braço da área de
fundos de participação da Fran-
klin Templeton Investments e
umaprovedoralíder defundosde
participação e fundos mezanino
emmercados emergentes,anun-
ciou que Fernando Gentil irá
unir-se à companhia em 1º de
março de 2007, como diretor-ge-
rente de suasoperações de inves-
timentos no Brasil.

Gentil ocupou anteriormente
posições de gerência sênior em

instituições financeiras líderes
globais que mantêm operações
na América Latina e especial-
mente no Brasil. Ele dirigiu a área
de resseguros não-vida e estrutu-
rou as operações financeiras da
Swiss Re na América Latina e, an-
tes de trabalhar para a Swiss Re, foi
diretor-gerente responsável pe-
las atividades do banco de inves-
timentos e finanças corporativas
da ING Barings nas Américas.

Expansão
A Darby está expandindo suas ati-

vidades no Brasil, e já investiu
mais de US$ 175 milhões, durante
os últimos dez anos, em 12 com-
panhias brasileiras,ou relaciona-
das com o Brasil, que operam em
uma grande variedadede setores,
incluindo as líderes de mercado
ALESAT, Spring Wireless, Santos
Brasil e PetroReconcavo. Durante
os próximos cinco anos, a com-
panhia planeja aumentar subs-
tancialmenteo volumedecapital
investido no País através do for-
necimento de US$ 500 milhões
adicionais para um amplo núme-
ro de companhias brasileiras de
médio porte.

“Fernando é a pessoa ideal pa-
ra liderar nossa equipe no Brasil,
graças à sua excelência na cons-
truçãodeequipes, aseuconheci-

mento do mercado local e a seu
acesso aos participantes mais re-
levantes deste mercado-chave.
Ele irá ajudar na gestão dos fun-
dos já existentes direcionados pa-
ra o Brasil e no desenvolvimento
de novos fundos de investimen-
tos”, dizRichard Frank,CEO (exe-
cutivo-chefe) da Darby.

Gentil afirma que acompa-
nhava a presença da Darby na
América Latina. “Estou muito sa-
tisfeito por ter a oportunidade de
poder ajudar a promover a ex-
pansão contínua da companhia
neste mercado. Acredito que a
Darby está muito bem posiciona-
da para consolidar ainda mais sua
posição de liderança como pro-
vedora de fundos “, diz Gentil.
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A Topmind, empresa de tecno-
logia, anunciou a ampliação de
sua área de hunting (recruta -
mento) e outsourcing (terceiri -
zação) de profissionais de tec-
nologia da informação (TI). A
expansão decorre da crescente
demanda do mercado por pro-
fissionais capacitados nas mais
diversas tecnologias e pela difi-
culdade das companhias em
encontrar candidatos que se
encaixem nos perfis exigidos.

“O segmento de TI avança de
forma bastante acelerada no
País, e isso tem gerado uma
grande demanda por profissio-
nais, que atualmente não está
sendo suprida pelo mercado.
Hoje, estimamos que este défi-
cit esteja em torno de 30%, e ele
impacta negativamente nos ne-
gócios das companhias”, afirma

Sandra Maura, diretora Executi-
va da Topmind.

Para ela, ao optar pelo out -
sourcing, a empresa adquire
agilidade e ganha tempo para
investir em suas estratégias de
negócio.

A Topmind investe na am-
pliação de sua área de recursos
humanos (RH) e já possui um
banco de talentos automatiza-
do com mais de 20 mil nomes.

Segundo a IDC, serão gera-
dos mais de 630 mil empregos
na área de tecnologia nos próxi-
mos quatro anos na América
Latina, sendo que o Brasil res-
ponde atualmente por quase
50% das vagas. Além disso, os
gastoscom TIdevem superaros
U$39 bilhõesaté2009,e oBrasil
liderarácom aumentode11,8%
em investimentos.
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Topmind amplia sua
área de terceirização
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