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GESTÃO

DESENVOLVIMENTO Interessados em integrar funcionários, grupos investem em ações ao ar livre

Esporte ajuda empresa em fusão e motivação

k BENEFÍCIOS

«Trazemos o esporte
para o dia-a-dia do
funcionário, pois viver
a experiência
propriamente dita
ajuda nas vendas»
LUCILENE SILVEIRA
GERENTE DE RH DA BAYARD

Já publicamos 2.915 reportagens sobre
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k RESULTADOS

«O treinamento
facilitou a integração,
pois promoveu o
alinhamento da
cultura e dos valores
da empresa»
IVÂNIA MORGADO
GERENTE DE RH DA DIXAMICO

Competições em parques, campeonatos de futebol
e tênis são algumas das práticas para promover a
integração e aproximar clientes de funcionários

Ao assumir a presidência da
Bristol-Meyers Squibb, em
2001, em um momento bastan-
te sensível para o setor farma-
cêutico, Mário Grieco deu iní-
cio a uma transformação cul-
tural na companhia. Com o te-
ma “A Grande Virada”, reuniu
os funcionários em Juquitiba,
cidade paulista, para a parti-
cipação de um rafting. “O ob-
jetivo era motivar o grupo, de
forma diferenciada, para discu-
tir resultados, planejar estraté-
gias e, conseqüentemente, re-
verter os resultados de vendas
e faturamento que vinham sen-
do registrados”, diz Grieco.

Em 2005, a empresa reu-
niu-se em Florianópolis para a
participação no Passeio pela
Vida, que teve, entre as metas,
discutir as melhores práticas
para alcançar o objetivo de, em
cinco anos, aumentar em 40%
os resultados do grupo no País,
elevando a participação do co -
re business de 45% para 80%
do faturamento total.

As duas primeiras edições
do evento foram realizadas em
Florianópolis e em São Paulo,
sob a forma de um tour ciclís -
tico. “Após o processo de
transformação cultural da em-
presa, que incluiu a prática de
esportes aliada a outras ações,
os colaboradores estão mais
motivados e bem preparados
para enfrentar os desafios que
surgem a cada dia. Isso levou à
reversão dos resultados finan-
ceiros, já que o grupo saiu do
prejuízo”, afirma Grieco.

Bristol investe em
ações esportivas
para crescer

são paulo

Para motivar os funcionários,
avaliar a performance do grupo,
mapear eventuais falhas e apri-
morar o desempenho da empre-
sa como um todo, vale de tudo.
Atualmente, uma das práticas
mais utilizadas pelas compa-
nhias éa promoçãode atividades
e eventos esportivos, realizados
fora do local de trabalho, cujos
objetivos são integrar as equipes e
incrementar o relacionamento
dos colaboradores com os pró-
prios clientes.

A Bayard Esportes promove,
não apenas para seus funcioná-
rios, mas também aos seus clien-
tes, atividades e torneios esporti-
vos. Com competições de fute-
bol, tênis, corrida, esportes radi-
cais e até mesmo prática de ioga
no escritório, a empresa disponi-
biliza aos colaboradores diversas
modalidades de atividades para
incentivar sua participação e esti-
mular a integração.

“Nossos treinamentos são vol-
tados, em sua maioria,para os es-
portes econvidamos osclientes e
seus filhos para participar. Traze-
mos oesporte parao dia-a-diado
funcionário, pois viver a expe-
riência propriamente dita ajuda
nas vendas. Nas atividades, trata-
mos de conceitos de trabalho em
equipe, profissionalismo e cola-
boração. A intenção é fazer com
que o colaborador, por meio des-
sa experiência, tenha contato
com o cliente e consiga entender
melhor suasnecessidades”, expli-
ca Lucilene Silveira, gerente de

Recursos Humanos (RH) da
Bayard Esportes.

Para incentivar ainda mais a
atuação nos esportes, a Bayard
estabeleceu um sistema de in-
centivo aos funcionários. Ao par-
ticipar dos eventos, eles marcam
umapontuaçãoe podemserpre-
miados com produtos e viagens.

“Com a iniciativa, consegui-
mos estar mais próximos dos
clientes e os funcionários têm
uma ótima relação. A participa-
ção cresce a cadaano e todos par-
ticipamdas atividades, incluindo
a diretoria. A competição dos jo-
gos requer estratégia, atenção e

habilidade, e as equipes acabam
se ajudando. Também temos co-
mo prática incentivar os profis-
sionais a organizar eventos e a
criar novas equipes esportivas,
pois achamos que ter iniciativa é
muito importante e deve ser esti-
mulado”, completa Lucilene.

A consultoria em gestão em-
presarial DA-Dinsmore Associa-
tes desenvolvee gerenciaproces-
sos de mudança em empresas,
por meio de projetos e programas
de treinamento e capacitação,
com o objetivo de transformar es-
tratégias empresariais em resul-
tados.Um dosrecursos maisusa-
dos pelo grupo é o Teal — Treina-
mento Experiencial ao Ar Livre.

“Ao promover atividades ao ar
livre ou mesmo implementar di-
nâmicas comportamentais, as
empresas conseguem fazer uso
de ferramentas mais lúdicas e di-
vertidas paratrabalhar ascompe-
tências de seus profissionais. A
metodologia é muito efetiva e se
adapta à demanda específica de
cada cliente.O objetivoé aumen-
tar os resultados do grupo e me-
lhorar o rendimento dos colabo-
radores”, afirma Soraia Reis Bar-
reto, diretora da Dinsmore.

Desde 1992 instalada no Brasil,
a empresa atua em duas verten-
tes: gestão de mudanças, na qual
se insere o Teal, e gerenciamento
de projetos. O custo médio de ca-
da participante em um treina-
mentoé deR$ 800,00e asdinâmi-
cas têm sido destinadas não ape-
nas ao corpo de funcionários,
mas também para a seleção de
novos integrantes.

“As atividades do Teal, que es-
tabelecem umarelação coma na-
tureza e contam apenas com ob-
jetos simples, como corda e ma-
deira, causam grande impacto

nos participantes. No entanto, o
trabalho é feito de forma leve e
objetiva motivar, despertaro fun-
cionário para que ele sempre te-
nha em mentemetas ousadas em
sua forma de atuação. O partici-
pante está fora de sua área de con-
forto e tem de trabalhar
com objetos bem sim-
ples com os quais conse-
gue aprofundar concei-
tos não imaginados até
então”, descreve Soraia.

Tendência
Atualmente, uma das
áreas que têm recebido
maior atenção porparte da Dins-
more é a relativa à mudança de
gestão. Com um intenso movi-
mento no mercado de fusões e
aquisições, diversas empresas
contratam o serviço do grupo pa-
ra poder reforçar seus valores,
promover a integração da nova
empresa e definir as lideranças,
entre outras metas.

“Osetor farmacoquímicoédos
que mais realizam fusões, então
demanda um trabalho com foco
nas mudanças de cultura, para
determinar qual o papel da em-
presa. Utilizamos uma metodo-
logia experiencial, promovendo a
revisão de processos e a reflexão
estratégica da própria empresa,
para depois chegar ao treina-
mentode fato.Preparamos acasa
paraamudança eparaaalteração
da visão da empresa. É uma ação
estratégica”, avalia a diretora.

ADixAmico, operadoradesaú-
depertencenteao grupoAmil,faz
uso diário de diversas ferramen-
tasde gestãoquevisam aintegrar
e a motivar sua equipe. 2002, ano
em que a Dix comprou a Amico,
foi um momento crucial para o
grupo. Na época, uma das ferra-

mentas utilizadas para facilitar a
consolidação da nova empresa
foi a implementação do Teal.

“O treinamento facilitou a in-
tegração, pois promoveu o ali-
nhamento da cultura e dos valo-
res do grupo. Ele estimula o con-

tato pessoal, ações inte-
gradas em equipe e um
modelo de gestão com-
partilhada”, pondera
Ivânia Morgado,gerente
de RH da DixAmico.

Por meio de dinâmi-
cas propostaspela Dins-
more, aDixAmico ofere-
ce a diversos públicos a

oportunidade de realizar os trei-
namentos. Grupos de colabora-
dores com seus familiares, médi-
cos e clientes são alguns dos que
já participaram das atividades,
que costumam durar até três dias.

Outra prática adotada pelas
empresas é a realização de pales-
tras com profissionaisdo esporte.
Nonô Figueiredo, piloto da Stock
Car V-8, começou a fazer apre-
sentações para suas patrocina-
doras, como Henkel e Goodyear.
Atualmente, faz apresentações a
outros grupos e expõe os dilemas
comuns a todas as profissões.

“Falo dos desafios enfrentados
pelasequipes,como motivaredi-
vidir as frustrações com os cole-
gas. O piloto, querendo ou não, é
visto comolíder nabusca devitó-
rias e objetivos, então as compa-
nhias me chamam para abordar
asdificuldades eosaprendizados
adquiridos”, diz Figueiredo.

beatriz cutait

Lucilene Silveira

INDICADORES

Pesquisa diz que oferta de cargo
para executivos cresceu 64%

Segundo Hélio Terra, presidente da Manager,
empresa que realizou o levantamento, a demanda
deve crescer ainda mais ao longo do ano

são paulo

Segundo pesquisa da Manager
Assessoria em Recursos Huma-
nos, realizada mensalmente, no
primeiro mês do ano houve um
aumento de mais de 64% no nú-
mero de ofertas de trabalho para
executivos, em relação a dezem-
bro de 2006.

Para Hélio Terra, presidente da
empresa, a demanda deve cres-
cer ainda mais ao longo do ano.
“Há vários anúncios de grandes
investimentos, o que deve gerar
um crescimento de até 15% nas
contratações de executivos”. Ter-
ra explica que isso ocorre porque
que muitas empresas haviam

congelado suas expansões e re-
solveram dar continuidade em
janeiro. “As boas notícias estão
em vários setores; os executivos
podem se animar”, diz.

Os profissionais das áreas Co-
mercial e de Recursos Humanos
têm ainda mais motivos para co-
memorar, já que ambas as áreas
tiveram um crescimento signifi-
cativo nonúmero devagas. Apri-
meira abriu 116,36% mais vagas
do que em dezembro e a segunda,
90,91%.

As áreas de Compras/Logística
e Suprimentos, Financeira e In-
dustrial também sedestacarame
tiveram aumentos de mais de

50% no número de posições dis-
poníveis.

Carreiras
Engenheiros e administradores
ainda são os mais absorvidos pelo
mercado. As duascarreiras foram
responsáveis por quase 50% das
vagas criadas em janeiro (Enge-
nharia com 27,12% e Administra-
ção, com 21,18%).As outras posi-
ções em oferta sedividiram da se-
guinte forma: Tecnologia da In-
formação (14,18%); Ciências
Contábeis (11,03%), Economia
(7,77%), Publicidade, Propagan-
da e Marketing (3,92%), Psicolo-
gia (3,92%), Direito (2,16%), Co-
municação (1,36%), Comércio
Exterior (1,17%), e outras (6,19%).

Naanálise levando-seemcon-
taonível gerencialdocargoofere-
cido, o resultado é: alta gerên-
cia/diretoria somaram 24,94%

das vagas; gerência, ficou com
45,50%; e os técnicos, superviso-
res e assistentes, com 29,56%.

97,32% das empresas não es-
pecificaram faixa etária em suas
vagas, exigindoapenas experiên-
cia na função.

Nacionalidade
As empresas brasileiras criaram
68,01% das posições. Já as ameri-
canas foram responsáveis por
30,76% dasofertas deempregos e
os outros 1,23% vieram de com-
panhiasde capitaisde outrospaí-
ses.O idiomamaissolicitado foio
inglês, com 87,21% das solicita-
ções, e em seguida o espanhol,
com 9,73%. Algumas pediam
também o japonês (1,10%) e ou-
tras o alemão (0,93%). Apenas
2,72% das empresas não solicita-
vam um segundo idioma.

panoramabrasil

RECURSOS HUMANOS

Estudo mostra dissonância entre
discurso e práticas do mercado
são paulo

O discurso empresarial que exalta
um novo contexto de humaniza-
ção e flexibilização do trabalho
serve para justificar e encobrir
uma exploração mais acentuada
da forçade trabalho.Esta éa con-
clusão a que chegou a psicóloga
MárciaHespanhol Bernardo,que
pesquisou o tema no Instituto de
Psicologia da USP (IP-USP). “Ago-
ra,o trabalhadornão deveempe-
nhar apenas sua força física, mas
também sua inteligência e sua
criatividade”, diz ela.

Em seudoutorado, apesquisa-
dora quis compreender como os
trabalhadores vivenciam as no-
vas propostas de organização do
trabalho que afirmam superar os
problemas do chamado “taylo-
rismo-fordismo”, que limita a
participação e a autonomia dos
trabalhadores, considerando-os
apenasmaisuma peçanamáqui-
na de produção. Márcia entrevis-
tou funcionários que trabalham
na linha de montagem de duas fá-
bricas de automóveis, no interior
de São Paulo.

Em 13 anos de trabalho em
Centros de Referência em Saúde
do Trabalhador (unidades de
saúde pública que atendem por-
tadores de doenças causadas pe-
lo trabalho), Márcia notou um
crescente contraste entre os dis-
cursos empresarial e o dos traba-
lhadores, que destaca cada vez
mais problemas de saúde (como
estresse, doresde coluna,depres-
sãoe LER- lesãopor esforçorepe-
titivo) causados pelo excesso de
responsabilidades, aliado a um
ritmo de trabalho alucinante.

“Nas duasindústrias investiga-
das, os operários trabalham na
montagem do carro da mesma
forma que Charles Chaplin já
descreveu há 80 anos”, aponta a
pesquisadora. No filme Tempos
Modernos, o diretor e ator retrata a
rotina exaustiva que os trabalha-
dores enfrentavam nas fábricas
americanas dos anos 30.

“Mas, diferentemente do fil-
me, os entrevistados afirmavam
que também precisavam desen-
volver sugestões de melhoria do
processo de produção”.

Márcia conta que existe uma
meta de sugestões a serem apre-
sentadas, o que exerce grande
pressão psicológica sobre os tra-
balhadores.

panoramabrasil

TERCEIRO SETOR

Grupos ambientalistas farão
“cúpula” paralela à do g-8

berlim // Movimentos antiglobalização, ambientalistas e
sindicatos realizarão em junho uma “contra-cúpula” pa-
ralela à reunião do Grupo dos 8 (G8) em Rostock, a apro-
ximadamente 30 quilômetros de Heiligendamm, onde se
reunirão os líderes dos sete países mais industrializados
do mundo e da Rússia.

Segundo comunicado divulgado na última sexta-feira
por vários grupos, estão entre os organizadores da “con-
tra-cúpula” o Greenpeace, a Attac, o sindicato metalúrgi-
co IG-Metall e a organização ambientalista alemã Bund.

A “contra-cúpula” será realizada de 5 a 7 de junho.
panoramabrasil

CO N T R ATAÇÕ E S

emsabre vagas para seu
programa de trainee de 2007

são paulo // O Grupo EMS-SIGMA PHARMA, um dos lí-
deres do segmento farmacêutico brasileiro abriu proces-
so seletivo para o Programa de Trainee 2007. O objetivo é
reter jovens talentos, com idade até 26 anos, recém-gra-
duados há, no máximo, 2 anos nos cursos de Adminis-
tração, Marketing, Engenharia de Produção, Farmácia,
Química e Engenharia Química para atuação em áreas
estratégicas da empresa.

As vagas estão distribuídas nas áreas: Controladoria/Fi-
nanças, Divisão Internacional, Comercial, Industrial, Mer-
cado e P&D.

panoramabrasil

VA I V É M

Roberto Lacerda assume
divisão na consultoria Terco

são paulo // A Terco Grant Thornton, alinhada com a es-
tratégia mundial da Grant Thornton International, está
em processo de fortalecimento da Divisão de Consultoria
Empresarial e acaba de contratar Roberto Strohschoen
de Lacerda como responsável pela área.

Com essa iniciativa, os clientes da Terco Grant Thorn-
ton passam a contar com mais uma opção de serviço de
apoio para funções financeiras como estruturação de te-
souraria, planejamento orçamentário, desenvolvimento
de relatórios gerenciais, entre outros. Lacerda coordenará
as atividades da divisão em nível nacional.

panoramabrasil
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